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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

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

MENJADI seniman itu sudah suratan takdir. 
Seseorang tidak bisa dipaksa-paksa menjadi 
seniman, kalau memang takdirnya bukan 
seniman. Banyak orang ingin menjadi seniman, 
karena memang bukan garis tangannya menjadi 

seniman, maka hanya impian saja yang diperoleh. Seseorang 
tidak bisa dicipta, dibentuk atau diarahkan menjadi seniman. 
Bakat seni lahir sejak dari kandungan.

Tidak berlebihan kalau 
disebut seniman termasuk 
orang yang “istimewa.” 
Dikatakan begitu karena 
hanya sedikit orang yang 
mempunyai bakat seni, 
terlebih seniman dengan 
talenta besar. Meski 
tergolong “istimewa” namun 
seniman yang hidup serba 
kekurangan, bahkan sangat 
memprihatinkan. Banyak 
kita lihat seniman-seniman 
tradisional yang di masa 
tuanya hidupnya terlunta-
lunta.

Mereka tetap bergelut 
dengan kesenian, 
sementara secara ekonomi 
dunia kesenian tidak bisa memberinya nafkah. 
Mereka menghidupi kesenian, walau sadar bahwa seni tidak 
mampu menghidupinya. Loyalitas dan idealisme mereka pada 
kesenian sangat besar hingga harus mengorbankan dirinya 
sendiri dan keluarga.

Di sisi lain, banyak orang yang mempunyai bakat seni 
besar, akhirnya meninggalkan bakatnya karena desakan 
ekonomi. Mereka lebih memilih bertani, buruh tani atau bekerja 
serabutan daripada menjadi seniman. Mereka tak peduli seni 
tradisi yang digelutinya punah. Dalam banyak kasus, seni 
tradisi lenyap karena tidak ada pelakunya yang menguri-uri.

Kebutuhan ekonomi selalu menjadi pangkal masalah. 
Pertanyaannya: Bagaimana caranya seniman tetap berkarya 
dengan tenang dan tanpa harus direcoki masalah ekonomi? 
Jawabnya adalah menciptakan dulu kondisi ekonomi yang 
mapan. Inilah yang sedang dirintis Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur, yaitu memberi 
modal dan mengarahkan pada bidang usaha tertentu.

Nantinya bukan hanya seniman yang diberi modal, namun 
juga pemangku-pemangku adat di masing-masing daerah, 
sehingga lembaga adat tetap eksis. Sayang memang, 
kekayaan seni-budaya bangsa kita perlahan-lahan hilang 
karena tidak ada lagi pelaku yang melestarikan.(*)
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Perlu Sosialisasi 
Program 

SEBAGAI intistusi pemerintah yang bergerak 
di bidang pemberdayaan masyarakat, tentunya 
Bapemas mempunyai program untuk peningkatan 
SDM di daerah pedesaan maupun perkotaan. 
Karena itu melalui rubrik ini saya sarankan, kalau 
bisa majalah Gema Desa bisa dijadikan media 
untuk melakukan sosialisasi secara detail tentang 
pemberdayaan masyarakat, khususnya yang 
langsung menyentuh masyarakat kecil. Karena 
terus terang, selama ini yang kami tahu program 
pemberdayaan masyarakat itu sosialisasinya 
melalui birokrasi yang turun sesuai dengan hierarki 
organisasinya. Sehingga hasilnya hanya sedikit 
masyarakat yang tahu. Padahal masih banyak 
yang belum paham. 

 Syaiful. Nganjuk. 
  

Butuh Pelatihan 
Mandiri 

Dalam rubrik ini ingin saya sampaikan bahwa 
di desa kami sebenarnya ada banyak potensi lain 
selain pertanian. Di antaranya wisata. Namun 
sayang, semua itu tidak tergarap secara baik, 
sehingga di daerah kami masih banyak pemuda 
yang lebih senang mengadu nasib ke kota besar 
atau daerah lain. Akibatnya, sejumlah potensi 
yang sebenarnya bisa dijadikan mata pencaharian 
tidak tergarap. Karena itu, saya mengharapkan, 
sebaiknya Bapemas Jatim sebagai salah satu 
intitusi di bidang pemberdayaan mau mengadakan 
pelatihan tentang kemandirian kepada warga 
maupun pemuda di daerah kami, sehingga 
nantinya mampu meningkatkan taraf hidup warga 
kami. 

Solikhin, Trenggalek. 

  

Bapemas Harus 
Sering Terjunkan 
Satgas ke Daerah 

SYUKURLAH majalah Gema Desa sudah 
bisa terbit secara berkala. Dalam kesempatan 
ini, ingin kami sampaikan sebaiknya Bapemas 
membentuk Satgas pemberdayaan masyarakat 
yang proaktif menggali informasi ke bawah. 
Kemudian membuat pemetaan dari permasalahan 
yang ditemukan di daerah-daerah tersebut. 
Sehingga dapat memberikan jalan keluar tentang 
upaya penanggulangan  kemiskinan, maupun 
mengurangi angka pengangguran. Karena sampai 
saat ini, upaya pengentasan kemiskinan hingga 
pengurangan angka pengangguran masih sebatas 
pembicaraan di atas meja atau di forum-forum 
maupun seminar saja. Bapemas sebagai lembaga 
yang berkompeten punya tanggung jawab moral 
untuk berperan langsung mengatasi persoalan ini. 

Dirman, Probolinggo 

Bagaimana Prosedur 
Mengikuti Program 
Bapemas 

  KEPADA Pimpinan Bapemas yang mau 
mendengarkan keluh kesah kami sebagai warga 
kurang mampu. Melalui rubric ini, ingin kami 
tanyakan tentang bagaimana prosedur untuk 
bisa mengikuti program Bapemas. Mengingat 
selama ini, menurut pengetahuan saya, program 
pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya 
kurang begitu mengena. Sehingga banyak orang 
seperti kami yang seharusnya punya kesempatan 
untuk maju dan hidup mandiri  seperti kurang 
mendapatkan tempat. Karena itu kami mohon 
saran, bagaimana prosedur untuk bisa mengikuti 
program yang dicanangkan Bapemas. Terus 
terang, sebagai pemuda tamatan SLTA yang sudah 
menganggur hampir empat tahun dan hanya 
kerja serabutan. Kami ingin bisa memiliki usaha 
walaupun kecil-kecilan. Demikian juga dengan 
beberapa rekan-rekan kami di desa yang senasib 
dengan kami. Juga mungkin ribuan warga lain 
daerah yang juga senasib dengan kami. 

Iksan, Ngawi. 
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Wilayah pesisir 
dan pantai Jawa 
Timur dikenal 
mempunyai 
potensi 

sumberdaya alam yang 
cukup beragam. Potensi yang 
berlimpah dan beragam itu di 
antaranya perikanan tangkap, 
budidaya tambak, industri 
pengolahan ikan, pertanian, 
perkebunan, peternakan dan 
wisata pantai. Dalam suatu  
wilayah pesisir di Jawa Timur 
bisa mempunyai potensi alam 
yang beragam tersebut.

Namun, di balik kekayaan 
potensi sumberdaya alam 
tersebut, banyak wilayah pesisir 
dan pantai di Jawa Timur 
terbelit beragam permasalahan 
mendasar, yaitu sumberdaya 
manusianya masih marginal, 
terutama di bidang pendidikan. 
Hasil penelitian di salah 
satu wilayah di Jawa Timur 
menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan masyarakat pesisir 
mayoritas masih tamatan SD 
(sekitar 45 %) dan yang tidak 
tamat SD bisa mencapai 15 %. 
Mereka bekerja di sektor nelayan 

dan pertanian (35 %) dan 
pengangguran mencapai 15 %. 

Bagi yang berpendidikan 
setingkat SMP banyak yang 
memilih menjadi tenaga kerja 
Indonesia ke luar negeri (TKI). 
Ini sebagai pilihan hidupnya 
untuk berjuang keluar dari 
kemiskinannya. Sementara 
pekerjaan di sektor perikanan 
dan pertanian merupakan 
pekerjaan musiman. Sebagian 
berperan sebagai buruh 
nelayan dan buruh tani yang 
pendapatannya cukup minim.

Seharusnya, dengan 

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

Pola Baru Atasi 
Kemiskinan
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sumber kekayaan alam yang 
berlimpah tersebut, masyarakat 
pesisir lebih sejahtera. Tetapi 
kenyataannya, di wilayah 
pesisir banyak kantong-
kantong kemiskinan, dan 
kesejahteraan masyarakatnya 
tidak merata. Mengapa terjadi 
seperti ini? Banyak faktor 
yang melatarbelakangi dan 
harus diselesaikan. Salah satu 
faktor penyebab kemiskinan 
masyarakat pantai dan 
pesisir karena keberdayaan 
masyarakatnya minim bila 
dibandingkan dengan wilayah 
non pesisir.

Masyarakat miskin 
atau marginal  tidak hanya 
disebabkan oleh himpitan 
ekonomi rumah tangga saja, 
tetapi lebih dari itu, karena 
“rasa hilangnya harapan dan 
semangat hidup.” Banyak 
pertanyaan yang hinggap pada 
dirinya sendiri: apakah kita bisa 
sejahtera? Di mana kita mau 
bekerja? Apa yang bisa kita 
kerjakan? Kemiskinan dapat 
disebabkan oleh rendahnya  
tingkat pengetahuan dan 
pendidikan, terisolirnya domisili 
mereka karena letak geografi , 
rendahnya informasi yang 
diterima dan kemiskinan adalah 
sistemik sehingga tidak mudah 
mendekati mereka. 

Sebagai salah satu upaya 
untuk memberikan kontribusi 
pada penanggulangan dan 
pengentasan kemiskinan 
bagi masyarakat pantai dan 
pesisir di Jawa Timur, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur berencana 
melaksanakan Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai.  

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai  
dimaksudkan sebagai upaya  
untuk mengembangkan potensi 
di wilayah pesisir dan pantai 
berlandaskan  budaya dan 

kearifan lokal. Disamping itu 
diharapkan program ini mampu 
mewujudkan pengelolaan 
program penanggulangan 
kemiskinan secara profesional 
dan berkelanjutan sehingga 
dapat  mengembangkan pola-
pola baru yang inovatif untuk 
penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai dikelola secara 

terpadu dengan membuka ruang 
partisipasi antar stakeholders 
dalam rangka memfasilitasi 
pemberdayaan RTM maupun 
pengembangan perekonomian 
di wilayah pesisir dan pantai. 
Dalam implementasinya, peran 
serta Perguruan Tinggi (PT) 
yang memiliki reputasi keahlian 
dan pengalaman di bidang 
pemberdayaan masyarakat 
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maupun pengembangan 
ekonomi lokal sangat diperlukan. 
PT  sebagai fasilitator dan 
mediator bagi pengembangan 
akses dan kerjasama mampu 
mengembangkan potensi 
pesisir dan pantai yang dapat 
menghasilkan model/pola 
penanggulangan kemiskinan 
yang efektif dan efi sien.

Prioritas program ini berkaitan 
dengan pembangunan kualitas 
sumberdaya manusia, terutama 
yang bertujuan mempercepat 
pencapaian target MDGs 
2015, dengan mengacu pada 

potensi dan permasalahan 
yang ada di wilayah pesisir 
dan pantai dengan mengusung 
prinsip pada pembangunan 
manusia, keberpihakan terhadap 
orang miskin, transparansi, 
partisipasi, kompetisi sehat, 
desentralisasi, akuntabilitas dan 
mengoptimalkan pengelolaan 
sumberdaya alam yang lestari 
dan berkelanjutan. 

