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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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“Pasar” menurut Kamus Besar Ba
hasa Indonesia adalah “tempat 
orang berjual beli; pekan: atau 

tempat penjual yang ingin menukar barang 
atau jasa dengan uang, dan pembeli yang 
 ingin menukar uang dengan barang atau 
jasa.”

Ke pasar selama ini diasosiasikan mem
beli barang, berbelanja, atau menukar uang 
dengan barang, atau sebelum mengenal 
uang menukar barang dengan barang. Bagi 
pedagang, pergi ke pasar berarti menjual ba
rang, entah hasil produksi sendiri atau hasil 
alam.

Dalam masyarakat tradisional pasar tidak 
buka setiap hari. Pasar hanya ada seming
gu sekali. Itu sebabnya diberi nama pekan. 
Bahkan sekarang pun masih banyak pasar 
yang hanya buka seminggu sekali, di luar 
pasar hewan. Berbeda dengan masyarakat 
 modern, bila perlu pasar buka 24 jam penuh, 
di hari libur sekalipun.

Pasar tidak hanya sebagai tempat 
transak si, tetapi juga sumber pendapatan 

pemerintah, termasuk pemerintah desa. 
PADes di antaranya berasal retribusi pasar. 
Pasar yang dikelola pemerintah desa tidak 
hanya dari retribusi, tetapi juga menerima 
pendapatan dari sewa stand. 

Meski demikian pemerintah, terutama 
pemerintah kabupaten/kota, juga menaruh 
perhatian kepada pasar. Mereka melakukan 
pembinaan, membangun sarana dan prasa
rana, dan bahkan bantuan keuangan. Meli
hat peran pasar yang cukup penting dalam 
menggerakkan rodak perekonomian, sudah 
tentu pemerintah daerah tidak bisa menga
baikan pasar.

Lomba desa yang diselenggarakan se
tiap tahun, mulai dari tingkat kabupaten/kota 
hingga nasional, bukan semata ajang “kon
tes.” Lomba ini, dalam salah satu penilaian
nya, di antaranya menilai kepedulian peme
rintah daerah terhadap pasar

Lomba pasar bertujuan memberikan 
motivasi bagi perintah kabupaten/kota dan 
pemerintah desa agar memfasilitasi ke
beradaan pasar desa. Melalui lomba pasar 

desa diharapkan dapat mendo
rong pemerintah kabupaten/kota 
untuk memfasilitasi pembinaan 
pengelolaan pasar desa dan 
memotivasi pemerintah desa un
tuk meningkatkan pengembangan 
pasar desa.

Semoga dengan adanya 
 lomba pasar bukan hanya peme
rintah yang peduli terhadap pasar, 
tetapi juga masyarakat. Maklum 
saja, sejak berdiri mall atau pusat 
perbelanjaan modern yang serba 
bersih, rapi dan berpendingan 
ruang an, masyarakat enggak per
gi ke pasar tradisional. (*)

Jangan Tinggalkan 
Pasar Tradisional
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Melihat peran pasar 
desa yang cukup be-
sar pemerintah setiap 
tahun mengadakan 

lomba pasar desa, mulai tingkat 

kabupaten, provinsi dan nasional. 
Lomba pasar desa tingkat Provinsi 
Jawa Timur ditangani oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Provinsi Jawa Timur. Pasar 

desa yang maju di tingkat provinsi 
merupakan pasar desa yang 
menang dalam lomba pasar desa 
tingkat kabupaten/kota.

Seperti tahun-tahun sebelum-
nya, tahun 2014 ini kembali dise-
lenggarakan lomba pasar desa. 
Saat ini tim penilai sudah turun 
ke lapangan melakukan penilaian 
lapangan. Pasar desa yang juara 
tahun 2013 tidak diikutkan dalam 
lomba pasar desa tahun 2014.

Tim penilai lomba pasar desa 
tahun 2014 terdiri atas Dinas Cipta 

Apa jadinya jika sebuah desa tidak punya pasar? 
 Jawabnya, sudah pasti, kegiatan ekonomi di derah 

tersebut akan tersendat, sebab di pasarlah  masyarakat 
melakukan kegiatan ekonomi, terutama transaksi 

 barang. Kedua, desa tidak mempunyai pemasukan 
untuk PADes.

Jatim Kembali Gelar 
Lomba Pasar Desa
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Karya, Pekerjaan Umum, Disper
indag, Universitas Negeri Malang 
Spectra dan Bapemas Prov. Jawa 
Timur.  

Juara Lomba Pasar Desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

yaitu pertama, Pasar Desa Pojok, 
Kecamatan Kewadengan, Kabu
paten Ngawi. Pemenang kedua, 
Pasar Desa Sumberwaras, Keca
matan Muncar, Kabupaten Banyu
wangi. Juara ketiga, Pasar Desa 

Lembunglor, Desa Tanjung Mekar, 
Kecamatan Kalitegak, Kabupaten 
Lamongan. Juara keempa, Pasar 
Desa Gambar, Kecamatan Wono
dadi, Kabupaten Blitar.

Dikatakan oleh Zarkasi, Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
lomba pasar desa dimaksudkan 
sebagai upaya evaluasi dan pem
binaan terhadap pasar desa di 
Jawa Timur agar mampu berperan 
sebagai penggerak perekonomian 
masyarakat di wilayahnya dan se
bagai sumber pendapatan asli 
desa.

Tujuan lomba pasar desa 
adalah, pertama, untuk mengevalu
asi peran pemrintah daerah dalam 
fasilitasi pembinaan pengembang
an dan pengelolaan pasar desa. 
Kedua, mengevaluasi implemen
tasi Permendagri Nomor 42 Ta
hun 2007 tentang Pengelolaan 

1. Pasar Desa Gemah Ripah, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan
2. Pasar Tasikmadu, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek
3. Pasar Selopuro, Desa Selopuro, Kec. Selopuro, Kab. Blitar
4. Pasar Dukuhdempok, Desa Dukuhdempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
5. Pasar Raya Kemlagi, Desa Kemlagi, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
6. Pasar Sumberagung, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan
7. Pasar Pilang, Desa Ngompro, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi
8. Pasar Sumber Rejeki, Desa Kapas, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro
9. Pasar Mojorejo, Desa Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan
10. Pasar Pangkah, Desa Pangkahkulon, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik

Pasar Desa yang Masuk 10 Besar Lomba Pasar 
Desa Prov. Jawa Timur Tahu 2014
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Pasar Desa. Ketiga, memotivasi 
 perin tah desa dalam meningkatkan 
pengembangan dan pengelolaan 
pasar desa. Keempat, mendorong 
pengelola pasar desa dalam pe
ngelolaan pasar desa secara baik 
dan profesional. Kelima, mendo
rong keberadaan pasar desa se
bagai salah satu kekayaan desa 
yang menjadi sumber pendapatan 
desa.

“Sasaran lomba pasar desa 
adalah pasar desa yang dapat me
menuhi kriteria lomba adalah pasar 
tradisional yang berkedudukan 
di desa dan dikelola serta dikem
bangkan oleh pemerintah desa dan 
masyarakat desa sebagaimana 
diatur dalam Permendagri Nomor 
42 Tahun 2007 tentang Pengelola
an Pasar Desa,” 

Tahapan pelaksanaan lomba 
pasar desa meliputi sosialisasi, 
pendataan pasar desa tingkat ka
bupaten/kota, penilaian pasar desa 

tingkat kabupaten/kota, pengiriman 
profil pasar desa terbaik tingkat 
kabupaten/kota, penilaian adminis
trasi, penilaian lapangan, pene
tapan pemenang, temu karya dan 
penyampaian hadiah.

Sumber PADes
Lebih lanjut dikatakan oleh 

Ir  Muhammad Yasin MSi,  Kabid 
Pengembangan  Perekonomian Ma
syarakat Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, UndangUndang Nomor 32 
Tahun 2004  tentang  Peme rintahan 
Daerah  mengamankan  bahwa desa 
merupakan bagian pemerintah an 
terendah yang  berhak me ngurus 
rumah tagganya sendiri. Landasan 
pemikiran dalam pe ngaturan 
mengenai desa adalah keanek
aragaman, partisipasi, oto nomi 
asli, demokratisasi dan pember
dayaan masyarakat. Hal inilah 
yang mendorong agar desa lebih 
berdaya dan mampu untuk men

gurus dan menyelenggarakan 
peme rintahan melalui optimalisasi 
sumber dayanya.

Landasan pemikiran tersebut 
di atas memberikan konsekwensi 
pada pemerintah desa untuk mem
berikan pendekatan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat 
sesuai kemampuan sumberda
yanya. Di sisi lain pemerintah desa 
memiliki tugas menyelenggarakan 
pemerintahan yang memiliki hak, 
wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, terutama  urusan 
pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat  berdasarkan hak usul 
dan menghormati adat istiadat se
tempat. Oleh sebab itu perlu ada
nya sumbersumber pendapatan 
asli desa, yang sudah menjadi po
tensi sumber pendapatan asli desa 
adalah pasar desa.

Selanjutnya dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Edisi Februari 2014
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tentang Desa, pada pasal 69 dise
butkan pasar desa merupakan 
salah satu kekayaan desa. Keka
yaan desa merupakan hak kepe
milikan dari pemerintah desa yang 
dapat dikelola untuk mendapatkan 
hasil, namun banyak yang terje
bak bila melihat pasar desa hanya 
pada proses transaksi  jual beli 
yang merupakan kegiatan elemen 
ekonomi masyarakat. Karena itu 
perlu dilihat kembali bahwa pasar 
desa tidak hanya sebagai transaksi 
jual beli saja, tapi dilihat dari dasar 
hukumnya yaitu sebagai kekayaan 
desa.

Pasar desa merupakan salah 
satu bentuk kelembagaan yang 
memiliki nilai srategis dalam 
mening katkan PADes, harus 
dikembang kan sebagai instrumen 
pendayagunaan ekonomi lokal 
dengan berbagai potensi. Potensi 
dan aset jika didayagunakan se
cara optimal merupakan salah satu 
sumber modal awal dan potensi 

untuk memberikan layanan pening
katan kegiatan perekonomian  ma
syarakat secara nyata serta meno
pang kebutuhan pemerintah desa.

“Pada Permendagri Nomor 
42 Tahun 2007 tentang Pengelo
laan Pasar Desa pada pasal 12 
ayat 3 ditegaskan bahwa  hasil 
pendapatan dari pasar desa sete
lah dikurangi biaya operasi onal 
dimasukan dalam kas desa. Ber
arti bahwa pasar desa sangat 
esensi al dan stategis untuk meno
pang pelaksanaan otonomi desa. 
 Untuk melaksanakan otonomi 
desa perlu dukungan adanya 
 pembia ya  an, peralatan, personil 
dan  ke wenengan. Karena itu pasar 
desa merupakan salah satu instru
men yang dapat didayagunakan 
dalam rangka penguatan otonomi 
desa,” kata Yasin.

Secara empiris dari berbagai 
pengalaman bimbingan teknis di
peroleh gambaran bahwa prasara
na dan sarana pasar desa dari jenis, 

bentuk dan jumlah bangunan sa
ngat variasi. Untuk mendayaguna
kan pasar desa sebagai lembaga 
ekonomi yang dapat menigkatkan 
PADes pemerintah desa masih 
mempunyai keterbatasan, antara 
lain (1). Terbatasnya kewenangan 
pemerintah desa dalam pengelo
laan pasar desa. Hal ini disebabkan 
urusan pemerintahan kabupaten di 
bidang pengeleloaan pasar desa 
belum sepenuhnya diserahkan 
kepada pemerintah desa; (2). Ter
batasnya pembiayaan pemerintah 
desa dalam pengembangan dan 
pengelolaan pasar desa. Kondisi 
tersebut di atas berimplikasi pada 
sarana dan prasarana pasar desa 
terabaikan dan kurang memadai 
jauh dari kelayakan standar pasar 
yang “layak “

“Untuk memberikan  motivasi 
bagi pemerintah kabupaten/ko
ta dan pemerintah desa dalam 
rangka memfasilitasi keberadaan 
 pasar desa sangat perlu diadakan 

Edisi Februari 2014
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lomba pasar desa. Lomba pasar 
desa ini diharapkan dapat men
dorong pemerintah kabupaten/
kota untuk memfasilitasi pembina
an pengelola an pasar desa dan 
memotivasi pemerintah desa un
tuk meningkatkan pengembangan 
pasar desa,” kata Yasin.

Perhatian Pemkab
Melihat potensi dan peran pasar 

desa yang besar ini pemerintah dae
rah menaruh perhatian besar kepa
da pengelola pasar desa. Misalkan 
Bapemas Kabupaten  Pasuruan, 
memberikan pendamping an penuh 
terhadap pelaksanaan program 
pasar desa. Menurut Sudarmanto, 
Kabid Keswa dayaan Masyarakat 
Bapemas  Kabupaten Pasuruan, 
di antara bentuk pen dampingan 
yang dilakukan berupa pembe
rian bantuan keuangan bagi para 
pengelola nya.

Pasar desa sebagai sarana tem
pat berjualan bagi warga  merupa
kan media pemasaran yang sangat 
efektif dalam mempromosikan se
gala produk hasil potensi masing
masing desa. Di Kabupaten Pa
suruan sendiri terdapat 16 rintisan 
pasar desa yang tersebar di 10 ke

camatan, yaitu Pasar Desa Wono
sari di Kecamatan Tutur, Pasar 
Desa Kepulungan, Kepulungan dan 
Watukosek di Kecamatan Gempol, 
Pasar Desa Arjosari di Kecamatan 
Rejoso, Pasar Desa Gerbo, Sentul 
dan Purwodadi di Kecamatan Pur
wodadi. Setiap pasar desa berhak 
mengajukan bantuan keuangan ke 
Bapemas Kabupaten Pasuruan, 
sesuai dengan  mekanisme yang 
diberlakukan.

Para pengelola pasar desa ha
rus melaksanakan beberapa tahap
an pengajuan anggaran berdasar
kan kriteria yang telah ditentukan. 
Pertama, mengumpulkan datadata 
sesuai format yang menjadi syarat 
administratif dari pihak kecamatan 
masingmasing, seperti susunan 
organisasi pengelola/kepengurus
an yang ditetapkan dengan Kepu
tusan Kepala Desa, keterangan 
status tanah, luas lahan, jumlah 
pengelola pasar, jumlah pedagang, 
jumlah ruko, kios juga lapak dan 
bangunan pendukung.  Tahapan 
kedua, mengikuti Bimbingan Teknis 
(Bintek) tentang pengelolaan pasar 
desa. Ketiga, mengikuti kegiatan 
sosialisasi tentang pengajuan pro
posal bantuan kegiatan.

Sudarmanto mengatakan, dari 
ketiga tahapan tersebut nantinya 
Bapemas akan melakukan  survey 
lapangan untuk meninjau lokasi. 
Kemudian dilanjutkan dengan me
ngusulkannya ke bupati.  Besaran 
bantuan yang akan diberikan ber
dasarkan hasil survei lapangan 
kisarannya Rp 100 juta untuk se
tiap pasar desa.

Sementara itu di Kabupaten 
Lamongan, Kepala Bapemas Kab. 
Lamongan, MS Heruwidi, menga
ta  kan, untuk menyelamatkan dan 
memberdayakan aset desa berupa 
pasar desa, Bapemas Kabupaten 
Lamongan tahun 2013 merenca  
nakan menjadikannya sebagai 
salah satu aset desa. 

Selain itu, tahun 2013 seba nyak 
11 pasar desa menerima dana 
hibah total Rp 1,9 miliar. Pemberi
an hibah serupa juga dilaksankan 
tahun lalu yang diberikan kepada 
12 pasar desa senilai total Rp 
2,250 miliar. “Jumlah pasar desa di 
Lamongan ada 98 unit yang terse
bar di 27 kecamatan. Kondisi pasar 
desa di Lamongan saat ini secara 
keseluruhan sudah dikelola oleh 
desa dengan membentuk pengu
rus desa,” ungkapnya.(res/tim)
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Jurug, Desa Wisata Menuju 
Kemandirian Ekonomi

Reog memang kesenian 
rakyat khas Pono-
rogo. Sayang, bila di 
daerah kelahirannya 

sendiri kurang mendapat perha-
tian. Tak heran bila masyarakat di 
Desa Jurug, Kecamatan Sooko, 
melakukan langkah khusus agar 
kesenian tradisional ini tetap les-
tari. Dengan melakukan langkah 

Didukung kondisi alam yang menawan, Desa Ju-
rug berhasil meraih predikat Desa Wisata. Warga 
pun mendukung di berbagai bidang, mulai dari 

kesenian, home industri, hingga kelestarian 
alamnya.

Kesenian Reog Ponorogo Desa Jurug Kecamatan Sooko 
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regenerasi bagi pelaku kesenian, 
bukan hanya di kalangan pelaku 
kesenian dewasa, melainkan juga 
lebih digencarkan di kalangan 
anak-anak. Mereka menyebut diri 
Reog Ponorogo Mini.

Selain Reog Ponorogo, Desa 
Jurug mempunyai seni Buda-
ya Jaranan Campursari. Seni 
pertunjuk an rakyat yang satu ini, 
yakni memadukan budaya lokal 
dengan budaya modern. Karena 
potensi alam dan potensi budaya-
nya yang memikat, Desa  Jurug 
telah mendapatkan predikat Desa 
Wisata dari Kementerian Pariwa-
sita sejak 2011 – 2013 dan pada 
2014 melalui Dinas Pariwisata 
Provinsi Jawa Timur Desa Jurug 
ditunjuk kembali sebagai Desa 
Wisata.

Desa Jurug mempunyai pera-
n an penting di kawasan Keca-
matan Sooko, +  1 km dengan 
jarak tempuh selama +  10 menit, 
sedang jarak sampai dengan ibu 
kota Kabupaten Ponorogo seki-

Kades Jurug Danan Prihantoko

Profil Desa



Edisi Februari 2014

Profil Desa
tar 30 km de ngan memakan jarak 
tempuh sekitar 60 menit. Desa Ju
rug mempunyai jumlah penduduk 
6.638 jiwa, atau sebanyak 2.228 
KK dengan 65 RT dan 26 RW 
dengan 6 dukuh. Sedang enam 
dukuh tersebut, adalah Dukuh 
Jurug, Dukuh Kranggan, Dukuh 
Plongko, Dukuh Setumbal, Dukuh 
Serayu dan Dukuh Nglegok.

Predikat Desa Wisata me
mang cukup membanggakan 
dan dirasakan secara langsung 
oleh masyarakat sekitar. Apalagi, 
seperti dijelaskan Kepala Desa 
Jurug, Danan Prihantoko SH, de
ngan ada nya luas perairan umum 

di Desa Jurug merupakan po
tensi alam yang sangat baik bagi 
pengembangan usaha perikanan 
(khususnya ikan nila dan ikan air 
 tawar). 

”Di samping itu banyak potensi 
pendukung lainnya yang dilak
sanakan oleh masyarakat, peme
rintah, swasta dalam hal per
modalan, program penanganan 
budidaya serta adanya  kemudah
an dan dukungan dari pemerintah 
Desa Jurug,” tuturnya.

Menurut Danan, ikan nila dan 
ikan air tawar lainnya selalu me
ngalami pasang surut. Namun, 
dilihat dari jumlah hasil penjual

an secara ratarata selalu me
ngalami kenaikan dari tahun ke 
tahun. ”Dan jangkauan pasarnya 
lokal dan regional. Hal ini sa ngat 
berpengaruh terhadap harga jual 
baik di tingkat petani maupun 
di tingkat pengepul ikan,” tu
tur Pak Kades, tentang aktivitas 
perekono mian yang dilakukan 
warganya. 

Selain itu, menurut Danan, 
dalam usaha perikanan hampir 
tak ada masalah. Prospeknya cu
kup baik. ”Penjualan benih ikan 
nila boleh dikatakan baik, Selain 
ada nya potensi pendukung dan 
faktor permintaan komoditi per

11
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ikanan untuk pasaran lokal, maka 
sektor perikanan merupakan 
salah satu peluang usaha bisnis 
yang mempunyai prospek cerah,” 
tegasnya.

Danan Prihantoko SH yang 
telah menjabat sebagai Kades Ju
rug sejak 2007 hingga sekarang, 
mengakui, desa yang dipimpinnya 
merupakan desa berpotensi. Se
bagai Desa Wisata, di Desa Jurug 
terdapat Wisata Air Terjun Pletuk 
yang terletak di Dusun Kranggan,  
dan potensi budaya yang tetap 
terpelihara di masyarakat.

 Perekonomian Desa
Di lahan kering, tanah  tegalan, 

tampak dihiasi dengan  tanaman 
cengkih. Tanaman jenis ini 
agaknya cukup dominan di Desa 
Jurug. Begitu pun, masih banyak 
lahan yang belum dimanfaatkan 
secara produktif untuk mening
katkan perekonomian masyara
kat.

Langkah alternatif yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi hal 
tersebut, menurut Kades,  adalah 
melakukan penyuluhanpenyuluh
an untuk meningkatkan peman
faatan lahan. ”Seperti, pengadaan 
bibitbibit tanaman produktif de
ngan melibatkan instasi terkait 
(dinas kehutanan, dinas pertanian 
dan perkebunan,” katanya.

Menurut Danan Prihantoko, 
kondisi ekonomi masyarakat desa 
(mata pencaharian, kesejahtera
an masyarakat, dan lainlain), di
dominasi pada sektor pertanian. 
De ngan sistem pengelolaanya 
masih sangat tradisional (pengo
lahan lahan, pola tanam mapun 
pemilihan komoditas produk per
taniannya). 

Produk pertanian desa Jurug 
untuk lahan basah (sawah) masih 
monoton pada unggulan padi. Hal 
ini diakibatkan adanya struktur 
tanah yang mungkin belum tepat 

untuk produk unggulan pertanian 
di luar sentra padi. Sedang per
soalan mendasar lainnya adalah 
sistem pengairan yang kurang 
baik. ”Sehingga berdampak ada
nya kekurangan air jika pada saat 
musim kemarau,” kata Danan. 

Karenanya, warga menya
dari harus ada langkah strate
gis dalam mengatasi persoalan 
 pertanian. Dengan melakukan 
berba gai upayaupaya, seperti 
perbaikan sistem irigasi/pengair
an, penguna an tek nologi tepat 
guna, perbaikan pola tanam dan 
pemilih an komoditas alternatif 
dengan mengkomunikasikannya 
kepada pihakpihak terkait (dinas 
pengairan, dinas pertanian). 

Selain aktivitas di bidang per
tanian, ada yang menarik di desa 
ini. Dalam home industry, Desa 
Jurug mempunyai home industri 
dalam pembuatan roti jahe, roti 
gapit, roti matahari. Seperti yang 
ada di Dusun Setumbal, yang 
dikelola Ny Hartini dengan pem
buatan kue roti jahe, roti gapit. 
Usaha rakyat ini,  mendapat re
spon positif, dengan pemasaran 
sekitar wilayah Kabupaten Pono
rogo dan Kabupaten Trenggalek. 
”Ya, karena  Desa  Jurug berba
tasan dengan Kabupaten Treng
galek,” tutur Ny Hartini. 