Tujuan umum Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai 
adalah mewujudkan masyarakat 
yang mandiri dan sejahtera, 
dan memperkuat institusi lokal 
di wilayah pesisir dan pantai 
berlandaskan budaya dan 
kearifan lokal. Sedangkan 

tujuan khusus, pertama, 
melakukan perubahan sikap 
perilaku (soft skill)  berupa 
motivasi untuk bekerja keras, 
disiplin terhadap diri sendiri 
dan bertanggungjawab kepada 
masyarakat miskin di pesisir dan 
pantai berlandaskan budaya dan 
kearifan lokal.

Kedua, membentuk 
kelembagaan pemberdayaan 
komunitas pesisir dan pantai 
yang dilandasi oleh budaya 
dan kearifan lokal sebagai 
mitra pemerintah dan 
steakholders lainnya dalam 

pembangunan wilayah pesisir. 
Ketiga, meningkatkan peran 
masyarakat dan stakeholders 
untuk pengambilan keputusan 
pembangunan manusia 
dan sarana prasarana di 
wilayahnya dalam wadah 
kelembagaan pemberdayaan 
pesisir dan pantai. Keempat, 
meningkatkan kualitas sarana 
dan prasarana  kesehatan 
rumah tangga miskin di wilayah 
pesisir dan pantai. Kelima, 
meningkatkan perekonomian 
di wilayah pesisir dan pantai 
berbasis potensi lokal. Keenam, 
penguatan permodalan usaha 
mikro di wilayah pesisir dan 
pantai. Ketujuh, meningkatkan 

peran dan partisipasi gender 
dalam ekonomi rumahtangga 
dan kegiatan pembangunan. 
Kedelapan, menjaga kerusakan 
lingkungan wilayah pesisir 
dan pantai melalui kegiatan 
konservasi, yang berdampak 
terhadap tumbuhnya wisata 
alam dan lapangan kerja baru 
berlandaskan budaya dan 
kearifan lokal.

Sedangkan jenis 
pelayanan/produk pelayanan 
pemberdayaan masyarakat 
berupa Program Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai 

sebagai salah satu 
jenis pelayanan 
di Bidang Sumber 
Daya Alam (SDA) 
dan Teknologi Tepat 
Guna (TTG), yang 
meliputi bantuan 
hibah, pelatihan 
pengelola program 
tingkat desa, 
kecamatan dan 
kabupaten, serta 
pendampingan.

Ruang 
lingkup Program 
Pemberdayaan 
Pesisir dan Pantai 
selama sedikitnya 
3 tahun yang 

terdiri dari, pertama tahap 
persiapan. Tahap persiapan ini 
untuk mempersiapkan tahapan 
kegiatan pelaksanaan Program 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai, yang meliputi 
identifi kasi dan penyusunan 
usulan calon lokasi Program 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai dan 
penyusunan pedoman umum 
dan petunjuk teknis operasional 
Program Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan Pantai.

Kedua, tahap pelaksanaan. 
Tahap ini merupakan 
pelaksanaan pada tahun 
pertama yang meliputi  Program 
Pemberdayaan Komunitas 
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Pesisir dan Pantai. Tahap ini 
meliputi penyusunan model 
kelembagaan Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan Pantai 
yang sesuai dengan budaya 
dan kearifan lokal, meningkatan 
kapasitas  lembaga Unit 
Pelaksana Kegiatan (UPK) 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
manajemen pelaksanaan 
Program Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan 
Pantai, mulai perencanaan, 
pelaksanaan,  pengawasan, 
dan pengendalian program, 
menyusun rencana strategi dan 
program kerja berbasis potensi 
dan kelemahan, peluang dan 
ancaman wilayah  pesisir dan 
pantai, mengimplementasikan 
program kerja kepada 
masyarakat, dan membangun 
kerjasama yang terpadu kepada 
stakeholders di wilayah pesisir 
dan pantai.

Ketiga, tahap penguatan. 
Tahap penguatan ini 
dilaksanakan satu tahun 
atau lebih  di lokasi yang 
telah mendapatkan program 

setahun sebelumnya yang 
meliputi mereview kegiatan 
Program Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan Pantai 
pada tahun I, menyusun 
rencana kegiatan penguatan 
Program Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan Pantai, 
dan penguatan Program 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai terdiri 
penguatan kelembagaan UPK 
melalui kegiatan pelatihan dan 
pendampingan, meningkatkan 
kinerja SDM pengurus UPK 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai, meningkatkan 
kemampuan pengelolaan 
implementasi program melalui 
pelatihan dan pendampingan, 
meningkatkan kinerja pengelola 
permodalan usaha mikro di 
pesisir dan pantai, meningkatkan 
kinerja pengelolaan usaha 
sektor produksi di pesisir dan 
pantai, meningkatkan kinerja 
pengelolaan konservasi 
lingkungan dan wisata alam, 
dan meningkatkan promosi,  
jejaring dan kerjasama antar 
stakeholders.

Keempat, tahap pemandirian. 

Tahap pemandirian adalah 
tahapan kemandirian masyarakat 
dalam menindaklanjuti 
hasil penguatan Program 
Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai. Pada 
tahap ini fokus kegiatannya 
adalah pengembangan  
sumberdaya manusia pada 
lembaga UPK Pemberdayaan 
Komunitas Pesisir dan Pantai, 
pengembangan modal 
usaha mikro, pengembangan 
konservasi lingkungan dan 
wisata alam. Pada tahap ini 
pengelolaan sepenuhnya oleh 
UPK dan masyarakat secara 
mandiri, yang dibina dan diawasi 
oleh sektap kabupaten dan 
provinsi.

Kelima, pendampingan. 
pendampingan dilaksanakan 
mulai awal program  sampai 
tahap penguatan untuk 
memfasilitasi pengelolaan 
program sehingga dapat 
berjalan optimal sesuai dengan 
mekanisme, sistem dan prosedur 
yang ditetapkan.

Landasan operasional 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai 
didasarkan pada prinsip-prinsip: 
Pertama, berbasis potensi lokal, 
bahwa penentuan kegiatan 
didasarkan pada pendayagunaan 
dan pengembangan potensi 
lokal yang ada di lokasi program. 
Kedua, partisipatif; bahwa 
pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan kegiatan dalam 
semua tahapannya dilakukan 
dengan memeransertakan 
semua pelaku program, terutama 
kelompok masyarakat Rumah 
Tangga Miskin (RTM). Kedua, 
transparan dan akuntabel, 
bahwa pengelolaan kegiatan 
dipastikan diketahui oleh 
masyarakat luas, agar warga 
masyarakat mempunyai 
peluang dalam memberikan 
kritik dan pengawasan. Ketiga, 
keterpaduan, bahwa pengelolaan 

Laporan utama
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UPKu pesisir dan 
pantai adalah sebuah 
lembaga yang 
mengelola suatu 

kegiatan dan usaha yang ada 
di desa (lokasi sasaran) secara 
otonom. UPKu dikelola oleh 
masyarakat bersama pemerintah 
desa yang bersifat sosial benefi t 
untuk meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat di 
pesisir dan pantai.

UPKu dibentuk melalui 
musyawarah desa, dan 
ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. Struktur organisasi 
UPKu terdiri dari unsur pengurus 
dan unsur pengawas. Unsur 
pengurus minimal terdiri 
dari seorang ketua, seorang 
sekretaris dan seorang 
bendahara. Sedangkan    unsur   
pengawas   terdiri   dari   kepala  
desa, ketua BPD/LPMK dan 
satu orang tokoh masyarakat 
yang dipilih melalui musyawarah 
desa. Pengurus dan pengawas 

UPKu ditetapkan melalui surat 
keputusan kepala desa.

Unsur pengurus UPKu dipilih 
dengan kriteria, pertama warga 
desa setempat yang dikenal 
jujur, berjiwa sosial, kreatif dan 
bertanggung jawab, kedua, 
berusia minimal  20 tahun dan 
maksimal 45 tahun, ketiga minimal 
SLTA dan diprioritaskan sarjana 
yang berdomisili di lokasi sasaran, 

keempat anggota pengurus 
UPKu pendidikan minimal SLTP 
sederajat dan khusus untuk 
yang menangani pembukuan 
memiliki kemampuan pengelolaan 
keuangan, kelima bukan aparat 
desa maupun anggota BPD 
atau LKMK, bukan anak/isteri 
kepala desa, dan keenam dapat 
berasal dari Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM). (*)

UPKu Pesisir dan Pantai

program dilakukan secara 
utuh dan menyeluruh sesuai 
dengan potensi, kemampuan 
dan dukungan yang ada serta 
mengoptimalkan kerjasama 
antara masyarakat dengan 
pemerintah, pengusaha, LSM, 
Perguruan Tinggi dan pihak 
peduli lainnya.

Keempat, peningkatan peran 
dan kapasitas kaum perempuan, 
bahwa kaum perempuan 
mendapat kesempatan yang 
sama sebagai pengelola maupun 
penerima manfaat program, serta 
memiliki peran yang sama dalam 
proses pengambilan keputusan. 
Kelima, pembelajaran, 
bahwa pengelolaan program 
ini merupakan suatu 

proses pembelajaran pola 
penanggulangan kemiskinan 
yang efektif berdasarkan 
praktik-praktik di lapangan 
melalui proses peningkatan 
soft skill, transfer pengetahuan, 
sumberdaya, teknologi dan 
informasi dari Perguruan Tinggi 
sebagai pusat keahlian dan 
kepakaran.

Keenam, keberlanjutan, 
bahwa pengelolaan program 
secara dini telah merencanakan 
keberlanjutan program dengan 
melakukan pengembangan 
sesuai dengan kinerja dan 
kondisi yang ada serta 
mampu menumbuhkan 
peran serta masyarakat 
untuk memanfaatkan, 

memelihara, melestarikan dan 
mengembangkan program.

Sementara itu, lokasi yang 
diusulkan harus memiliki  potensi  
sumberdaya alam yang dapat 

Diandalkan, yaitu potensi 
perikanan, potensi wilayah 
pesisir, potensi pariwisata dan 
potensi transportasi laut. Selain 
itu adanya dukungan dari 
pemerintah kabupaten setempat 
dalam bentuk dana penyertaan/
sharing.

Secara administratif Provinsi 
Jawa Timur terbagi atas 38 
kabupaten/kota yang terdiri dari 
29 kabupaten dan 9 kota. Dari 
jumlah itu terdapat 17 kabupaten 
yang mempunyai wilayah pesisir 
dan pantai. (bud)
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Jawa Timur mempunyai 
beragam kesenian, baik 
kesenian rakyat/tradisional 
maupun modern. Di antara 
jenis kesenian itu ada yang 

masih bertahan dan tetap lestari 
tapi juga ada yang sudah punah 
tergerus zaman. 

Satu jenis kesenian bisa tetap 
bertahan karena pelaku kesenian 
(baca seniman) dan pemerintah 
daerah setempat mempunyai 
kepedulian untuk melestarikan. 
Sedangkan kesenian tradisional 
punah karena disebabkan dua hal. 
Pertama, karena memang tidak ada 
yang sudi melestarikan, kedua tidak 
ada senimannya yang memainkan, 
dan ketiga karena memang tidak 
ada peminatnya.

Umumnya kesenian rakyat/

Penguatan Ekonomi 
Seniman dan Pemangku Adat
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tradisional bukanlah mata 
pencaharian utama bagi 
senimannya. Sebagai 
masyarakat agraris, para 
seniman tradisional umumnya 
bermatapencaharian sebagai 
petani. Sedangkan kesenian 
hanya sambilan atau seniman 
hanya berkesenian kalau sedang 
dibutuhkan. Apabila kebutuhan 
hidup lebih besar, maka mereka 
lebih mementingkan mencari 
nafkah daripada berkesenian.