Diakui Hartini, pada pengem
bangan untuk pembuatan roti 
tersebut masih ada kendala 
dalam pembuatan roti tersebut 
pada alat pengolahannnya. ”Saya 
punya kendala dalam mengem
bangkan pembuatan roti ini dalam 
hal, alatalatnya seperti mixer roti 
yang masih kecil, oven yang ma
sih kecil. Untuk itu kami mohon 
bantuan alatalat pembuatan roti 
yang modern sehingga produk 
yang kami hasilkan bisa ber
tambah banyak. Sehingga omzet 
penjualan bisa menjangkau ke
luar Kabupaten Ponorogo,” kata 

Hartini. 
Pada tahun 2013 Desa Jurug 

mendapatkan bantuan hibah dari 
Badan Pemberdayaan Masyara
kat  (Bapemas) Provinsi  Jatim 
melalui Program Kegiatan Unit 
Pengelola Keuangan dan Usaha 
(UPKu) sebesar Rp. 60.000.000 
pada UPKu “Sri Rejeki”

Dengan penuh semangat pan
tang menyerah masyarakat desa 
ini, terus berupaya memajukan 
desa nya, di berbagai bidang. Hal 
ini terbukti dengan keberhasilan 
Desa Jurug menjuarai bebera
pa perlombaan, seperti Juara 1 
Lomba Desa Tingkat Kabupaten 
Ponorogo pada 2008, Nominasi 1 
Provinsi Jawa Timur dalam lomba 
Anugerah Wisata Nusantara tahun 
2009 yang diadakan Dinas Kebu
dayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur, Juara 1 Tingkat Ka
bupaten Ponorogo Lomba Pelak
sana terbaik 10 Program Pokok 
PKK pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 melalui Surat 
Keputusan Tim Penggerak PKK 
Provinsi Jawa Timur Nomor: 22/
Kep/PKK. Prov/XI/2013 menetap
kan bahwa Desa Jurug Keca
matan Sooko Kabupten Ponorogo 
mendapatkan Juara III 10 Pro
gram Pokok PKK Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 dan Tahun 
2014 Tim Penggerak PKK Desa 
Jurug dibawah kepemimpinan Ny 
Lilik Mardiana sebagai Ketua Tim 
Penggerak PKK. Hal inilah yang  
menjadi lokasi penilaian Tim 
Pengerak PKK Pusat yang pelak
sanaannya sekitar Pebruari 2014.

Prestasi yang diraih tersebut 
merupakan bukti atau indikasi, 
Desa Jurug sangat antusias dan 
bersemangat dalam upaya me
majukan desanya. Warga terus 
berupaya agar mencapai tujuan 
utama, mewujudkan masyarakat 
yang adil makmur dan sejahtera. 
(H Sugeng)
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Masyarakat di Tulunga-
gung, khususnya di 
Kecamatan Pager-
wojo dan Kecamatan 

Tanggunggunung, merupakan 
wajah dari kawasan pedesaan 
yang tertinggal. Namun, dengan 
pencanangan program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Man-
diri Perdesaan (PNPM-MPd), be-
nar-benar memberikan manfaat 
yang besar bagi warga desa ter-
sebut. Setidaknya, dengan pro-
gram ini, mampu mempercepat 
penanggulangan kemiskinan se-
cara terpadu dan berkelanjutan. 
Selain itu mampu menyediakan 
lapangan kerja dan pendapatan 
bagi kelompok masyarakat misk-

in, serta berhasil menumbuhkan 
kebersamaan dan partisipasi ma-
syarakat.

”Secara umum partisipasi ma-
syarakat cukup menggembira-
kan bagi kami. Namun, karena 
lokasi dusun yang satu dengan 
dusun lainnya dalam satu desa di 
Pager wojo dengan medan cukup 
sulit, akhirnya harus ada antisi-
pasi agar setiap ada pertemuan 
warga lebih banyak yang hadir,” 
tutur Fajar Iman Santoso ST, fasi-
litator kecematan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan Pager-

Pelaksanaan PNPM-MPd di Tulungagung

Merangsang Partisipasi Aktif 
Masyarakat

Warga di desa-desa yang 
lokasi di pegunungan pun 

kini merasakan manfaat 
fasilitas prasarana jalan. 

PNPM Mandiri Perdesaan 
menjadi perangsang agar 
warga berpartisipasi aktif.

13
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wojo, Kabupaten Tulungagung. 
Dicontohkan pembangunan 

rabat di Desa Wonorejo, tepat-
nya di Dusun Suruh, warga mem-
berikan partisipasi dana senilai 
Rp 7.173.100, setelah disedia-
kan dana PNPM-MPd senilai Rp 
81.902.100, berhasil diwujudkan 
untuk pembangunan rabat jalan 
dengan volume 415 meter x 2,5 
meter. Pelaksanaan pembangun-
an jalan tersebut pada 2013. “Al-
hamdulillah, sarana dan prasara-
na yang dibutuhkan warga kini 
terpenuhi,” tuturnya.

Demikian pula yang bisa dinik-
mati masyarakat di desa lainnya, 
seperti di Desa Kedungcangkring, 
pembangunan sarana-prasarana 
mendapat dukungan baik. Dari 
dana yang tersedia Rp 77.634.700 
dari PNPM, warga memberikan 
swadaya senilai Rp 3.665.000. 
Sehingga, terwujud kondisi ja-
lan yang bisa dilalui dengan baik 
dibanding sebelumnya. Hal ini 
juga terjadi, misalnya, di Desa 

Kradinan. Warga memberikan 
swadaya senilai Rp 7.406.000, 
setelah adanya dana PNPM Rp 
83.994.700, terwujud perbaikan 
jalan, dengan rabat, sepanjang 
375,5 meter x 2,5 meter. 

“Memang, dalam hal parti-
sipasi sebenarnya cukup be-
sar dari warga. Khususnya, bila 
pembangunan membutuhkan te-
naga dan bahan-bahan, yang ada 
di desanya. Tapi, bila dinilai dari 
partisipasi berupa uang, memang 
bisa dimaklumi karena kondisi 
ekonomi yang ada,” tutur Ira wu-
landari ST, fasilitator teknik PNPM 
Kecamatan Pagerwojo, menam-
bahkan.

Dari sejumlah program yang te-
lah diwujudkan, lebih banyak ber-
upa sarana dan prasana. Berupa 
rabat jalan, di sejumlah desa, se-
perti Desa Wonorejo,  Gambiran, 
Penjor, Pagerwojo, Kradinan 
dan Sumbermulyo. Sedang khu-
sus di desa  Mulyosari diwujudkan 
 dalam saluran drainase di Dusun 

Pabyongan, dengan panjang 
182,5 meter, menghabis kan dana 
dari PNPM Rp 85.286.300 didu-
kung swadaya masayarakat Rp 
8.561.000. 

Sedang di Desa Gondang-
gunung, diwujudkan dalam 
pembangunan jalan telasah dan 
gorong-gorong, dengan  nilai 
dana PNPM Rp 77.761.000 di-
dukung swadaya masyarakat 
Rp 9.559.500, berhasil diwujud-
kan dan kini bisa dirasakan 
manfaatnya oleh warga, khus-
usnya di Dusun Suryo. Di Desa 
 Samar, diwujudkan dalam bentuk 
pembangunan telford dan gorong-
gorong dari dana Program PNPM 
senilai 71.294.700 didukung swa-
daya masyarakat Rp 7.928.000, 
sehingga terwujud.

”Alhamdulillah, semua pelak-
sanaan pada 2013 berlangsung 
dengan baik,” kata Fajar. Ia me-
nambahkan, dalam pelaksanaan 
pembangunan sarana-prasana 
dengan dana PNPM  tersebut, 
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selalu berkoordinasi dengan pe-
rangkat desa, khusus kepala 
desa. “Termasuk ketika kami 
mengukur partisipasi masyarakat, 
bisa dilihat bagaimana perangkat 
desa bisa menggerakkan warga-
nya dan memberikan penjelasan 
tentang program-program ini,” 
tambahnya.

Memang, kondisi jalan yang 
berkelok dengan medan pegu-
nungan menjadi penghalang bagi 
komunikasi transportasi warga di 
sejumlah kecamatan di Tulunga-
gung. Namun, justru kehadiran 
program PNPM Mandiri Perdes-
aan akan mendorong kemajuan, 
setidaknya merangsang partisi-
pasi warganya. Seperti di Keca-
matan Tanggunggunung. Lokasi 
kecamatan ini terletak di sebelah 
selatan Kabupaten Tulungagung 
dengan luas wilayah 114.73 km2 
dengan jumlah penduduk 24.936 
yang terbagi menjadi 7 desa. 
Jarak dengan Ibu kota Kabupaten 
28 km, mempunyai curah hujan 
388 per bulan. Tahun 2010 seba-
nyak 25.188  jiwa dengan tingkat 
pertumbuhan 5 %. Tenaga kerja 
adalah penduduk yang dapat 
diikutsertakan dalam proses eko-
nomi. 

Di Kecamatan Tanggung-
gunung  usia kerja tenaga kerja 
produktif  dengan usia antara (15 
– 64) tahun pada tahun 2010 se-
jumlah 16.749   jiwa. Mata pen-
caharian penduduk Kecamatan 
Tanggunggunung  pada 2010 

yang menonjol adalah di bidang 
pertanian 7.418  jiwa. Sedangkan 
mata penggalian tambang  seba-
nyak 161 jiwa, industry pengolah-
an   160  orang, sedangkan yang 
lainya adalah pekerja yang ber-
kerja di sector  bangunan, perda-
gangan, ternak dan sebagainya.

Bagaimana dengan pelak-
sanaan PNPM Mandiri Perdesa-
an di Tanggunggunung? Menurut 
Syamsul Fitriadi SPd, Fasilitator 
Kecamatan Tanggunggunung, 
kondisinya hampir sama dengan 
di Kecamatan Pagerwojo. Me-
nurut Syamsul, di kecamatan ini 
telah berpartisipasi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan sejak 2001 
dan sampai saat ini telah menda-
pat alokasi BLM PPK 1 (Siklus 3 
) PPK II ( Siklus 4/5 ) dan PPK 
III ( siklus 10 ). Hingga saat ini, 
Tanggunggunung telah menda-
patkan dana Bantuan Langsung 
untuk Masyarakat (BLM) sebesar 
Rp 4.650.000.000. Dana tersebut 
dikelola secara mandiri oleh ma-

15
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syarakat melalui UPK Tanggung-
gunung.

Dijelaskan, akumulatif dana 
BLM yang dikelola UPK. Pada 
2001 s/d  2002, senilai Rp 
750.000.000, pada 2003 sebesr 
Rp 500.000.000, pada 2004 se-
besar Rp500.000.000, pada 2006 
sebesar Rp500.000.000, pada 
2007 sebesar Rp500.000.000. 
Pada 2008 dana sebesar 
Rp1000.000.000, pada 2009 
sebesar Rp 900.000.000, pada 
2010 sebesar Rp 1.500.000.000, 
pada 2011 senilai Rp600.000.000 
serta pada 2012 sebesar  
Rp900.000.000, dengan total 
Rp7.750.000.000 pada tahun 
2012.

Secara umum, dana BLM 
PNPM Mandiri Perdesaan diman-
faatkan masyarakat untuk mendu-
kung kegiatan di bidang pening-
katan kapasitas, pembangunan 
dan rehabilitasi sarana/prasarana 
perdesaan, kegiatan pendidikan 
dan kesehatan, serta kegiatan 
ekonomi melalui perguliran dana. 
Baik melalui skema Usaha Eko-
nomi Produktif (UEP) maupun 
Simpan Pinjam khusus Perem-
puan (SPP).

“Secara akumulatif dari awal 

mendapatkan BLM hingga saat 
ini, sebagian besar dana BLM di 
Kecamatan Tanggunggunung  ini, 
yaitu sekitar 75  %, dimanfaatkan 
masyarakat untuk mendukung 
kegiatan di bidang membangun 
sarana prasarana antara lain ja-
lan, jembatan, draenase, rehab 
sekolah, gedung polindes dan 
sebagainnya,” kata Syamsul Fa-
triadi, didampingi Agus Wahyudi 
ST, fasilitator teknik PNPM Man-
diri Perdesaan Kecamatan Tang-
gunggunung.

Untuk tahun 2013, dari to-

tal kegiatan di Tanggunggu-
nung menelan dana sebesar Rp 
149.473.100, berupa sarana-
prasarana fisik, yang tersebar di 
seluruh desa di kecamatan ter-
sebut. Seperti di Desa Ngrejo, 
Jengglungharjo, Kresikan, Desa 
Tanggunggunung, Ngepoh, Tang-
garejo, dan Pakisrejo.

Memang, selama ini lokasi sa-
saran PNPM Mandiri Perdesaan 
meliputi seluruh kecamatan per-
desaan yang dalam pelaksana-
annya dilakukan secara bertahap. 
(yad)
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Biopestisida adalah pestisida yang bahan 
dasarnya berasaI dari bahan hidup. Yang 
akan dibahas kali ini adalah biopestisida 
yang terbuat dari tanaman sehingga dise

but pestisida nabati. Kandungan bahan kimia dalam 
tanaman tersebut menunjukkan bioaktivitas pada 
serangga, seperti bahan penolak (repellent), peng
hambat perkembangan (insect growth regulator). 
Biopestisida sekarang mulai banyak diminati oleh 
petani karena harga pestisida kimia sangat mahal. 
Selain itu penyemprotan pestisida kimia yang tidak 
bijaksana menyebabkan kekebalan terhadap hama 
dan menimbulkan pencemaran Iingkungan. Keung
gulan dari biopestisida ini adalah murah dan mudah 
dibuat, relatif aman terhadap lingkungan, kandung
an bahan kimianya tidak menimbulkan residu pada 
tanaman, tidak mudah menimbulkan kekebalan 
hama, menghasilkan produk pertanian yang sehat. 
Berikut beberapa tanaman yang bisa untuk diaplika
sikan untuk biopestisida.

Biji Buah Pace/Mengkudu
Bahan aktif:
Annonain dan Resin
Mekanisme pengendalian:
Menghambat aktifitas makan hama sehingga 

menurunkan aktifitas hama sasaran
Hama sasaran:

Ulat, kepik, tungau
Cara pembuatan:
15 – 25 gram biji buah pace ditumbuk sampai 

halus, lalu hasil tumbukannya direndam selama 1 
malam di dalam 1 liter air yang ditambahkan 1 gram 
deterjen, aduk, kemudian saring dengan kain halus.  
Selanjutnya siap disemprotkan ke hama sasaran.

Daun Sirsak
Bahan aktif:
Annonain dan Resin
Mekanisme pengendalian:
Antifeedant

Hama sasaran:
Kutu daun
Cara pembuatan:
Daun sirsak 50 – 100 lembar ditumbuk sampai 

halus, lalu diberi 5 liter air dan diaduk sampai rata.  
Larutan direndam 1 malam.  Satu liter hasil larutan 
tersebut diencerkan dala 10 – 15 liter air.  Selanjut

nya larutan hasil pengenceran siap disemprotkan ke 
hama sasaran.

Daun Tembakau
Bahan aktif:
Nikotin
Mekanisme pengendalian:
Racun mematikan
Hama sasaran:
Belalang, ulat

Cara pembuatan:
250 gram daun tembakau dirajang, kemudian 

direndam 1 malam dalam 8 liter air.  Setelah itu 
daunnya diambil, sedangkan air hasil rendaman di
tambah dengan 2 sendok the deterjen, aduk hingga 
rata.  Kemudian disaring, larutan siap disemprotkan 
ke hama sasaran.

Biji dan Daun Mimba
Bahan Aktif:
Azadirachtin, salanin, nimbin, meliantriol
Hama sasaran:
Ulat, kepik, tungau, jamur, bakteri, nematode
Mekanisme pengendalian:
Antifeedant, insect growth regulator
Cara pembuatan untuk biji:
200 – 300 gram biji ditumbuk sampai halus, lalu 

hasil tumbukan direndam dalam 10 liter air selama 
semalam.  Selanjutnya larutan disaring kain halus 
dan siap disemprotkan ke hama sasaran.

Cara pembuatan untuk daun:
1 kg daun mimba kering ditumbuk sampai ha

lus.  Ditambahkan 10 liter air dan direndam selama 
satu malam, aduk hingga merata, kemudian larutan 
disaring kain halus dan siap disemprotkan ke hama 
sasaran.

Biopestisida, Pembasmi Hama Ramah Lingkungan
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PENILAIAN LAPANGAN LOMBA PASAR DESA 
TINGKAT PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2014

Pasar Mojorejo, Desa Mojorejo, 
Kec. Modo, Kab. Lamongan

Pasar Desa Gemah Ripah, 
Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, 
Kab. Pacitan

Pasar Dukuhdempok, Desa Dukuhdempok, 
Kec. Wuluhan, Kab. Jember

Pasar Raya Kemlagi, 
Desa Kemlagi, 
Kec. Kemlagi, 
Kab. Mojokerto

Pasar Selopuro, Desa Selopuro, 
Kec. Selopuro, Kab. Blitar

Pasar Pangkah, Desa Pangkahkulon, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik

Pasar Tasikmadu, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek

Pasar Sumberagung, Desa Sumber agung, 
Kec. Plaosan, Kab. Magetan

Pasar Sumber Rejeki, Desa Kapas, Kec. Kapas,
 Kab. Bojonegoro

Pasar Pilang, Desa Ngompro, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi
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Di Desa Talang, Keca
matan Saronggi, ter
dapat Unit Pengelolaan 
Keuangan dan Usaha 

(UPKu) Lapasteh.  Berawal dari 
keinginan warga untuk mandiri 
dan maju, Maman Firdausi, salah 
seorang warga Desa Talang, berini
siatif mengumpulkan warga yang 
memiliki usaha untuk membentuk 
pokmas dan mengajukan bantuan 
dana.  

“Kita inginnya desa ini nanti 
bisa memiliki usaha sendiri. Kita 
mikir modalnya dari mana.  Awal
nya kepikiran untuk mengumpul
kan dana swadaya dari kami yang 
memang sebelumnya sudah memi
liki usaha sendiri.  Namun ternyata, 
setelah kami  membentuk pokmas 
dan mengajukan permohonan 
dana ke beberapa  pihak, kami 
berhasil mendapatkan dari dua 
sumber dana, yaitu dari Pemkab 
Sumenep sebesar Rp. 48.000.000 
dan dari Provinsi Jawa Timur Rp. 
67.100.000, yang digunakan khu
sus untuk simpan pinjam dan 
sisa nya untuk operasional,” kata 
Maman Firdausi, Ketua UPKu 
Lapasteh.

Keinginannya mengumpulkan 
warga yang benarbenar memiliki 
usaha adalah agar bisa menambah 
modal untuk lebih mengembang
kan usaha yang dimiliki warga Desa 
Talang. “Anakanak di sini yang su
dah sarjana kebanyakan mencari 
pekerjaan di luar Sumenep, belum 
ada keinginan untuk mengembang
kan potensi desanya.  Dengan be
gitu saya tergerak untuk menjadi 
lebih bermanfaat bagi daerah asal 

saya,” tambahnya dengan sangat 
antusias.

Pada awal terbentuknya UPKu 
Lapasteh pada tahun 2010, memiliki 
22 pokmas dan kini sudah mencapai 
47 pokmas meskipun yang nam
pak aktif hanya 39 pokmas.  Setiap 
pokmas beranggotakan 5 – 9 orang 
dengan usaha yang berbedabeda.  
Meskipun anggota pe ngurus inti 
UPKu Lapasteh hanya tiga orang, 
yaitu ketua, sekretaris dan benda
hara, namun mampu melayani 
semua keinginan anggo tanya dalam 
melakukan simpan pinjam. 

“Antusias warga begitu besar 
terhadap program UPKu ini. Tanpa 
kami pancing pun mereka sudah 
giat mengajukan pinjaman.  Hanya 
awalnya dulu yang sedikit kesu
litan, yakni memberikan pemaha
man kepada warga bahwa dana 
yang diberikan tersebut sifatnya 
dipinjamkan dan dikembalikan se
suai dengan waktu jatuh temponya, 
untuk pokok serta bunganya,” jelas 

Maman, lulusan Universitas Mu
hammadiyah Malang ini.

Pemberian dana bantuan  untuk 
tiap kelompok sekitar Rp 5 – 9 
juta dengan bunga 1,5% dan jika 
ada pengembalian yang terlambat 
dikena kan denda sebesar 2%  untuk 
setiap bulannya.  Pemanfaatan 
bunga dan denda digunakan  untuk 
keperluan administrasi dan operasi
o nal. Selain memberikan bantuan 
dana kepada anggotanya, UPKu 
Lapasteh juga memiliki usaha sen
diri, di antaranya menggelar pasar 
di hari Rabu dan Minggu, karena 
memang Desa Talang belum me
miliki pasar desa, sehingga warga 
Desa Talang masih harus ke desa 
sebelah, Desa Saronggi misalnya, 
hanya untuk berbelanja.  Usaha 
mandiri yang lain yang dijalankan 
UPKu Lapasteh adalah sebagai 
penerima token pembayaran listrik 
dan menyewakan mesin jahit.  

“Kami pernah memberi jasa 
 penyedia kebutuhan rumah  tangga 

UPKu Lapasteh Desa Talang, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep

Awalnya Sulit Beri 
Pemahaman ke Warga

Pengurus UPKu Lapasteh dari kanan Maman  Firdausi (ketua) Annawiyah (ben-
dara) Herly Suhriyanto (skretaris)
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(PKRT) secara kredit, namun be
lum bisa berjalan lagi karena ken
dala dana.  Sebenarnya masih 
banyak yang ingin kami jalankan 
seperti membuka toko aksesoris, 
menjual semua hasil produk warga, 
membuka jasa fotokopi. Masalah
nya itu tadi, dana yang kami punya 
masih terbatas, masih fokus untuk 
simpan pinjam,” ungkap Maman.

Keberhasilan UPKu dalam me
ngembangkan usaha yang dimil
iki warga Desa Talang disambut 

dengan keberhasilannya sebagai 
pemenang UPKu Berhasil 2012.  
Dalam jangka waktu hanya dua 
tahun, yaitu 2010 – 2012, UPKu 
Lapasteh telah memberikan se
suatu yang bermanfaat bagi warga
nya.  Kebanggaan tersebut tentu 
dirasakan Maman sebagai Ketua 
UPKu Lapasteh.  “Ya ini memang 
masih merintis, tapi sudah mem
beri manfaat yang begitu besar 
bagi masyarakat Desa Talang.  
Tentu saya sangat bangga bisa 

memberikan yang terbaik. Mereka 
bisa mengajukan pinjaman de ngan 
mudah dan praktis karena  untuk 
pengurusannya di lingkungan 
desa sendiri dengan bunga yang 
 rendah,” ucap lelaki asal Sumenep 
kelahiran 1983 ini.

“Harapan saya ingin mengem
bangkan desa ini. Dana yang 
tersedia bisa dirasakan oleh semua 
warga.  Mereka yang butuh pinja
man dana tidak harus keluar, bisa 
di sini saja.  Alhamdulillah dari ta
hun 2010, awal berdirinya UPKu 
Lapasteh ini, dana yang awalnya 
sekitar Rp 100 juta, untuk omset 
terakhir per 31 Desember 2013 
mencapai sekitar Rp 200 juta.  Dari 
prestasi sebagai UPKu Berhasil 
2012 kami mendapatkan uang tu
nai yang kemudian kami gunakan 
untuk dibelanjakan komputer dan 
peralatan kantor lainnya demi 
menunjang kegiatan kami lebih 
baik lagi,” tutup Maman seraya 
tersenyum. (hpy)

Suka Duka Ketua 
UPKu Lapasteh

Adalah Maman Firdausi, lelaki 
asal Sumenep kelahiran 22 Oktober 
1983, berhasil menorehkan keber
hasilan untuk desanya, Desa Talang, 
Kecamatan Saronggi.  Ditunjuk seba
gai Ketua UPKu Lapasteh sejak ta
hun 2010, Maman berusaha melaku
kan yang terbaik.  Keinginannya yang 
tulus untuk memajukan desanya pa
tut diacungi jempol.  Terbukti dengan 
berhasil diraihnya keberhasilan untuk 
UPKu Lapasteh sebagai pemenang 
UPKu Berhasil 2012.