Tetapi juga banyak seniman 
yang menggantungkan hidup dari 
kesenian. Mereka semata-mata 
hidup sebagai seniman. Jika pun 
mereka mempunyai pekerjaan 
lain, itu pun sifatnya sebagai 
sambilan. Lihat saja beberapa 

seniman ludruk atau ketoprak. 
Mereka hidup serba pas-pasan 
karena, selain biaya menanggap 
seni tradisional relatif murah atau 
minat penonton (untuk pentas 
keliling) rendah. Hasil yang kecil 
itu harus dibagi-bagi ke banyak 
anggota grup. 

Yang mengagumkan, meski 
hidup serba kekurangan, namun 
mereka masih setia menjadi 
seniman tradisional. Alasannya 
menguri-uri seni tradisional. 
Mereka seolah mengabaikan 
masalah ekonominya. 
Pertanyaannya: apa yang 
terjadi dengan kesenian rakyat/
tradisional jika senimannya 
meninggalkan kesenian dan 
menekuni kegiatan lain yang 

lebih menguntungkan secara 
ekonomis? Jawabnya, sudah 
pasti kesenian rakyat atau 
tradisional akan punah.

Lantas, siapa yang 
memikirkan nasib seniman? 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, akan memikirkan 
nasib seniman di Jawa Timur, 
terutama dalam bidang ekonomi. 
Jika Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata lebih fokus pada 
pelestarian dan pengembangan 
keseniannya, maka Bapemas 
melalui Bidang Sosial Budaya 
dan Partisipasi Masyarakat akan 
memperhatikan keberadaan 
senimannya, khususnya dari 
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segi penguatan ekonomi. Selain 
seniman, pemangku adat istiadat 
juga mendapat perhatian serupa.

Dasar pemikiran program ini, 
simpelnya, jika latarbelakang 
ekonomi seniman kuat maka 
dia akan kembali berkesenian 
dan menguri-uri seni tradisional. 
Selama ini seniman sering 
direcoki oleh masalah kebutuhan 
sehari-hari. Tidak jarang seniman 
menjual ideologinya demi rupiah, 
atau seniman tradisional beralih 
ke kesenian modern karena 
dari segi ekonomi menjanjikan. 
Penguatan ekonomi dari 
pemerintah berupa bantuan 
permodalan untuk usaha.

“Pemerintah hanya 
menyiapkan kail atau dana 
stimulan sebagai modal untuk 
mengembangkan usaha. 
Bagaimana mereka menjalankan 
modalnya, biarlah mereka 
menata sendiri,” kata Agus 
Supeno, Kepala Bidang Sosial 
Budaya Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Program yang diberi nama 
Penguatan Ekonomi untuk 
Lembaga Adat dan Sosial 
Budaya ini rencananya baru 

bisa dilaksanakan tahun 2011. 
Pasalnya, saat ini Bapemas 
sedang melakukan pendataan 
dan pemetaan ke enam 
lokasi di Jawa Timur. Baru 
kemudian dilanjutkan dengan 
mensosialisasikan program ini 
ke daerah-daerah yang menjadi 
sasaran program ini. 

Menurut Agus Supeno, Jawa 
Timur terdapat wilayah etnis dan 
sub etnis, yaitu etnis Mataraman, 
Tengger, Osing, Samin, 
Dawen (Gresik), Abangan, sub 
etnik Suroboyoan, Madura, 
Pedhalungan dan Tionghoa 
(Tuban). Masing-masing 
wilayah etnik ini mempunyai 
jenis kesenian dan adat istiadat 
sendiri-sendiri. 

Jika tidak dilestarikan, tidak 
menutup kemungkinan kekayaan 
budaya berupa kesenian dan 
adat istiadat itu akan punah 
tergerus zaman dan tergantikan 
oleh kebudayaan Barat. “Jika 
tidak segera dilestarikan yang 
dikhawatirkan generasi muda 
tidak mengenal budaya dan adat 
istiadatnya sendiri, yang dikenal 
malah kebudayaan Barat,” kata 
Agus Supeno.

Terkait dengan pelaksanaan 
program ini, tahun 2009 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
melakukan studi banding adat 
istiadat dan budaya lokal ke 
Kalimantan Tengah. Dipilihnya 
Kalimantan Tengah karena 
provinsi ini merupakan suatu 
wilayah administratif politik yang 
mempunyai beberapa sub-
etnik, di mana masing-masing 
etnik sampai sekarang masih 
bertahan.  

Sudah tentu program ini 
merupakan angin segar bagi 
seniman dan pemangku adat, 
khususnya di Jawa Timur. 
Program ini akan semakin 
menambah daftar perhatian 
Pemprov Jatim kepada 
seniman. Sebelumnya Pemrov 
Jatim setiap tahun memberi 
penghargaan kepada seniman 
berprestasi di Jawa Timur 
sekaligus memberi tali asih 
setiap Idul Fitri, kemudian 
baru-baru ini memberi jaminan 
kesehatan gratis kepada 700 
lebih seniman. Sekarang 
ditambah lagi dengan program 
penguatan ekonomi. 

(bud) 
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Kesenian tradisional 
(rakyat) di Jawa 
Timur sangat 
beragam. Menurut 
Ayu Sutarto, seorang 

antropolog Universitas Negeri 
Jember, wilayah Jawa Timur 
secara kultural bisa dibagi dalam 
10 wilayah kebudayaan, yaitu 
kebudayaan Jawa Mataraman, 
Jawa Panaragan, Arek, Samin 
(Sedulur Sikep), Tengger, Osing 
(Using), Pandalungan, Madura 
Pulau, Madura Bawean, dan 
Madura Kengean (Ayu Sutarto 
dan Setyo Yuwono Sudikan, 
2004).

Masyarakat Jawa Mataraman 
memiliki produk kebudayaan 
yang tidak jauh berbeda dari 
komunitas Jawa yang tinggal 
di Surakarta dan Yogyakarta. 
Masyarakat Jawa Mataraman 
mempunyai pola kehidupan 
sehari-hari sebagaimana pola 
kehidupan orang Jawa pada 
umunya. Pola bahasa Jawa 
yang digunakan, meskipun tidak 
sehalus masyarakat Surakarta 
dan Yogyakarta, mendekati 
kehalusan dengan masyarakat 
Jawa yang terpengaruh kerajaan 
Mataram di Yogyakarta. 

Begitu pula pola cocok tanam 
dan sistem sosial yang dianut 
sebagaimana pola masyarakat 
Surakarta dan Yogyakarta. Pola 
cocok tanam dan pola hidup 
di pedalaman Jawa Timur, 
di sebagian besar, memberi 
warna budaya Mataraman 
tersendiri bagi masyarakat ini. 
Sedangkan selera berkesenian 
masyarakat ini sama dengan 
selera berkesenian masyarakat 

Sepuluh Wilayah 
Kebudayaan
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Jawa pada umumnya. Dalam 
masyarakat Jawa Mataraman ini 
banyak jenis kesenian seperti 
ketoprak, wayang purwa, campur 
sari, tayub, wayang orang, 
dan berbagai tari yang berkait 
dengan keraton seperti tari 
Bedoyo Keraton. 

Masyarakat Jawa Mataraman 
ini pada umumnya masyarakat 
yang tinggal di wilayah 
Kabupaten Ngawi, Kabupaten 
dan Kota Madiun, Kabupaten 
Pacitan, Kabupaten Magetan, 
Kabupaten dan Kota Kediri, 
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten 
Tulungagung, Kabupaten 
dan Kota Blitar, Kabupaten 
Trenggalek, Kabupaten Tuban, 
Kabupaten Lamongan, dan 
Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan komunitas Jawa 
Panaragan tinggal di Kabupaten 
Ponorogo. Secara kultural 

masyarakat Jawa Panaragan 
dikenal sangat menghormati 
tokoh-tokoh formal yang 
berposisi sebagai pangreh praja, 
tetapi tokoh informal seperti 
warok dan ulama juga memiliki 
status sosial cukup penting di 
daerah ini. Jenis kesenian di 
wilayah ini sangat terkenal yaitu 
reog Ponorogo. Banyak kesenian 
yang dikenal di daerah ini, 
seperti lukisan kaca, tari tayub 
(tandakan), dan yang sangat 
terkenal adalah reog Ponorogo.

Populasi orang Samin secara 
relatif tinggal sedikit, tetapi 
secara kultural pengaruhnya 
di masyarakat Jawa Timur 
relatif besar. Masyarakat Samin 
mempunyai prinsip anti penjajah 
dan bersikap jujur. Masyarakat 
ini menganggap manusia yang 
baik adalah manusia yang kata 
dan perbuatannya adalah sama.

Komunitas Arek dikenal 
mempunyai semangat juang 
tinggi, terbuka terhadap 
perubahan, dan mudah 
beradaptasi. Komunitas Arek 
juga dikenal sebagai komunitas 
yang berperilaku bandha nekat. 
Perilaku bandha nekat ini di satu 
sisi bisa mendorong munculnya 
perilaku patriotik, tetapi di sisi 
lain juga menimbulkan sikap 
destruktif. Surabaya merupakan 
kota kedua terbesar di Indonesia. 
Surabaya juga merupakan kota 
metropolitan yang menampung 
berbagai komoditas, mobilitas 
sosial, dan pasar barang dan 
jasa dari kota-kota kedua di Jawa 
Timur, seperti Gresik, Mojokerto, 
Jombang, Sidoarjo, Malang, 
Blitar, Probolinggo, Jember, 
dan sebagainya. Di samping 
itu berbagai arus informasi, 
teknologi, perdagangan, industri, 
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dan pendidikan dari luar Jawa 
Timur umumnya melalui Kota 
Surabaya.

Posisi Kota Surabaya 
sebagai kota metropolitan, 
pasar dari kota sekitarnya di 
Jawa Timur, dan pintu gerbang 
bagi arus informasi, pendidikan, 
perdagangan, industri, dan 
teknologi dari luar Surabaya 
menyebabkan masyarakat 
Kota Surabaya relatif terbuka 
dan heterogen. Yang menarik 
komunitas Arek ini dengan 

sikap keterbukaaannya itu bisa 
menerima berbagai model dan 
jenis kesenian apa pun yang 
masuk ke wilayah ini. Berbagai 
kesenian tradisional hingga 
modern cepat berkembang 
di wilayah ini. Kesenian 
tradisional (rakyat) yang banyak 
berkembang di sini adalah 
ludruk, Srimulat, wayang purwa 
Jawa Timuran (wayang jek 
dong), wayang potehi (pengaruh 
kesenian China), tayub, tari 

jaranan, dan berbagai kesenian 
bercoral Islam seperti dibaan, 
terbangan, dan sebagainya. 
Sementara kesenian modern 
berbagai gaya, corak, dan 
paradigma berkembang pesat 
di Kota Surabaya. Seni rupa 
bergaya realisme, naturalisme, 
surialisme, ekspresionisme, 
pointilisme, dadaisme, dan 
instalasi berkembang pesat 
di Kota ini. Begitu pula model 
teater, tari, musik, dan sastra 
kontemporer sangat pesat 

perkembangannya di wilayah 
Arek ini. Sikap keterbukaan, 
egalitarian, dan solidaritas 
tinggi itu mendorong berbagai 
kesenian macam apa pun bisa 
berkembang di Kota surabaya 
sebagai wadah budaya Arek.