Keberhasilan yang diraihnya tentu bukan jalan 
yang mudah.  Masyarakat yang tinggal di Desa 
Talang kebanyakan petani dan peternak.  Mem
berikan pemahaman tentang dana pinjaman untuk 
pengembangan Desa Talang merupakan salah satu 

usaha yang tidak mudah.  Namun dengan sema
ngat dan kegigihan Maman berhasil menerapkan 
program simpan pinjam yang dikelolanya melalui 
UPKu Lapasteh bersama dengan dua orang rekan
nya, Annawiyah (bendahara) dan Herly Suhriyanto 

(sekretaris).
Suka duka sebagai seorang ketua 

UPKu tentu sudah menjadi hal yang 
dilalui Maman.  Namun semua itu dia 
jalani dengan sepenuh hati.  “Apapun 
itu pasti ada senangnya, pasti ada 
susahnya.  Dengan melihat usaha 
warga Desa Talang yang mengalami 
peningkatan, itu saja sudah membuat 
saya senang.  Kalau dukanya mung
kin lebih baik tidak perlu dibahas lebih 
lanjut karena saya yakin semua itu 

pasti ada jalan keluarnya.  Beberapa kendalaken
dala kecil misalnya ya jika ada beberapa yang nung
gak, sudah jatuh tempo tapi telat membayarnya, ya 
kami berusaha menagihnya, Alhamdulillah masih 
bisa teratasi dan berjalan baik sampai sekarang,” 
kata Maman. (hpy)

Aktifitas di Kantor UPKu Lapasteh

 Maman Firdausi
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Salah satu usaha yang 
dimiliki oleh anggota 
pokmas UPKu Lapasteh 
adalah menerima jasa 

jahit.  Herman Hariadi, seorang 
warga Desa Talang, Kecamatan 
Saronggi, menekuni dunia menjahit 
jauh sebelum ada UPKu Lapasteh. 
Bakat menjahit yang didapatkan-
nya dari ayahnya yang seorang 
penjahit itu sudah nampak sejak 
Herman masih anak-anak.  Dit-
ambah dengan pengalamannya 
selama merantau di Surabaya seb-
agai karyawan pabrik tekstil, mem-
buat pengetahuan dan keahliaan-
nya semakin terasah.

“Sebenarnya saya sudah mem-
buka usaha jahit sejak 1999, na-
mun sebelumnya saya bekerja 
sebagai karyawan pabrik tekstil di 
Surabaya mulai tahun 1995, akh-
irnya saya memutuskan untuk pu-
lang kembali ke Sumenep.  Awal 
kepulangan saya sebenarnya tidak 
langsung ada keinginan membuka 

usaha sendiri, melainkan untuk 
menikah.  Setelah menikah, saya 
tidak ingin kembali ke Surabaya, 
justru terbesit untuk bekerja di sini 
saja.  Nah, kebetulan ada yang 
memberi penawaran untuk pesan-
an jahit baju TK, waktu itu totalnya 
hanya 15 baju saja, ya saya coba 
terima, saya kerjakan, ternyata co-
cok.  Nah, dari situ saya memutus-
kan untuk mengembangkan ilmu 
saya dengan membuka usaha 
jahit ini, serta mencari jaringan ke 
sekolah-sekolah yang memung-
kinkan untuk memesan baju-baju 
seragam,” kisah Herman yang kini 
sudah memiliki 4 orang pegawai.

“Saya sudah menjadi lebih 
tenang dan tidak terbebani ini itu, 

karena bisa bekerja di rumah, ti-
dak perlu jauh dari keluarga.  Saya 
akan terus mengembangkan ilmu 
melalui usaha jahit ini,” imbuh Her-
man yang kini sudah dikaruniai 
seorang putra.

Kiprahnya sebagai pengusaha 
jahit semakin mendapat angin 
segar ketika berdiri UPKu Lapasteh 
di Desa Talang.  Herman masuk 
ke dalam salah satu pokmas dan 
dipercaya sebagai ketua pokmas 

tersebut.  “Dengan adanya UPKu 
Lapasteh saya justru terbantu, 
saya mendapatkan tambahan 
modal yang saya gunakan untuk 
membeli bahan-bahan untuk di-
jadikan stok.  Kalau dulu sebelum 
ada UPKu Lapasteh, saya membeli 
semua bahan ketika ada pesanan 
saja,” tutur lelaki kelahiran 1976 ini.

“Sebagai ketua pokmas, saya 
berusaha sebaik mungkin mem-
bantu peran teman-teman yang 
berada di bagian kepengurusan 
UPKu, misalnya ketika mendekati 
jatuh tempo pembayaran, saya 
juga membantu mengingatkan ang-
gota untuk segera membayar tepat 
waktu sehingga bisa meringank-
an kerja teman-teman pengurus 
UPKu Lapasteh.  UPKu Lapasteh 
ini benar-benar memberi manfaat 
bagi kami karena kami bisa sal-
ing membantu dan berbagi untuk 
mengembangkan usaha yang kami 
punya, tidak perlu merantau hanya 
untuk mendapatkan pekerjaan.  
Saya berharap usaha saya sema-
kin meningkat, untuk anggota juga 
semakin sejahtera karena memang 
terbantu dengan adanya UPKu 
Lapasteh,” ungkapnya.(hpy)

Pulang ke Desa 
Untuk Jadi Penjahit

Herman menunjukan produk usaha 
 jahitannya

Aktifitas sehari-hari 
Herman Hariadi
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Pemberdayaan 
Masyarakat Desa

Pemberdayaan adalah 
perspektif yang lebih luas 
dari hanya sekedar me
menuhi kebutuhan dasar 

(basic needs) atau menyediakan 
mekanisme untuk mencegah pro
ses pemiskinan lebih lanjut (safety 
net). Konsep ini berkembang dari 
upaya banyak ahli dan praktisi un
tuk mencari apa yang antara lain 
oleh Friedmann (1992) disebut 
sebagai the Politics of Alternative 
Development, yang menghendaki 
adanya “inclusive democracy, ap-
propriate economic growth, gender 

equality and sustainability or inter-
generational equity.”

Kartasasmita (1996), dengan 
mengutip pendapat beberapa ahli, 
melukiskan konsep pemberda yaan 
itu sebagai suatu konsep yang ti
dak mempertentangkan antara 
pertumbuhan dengan pemerataan, 
tetapi memadukan antara keduan
ya, karena sebagaimana dikatakan 
oleh Brown (1995), kedua konsep 
tersebut tidak harus diasumsikan 
sebagai “tidak cocok atau berlawan
an (incompatible or antithetical).” 

Konsep pemberdayaan beru

saha melepaskan diri dari perang
kap “zero-sum game” dan “trade 
off”, dan bertitik tolak dari pandang
an bahwa melalui pemerataan 
akan tercipta landasan yang lebih 
luas untuk pertumbuhan dan seka
ligus akan menjamin pertumbuhan 
yang berkelanjutan. Oleh karena 
itu, sebagaimana dikatakan oleh 
Kirdar dan Silk (1995), “the pattern 
of growth is just as important as the 
rate of growth.” 

Hal yang dikehendaki adalah 
seperti yang dikatakan oleh Ranis 
(1995), “the right kind of growth”, 
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yakni bukan yang vertikal dan 
menghasilkan “trickle-down”, 
karena sudah terbukti tidak berha-
sil, tetapi yang bersifat horizontal 
(horizontal flows), yakni “broadly 
based, employment intensive, and 
not compartmentalized”. Menurut 
Karta sasmita (1996), memberdaya-
kan masyarakat adalah upaya 
untuk meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat yang 
dalam kondisi sekarang tidak mam-
pu melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan kata lain, memberdaya-
kan adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat. Dalam 
konteks pemikiran ini, upaya mem-
berdayakan masyarakat haruslah 
diawali dengan menciptakan sua-
sana atau iklim yang memung-
kinkan potensi masyarakat dapat 
berkembang atau dikembangkan. 
Titik tolaknya adalah pengenalan 
bahwa setiap manusia atau setiap 
masyarakat, memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan. Artinya, tidak 
ada masyarakat yang sama sekali 
tanpa daya, karena jika demikian 
maka masyarakat tersebut sudah 
punah. 

Dengan demikian maka pem-
berdayaan merupakan suatu upaya 
untuk membangun daya atau po-
tensi yang dimiliki, dengan mendo-
rong, memotivasi, dan membang-
kitkan kesadaran terhadap potensi 
yang dimilikinya serta berupaya un-
tuk mengembangkannya, sehingga 
orang atau masyarakat menjadi 
berdaya, lepas dari ketergantung-
an, kemiskinan dan keterbelakang-
an. 

Pemberdayaan tidak hanya me-
liputi penguatan individu, tetapi juga 
berbagai pranatanya (institutions), 
misalnya dalam bentuk pena-
naman nilai-nilai budaya mo dern 
-seperti kerja keras, hemat, keter-
bukaan, dan sikap bertanggung 
jawab adalah menjadi bagian dari 

proses pemberdayaan. Demikian 
pula pemberdayaan juga menyang-
kut pembaharuan lembaga sosial 
dan pengintegrasiannya ke dalam 
kegiatan pembangunan serta pe-
ranan masyarakat di dalamnya, 
khususnya yang menyangkut parti-
sipasi dalam pengambilan keputus-
an dalam proses pembangunan di 
lingkungannya. 

Atas dasar pandangan ini, pem-
berdayaan masyarakat amat erat 
kaitannya dengan pemantapan, 
pembudayaan, dan pengamalan 
nilai demokrasi. Dalam konteks ini, 
Friedmann (1992), menyatakan 
“The empowerment approach, 
which is fundamental to an alter-
native development, places the 
emphasis on autonomy in the deci-
sionmaking of territorially organized 
communities, local self-reliance 
(but not autarchy), direct (participa-
tory) democracy, and experiental 
social learning”. 

Pemberdayaan dan Strategi 
Pembangunan Empowement atau 
pemberdayaan adalah salah satu 
strategi atau merupakan paradigma 
pembangunan yang dilaksanakan 
dalam kegiatan pembangunan ma-
syarakat, khususnya pada negara-
negara yang sedang berkembang. 
Pemberdayaan ini muncul dikare-
nakan adanya kegagalan-kega-
galan yang dialami dalam proses 
dan pelaksanaan pembangunan 
yang cenderung sentralistis se-
perti community development atau 
pengembangan komunitas. Model 
ini tidak memberi kesempatan 
langsung kepada rakyat untuk ter-
libat dalam proses pembangunan, 
terutama dalam proses pengam-
bilan keputusan yang menyangkut 
pemilihan pejabat, perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi program 
pembangunan. Friedmann (1992) 
menawarkan konsep atau strategi 
pembangunan yang populer dise-
but dengan empowerment atau 

pemberdayaan. 
Konsep pemberdayaan ini 

adalah sebagai suatu konsep 
 alternatif pembangunan yang 
pada intinya memberikan tekanan 
pada otonomi dalam  mengambil 
keputus an di suatu kelompok ma-
syarakat yang dilandaskan pada 
sumberdaya pribadi, bersifat lang-
sung, demokratis dan pembela-
jaran sosial melalui pengalaman 
langsung. Fokus utama pemberda-
yaan, menurut Friedmann, adalah 
sumberdaya lokal, namun bukan 
berarti mengabaikan unsur-unsur 
lain yang berada di luar kelompok 
masyarakat, bukan hanya eko-
nomi akan tetapi juga politik, agar 
masyarakat memiliki posisi tawar 
menawar yang seimbang, baik di-
tingkat lokal, nasional maupun in-
ternasional. 

Schumacher (1973) lebih mene-
kankan aspek ekonomi dibanding-
kan aspek politik dalam proses 
pemberdayaan masyarakat, de-
ngan menyatakan: economic de-
velopment can succeed only if 
it is carried for ward as a board 
popular “movement reconstruction” 
with the primary emphasis on the 
full utilization of the drive, anthu-
siasm, intelligence an labour power 
of eve ry one. Sedangkan strategi 
yang paling tepat adalah dengan 
memberikan masyarakat berupa 
sarana agar mampu dan dapat 
mengembangkan diri. Lebih lanjut 
Schumacher mengemukakan bah-
wa, dalam proses pemberdayaan 
masyarakat NGO (nongovermental 
organization) memiliki tempat yang 
istimewa dalam kaitannya mem-
bentuk kelompok mandiri. 

Elliot (1987) menyatakan bah-
wa strategi pemberdayaan dapat 
dilakukan melalui tiga pendekat-
an yaitu: The Welfare Approach; 
pendekatan ini mengarah pada 
pendekatan manusia dan bukan 
untuk memberdaya masyarakat 
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dalam menghadapi proses politik 
dan pemiskinan rakyat. The De
velopment Approach; pendekatan 
ini bertujuan untuk mengembang
kan proyek pembangunan untuk 
meningkatkan kemampuan, ke
mandirian dan keswadayaan ma
syarakat. The Empowerment Ap-
proach; pendekatan yang melihat 
bahwa kemiskinan sebagai akibat 
dari proses politik dan berusaha 
untuk memberdayakan atau me
latih rakyat untuk mengatasi keti
dakberdayaan masyarakat. 

Strategi pemberdayaan dalam 
pembangunan masyarakat meru
pakan upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan dan memandirikan, 
serta menswadayakan masyarakat 
sesuai dengan potensi dan budaya 
lokal yang dimilikinya secara utuh 
dan konprehensif agar harkat dan 
mertabat lapisan masyarakat yang 
kondisinya tidak mampu dapat me
lepaskan diri dari kemiskinan dan 
keterbelakangan. Pemberdayaan 
tidak hanya meliputi penguatan in
dividu anggota masyarakat, tetapi 
pranata hidup yang ada dalam 
masyarakat perlu dan harus diber
dayakan. Melalui strategi pember
dayaan ini, partisipasi masyarakat 
dalam melaksanakan pembangu
nan akan semakin meningkat. 

B. Proses Pemberda ya
an Masyarakat 

Proses pemberdayaan masya
rakat dapat dilakukan secara ber
tahap melalui tiga fase (Pranaka 
dan Prijono, 1996) yaitu: (a) Fase 
Inisiasi adalah bahwa semua 
proses pemberdayaan berasal 
dari pemerintah, dan masyarakat 
hanya melaksanakan apa yang 
direncanakan dan diinginkan oleh 
pemerintah dan tetap tergantung 
pada pemerintah. (b) Fase Par
tisipatoris adalah bahwa proses 
pemberdayaan berasal dari peme
rintah bersama masyarakat, oleh 

peme rintah dan masyarakat, dan 
diperuntukkan bagi rakyat. Pada 
fase ini masyarakat sudah dilibat
kan secara aktif dalam kegiatan 
pembangun an untuk menuju ke
mandirian. (c) Fase Emansipatoris 
adalah bahwa proses pemberda
yaan berasal dari rakyat dan un
tuk rakyat dengan didukung oleh 
pemerintah bersama masyarakat. 

Pada fase emansipatori ini ma
syarakat sudah dapat menemukan 
kekuatan dirinya sehingga dapat 
dilakukan dalam mengaktualisasi
kan dirinya. Puncak dari kegiatan 
proses pemberdayaan masyarakat 
ini adalah ketika pemberdayaan ini 
semuanya datang dari keinginan 
masyarakat sendiri (fase emansi-
patoris). 

C. Pendekatan dalam 
Pemberdayaan 
 Masyarakat 

Salah satu pendekatan yang 
mulai banyak digunakan ter
utama oleh LSM adalah advokasi. 
Pendekatan advokasi pertama kali 
diperkenalkan pada pertengahan 
tahun 1960an di Amerika Serikat 
(Davidoff, 1965). Model pendekat
an ini mencoba meminjam pola 
yang diterapkan dalam sistem hu
kum, di mana penasehat hukum 
berhubungan langsung dengan 
klien. Dengan demikian, pendekat
an advokasi menekankan pada 
proses pendampingan kepada ke
lompok masyarakat dan membantu 
mereka untuk membuka akses ke
pada pelakupelaku pembangunan 
lainnya, membantu mereka meng
organisasikan diri, menggalang 
dan memobilisasi sumberdaya 
yang dapat dikuasai agar dapat 
meningkatkan posisi tawar (bar-
gaining position) dari kelompok 
masyarakat tersebut. 

Pendekatan advokasi ini di
dasarkan pada pertimbangan 
bahwa pada hakekatnya masyara

kat terdiri dari kelompokkelompok 
yang masingmasing mempu
nyai kepentingan dan sistem nilai 
sendirisendiri. Masyarakat pada 
dasarnya bersifat majemuk, di 
mana kekuasaan tidak terdistri
busi secara merata dan akses ke
berbagai sumberdaya tidak sama. 
Dalam jangka panjang diharap
kan dengan pendekatan advokasi 
masyarakat mampu secara sadar 
terlibat dalam setiap tahapan dari 
proses pembangunan, baik dalam 
kegiatan perencanaan, pelaksa
naan, pemantauan, pelaporan, dan 
evaluasi. Seringkali pendekatan 
advokasi diartikan pula sebagai 
salah satu bentuk “penyadaran” 
secara langsung kepada masyara
kat tentang hak dan kewajibannya 
dalam proses pembangunan. 

D. Metodologi Evaluatif 
dalam Pemberdayaan 
Masyarakat 

Untuk melaksanakan evalu
asi apakah proyek yang telah di
laksanakan selama jangka waktu 
tertentu telah sungguh mendatang
kan perbaikan yang sesuai dengan 
harapan warga masyarakat, perlu 
dilakukan suatu penelitian. Dua 
metode penelitian evaluatif yang 
bersifat bottomup adalah rapid ru
ral appraisal (RRA), dan participa-
tory rural appraisal (PRA). 

Metode Rapid Rural  
Appraisal (RRA) 

Metode RRA digunakan untuk 
pengumpulan informasi secara 
akurat dalam waktu yang terbatas 
ketika keputusan tentang pemba
ngunan perdesaan harus diambil 
segera. Dewasa ini banyak pro
gram pembangunan yang dilak
sanakan sebelum adanya kegiatan 
pengumpulan semua informasi di 
daerah sasaran. Konsekuensinya, 
banyak program pembangun an 
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yang gagal atau tidak dapat diteri-
ma oleh kelompok sasaran meski-
pun program-program tersebut 
sudah direncanakan dan dipersiap-
kan secara matang, karena ma-
syarakat tidak diikutsertakan dalam 
penyusunan prioritas dan pemeca-
han masalahnya. 

Metode Participatory 
Rural Appraisal (PRA) 

Konsepsi dasar pandangan 
PRA adalah pendekatan yang 
tekanannya pada keterlibatan ma-
syarakat dalam keseluruhan kegi-
atan. Metode PRA bertujuan men-
jadikan warga masyarakat sebagai 
peneliti, perencana, dan pelaksana 
program pembangunan dan bukan 
sekedar obyek pembangunan. 

Kritik PRA terhadap pemba-
ngunan adalah bahwa program-
program pembangunan selalu ditu-
runkan “dari atas” (top down) dan 
masyarakat tinggal melaksanakan. 
Proses perencanaan program tidak 
melalui suatu ‘penjajagan kebutuh-
an’ (need assesment) masyara-
kat, tetapi seringkali dilaksanakan 
hanya berdasarkan asumsi, survei, 
studi atau penelitian formal yang 
dilakukan oleh petugas atau lem-
baga ahli-ahli penel itian. Akibatnya 
program tersebut sering tidak rele-
van dengan kebutuhan masyarakat 
dan tidak adanya rasa memiliki ter-
hadap program itu. 

Dengan PRA, yakni dengan 
partisipasi masyarakat keadaan itu 
diperbaiki dan juga keterampilan-
keterampilan analitis dan peren-
canaan dapat dialihkan kepada 
masyarakat. Dengan demikian 
secara bertahap ketergantungan 
pada pihak luar akan berkurang 
dan pe ngambilan prakarsa dan pe-
rumusan program bisa berasal dari 
aspirasi masyarakat (bottom up). 

Metode PRA didasarkan pada 
penyempurnaan dan modifikasi 
dari Metode AEA (Agroecosys-

tems Analysis) dan RRA (Rapid 
Rural Appraisal) yang dilakukan 
oleh kalangan LSM dan peneliti 
yang bekerja di wilayah Asia dan 
Afrika. Walaupun ada beberapa 
kesamaan antara Metode PRA dan 
RRA, tetapi ada pe rbedaan secara 
mendasar. Metode RRA penekan-
nya adalah pada kecepatannya 
(rapid) dan penggalian informasi 
oleh órang luar. Sedangkan Metode 
PRA penekannya adalah pada par-
tisipasi dan pemberdayaan. 
E. Strategi Pember-

dayaan Masyara-
kat dalam Rangka 
Pengembangan 
 Ekonomi Rakyat 

Dengan memperhatikan ber-
bagai pandangan termasuk bias-
bias terhadap konsep pemberda-
yaan, maka dapat dikemukakan 
beberapa langkah strategis yang 
harus ditempuh untuk mengem-
bangkan ekonomi rakyat me-
lalui pemberdayaan. Pertama, 
pening katan akses ke dalam aset 
produksi (productive assets). Bagi 
masyarakat petani yang masih 
dominan dalam ekonomi raky-
at, modal produktif yang utama 
adalah tanah. Karena itu kebijaksa-
naan pemilikan, pengu asaan dan 
penggu naan tanah sangat penting 
dalam melindungi dan memajukan 
ekonomi rakyat ini. 

Pemilikan tanah yang makin 
mengecil (marjinalisasi) harus 
dicegah. Persoalan ini tidak mu-
dah, karena menyangkut budaya 
dan hukum waris. Namun, dalam 
rangka proses modernisasi bu-
daya masyarakat, kebiasaan un-
tuk membagi tanah semakin kecil 
sebagai warisan harus dihentikan. 
Untuk dapat melakukan hal itu me-
mang harus ada alternatif, antara 
lain berupa pemanfaatan lahan se-
cara lebih efisien (misalnya: mixed 
farming, mixed landuses), pencip-

taan lapangan kerja perdesaan di 
luar pertanian (agroindustri dan 
jasa), program transmigrasi dan 
sebagainya. 

Dalam rangka ini upaya un-
tuk memelihara dan meningkat-
kan produktivitas (dan dengan 
demikian nilai aset) lahan harus 
ditingkatkan, misalnya dengan 
pengairan, pemupukan, diversifi-
kasi usaha tani, atau pemilihan je-
nis budi daya (untuk memperoleh 
nilai komersial yang tinggi). Di 
samping itu akses masyarakat 
kepada lingkungan hidup yang 
sehat yang tidak tercemar akan 
mengurangi beban dan menam-
bah produktivitas masyarakat. 
Masalah yang paling mendasar 
dalam rangka transformasi struk-
tural ini ternyata adalah akses ke 
dalam dana. Tersedianya kredit 
yang memadai dapat menciptakan 
pembentukan modal bagi usaha 
rakyat sehingga dapat mening-
katkan produksi dan pendapatan, 
serta menciptakan surplus yang 
dapat digunakan untuk membayar 
kembali kreditnya dan melakukan 
pemupukan modal. 

Permasalahannya adalah ada-
nya prasyarat perbankan yang 
membuat masyarakat lapisan 
bawah umumnya dinilai tidak bank-
able. Keadaan ini menyebabkan 
terbatasnya interaksi antara lem-
baga keuangan yang melayani 
pemberian kredit dengan masyara-
kat kecil yang memerlukan kredit. 
Akhirnya, modal makin banyak ter-
konsentrasi pada sektor  modern, 
khususnya pada usaha besar, yang 
berakibat makin lebarnya jurang 
kesenjangan. Karena itu, langkah 
yang amat mendasar yang harus 
ditempuh adalah membuka akses 
ekonomi rakyat ke dalam modal. 
Untuk itu memang diperlukan 
pendekatan yang berbeda dengan 
cara-cara perbankan konvensional. 
(www.slideshare.com) 
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10.  Pulau Paskah
Terletak sekitar 2.000 mil sebelah barat Pantai Chili, 

Easter Island, atau Rapa Nui, adalah sebuah pulau 
kecil yang telah menjadi terkenal dengan isolasi yang 
luar biasa dari luasnya Samudra Pasifik. Berukur an 
sekitar tujuh puluh mil persegi Pulau Paskah saat ini 
adalah rumah bagi sekitar 4.000 orang.