Sementara itu komunitas 
Madura dikenal sebagai 
komunitas dengan sikap 
yang ulet dan tangguh. Hal 
itu disebabkan oleh alamnya 
yang kering dan relatif kurang 

subur. Agama Islam menjadi 
nilai dasar sosial yang paling 
penting di pulau ini. Struktur 
sosial masyarakat Madura 
yang Islam itu menempatkan 
kiai menjadi aktor penting 
sekali dalam kehidupan 
masyarakat Madura. Sistem 
pendidikan pesantren dan tradisi 
pendidikan pesantren sorogan 
dalam pelajaran di pesantren 
menempatkan kiai menjadi agen 
penting dari kehidupan sosial 
sosio-ekonomi masyarakat 

Madura. Kesenian yang 
berkembang di wilayah ini 
banyak diwarnai nilai Islam. 
Mulai dari tari zafi n, sandur, 
dibaan, topeng dalang (di 
Sumenep), dan sebagainya.

Karena kiai dan 
pesantren ditempatkan 
sebagai posisi strategis 
dalam sistem sosial 
masyarakat Madura 
maka kiai dan pesantren 
seringkali menjadi agen 
penting dalam masyarakat 
ini. Bahkan dalam banyak 
hal kiai dan pesantrennya, 
secara kultural, bisa pula 
sebagai agen pembaharuan 
dalam masyarakat Madura. 
Tidak heran kalau banyak 
sastra modern, banyak 
dipengaruhi sastra Timur 
Tengah berkembang di 
sekitar pesantren dan kiai 
ini. Para penyair modern 
dan sajak sajak modernnya 
berkembang di sekitar 

komunitas santri ini. Penyair 
Zawawi Imron dari Batang-
batang Sumenep adalah seorang 
ustadz Madura yang terkenal.

Komunitas Pandalungan 
merupakan hasil sintesis antara 
budaya Jawa dan Madura. 
Komunitas Pandalungan 
itu banyak tinggal di pesisir 
Pantai Utara Jawa Timur dan 
sebagian Pesisir Selatan Jawa 
Timur bagian timur. Komunitas 
Pandalungan tinggal Kabupaten 
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dan Kabupaten Probolinggo, 
Lumajang, Jember, dan 
Bondowoso. Masyarakat wilayah 
Pandalungan ini sebagian 
besar mata pencahariannya 
dari bertani, buruh tani, 
perkebunan, dan nelayan. 
Komunitas Pandalungan ini 
sangat besar pengaruh budaya 
Madura dan Islam. Bahasa 
sehari-hari masyarakat wilayah 
Pandalungan ini pada umumnya 
adalah bahasa Madura. 
Kesenian yang berkembang di 
wilayah ini bercorak Mataraman 
dan sekaligus Pandalungan. 
Hanya saja dasar nilai Islamnya 
sangat kuat sekali dalam 
berbagai corak kesenian 
rakyatnya.

Sementara itu komunitas 
Osing banyak tinggal di 
Kabupaten Banyuwangi, 
utamanya di kecamatan yang 
dekat dengan Pulau Bali. 
Masyarakat Osing dikenal 
sebagai masyarakat tani 
yang rajin dan mempunyai 
bakat kesenian yang baik 
sekali. Sebagian besar corak 

kesenian masyarakat Osing 
dipengaruhi oleh budaya Jawa 
dan Bali. Karena jaraknya 
sangat dekat dengan Jember 
dan mobilitas dengan wilayah 
Pandalungan lainnya, seperti 
Bondowoso, Probolinggo, dan 
Situbondo maka pengaruh 
nilai Pandalungan nampak 
pula di daerah ini. Di wilayah 
masyarakat Osing ini ada 
kesenian Gandrung Banyuwangi, 
Kentrung, dan Burdah.

Masyarakat Tengger banyak 
tinggal di sekitar Gunung Bromo, 
wilayah Kabupaten Probolinggo. 
Masyarakat Tengger sebagian 
besar hidup dari bertani dan 
hasil hutan. Masyarakat Tengger 
banyak dipengaruhi oleh nilai 
kerajaan Mojopahit. Karena itu 
nilai animesme dan Hindu masih 
kental sekali.

Kesimpulan
Peta Kesenian Jawa Timur, se-
cara kultural, bisa dipilah dalam 
2 budaya besar yaitu pertama, 
kesenian Jawa Timur modern 
yang banyak dipengaruhi oleh 
nilai dan tradisi kreativitas Barat, 

meskipun tidak berarti sebagai 
kesenian Barat itu sendiri. Dan 
kedua, kesenian tradisional (ke-
senian) rakyat sebagai ekspresi 
dari indigeneous masyarakat 
etnik Jawa Timur yang ada.

Peta kesenian Jawa Timur 
dalam perspektif modern dan 
tradisional ini berada dalam 
semua (sebanyak 38) kota dan 
kabupaten di Jawa Timur. Di 
semua kota dan kabupaten 
di Jawa Timur selalu ada 
gejala kesenian modern dan 
tradisional. Dua gejala kesenian 
itu seringkali bersifat dualisme, 
sebagaimana dikonsepkan oleh 
Boeke, dalam arti berkembang 
secara sendiri sendiri dan tidak 
banyak saling ”bertemu”.

Secara tradisional dan kultural 
kesenian Jawa Timur pun 
bisa dipilah dalam 10 wilayah 
budaya yaitu Jawa Mataraman, 
Jawa Panaragan, Arek, Samin 
(Sedulur Sikep), Tengger, Osing 
(Using), Pandalungan, Madura 
Pulau, Madura Bawean, dan 
Madura Kangean. (*)
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Hidup di perkotaan 
ternyata tidak 
selamanya harus 
mengumbar rasa 
individualisme. 

Prinsip kebersamaan, toleransi 
dan saling membantu ternyata 
juga dilakukan di perkotaan. 
Cara hidup tersebut diterapkan 
oleh salah satu kelurahan di Kota 
blitar. Hasilnya kesejahteraan 
masyarakat pun tercapai, 
toleransi dan kebersamaan 
akhirnya menjadi budaya. 

Gambaran interaksi 
masyarakat tersebut setidaknya 
tercermin di Kelurahan Blitar, 
Kecamatan Sukorejo, Kota 
Blitar. Di kelurahan yang 
terletak di sebelah selatan 
pusat pemerintahan Kota Blitar 
ini, semua potensi warganya 
dikerahkan untuk satu tujuan 
bersama, yakni kesejahteraan 
masyarakat. Mereka yang 
berprofesi sebagai pendidik, 
aktif menularkan ilmunya kepada 
warga yang kurang mampu 
dalam hal pendidikan, sementara 
yang sukses di bidang usaha, 

juga menularkan keahliannya 
kepada warga agar dapat sukses 
dalam mengembangkan usaha.

 Menurut Lurah Blitar, 
Widodo, meski sebagian 
besar warganya berprofesi 
sebagai pekerja kantoran, 
namun suasana di kelurahan 
yang dihuni oleh 1.040 kepala 
keluarga ini tidak jauh beda 
dengan pedesaan yang sebagian 
besar warganya hidup dari 
bertani dan berladang. “Suasana 
kebersamaan dan kekeluargaan 
sangat kental di sini, tidak kalah 
dengan yang ada di desa,” 
katanya. 

Di bidang pendidikan 
misalnya, menurut Widodo, 
warganya secara swadaya tanpa 
campur tangan pemerintah 
berhasil membangun lembaga 
pendidikan Lembaga Pendidikan 
Kejar Paket C dan B. Lembaga 
yang didirikan pada 2008 
tersebut hingga kini telah 
mempunyai tiga bangunan kelas 
dan mendidik sekitar 35 orang 
siswa.  

Lembaga yang didirikan 

pada tahun 2008 ini telah 
banyak membantu pendidikan 
masyarakat setempat, 
khususnya yang tidak mampu, 
karena biaya pendidikan yang 
dikenakan di sekolah yang 
terletak di wilayah RT.03 RW.04 
ini relatif murah. “Mulanya, 
didirikannya sekolah ini adalah 
untuk membantu warga yang 
masih belum bisa baca dan 
tulis, terutama masyarakat dari 
golongan kurang mampu,” kata 
Widodo.  

Hal tersebut mengingat warga 
kelurahan yang dihuni sekitar 
3.726 jiwa ini, tingkat pendidikan 
masyarakatnya relatif rendah, 
mayoritas dari penduduknya 
adalah lulusan SD, SMP dan 
SMA sederajat. Bahkan ada juga 
di antara mereka yang masih 
buta huruf, walaupun jumlahnya 
relatif kecil.

Libatkan warga 
Bukan hanya di bidang 

pendidikan, di bidang ekonomi, 
warga yang kebetulan 

Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar

Bidik Kesejahteraan WargaBidik Kesejahteraan Warga
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mempunyai usaha yang 
relatif maju juga menyertakan 
masyarakat setempat dalam 
usahanya. 

Salah satu usaha ekonomi 
yang dinilai sangat membantu 
masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomian warga adalah 
usaha peternakan ayam yang 
dimiliki oleh seorang pengusaha 
keturunan, Budi Onggo Warsito. 
Peternakan yang memiliki 200 
ribu ekor lebih ayam petelur ini 
mempekerjakan kurang lebih 600 
orang warga 
Kelurahan 
Blitar di 
berbagai posisi 
jabatan mulai 
dari satpam, 
karyawan, 
supir, 
sekretaris 
hingga pada 
posisi jabatan 
penting 
lainnya.  

Selain turut 
aktif dalam 
pekerjaan, 
warga 
juga dapat 
mengambil 
manfaat dari 
limbah kotoran ayam yang 
dibuang peternakan ini. Kotoran 
ayam tersebut dimanfaatkan 
warga sebagai pupuk di ladang 
dan sawah pertanian warga. 
Karena itu, walaupun lahan 
pertanian di Kelurahan Blitar ini 
tidak begitu luas, tapi memiliki 
tingkat kesuburan tanah yang 
cukup baik.

 Selain usaha peternakan, 
masih ada beberapa usaha milik 
warga Kelurahan Blitar yang 
juga banyak melibatkan warga 
setempat dalam pekerjaannya, 
seperti usaha pembuatan 
peralatan olah raga dan 
makanan ringan. 

Program Pemkot
Tidak cukup hanya itu, 

menurut Widodo, upaya untuk 
mensejahterakan warganya. 
Berbagai program kesejahteraan 
yang dikembangkan 
Pemerintah Kota Blitar juga 
dimanfaatkannya. Contohnya, 
Program BR2K (Bantuan 
Revitalisasi Rumah Kumuh) 
atau biasanya disebut sebagai 
kegiatan bedah rumah.

  Dijelaskannya, sumber 
pendanaan Program BR2K 

tersebut untuk satu KK sebesar 
Rp 7.1 juta dari Pemkot 
Blitar, selebihnya diambil dari 
bantuan swadaya masyarakat 
setempat.  Bantuan masyarakat 
biasanya berupa bahan 
material bangunan, tenaga, 
dan sumbangan konsumsi para 
pekerja. 

Program BR2K ini dilakukan 
sejak 2007, hingga saat ini 
sudah 31 rumah miskin yang 
berhasil diperbaiki. “Paling tidak 
program ini membantu memacu 
semangat hidup warga miskin 
agar lebih bersemangat dalam 
memperbaiki nasibnya, selain 
berupaya memberikan tempat 
tinggal yang layak bagi mereka,” 
kata Widodo. 

Salah seorang warga, 
Muhammad Salim, 
menambahkan, program 
tersebut juga bisa mengurangi 
kesenjangan sosial antar 
golongan. “Dengan 
program BR2K, hubungan 
kemasyarakatan di desa ini 
bisa terjalin lebih erat, jadi tidak 
ada kesenjangan sosial antara 
yang miskin dengan yang kaya,” 
ujarnya. 

Di sisi lain, kelurahan yang 
terbagi ke dalam 4 RW dan 16 

RT ini juga 
memiliki 
potensi 
agrobis yang 
cukup besar, 
namun karena 
ketersediaan 
lahan yang 
terbatas, 
akhirnya 
potensi 
tersebut 
tidak dapat 
dieksploitasi 
secara 
maksimal. 
Potensi 
agrobis 
tersebut 

antara lain 
pertanian palawija seperti 
kedelai, kacang tanah, kacang 
panjang, jagung dan ubi jalar. 