9. La Rinconada, Peru
Untuk tempat yang paling sulit dijangkau di Amerika 

Selatan tidak ada yang sebanding dengan La Rinco
nada, sebuah kota pertambangan kecil di Andes Peru. 
Terletak hampir 17.000 meter di atas permukaan laut, 
La Rinconada dianggap sebagai “tertinggi” kota di du
nia, dan inilah geografi yang menakjubkan yang mem
buatnya begitu sunyi.  Kota ini terletak di atas gletser 
beku abadi, dan hanya bisa dicapai oleh truk melalui 
jalan berliku berbahaya di pegunungan.

Kota ini memiliki sebanyak 30.000 jiwa, hampir 
semua dari mereka terlibat dalam bisnis pertambang
an emas, yang diekstrak dari bawah es di dalam gua
gua di dekatnya.  

8.  Stasion McMurdo, Antartika
Antartika mudah dikenali sebagai salah satu tem

pat paling terpencil 
di muka bumi. Ti
dak ada penduduk 
asli benua itu, tetapi 
ada beberapa pu
sat penelitian yang 
t e r u s   m e n e r u s 
beroperasi di sana.  
Dari semuanya,  
Stasiun McMurdo 
adalah yang terbesar.

Terletak di Pulau Ross dekat ujung utara benua itu, 
yang hampir sepanjang tahun membeku adalah pusat 
riset internasional, dan merupakan rumah bagi seban
yak 1.200 ilmuwan dan pekerja selama bulanbulan 
musim panas yang lebih hangat. Itu salah satu lokasi 
yang paling terpencil di planet ini, tetapi  McMurdo ti
dak lagi terpencil seperti dulu. Perjalanan dengan per
ahu ke Antartika yang berbulanbulan, kadangkadang 
bahkan bertahuntahun, sekarang ini dengan 3 lapan

gan terbang telah membuatnya jadi lebih ‘dekat’. Ber
kat ini, para ilmuwan di stasiun sekarang banyak me
nikmati fasilitas modern yang ditemukan di kotakota 
besar, termasuk gyms, televisi, dan bahkan kursus 
Frisbee golf sembilan lubang.

7.  Cape York Peninsula, Australia
Australia dikenal 

karena kepadatan 
penduduk yang sa
ngat rendah dan 
keindahan alam 
yang tak t ersentuh.  
Contoh terbaik ada
lah semenanjung 
Cape York,  ham
paran padang gurun 
besar di ujung utara negara itu.

Daerah ini memiliki penduduk hanya 18.000 orang, 
yang sebagian besar adalah penduduk asli, dan di
anggap sebagai salah satu tempat tersisa yang belum 
berkembang paling besar di dunia.  Cape York sangat 
sulit untuk dicapai dari arah mana pun di Australia.  

6. Ittoqqortoormiit, Greenland
Dengan luas 836.000 mil persegi, Greenland 

adalah pulau terbesar di dunia, tapi dengan hanya 
berpenduduk  57.000 orang berarti juga yang paling 
sepi.  Dan dari semua kota di Greenland, mungkin ti
dak ada yang sulit dijangkau seperti Ittoqqortoormiit, 
sebuah desa nelayan kecil di pantai timur pulau itu, di 
sebelah utara Islandia. Kota ini merupakan bagian dari 
kota kabupaten kirakira seukuran Inggris, tetapi me
miliki populasi hanya sedikit lebih dari 500 orang, yang 
berarti bahwa setiap orang secara teknis memiliki lebih 
dari 150 kilometer persegi untuk mereka tinggali!.

Penduduk  hidup dari berburu beruang kutub dan 
Paus.  Ittoqqortoormiit terletak di pantai, tetapi laut 
sekitarnya hampir sepanjang tahun membeku, hanya 
menyisakan tiga bulan musim panas.  Ada bandara 
sekitar 25 mil jauhnya, tetapi penerbangan sangat ja
rang. Pemukiman paling utara di dunia ini benarbenar 
terisolasi dalam luasnya tundra.

10 Pemukiman 
Paling Terpencil di Dunia  

Bersambung 
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Adalah Bambang Perma-
di, asal Sidoarjo Jawa 
Timur.  Pekerjaan seha-
ri-harinya sebagai mon-

tir atau pekerja bengkel.  Setelah 
sepuluh tahun bekerja ikut orang, 
sebagai montir di Pusaka Motor 
di wilayah Sidoarjo, Bambang 
akhirnya merintis usaha bengkel-
nya sendiri.  Usaha bengkel yang 
dirintisnya sejak 2008 itu berada 
tidak jauh dari rumahnya, di Desa 
Sumokali, Kecamatan Candi, Ka-
bupaten Sidoarjo.

Meskipun menggeluti profesi 
sebagai montir melalui usaha 
bengkelnya, jiwa Bambang seba-
gai seorang teknisi selalu terge-
rak untuk mengotak-atik sesuatu 
yang baru.  Ide-ide segar tak per-
nah kering dari bapak tiga anak 
ini.  “Saya itu mudah penasaran 
dengan apa saja yang terbesit di 
pikiran saya.  Misalnya, dulu saya 
pernah memanfaatkan kotoran 
sapi untuk biogas.  Itu memang 
bukan suatu inovasi, namun lebih 

ke pengembangan te-
ori yang pernah saya 
ketahui.  Saya me-
lihat kesempatan, 
di mana tetan-

gga-tetangga 
saya yang be-
ternak sapi, dari-

pada kotorannya 
dibuang begitu 
saja, menga-

p a 

Bambang Permadi

Inovator yang 
Tak Kenal Putus Asa

Pada dasarnya alam disediakan untuk me-
menuhi kebutuhan manusia. Semua yang 
ada, baik kekayaan alam hayati maupun 
non hayati, pasti memberi manfaat untuk 
manusia.  Tinggal bagaimana cara kita 
berpikir dan bersikap aktif  serta kre-
atif  dalam mengembangkan semua yang 
tersedia dengan mengaplikasikan ilmu dan 
teori yang ada.

Bambang 
Permadi 
Inovator 
dari Sidoarjo
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tidak dimanfaatkan saja untuk 
sesuatu yang bermanfaat, yaitu 
untuk biogas.  Namun, saat ini 
saya tidak lagi meneruskannya 
karena terkendala biaya, belum 
ada target atau tujuan pemasa
rannya, jadinya ya jika ada per
mintaan, baru saya layani untuk 
pengolahan biogas itu tadi,” ung
kap Bambang.

Selain mengaplikasikan teori 
yang sudah ada, Bambang ter
nyata berhasil menemukan se
buah inovasi baru, yaitu peman
faatan enceng gondok sebagai 
bioetenol.  Sebuah inovasi yang 
tidak sengaja ia dapatkan dari ha
sil eksperimennya sendiri.  

“Saya itu suatu kali sedang 
iseng jalanjalan, keliling di se
kitar wilayah desa saya. Setiap 
saya melewati sungaisungai ke
cil, saya melihat banyak tanaman 
enceng gondok.  Dari situ saya 
penasaran, tanaman ini daripada 
membludak dibiarkan begitu saja, 
enaknya untuk apa ya?,” katanya. 

Bambang mengaku sebelum
nya tidak tahu enceng gondok itu 
tanaman apa dan bisa untuk apa. 
“Akhirnya saya utakatik, dengan 
menggabungkan ilmu tentang 
motor yang saya miliki, tercipta
lah bioetanol.  Nah, untuk bioeta
nol ini bisa disebut inovasi karena 
belum ada sebelumnya.  Satu 
lagi, saya bisa mengatur kadar 
alkohol dengan menentukannya 
sesuai dengan kebutuhan,” jelas
nya dengan tersenyum.

TTG bioetanol dari enceng 
gondok ini termasuk TTG yang 
diunggulkan Jawa Timur pada 
Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) ke XV di Kota Padang, Su
matera Barat, pada 26 hingga 30 
September 2013.  

Tidak kalah dengan orang
orang yang mengenyam pen
didikan hingga bangku kuliah, 
Bambang yang tamatan seko
lah dasar ini memiliki otak yang Bambang Permadi bersama istri dan anaknya.
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cemerlang.  Beberapa inovasi 
ataupun pengembangan teori 
yang pernah diutak-atiknya ada-
lah pemanfaatan kotoran sapi 
untuk biogas, inovasi pemanfaa-
tan enceng gondok untuk bioeta-
nol, pemanfaatan batok kelapa 
 untuk solar cell, pengembangan 
ilmu sumur gravitasi, pemanfaat-
an  energi magnet, kincir angin, 
mikro hidro dan masih banyak 

lagi.  
Selain itu, Bambang juga ak-

tif di berbagai lomba dan berhasil 
menorehkan prestasi, di antara-
nya juara I Lomba Karya Teknolo-
gi Tepat Guna (TTG) di BPMPKB 
Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 
dan Juara 2 Lomba Karya Motor 
Inovatif kategori Motor Berbahan 
Dasar Alternatif Enceng Gondok 
pada acara Jatim Otomotif Festi-

val 2013.
Berbagai eksperi-

men sederhana ia laku-
kan sendiri dan itu tidak 
membuatnya berhenti 
ketika menemui hamba-
tan.  

“Saya juga tidak 
tahu ide-ide atau pe-
mikiran itu datangnya 
dari mana, tiba-tiba saja 
saya utak-atik sendiri. 
Biasanya saya melaku-
kan eksperimen ya di 
bengkel saya ini. Entah 
kenapa saya tidak per-
nah bosan untuk be-
reksperimen, mungkin 
kalau mati, baru saya 
berhenti.  Pernah suatu 
ketika saya gagal, buntu 
rasanya, belum mene-
mukan solusi.  Kalau 
sudah seperti itu, saya 
justru tertantang, sam-
pai-sampai tidak bisa 
tidur karena saya benar-
benar penasaran harus 
segera menemukan titik 
penyelesaiannya.  Mun-
gkin kalau orang lain 
sudah mentok ada kala-
nya menyerah, tapi bagi 
saya itu semakin mem-
buat penasaran. Intinya, 
tidak ada putus asa, ti-
dak berhenti begitu saja.  
Jika sudah menemukan 
jalan keluar, solusi atas 
eksperimen yang saya 
lakukan, rasanya ada 
kepuasan tersendiri,” 
kata lelaki kelahiran 18 

September 1970.
“Saya sudah mulai merintis 

usaha yang lain, Mandiri Energi, 
yaitu semacam wadah untuk 
menyalurkan atau memasarkan 
produk-produk hasil inovasi yang 
saya punya.  Ya mudah-mudahan 
diberi kemudahan dan kelanca-
ran.  Saya percaya, ketika ada 

Bambang Menunjukkan Salah Satu Penemuannya
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Kafein merupakan zat 
penstimulus (perang
sang) sistem saraf pusat, 
efeknya selain meng

hilangkan rasa kantuk juga bisa 
meningkatkan energi, sehingga 
menjadi lebih berkonsentrasi sela
ma bekerja. Namun terlalu banyak 
asupan kafein (dari teh, kopi) juga 
tidak baik seperti timbul gejala ke
resahan, insomnia, kerap kencing 
(diuresis) dan masalah gastrointes
tinal (sistem pencernaan).  Jadi se
baiknya Anda bisa mencari alterna
tif lain untuk menjaga stamina tetap 
on selama beraktifitas, seperti:

Air Mineral
Minumlah segelas air putih 

(air mineral) ketika mulai merasa 
susah berkonsentrasi. Dehidrasi 
menyebabkan kinerja otak menu
run. Dengan demikian, minum air 
putih bisa membantu menstimulasi 
sistem saraf Anda sehingga mem
buat Anda kembali berenergi dan 
tetap alert.

Permen Karet
Gerakan rahang saat mengu

nyah permen karet selama 10 – 
15 menit akan merangsang aliran 
darah ke seluruh tubuh, termasuk 
ke otak dan sistem saraf, sehingga 
kerja otak akan lebih cepat. Se
lain membuat Anda menjadi lebih 
fokus, kandungan gula dalam per
men karet juga bisa menimbulkan 
rasa senang dan semangat.

Games
Bermain games selama 1015 

menit bisa mengaktifkan kembali 

otak dan tubuh Anda yang terje
bak dalam fase malas. Selain me
nyenangkan, bermain games juga 
bisa meningkatkan energi supaya 
otak bisa berpikir lebih keras. Coba 
games sederhana, seperti puzzle!

Penerangan
Penerangan yang redup men

jadi salah satu faktor Anda men
gantuk di tengahtengah peker
jaan. Coba nyalakan lampu meja 
untuk menunjang penglihatan saat 
bekerja. Selain itu, cara lain yang 
bisa Anda lakukan adalah keluar 
dari ruangan sebentar ke bawah 
sinar matahari. Sinar terang bisa 
membangunkan otak Anda, se
hingga menstimulasi semangat ke 
seluruh tubuh.

Musik
Terlalu lama bekerja bisa me

nguras energi. Supaya Anda tidak 
kehabisan energi di tengah peker
jaan, dengarkan musik selama be
berapa saat. Musik bisa memacu 
detak jantung sehingga aliran da
rah terpompa lebih cepat ke selu
ruh tubuh. Anda pun akan kembali 
berenergi!

Konsentrasi Terjaga 
tanpa Kafein
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Anak itu merupakan aset 
di masa depan. Anaklah 
yang akan meneruskan 
keturunan dari keluarga 

Anda. 
 
1. Berikan Teladan

Anak-anak adalah pembela-
jar yang baik karena pada saat itu 
mereka sangat penuh dengan rasa 
ingin tahu. Mereka terlahir ke du-
nia ini ibarat kertas yang putih dan 
bersih, tinggal orang tua dan ling-
kungannya yang akan menentukan 
apakah kelak dia akan mengisi ker-
tas yang putih itu dengan gambar 
yang baik atau justru sebaliknya. 
Anak-anak belajar dengan cara 

melihat dan mendengar. Maka se-
bagai orang tua harus bisa mene-
ladankan perilaku yang baik dan 
perkataan yang baik dan benar.

Banyaknya terjadi kegagalan 
dalam mendidik anak biasanya 
karena tidak bisanya orang tua 
meneladankan perilaku kepada 
anaknya. Pepatah mengatakan 
“buah jatuh tidak akan jauh dari 
pohonnya”, pepatah ini memang 
benar sekali. Anak adalah cermin 
dari orang tuanya. Jika Anda seba-
gai orang tua ingin mengajarkan 
kejujuran maka Anda harus jujur, 
jika ingin mengajarkan sopan san-
tun, maka Anda harus sopan san-
tun, jika Anda ingin mengajarkan 

kedisi plinan maka Anda harus disi-
plin. Contoh kejadian yang sungguh 
menggelikan dan banyak terjadi di 
masyarakat yaitu orang tua yang 
melarang anaknya merokok tapi 
dianya sendiri merokok. Makanya 
anak remaja yang merokok saat ini 
semakin meningkat.

2. Berikan Pengertian
Cara mendidik anak berikut-

nya yaitu mulai dari kecil orang 
tua ha rus memberikan penger-
tian-pengertian yang baik tentang 
kehidup an. Pengertian ini bisa di-
katakan adalah teori-teori kehidup-
an yang baik yang akan berguna 
untuk ke suksesan anak di masa 

Cara Mendidik Anak yang Baik 
dalam Keluarga

oleh Hari Prihatini M, ST, SPd, 
Anggota Dharma Wanita Bapemas Prov. Jatim
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depan. Contoh pengertian tentang kejujuran, ten-
tang kedisiplinan, tentang integritas, tentang me-
nolong sesama, peduli lingkungan, bekerja keras 
dan lain-lain. Dengan pengertian-pengertian hi-
dup yang baik maka anak Anda akan lebih cepat 
dewasa. Dewasa yaitu bisa menentukan mana 
yang baik dan mana yang tidak. Untuk memberi-
kan pengertian ini berarti orang tua harus me-
nambah ilmu-ilmu tentang pengertian hidup yang 
baik, itu tanda nya sebagai orang tua pun tidak 
ada kata untuk berhenti belajar.

3. Berikan Penderitaan   
    Arti ficial

Fakta membuktikan bahwa banyak sekali 
orang yang sekarang sukses dahulunya adalah 
seorang anak yang lahir dari keluarga tidak mam-
pu atau keluarga biasa-biasa saja. Hal ini ternyata 
anak-anak yang lahir dari keluarga tidak mampu 
mereka dipaksa untuk bekerja keras dan mera-
sakan penderitaan dibandingkan dengan anak 
orang kaya. Penderitaan yang dialami waktu ke-
cil itu akan membangkitkan mental anak-anak 
yang berguna untuk masa depan mereka. Pepa-
tah mengatakan :  “Orang yang selagi mudanya 
lemah, maka akan dipaksa bekerja keras di masa 
tuanya.” Untuk menghasilkan seorang anak yang 
sukses jangan pernah memanjakan anak. Justru 
anak harus dilatih penderitaan dan perjuangan 
mulai dari kecil, hal ini bisa dimulai ketika anak 
sudah mulai berjalan logika berpikirnya.

Penderitaan artificial bukan berarti anak disiksa un-
tuk menderita, tapi anak dikondisikan serba terbatas 
dan ada syarat untuk menginginkan sesuatu. Con-
toh ketika anak ingin dibelikan mainan, maka orang 
tua harus memberikan syarat yang syarat itu adalah 
untuk mendidik mental dan kepribadian anak. Misal-
kan “Kamu akan mama belikan handphone asalkan 
kamu rajin membereskan dan membersihkan kamar 
tidurmu” atau “Kamu akan mama belikan komputer 
jika kamu rajin belajar dan nilaimu rata-rata 8”. Silakan 
Anda kreasikan sesuai kebutuhan.

4. Dorong anak untuk berani  
mencoba sesuatu

Seorang anak adalah pembelajar yang hebat, 
dan mereka dilahirkan dengan tidak ada rasa takut. 
Rasa takut itu mulai muncul ketika lingkungan mulai 
memasukan virus-virus ketakutan dengan kata-ka-
ta  “jangan, tidak boleh, awas.” Sebagai orang tua ha-
rus memperhatikan keberanian anak, jika anak Anda 

mulai menjadi orang yang tidak berani, pemalu, tidak 
percaya diri, maka Anda harus mendorong dan memo-
tivasi mereka untuk berani dan percaya diri. Contoh 
ketika ada pentas doronglah mereka untuk maju ke 
pentas seni baik itu menyanyi, menari, berpidato dan 
lain-lain. Ikutkanlah lomba-lomba untuk mengasah ke-
beranian dan kepercayaan dirinya. Jika dalam lomba 
dia  kalah teruslah dimotivasi untuk mencoba lagi dan 
berikan harapan terus menerus. Anak yang dididik de-
ngan harapan, kelak akan menjadi orang yang mampu 
bermimpi dan berjiwa besar.  

Kesimpulan cara mendidik    
anak yang baik

Nah itulah sedikit tips tentang cara mendidik 
anak dalam keluarga Anda. Yang paling pokok dari 
semua cara mendidik anak adalah keteladanan dan 
perhatian dari orang tuanya. Mari kita jadikan anak-
anak Indonesia generasi pemimpin hebat yang akan 
mengangkat Indonesia ke kancah persaingan dunia 
di masa depan.
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Menatap layar kom-
puter dalam waktu 
lama dapat mem-
buat mata tegang. 
Karena itu, berilah 

kesempatan bagi mata untuk be-
ristirahat sejenak setiap jangka 
waktu tertentu. Lihatlah obyek 

yang jauh selama beberapa detik 
dan pergilah untuk berjalan-jalan.

Perbanyak berkedip. Mem-
baca, melihat TV, memperhatkan 
layar komputer membuat mata ja-
rang berkedip sehingga membuat 
kondisi mata lebih kering dan ti-
dak nyaman.

Buat ruang kerja senyaman 
mungkin karena hal ini akan 
membuat mata lebih rileks.

Jika pergi ke luar ruangan, 
maka pastikan Anda mengguna-
kan perlengkapan yang dapat 
melindungi mata dari sinar ultra-
violet.

Rileksasikan otot mata dengan 
menggosok-gosokan telapak 
tangan yang membuatnya panas, 
kemudian letakkan pada mata 
selama beberapa detik. Lakukan 
pengulangan beberapa kali untuk 
menjaga mata tetap rileks.

Anda juga bisa dengan me-
makai kacamata pelindung. Ka-
camata ini bisa mereduksi efek 
cahaya dari layar yang diteruskan 
ke mata.

Sebelum tidur, ada baiknya 
terlebih dulu Anda pijat kelopak 
mata dan otot mata dengan lem-
but dengan jari selama dua me-
nit. Hal ini dapat memperbaiki 
sirkulasi darah ke mata yang 
membuatnya rileks.

Atur cahaya monitor yang 
Anda gunakan. Jangan terlalu 
terang namun juga jangan ter-
lalu gelap. Ini mengurangi risiko 
mata tegang karena membuat 
mata Anda lebih nyaman mena-
tap layar.

Meski Anda merasa memiliki 
penglihatan yang baik, tidak ada 
salahnya Anda check up keseha-
tan mata minimal 3 bulan sekali.

Jangan ragu untuk mengis-
tirahatkan mata Anda. Pastikan 
Anda tidur dengan cukup setiap 
harinya agar kesehatan mata ter-
jaga.

Itu adalah 10 tips sederhana 
yang bisa Anda lakukan untuk 
mengatasi mata lelah. Selamat 
mencoba.

Mata lelah bisa terjadi pada siapapun. Kondisi ses-
orang yang menghadap layar monitor dalam jangka 
waktu yang lama dapat membuat kaku dan tegang 

otot-otot tubuh, seperti bahu, punggung, dan tangan, 
tetapi juga mata. Kondisi tersebut bahkan dapat diiku-
ti dengan mata merah, lelah, penglihatan yang kabur, 
dan kedutan. Nah, untuk mengatasi mata lelah, Anda 

bisa mengikuti tips berikut.

Tips Mengatasi Mata Lelah
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Bahan utama:
• 500 gram udang galah ukuran 

besar
• 3 siung bawang putih cincang
• 5 sendok makan kecap kurma
• 8 sendok makan madu
• 3 buah jeruk nipis yang diam-

bil airnya
• 2 sendok makan mentega
• 1 sendok makan angciu
• ½ sendok teh garam
• 1/2 sendok teh lada hita 

Cara membuat:
- Bersihkan udang dan siram den-

gan air jeruk nipis, taburi garam 
dan lada hitam hingga merata. 
Sisihkan.

- Tumis bawang putih hingga 
harum selama 30 detik dengan 
api sedang.

- Lalu masukkan kecap kurma, 
madu, air jeruk nipis, angciu, 
garam dan lada hitam untuk 

bumbu perendam. Aduk rata 
sebentar, lalu sisihkan.

- Masukkan udang ke dalam 

bumbu perendam. Berikutnya 
panggang udang tersebut den-
gan api sedang.

- Olesi kembali udang dengan 
bumbu perendam agar bumbu 
meresap, balik kembali udang 
satu persatu.

- Angkat udang setelah berwarna 
kecoklatan dan sajikan.

Para ahli nutrisi menganjurkan konsumsi makanan 
laut, dibandingkan daging sapi, untuk sahur karena 

dagingnya mudah diolah tubuh. Salah satu resep 
makanan laut yang bisa dicoba adalah udang bakar 

madu berikut.  Selamat mencoba!

Resep Udang Bakar Madu
Resep
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Topeng M
alangan:  Tari ini sangat unik karena hasil perpaduan budaya Jaw

a Tengah, dengan Jaw
a Tim

ur O
sing, 

sehingga gerakan tari ini m
engandungi elem

en dinam
is kekayaan dan etnis m

usik dari Jaw
a, M

adura dan B
ali. 