Kelurahan Blitar memiliki 
luas dataran 133,2 hektar. 
Seluas 55,8 hektar dimanfaatkan 
untuk lahan pemukiman, 73,69 
hektar berfungsi sebagai sawah 
irigasi, sisanya untuk kuburan, 
perkantoran, pembangunan, 
gedung sekolah, jalan, lapangan 
dan kolam. 

Kelurahan Blitar, Kecamatan 
Sukorejo, Kota Blitar tahun lalu 
dipilih Pemprov Jatim sebagai 
Kelurahan terbaik bersama Desa 
Banaran Wetan, Kecamatan 
Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan 
Desa Purworejo Kecamatan 
Sanan Wetan. (ian) 
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Keberadaan Kelurahan 
Blitar tidak dapat 
dilepas dengan sejarah 
berdirinya Kota Blitar, 

karena konon cikal bakal Kota 
Blitar berawal dari kelurahan 
ini. Hal ini ditandai dengan 
keberadaan makam Aryo Blitar 
di kelurahan yang 
dikenal memiliki 
institusi budaya yang 
sangat tinggi ini.

Menurut beberapa 
sumber literatur 
sejarah tanah Blitar, 
dahulu Bangsa 
Tartar sempat 
menguasai tanah 
Blitar, yang kala 
itu belum bernama 
Blitar. Majapahit 
sebagai penguasa 
nusantara merasa 
perlu merebutnya. 
Kerajaan adidaya itu 
mengutus Niluswarna 
untuk memukul 
mundur Bangsa 
Tartar.

Keberhasilan 
pun berpihak pada 
Niluswarna. Ia 
akhirnya dianugerahi 
gelar Adipati 
Aryo Blitar I dan 
memimpin Blitar. Ia 
menamakan tanah 
yang berhasil ia bebaskan 
dengan nama Balitar yang 
berarti kembalinya bangsa Tartar. 
Namun pada perkembangannya, 
terjadi konfl ik antara Aryo Blitar 
I dengan Ki Sengguruh Kinareja 
seorang patih Kadipaten Blitar.

Namun keberuntungan kini 
beralih. Aryo Blitar I lengser dan 
Ki Sengguruh Kinareja meraih 
tahta dengan gelar Adipati Aryo 
Blitar II. Pemberontakan kembali 
terjadi. Aryo Blitar II dipaksa 

turun oleh Djoko Kandung yang 
merupakan anak Aryo Blitar I, 
hasil perkawinan dengan Dewi 
Rayung Wulan.

Kepemimpinan Djoko 
Kandung dihentikan oleh 
kedatangan bangsa Belanda 
di bumi pertiwi. Sebenarnya 

rakyat Blitar yang multi etnis 
telah melakukan perlawanan. 
Tapi perlawanan itu diredam 
oleh Belanda dengan membuat 
peraturan baru.

Belanda menetapkan Blitar 
sebagai Gemeente Blitar pada 
1 April 1906 berdasarkan 
peraturan Staatsblad van 
Nederlandche Indie Tahun 1906 
Nomor 150. Momen inilah yang 
sampai sekarang diakui sebagai 
hari kelahiran Bumi Bung Karno 

itu. Pada tahun itu juga dibentuk 
beberapa kota lain di Indonesia 
yang berdasarkan catatan 
sejarah sebanyak 18 kota yang 
meliputi kota Batavia, Buitenzorg, 
Bandoeng, Cheribon, Magelang, 
Semarang, Salatiga, Madioen, 
Blitar, Malang, Surabaja dan 

Pasoeroean di Pulau 
Jawa dan beberapa 
lainnya di luar Jawa.

Sampai pada 
kedatangan Jepang, 
Gemeente Blitar 
berubah menjadi 
Blitar Shi yang 
penye  lenggaraannya 
dikendalikan oleh 
peraturan baru 
bernama Osamu 
Seerai. Namun 
Jepang sepertinya 
salah langkah 
menginjakkan 
kakinya di kota kecil 
itu, karena rakyat 
Blitar dengan upaya 
pembe rontakannya 
yang dikenal dengan 
pemberontakan 
PETA yang dipimpin 
Suprijadi akhirnya 
mampu kembali 
menguasai Blitar 
bersamaan dengan 
Proklamasi RI. 

Adipati Blitar 
pertama yakni Aryo Blitar I 
dimakamkan tepat di Kelurahan 
Blitar.  Sampai sekarang 
makamnya banyak dikunjungi 
peziarah dari dalam maupun 
luar Kota Blitar. Makam tersebut 
ramai pada saat bulan Suro dan 
juga setiap malam Jum’at Legi. 
Banyak orang datang untuk 
berziarah ke makam tersebut 
untuk mendapatkan berkah dari 
Aryo Blitar. 

(sal)

Cikal Bakal Tanah Blitar
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Satu lagi daerah 
yang dianugerahi 
Pemprov Jatim Pro 
Poor award 2009, 
yakni Kota Blitar. 

Kota tempat disemayamkannya 
Presiden Pertama RI, Soekarno, 
ini meraih posisi ke tiga setelah 
Kabupaten Lamongan dan Kota 
Mojokerto karena komitmen 
dan kebijakannya memerangi 
kemiskinan dan perbaikan 
sarana bagi rumah tangga 
miskin.

Setidaknya ada beberapa 
program khusus yang dilakukan 

Pemkot Blitar untuk memerangi 
kemiskinan, di antaranya 
pembangunan jamban keluarga 
berbasis masyarakat (Bangga 
Sanimas), TNI Manunggal 
Membangun Kelurahan mandiri 
(TMMKM), Pemberdayaan 
Kecamatan dan Masyarakat 
Kelurahan (PKMK), dan Bantuan 
Revitalisasi Rumah Kumuh 
(BR2K).

Program-program khusus 
memerangi kemiskinan 
tersebut, menurut Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kota Blitar, Muhammad Taufi k, 

merupakan sublimasi nilai-
nilai dalam deklarasi melawan 
kemiskinan yang dilakukan 
Pemkot Blitar pada 2006. 
Deklarasi tersebut disaksikan 
anggpta DPRD Kota Blitar, 
pejabat Pemprov Jatim dalam 
hal ini Kepala Bakorwil Madiun, 
serta salah seorang wakil dari 
Menko Kesra.

Deklarasi tersebut membidik 
tiga sasaran utama memerangi 
kemiskinan, yakni terpenuhnya 
kebutuhan dasar warga miskin di 
bidang pangan, sandang, papan, 
kesehatan dan pendidikan. 

Dari Deklarasi 
Perangi Kemiskinan 
Hingga Pembenahan Sanitasi

Kota Blitar
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Meningkatkan kemampuan 
warga miskin dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya melalui 
kegiatan ekonomi produktif, 
serta meningkatkan harkat 
dan martabat warga miskin 
sehingga dalam jangka panjang 
dapat berperan aktif dalam 
kegiatan kemasyarakatan di 
lingkungannya. 

Dalam deklarasi tersebut, 
menurut Taufi k, juga memuat 
target sasaran pembangunan 
manusia Kota blitar menurut 
ukuran Millennium Development 
Goals (MDGs) dan Human 
Development Indeks (HDI) pada 
akhir tahun 2015.

Capaian tersebut antara 
lain meningkatnya indeks 
pembangunan manusia dari 
74,6 pada 2006 mejadi 80,2, 

menurunnya tingkat kemiskinan 
sampai kurang dari 5%, 
meningkatnya masyarakat 
melek huruf dari 95% pada 2006 
menjadi 100%, tercukupnya 
kebutuhan sanitasi masyarakat 
untuk kawasan padat penduduk 
hingga 100%, dan tersalurnya 
bantuan permodalan bagi 
keluarga miskin hingga minimal 
95% bagi keluarga yang 
membutuhkan. 

Terkait perbaikan sarana 
sanitasi, Kota Blitar juga 
menegaskannya melalui 
deklarasi sanitasi Blitar 
bersama lima kota lain yang 
juga mempunyai permasalahan 
yang sama, yakni Balikpapan, 
Banjarmasin, Solo, Bukittinggi 
dan Paya Kumbuh. Deklarasi 
tersebut dilakukan pada 27 

maret 2007. 
Deklarasi tersebut didasari 

bahwa permasalahan sanitasi 
adalah kebutuhan masyarakat, 
perbaikan sanitasi khususnya 
di perkotaan belum dilakukan 
secara maksimal, dan 
permasalahan sanitasi yang 
belum maksimal tersebut 
berdampak pada masyarakat 
miskin khususnya di perkotaan, 
karena itu perbaikan sanitasi 
harus disejajarkan dengan 
upaya memerangi kemiskinan. 
“Kini program perbaikan sanitasi 
dijadikan program nasional, yakni 
Program Percepatan Perbaikan 
Sanitasi Permukiman (PPSP),” 
kata Taufi k.

Program penanganan 
kemiskinan melalui program 
khusus tersebut didukung dana 

GDGD Kiat Pemberdayaan
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APBD Kota Blitar sekitar 30% 
dari total anggaran yang ada. 
Pada 2005 anggaran program 
khusus penanganan kemiskinan 
mencapai Rp 48 miliar dari 
sekitar Rp 260 miliar total APBD. 
Dari jumlah itu dimungkinkan 
akan terus berkembang setiap 
tahunnya. Berbagai terobosan 
program tersebut ternyata tidak 
sia-sia, Pemkot Blitar berhasil 
menekan angka kemiskinan dari 
4.734 RTM pada 2005 menjadi 
4.288 pada 2010. 

Prioritas Sanitasi
Perbaikan sanitasi menjadi 

prioritas pembangunan di Kota 
Blitar. Program ini disinergikan 
dengan program khusus 
penanganan kemiskinan seperti 
Bantuan Rehab Rumah Kumuh 
(BR2K), bangga sanimas, 
kerjasama dengan berbagai 
lembaga yang kesemuanya 
dibingkai dalam satu program 
besar, gerakan perang melawan 
kemiskinan.  “Hal ini didasari 
anggapan bahwa sanitasi yang 
buruk akan menurunkan 
kualitas kehidupan 
masyarakat. Sebaliknya 
sanitasi yang baik akan 
meningkatkan taraf 
hidup masyarakat,” kata 
Taufi k.

Permasalahan 
sanitasi, menurutnya, 
hampir terjadi di seluruh 
wilayah perkotaan di 
Indonesia, termasuk 
juga di Kota Blitar. 
Peningkatan jumlah 
penduduk, terbatasnya 
daya dukung lingkungan, 
serta kurangnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap fungsi 
lingkungan, merupakan 
faktor utama penyebab 
permasalahan ini. 
Sehingga permasalahan 
sanitasi dan lingkungan 

sehat pada dasarnya merupakan 
permasalahan bersama seluruh 
komponen masyarakat dan 
pemerintah.

Karena itu, Pemkot Blitar 
menargetkan pada tahun 2012 
terbebas dari rumah kumuh. 
Hingga saat ini telah terbangun 
1.200 rumah kumuh dengan 
sanitasi yang memenuhi 
standard. Dengan begitu, warga 
miskin diharapkan mempunyai 
pola hidup sehat, sehingga tidak 
mudah terserang penyakit yang 
muaranya dapat bekerja untuk 
mencari nafkah bagi diri dan 
keluarganya.

Untuk mendukung target 
tersebut, Pemkot Blitar juga 
telah membentuk Kelompok 
Kerja (Pokja) sanitasi dari 
tingkat kecamatan hingga 
kelurahan. Menurut dia, dari 
proses yang selama ini berjalan 
partisipasi masyarakat cukup 
menggembirakan, baik dalam 
hal perencanaan, pelaksanaan 
pengelolaan maupun 
pengawasan. Meski demikian 

pelaksanaan program sanitasi 
berbasis masyarakat di Kota 
Blitar masih membutuhkan 
banyak penyempurnaan, 
sehingga akan terus dilakukan 
pembenahan dari daerah lain. 

Sebagaimana diketahui, Kota 
Blitar yang berkembang menjadi 
kota besar, ternyata tidak diikuti 
kesadaran masyarakatnya 
tentang kebersihan. Sekitar 
50 persen warga Kota Blitar 
masih belum memiliki jamban 
rumah tangga. Sekitar 99 persen 
limbah rumah tangga di Kota 
Blitar cenderung dibuang ke 
saluran penampung air hujan. 
Sementara kalangan industri 
juga tidak peduli. Dari 29 industri 
di Kota Blitar, hanya satu yang 
memiliki Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (Ipal).

Jika perilaku masyarakat 
yang kurang sehat ini tidak 
segera diperbaiki, akan banyak 
menimbulkan masalah, yakni 
pencemaran lingkungan hingga 
mengganggu kesehatan 
masyarakat sendiri. (dra)
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Membangun 
kepercayaan 
masyarakat 
memang tidak 
mudah. Apalagi 

setelah kepercayaan itu terlanjur 
memiliki catatan buruk. Namun 
berkat konsistensi dan keuletan 
dalam melakukan pendekatan 
terhadap masyarakat, serta 
memperbaiki citra kinerjanya, 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) 
Maju Makmur, Desa Minggirsari, 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar kini berhasil memulihkan 
kepercayaan masyarakat yang 
sempat hilang.

UPK yang didirikan 31 

Januari 2003 ini memang pernah 
mempunyai masalah dengan 
pengurus lamanya (periode 
2004-2007). Saat itu dana awal 
untuk usaha pinjam senilai Rp 
70 juta berkurang menjadi Rp 58 
juta. Namun setelah ditelusuri, 
akhirnya dana itu kembali lagi 
menjadi Rp 70 juta. 

Menurut Ketua UPK Maju 
Makmur, Hariyanto, peristiwa 
tersebut sempat membuat 
kepercayaan masyarakat terhadap 
UPK hilang. Karena itu pada 
akhir Januari 2008, perangkat 
desa sepakat untuk melakukan 
revitalisasi dengan membentuk 
tim penelusuran aset, serta 

membentuk pengurus UPK baru 
yang akhirnya mengangkat dirinya 
sebagai ketua UPK, dengan tugas 
utama memulihkan kepercayaan 
masyarakat kepada UPK di desa 
yang mempunyai Rumah Tangga 
Miskin (RTM) sebanyak 265 KK 
tersebut.

Berawal dari situ, lembaga 
bentukan Program Gerakan 
Terpadu Pengentasan 
Kemiskinan (Gerdutaskin) 
Pemprov Jatim yang bertugas 
mengembangkan perekonomian 
masyarakat pedesaan ini 
terus berusaha melakukan 
pendekatan secara personal 
maupun lembaga kepada 

UPK Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar 

Pulihkan Kepercayaan 
Masyarakat
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masyarakat, termasuk dengan 
mengembangkan usaha-usaha 
potensial seperti simpan pinjam 
dan sektor riil 

Hingga Februari 2010, total 
pinjaman yang diberikan UPK 
yang digelontor dana awal oleh 
Pemprov Jatim sebesar Rp 116 
juta ini sebesar Rp 144 juta lebih 
untuk 15 Kelompok Masyarakat 
(Pokmas) dengan 274 anggota. 
Nilai pinjaman yang diberikan 
maksimal Rp 3 juta dan minimal 
Rp 200 ribu.

Jasa pinjaman yang diberikan 
UPK yang memperoleh dana 
penguatan pada 2008 sebesar 
Rp 82,2 juta ini ada dua macam, 
untuk pokmas dengan bunga 

1,5% dan untuk perorangan 
dengan bunga 2% yang dibayar 
selama 10 bulan. “Sebagai 
upaya antisipasi agar tidak terjadi 
seperti periode sebelumnya, 
UPK Maju Makmur terpaksa 
mengenakan sistem agunan 
pada setiap peminjam,” katanya. 

Pinjaman yang diberikan 
UPK dirasa sangat bermanfaat 
bagi warga desa yang ingin 
mengembangkan usaha 
seperti pertukangan, pertanian, 
perdagangan, jasa, dan 
peternakan.

Sektor Riil
Untuk usaha sektor riil, 

UPK yang mempunyai prinsip 
5 K (Kemauan, Kedisiplinan, 

Ketegasan, Komunikasi, dan 
Koordinasi) dalam melayani 
masyarakat ini berbentuk 2 jenis, 
yakni kemitraan dan swakelola. 

Untuk kemitraan, UPK yang 
melayani masyarakat hingga 
malam hari ini bekerjasama 
dengan masyarakat dalam 
proses penggemukan sapi. 
Dengan modal awal sebesar 
Rp 21 juta, sistem kemitraan 
yang dilakukan adalah bagi hasil 
dengan komposisi pembagian 
75% untuk peternak dan 25% 
untuk UPK. 

Sementara untuk jenis usaha 
swakelola, UPK yang telah 
memperoleh SK Badan Umum 
Milik Desa (Bumdes) dari Bupati 

Blitar ini mengembangkan usaha 
pengadaan pupuk petani atau 
saprodi. Modal untuk usaha 
yang dimulai sejak 2008 saat ini 
mencapai Rp 28,9 juta. Setiap 
bulannya, rata-rata volume 
pupuk yang didistribusikan 
mencapai 3,1 ton untuk urea, 1,2 
ton untuk phonska, 1,2 ton untuk 
ZA, 0,4 ton untuk TSP, dan 0,2 
ton untuk jenis petroganik. 

“10% hasil penjualan setiap 
bulannya disumbangkan ke 
kelompok tani, hal ini mengingat 
izin yang digunakan untuk usaha 
saprodi ini menggunakan RDKK 
kelompok tani,” kata Hariyanto.

Ke depan, UPK yang hingga 
Februari 2010 mengumpulkan 
total aset Rp 266 juta lebih ini 
akan mengembangkan kegiatan 

usahanya untuk menembah 
pendapatan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. 

Rencana pengembangan 
usaha yang akan dilakukan 
antara lain kredit barang rumah 
tangga, peralatan pertanian, dan 
bangunan yang nominalnya tidak 
melebihi plafon yang ditetapkan 
yakni sebesar Rp 3 juta, serta 
pengembangan pelayanan 
heregistrasi bagi surat kendaraan 
yang dijadikan agunan pinjaman 
di UPK. 

UPK Maju Makmur juga 
akan bekerja sama dengan 
Dinas Sosial untuk menyalurkan 
asuransi kesejahteraan sosial 
bagi rumah tangga miskin. 

“Asuransi ini menanggung 
biaya nafkah yang diperoleh 
pencari nafkah utama jika yang 
bersangkutan sakit, kecelakaan, 
atau meninggal dunia,” jelasnya. 

Tahun lalu, UPK Maju Makmur 
menempati peringkat ke-lima 
UPK terbaik Jatim. UPK terbaik 
pertama diraih UPK Mekasari, 
Desa Banyuarang, Kecamatan 
Ngoro, Kabupaten Jombang, 
terbaik ke-dua diraih oleh UPK 
Pilangbango, Kelurahan Pil-
angbango, Kecamatan Kartoharjo, 
Kota Madiun, UPK Harapan 
Kita memperoleh pre   dikat UPK 
terbaik ke-tiga, sementara 
terbaik ke-empat diduduki oleh 
UPK Rahayu, Desa Gambirono, 
Kecamatan Bangsaisari, 
Kabupaten Jember. (sal) 



Peran Unit 
Pengelola 
Keuangan 
(UPK) program 
Gerdu Taskin 

dalam memberdayakan 
perekonomian masyarakat 
desa ternyata bukan 
hanya pada pemberian 
pinjaman pada Kelompok 
Masyarakat (Pokmas), 
melainkan juga pada pola 
join permodalan usaha 
masyarakat yang dianggap 
potensial.

Salah satu masyarakat 
yang memanfaatkan 
pola ini adalah Fredy 
Herlambang, pengusaha 
jasa konveksi asal 
Kelurahan Ringinanom, 
Kecamatan Kediri, Kota 
Kediri, pemilik ”Jahit 
Mercury”. Sejak pertama 
kali memulai usaha pada 
1982, yang dilakukan hanya 
menerima jahitan dan lebih 
bersifat menunggu konsumen 
tanpa menyediakan bahan 
apapun.

Seiring berjalannya waktu dan 
semakin banyaknya pelanggan, 
Fredy berfi kir untuk menambah 
modal untuk pengembangan 
usahanya. Kemudian dia 
menerima tawaran UPK di 
desanya, yakni UPK Tangguh, 
untuk bekerjasama dalam 
permodalan usaha jahitnya. 
Skema yang disepakati saat itu 
Rp 4 juta miliknya, dan Rp 6 juta 
dari UPK Tangguh. 

Tambahan modal tersebut 
digunakannya untuk menambah 
jasa sablon. Hingga pada 
perkembangannya, Fredy 

memerlukan tambahan tenaga 
kerja untuk membantu usaha 
tersebut, hingga pada akhirnya, 
dia merekrut tiga orang tenaga 
kerja yang memiliki spesifi kasi 
kemampuan jahit dan sablon. 

Jahit Mercury menerima 
beberapa jenis jasa penjahitan, 
di antaranya baju, celana, jas 
dan segala model baju baik 
untuk wanita, laki-laki dan anak-
anak. Sedangkan untuk sablon 
menerima pesanan berupa 
undangan, spanduk dan kartu 
nama. Pelanggan Jahit Mercury 
terdiri dari banyak kalangan 
seperti PNS, polri, TNI, dan  
anak sekolah dari dalam maupun 
luar kota Kediri. 

Sejak menjadi partner 
usaha UPK Gerdu Taskin, 
Fredy merasa usahanya terus 
berkembang. Karena usahanya 

kini mulai menyediakan 
kebutuhan jahit dan sablon tanpa 
menunggu pesanan masuk, alat-
alat penunjang yang dimilikinya 
pun semakin lengkap. 

Jahit Mercury mengenakan 
biaya sekitar Rp 50 ribu untuk 
berbagai jenis model jasa 
penjahitan. Dalam sebulan, 
sekitar 100 potong busana 
pelanggan telah digarapnya. 
Keuntungan yang didapat dalam 
satu bulan tersebut Rp 2,5 juta, 
sementara untuk usaha sablon 
mampu mengeruk mendapatkan 
keuntungan sekitar Rp 1 juta per 
bulannya. 

Jahit Mercury menawarkan 
beberapa keunggulan, yakni 
kualitas garapannya yang bagus, 
harga terjangkau, dan ketepatan 
waktu. Sayangnya, Fredy 
belum memiliki tempat yang 

Jahit Mercury, Join modal 
dengan UPK
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strategis untuk lokasi usaha, 
lokasi usahanya kini hanya 
terletak di sudut gang kecil, 
sehingga masyarakat umum 
sulit mengetahui keberadaan 
usahanya, apalagi dia juga 
belum pernah melakukan 
promosi secara gencar. Namun 
Fredy yakin, prospektif usahanya 
ke depan sangat cerah, karena 
kebutuhan pakaian masyarakat 
selalu meningkat, dan sudah 
mempunyai langganan tetap.

UPK MAJU JAYA 
BANGKIT LAGI

UPK Maju Jaya  yang 
ada didesa Panji Kidul ini 
mendapat program Gerdu 
Taskin Tahap Awal pada 
tahun 2002.Berdasarkan hasil 
pemetaan tahun 2007 Unit 
Pengelola Keuangan Maju 
Jaya dikategorikan sebagai 
UPK tidak sehat, seluruh asset 
yang dimiliki oleh UPK sudah 
tidak lagi tersisa. Namun pada 
tahun 2008 UPK yang ada di 
desa Panji Kidul ini kembali 
dipercaya  untuk mendapat 
dana penguatan program Gerdu 
Taskin. Sementara dari hasil 
kinerja program Penguatan, 
aset sektor riil berupa Hand 
Traktor bisa kembali lagi 
meskipun pendapatan dari hasil 
operasional sektor riil tersebut 
tidak jelas. Selain itu juga ada 2 
(dua) pompa air yang kondisinya 
masih cukup baik. Tidak hanya 
sebatas melacak aset sektor Riil 
tapi piutang UPK yang masih 
berada di masyarakat dapat 
terlacak juga.

Ada dua  pola pemberdayaan 
usaha yang diterapkan 
dalam program GerduTaskin 
Penguatan. Pertama,  
Pengembangan Usaha Simpan 
Pinjam(USP) dan yang kedua 
adalah Pengembangan Usaha 
Sektor Riil (USR). Dari  pola 
pemberdayaan ini tingkat 

partisipasi masyarakat sangat 
luar biasa, ini menandakan 
bahwa respon balik dari 
masyarakat sangat antusias 
sekali dan partisipasi terbesar 
adalah masyarakat perempuan, 
karena pemberdayaan ekonomi 
masih menjadi program favorit 
bagi kalangan perempuan.

Sampai per Januari 2009 
Piutang Usaha Simpan Pinjam 
(USP) UPK Maju Jaya didesa 
panji kidul sudah mencapai 
Rp.20.354.000 dengan modal 
untuk USP dan USR dari 
program tahap Penguatan baik 
dari dana Propinsi maupun dana 
Kabupaten (sharing)  sebesar 
Rp.38.333.500. Modal tersebut 
yang dialokasikan untuk USP 
sebesar Rp15.355.000 ,dan 
hampir 90% pemanfaat dari 
Pemberdayaan ekonomi ini 
didominasi oleh perempuan.

 Sedangkan tingkat 
keberhasilan bagi usaha 
kecil menengah adalah 60% 
mereka dapat tambahan modal 
dari Program Gerdu Taskin.
Selain USP Unit Pengelola 
Keuangan  masih mempunyai 
tanggung jawab mengelola 
Usaha Sektor Riil (USR) yang 
dimenej langsung oleh UPK 
dengan alokasi dana sebesar 
Rp.22.978.500.Dengan 
mendapatkan dana penguatan 
UPK Maju Jaya menambah 
usaha sektor riil yaitu  Mesin 
Diesel jetset dan penyewaan 
lampu yang sejak tahun 2008 
sudah beroperasional, sampai 
dengan per Desember 2008 
pendapatan UPK melalui sektor 
riil ini sebesar Rp.1.000.000.
Angka ini merupakan langkah 
maju bagi UPK karena 
pendapatan tidak hanya 
bersumber dari Usaha Simpan 
Pinjam tapi juga di topang oleh 
Pendapatan Sektor Riil.sehingga 
SHU tahun berjalan per Januari 
2009 sebesar Rp.2.520.750.

Keberhasilan UPK Maju Jaya 

untuk kembali beroperasional 
dengan baik dan lebih optimal 
didukung oleh kesungguhan 
luar biasa yang ditunjukkan 
oleh pengurus UPK yang 
seluruhnya perempuan ini 
dalam setiap melaksanakan 
tugas dan kewajiban masing-
masing. Bahkan untuk 
penagihan langsung dilakukan 
oleh pengurus jika penyetoran 
terlambat.

Selain itu tak kalah 
pentingnya adalah dukungan dan 
keperdulian seluruh aparat desa 
utamanya adalah andil kepala 
desa yang senantiasa mengawal 
dan mendampingi pelaksanaan 
program ini.

Pendampingan program 
Gerdu taskin tahap penguatan 
di desa Panji Kidul masih 
menyisakan permasalahan 
yang sampai  akhir program 
tidak terselesaikan. 
Permasalahan tersebut adalah 
upaya pengembalian aset 
dan pinjaman bermasalah 
yang ada dimasyarakat tidak 
dapat terealisasi seluruhnya. 
Persoalan ini berangkat dari 
kesulitan melacak sebagian 
piutang yang ada dimasyarakat 
karena tidak adanya daftar 
penerima/peminjam. Belum 
lagi karena jangka waktu 
yang sudah cukup lama sejak 
tahun 2002. Meskipun telah 
diupayakan beberapa langkah 
untuk mengembalikan piutang 
yakni antara lain penunjukan tim 
penagih,ternyata masih belum 
bisa menyelesaikan masalah ini. 

Berangkat dari realitas 
yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat Desa Panji Kidul, 
melalui program Pemberdayaan 
Gerdu taskin  ternyata nilai-nilai 
budaya lokal dan pengetahuan 
lokal yang telah lama tertanam 
pada masyarakat akan dapat 
senantiasa terpelihara dan 
berkembang menjadi modal yang 
tak ternilai dalam pembangunan.*
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GDGD Profil Tokoh

MESKI bukan warga 
asli Jombang, Drs 
Ronald Sitompul 
bukan berarti 
tidak tahu tentang 

kebiasaan dan kultur masyarakat 
Jombang. Dia tetap berusaha 
mempelajari kultur dan 
kebiasaan masyarakat 
Jombang sebagai bekal 
untuk berinteraksi dan 
bersosialisasi dengan 
warga pedesaan di 
Jombang. 

Ronald adalah salah satu 
di antara puluhan Pegawai 
Negeri Sipil di Kabupaten 
Jombang yang 
berasal dari luar 
Pulau Jawa.  Pria 

kelahiran 

Tarutung, Sumatera Utara, 56 
tahun silam ini rela meninggalkan 
daerah kelahiran dan keluarganya 
untuk ditugaskan di Jombang 
sejak 1979. 

Saat itu pria asli 
Batak ini masih 

berstatus CPNS 
di Kantor Pem-
bangunan 
Masyarakat 
Desa yang 
sekarang 
menjadi 
Badan Pem-

berdayaan 
Masyarakat. 

Dia 

Drs Ronald Sitompul,Kepala Bapemas Kabupaten Jombang

Separuh Hidupnya Untuk 
Masyarakat Jombang

Mengabdi kepada 
masyarakat 
tidak harus 

dilakukan kepada 
masyarakat di 

daerah kelahiran. 
Pengabdian 

kepada 
masyarakat 

dapat dilakukan 
di daerah lain 

apalagi itu adalah 
perintah dan 

amanat negara.
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juga sempat menjadi petugas 
penyuluh masyarakat desa di 
Kecamatan Perak, Jombang, 
selama kurang lebih lima tahun 
lebih.  

Saat menjadi petugas Ronald 
mengaku banyak memiliki 
pelajaran yang sangat berguna 
bagi kehidupannya. Di antaranya 
pentingnya musyawarah 
atau “Rembug Desa” dalam 
menyelesaikan masalah yang 
menyangkut masyarakat desa. 
Pengalaman tersebut ternyata 
dapat juga diaplikasikannya di 
tengah-tengah keluarga. 

Mengingat pentingnya 
musyawarah desa dalam 
menentukan arah pembangunan 
desa, saat dia menjabat 
sebagai kepala Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten Jombang, 
program rembug desa 
tetap dilestarikannya meski 
intensitasnya rendah. Rembug 
desa biasanya diadakan setiap 
tiga bulan sekali.

Pelajaran yang tidak kalah 
pentingnya lagi, menurut bapak 
dua orang anak ini, adalah 
betapa suara masyarakat 
pedesaan ini penting untuk 
didengar dan dijadikan acuan 
sebagai pelaksanaan kebijakan 
pembangunan oleh pemerintah. 

“Masyarakat desa sebenarnya 
mampu untuk berkembang 
dengan kekuatan yang mereka 
punya, dan tugas pemerintah 
hanya memfasilitasi itu, bukan 
memaksakan kebijakan 
pembangunan yang hanya 
dianggap benar oleh pemerintah 
saja,” kata bapak dua anak ini.

Selain suaranya ingin 
didengar, masyarakat desa 
sebenarnya sangat ingin 
turut berpartisipasi dalam 
pembangunan, asalkan hasil 
pembangunan tersebut berwujud 
dan banyak bermanfaat bagi 
masyarakat desa secara umum, 
artinya pemerintah harus 

menumbuhkan kepercayaan 
untuk mengajak masyarakat 
desa aktif dalam pembangunan.

Lama tinggal di Jombang 
membuat Ronald sedikit fasih 
berbahasa Jawa, bahkan 
saat berbicara, logat kental 
suku Bataknya terdengar 
sedikit hilang, maklum Ronald 
terhitung sudah 30 tahun 
tinggal di Jombang. Bahkan di 
Jombang pula dia menemukan 
pendamping hidupnya yang setia 
menemaninya hingga saat ini, 
yakni, dr B.I Ratnawati.

Menjalin hubungan serius 
dengan wanita asal Purwokerto 
yang dinikahinya 25 tahun 
silam ini memperoleh dua buah 
hati yang sangat dicintainya, 
yakni Rizki Odiputro Sitompul 
dan Aditya Satriyo Wilmar 
Suharnowo Sitompul. 

Meski logat Bataknya sedikit 
hilang, namun Ronald tidak 
mau disebut orang suku Batak 
yang sudah kehilangan jatidiri. 
Baginya mempunyai darah 
Suku Batak adalah kebanggaan 
tersendiri, meskipun Ronald 
mengaku akhir-akhir ini jarang 
pulang ke Medan. Alasannya 
selain karena faktor ekonomi, 
kini  saudaranya juga banyak 
yang tinggal di Pulau Jawa.

Bagaimana dia dapat 
terdampar di Jombang? Menjadi 
salah satu pejabat pemerintah 
pembantu bupati di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 
seperti saat ini tidak pernah 
diimpikan sebelumnya oleh 
sarjana Universitas Darul Ulum 
Jombang jurusan Sosiatri lulusan 
tahun 1987 ini.

Pada tahun 1978 saat dia 
masih berstatus sarjana muda 
lulusan Akademi Pembangunan 
Masyarakat Desa pernah 
ditawari kembali ke Sumatera 
Utara, namun dia menolak 
dengan alasan masih ingin 
mencari dan mengembangkan 
ilmunya di luar daerah. 

Saat itu, Ronald ditawari 
bertugas di tiga daerah di 
Jatim, yakni Pamekasan, 
Malang dan Jombang. Namun 
Ronald akhirnya menjatuhkan 
pilihannya ke Jombang, tanpa 
pertimbangan khusus “Saya 
memilih Jombang, karena saya 
pernah tahu nama Jombang 
saat perjalanan dengan kereta 
api menuju ke Surabaya untuk 
berkunjung ke rumah famili di 
Surabaya. Akhirnya saya pilih 
Jombang, meskipun saya belum 
pernah ke sana,” katanya.

 (sal)
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Dari sudut pandang 
negara, demokrasi 
mengajarkan bahwa 
partisipasi sangat 
dibutuhkan untuk 

membangun pemerintahan 
yang akuntabel, transparan, dan 
responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat dalam rangka untuk 
pemberdayaan masyarakat itu 
sendiri, karena partisipasi akan 
memberikan ruang dan kapasitas 
masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan dan hak-hak mereka, 
mengembangkan potensi dan 
prakarsa lokal, mengaktifkan 
peran warga serta membangun 
kemandirian masyarakat.

Sementara cita-cita 
mewujudkan partisipasi 
masyarakat adalah sebuah 
proses pembelajaran warga 
yang menuntut kesadaran 
sekaligus kesa-baran banyak 
pihak. Banyak pengalaman 
menunjukan, tidak gampang 
menuntut keterlibatan orang 
banyak, apalagi menyangkut 
seluruh warga tanpa benar-benar 
dilandasi oleh kesadaran yang 
tinggi untuk mewujudkan tujuan 
bersama.

Dalam konteks diatas 
sejumlah diskusi yang 
melibatkan masyarakat desa 
yang di fasilitasi oleh Forum 
Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat (FPPM) sejak 
tahun 2001, mencoba untuk 

mengembangkan serta 
menyebarkan wacana perlunya 
mencari dan menumbuhkan 
pola pengembangan partisipasi 
dan demokrasi di tingkat 
masyarakat desa dengan salah 
satunya menyusun modul 
pelatihan APBDes partisipatif 
yang selanjutnya bekerjasama 
dengan Forum Pengembangan 
Pembaharuan Desa (FPPD) 
dengan harapan akan 
terwujudnya tata pemerintahan 
yang baik di tingkat desa.

Hal ini dikarenakan pertama, 
bahwa masih ada sejumlah 
kekurangan yang nampak dalam 
pengelolaan anggaran desa. 
APBDes belum mencerminkan 
perencanaan strategis desa. 
Bahkan ketika desa belum 

memiliki perencanaan strategis, 
penyusunan anggaran 
diibaratkan didasarkan pada 
adat kebiasaan semata yang 
tidak sejalan dengan visi, misi 
dan program desa. Padahal 
seharusnya APBDes seharusnya 
mengikuti visi, misi dan program 
desa yang dirancang secara 
partisipatif.

Kedua, APBDes belum 
menjadi indikator kemampuan 
ekonomi desa dalam berotonomi. 
Banyak kasus mengungkapkan 
bahwa sumber-sumber 
pendapatan ABDes belum digali 
dengan baik, dan kebiasaan 
yang dilakukan adalah menggali 
sumberdana dari kebaikan 
pemerintah kabupaten dan dari 
luar. Jika menggantungkan 

Cara Menyusun 
Anggaran untuk Desa

Judul Buku :Kumpulan Modul APBDes Partisipatif, 
      Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa
Penulis  : Eddie B. Handono dkk.
Penerbit  : FPPD dan FPPM
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dari dalam, pihak desa 
mengandalkan pada dana 
swadaya dan gotong royong 
yang membawa implikasi pada 
ketidakadilan sosial dan beban 
yang besar bagi warga desa 
yang tidak mampu.

Ketiga, bahwa pemerintah 
desa masih bersikap romantis 
dengan paradigma lama di 
dalam mengelola keuangan 
desa. Di sini pemerintah desa 
mengesampingkan suara warga 
dan bahkan BPD. Seolah-olah 
mencari dan mengalokasikan 
anggaran adalah hak dan 
bakatnya. Akibatnya, ABDes 
tidak disusun secara partisipatif 
dan alokasi anggaran juga 
bias kepentingan pemerintah 
daripada kepentingan 
masyarakat. Akibatnya 
juga ketika daya partisipasi 
masyarakatnya rendah, 
maka penyusunan sampai 
pelakasanaan APBDes tidak 
terkontrol dan membuka peluang 
terjadinya korupsi.

Keempat, APBDes 
menghadapi persoalan 
rendahnya sumber-sumber 
dan besarnya penerimaan 
sehingga APBDes bukan 
menjadi alat yang penting untuk 

mewujudkan keadilan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. Sumber pendapatan 
asli desa dari kekayaan desa 
sangat kecil dan terutama 
berasal dari tanah yang dipakai 
untuk lungguh dan sarana umum 
seperti kuburan, jalan dan tempat 
ibadah. Tanah kas desa untuk 
anggaran operasional desa juga 
tidak memadai. 

Kelima, buruknya APBDes 
berkaitan dengan kurangnya 
payung hukum kuat yang 
mendorong terwudnya tata 
pemerintahan yang baik. 
APBDes memperlukan peraturan 
desa (PERDES) yang mengatur 
tata laksana penyusunan yang 
mengindahkan bukan hanya 
aspek teknokrasi tetapi juga 
ligitimasi masyarakat, dan 
kesesuaian dengan visi, misi 
dan program pemerintah desa 
jangka pendek dan panjang . 
Demikian pula diperlukan payung 
hukum yang pasti dari peraturan 
daerah yang menjamin adanya 
perimbangan keuangan yang adil 
dan mendorong pemerintahan 
desa dapat menjalankan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan 
secara mandiri. Masalah itu patut 
dikaji lebih tentang pentingnya 

payung hukum yang tepat.
Dari beberapa persoalan 

diatas buku panduan pelatihan 
APBDes partisipatif ini disusun 
untuk melatih antara lain anggota 
BPD, aparat pemerintahan, 
tokoh masyarakat, pengurus 
lembaga-lembaga yang ada 
didesa dengan harapan akan 
tumbuhnya kesadaran kritis di 
kalangan masyarakat dalam 
pemerintahan desa tentang 
pentingnya proses partisipatif 
dan meningkatkan ketrampilan 
mereka dalam penyusunan 
APBDes.

Bahwa kebutuhan pelatihan 
di setiap desa tidaklah sama 
sehingga memang modul 
ini tidak diniatkan untuk 
menyeragamkan pelatihan di 
setiap desa, sehingga dalam 
menggunakan modul inipun 
tidak harus digunakan secara 
runtut, topik demi topik dari tahap 
pertama hingga akhir sehingga 
fasilitator bebas memilih dari 
topik dan tahap mana akan 
memulai pelatihan. Selain itu 
dalam menggunakan modul 
ini haruslah memperhatikan 
dinamika kebutuhan masyarakat 
desa setempat. 

(lief)
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SALAH satu potensi 
wisatanya adalah 
Makam Sunan Giri. 
Pada masyarakat 
Tuban berkembang 

pula mitologi Rangga Lawe, 
seorang panglima perang yang 
gagah berani, yang menjadi 
kebanggaan  masyarakat 
Tuban. Bangunan yang juga 
terkenal yaitu kelenteng 
yang konon merupakan satu-
satunya kelenteng di Asia yang 
menghadap ke laut. Di antara 
potensi budaya yang patut 
dibanggakan itu, Tuban juga 
dikenal dengan kerajinan batik 
tulis tenun gedog.

Istilah batik tenun ‘gedog’, 
jika ditelusuri asal katanya, 
konon seperti yang dipercayai 
sebagian besar masyarakat, 
‘gedog’ berasal dari suara yang 
dikeluarkan oleh pemintal dan 
penenun, ‘gedog…gedog…
gedog…’ Motif-motif batik yang 
terdapat dalam batik tenun 
gedog adalah motif-motif yang 

tipikal  pesisir. Misalnya motif 
bunga laut dengan berbagai 
variasinya, motif binatang. 

Sangat wajar jika dalam batik 
tenun Tuban ini bermunculan 
motif  dengan dasar desain 
bunga laut, sebab masyarakat 
Tuban sangat akrab dengan 
kehidupan bahari. Keakrabannya 
dengan fl ora dan fauna laut 
tergambarkan melalui imaji-
imajinya dalam berbagai hiasan 
motif batik tenun gedog. Motif-
motif lainnya sebagai pelengkap 
(hiasan), yaitu motif guntingan, 
kapsaan, campursari, kembang 
waluh, ganggeng, dan titik 
(baris). 

Kekhasan tenun gedog 
adalah bahannya yang agak 
kasar dan warnanya cenderung 
putih kumal. Bintik-bintik kapas 
dari proses pemintalan yang 
tradisional telah menghasilkan 
tekstur yang khas tenun gedog 
dengan alat pemintal yang 
tradisional, yaitu gedogan. 

Sedangkan pada motif bunga 

jelas terlihat adalah motif-
motif tradisional yang sejak 
lama dibuat di hampir seluruh 
wilayah Pulau Jawa. Sedangkan 
pengaruh Islam pada motif batik 
tulis Tuban terlihat pada motif 
dengan nama yang religius 
seperti kijing miring.

Dahulu batik tulis ini hanya 
digunakan untuk upacara-
upacara tradisional masyarakat 
Tuban seperti sedekah bumi, 
pernikahan, pemakaman. Pada 
perkembangan jaman, sekarang 
penggunaan batik tulis Tuban 
tidak hanya untuk upacara-
upacara adat, namun telah 
meluas pada penggunaannya 
seperti taplak meja, sarung 
bantal, dekorasi, hiasan dinding, 
model baju modist baik untuk 
pria dan wanita.

Salah satu desa di Tuban 
sebagai penghasil batik tulis 
tenun gedog ialah Desa 
Margorejo, Kecamatan Kerek. 
Desa ini berjarak 28 km ke 
arah barat daya kota Tuban. 

Kabupaten Tuban 
merupakan salah satu 

kabupaten di pantai utara 
Jawa Timur yang mayoritas 
penduduknya nelayan dan 
petani. Selain mempunyai 

potensi yang strategis 
sebagai salah satu kota 
pemasok ikan asin dan 
terasi, kabupaten yang 

dijuluki “Kota Seribu Goa” 
ini berpotensi juga sebagai 

daerah wisata. 

Batik Tulis 
Tenun Gedog Tuban 

GDGD Potensi DaerahPotensi Daerah
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Bagi masyarakat Margorejo, 
membatik merupakan 
kegiatan sambilan (waktu 
luang) yang menghidupinya, 
di samping bertani sebagai 
lahan penghidupan utamanya. 
Selain Desa Margorejo, juga 
terdapat desa-desa lain 
sebagai penghasil batik tenun 
gedog yaitu Desa Gaji, Desa 
Kedungrejo dan Desa Karanglo. 

Pada awalnya batik tulis 
tradisional ini hanya dikenal 
di Kecamatan Kerek saja, 
khususnya Desa Margirejo, 
Desa Gaji, Desa Kedongrejo 
dan Desa Karanglo. Karena 
memang di Kecamatan Kerek 
inilah pertama kali orang mulai 
memintal benang dan menenun 
kain. Dalam perkembangannya 

desa-desa lain yang kemudian 
juga ikut menghasilkan batik 
tulis tradisional ini antara lain 
Desa Karang, Desa Prunggahan 
Kulon,  Kecamatan Semanding 
dan Desa Sumurgung 
Kecamatan Tuban.

Profesi sebagai perajin batik 
tulis tradisional sekarang ini 

hampir-hampir ditinggalkan 
oleh banyak orang, karena 
keterampilan yang dibutuhkan 
dianggap tidak sebanding dengan 
pendapatan yang diperoleh. 
Anak-anak muda lebih memilih 
pekerjaan lain, atau sebagai urban 
di kota besar, ketimbang sebagai 
pembatik. (zal)

TUBAN memiliki satu 
corak kebudayaan 
yang unik. 
Mengapa? Karena 

dalam sejarah wilayah ini 
telah masuk 3 tata nilai 
kebudayaan yang saling 
mempengaruhi, dan sampai 
sekarang kebudayaan 
ini masih tetap eksis dan 
sama-sama berkembang, 
tanpa membuat salah satu 
kebudayaan ini tersingkir. 
Ketiga kebudayaan tersebut 
adalah: 1. Jawa, yang 
meresap saat wilayah ini 
dalam kekuasaan jaman 
Majapahit (abad XII-XIV); 
2. Islam, karena di wilayah 
ini hidup seorang ulama 
yang ternama yaitu Sunan 
Bonang (1465-  1525 M); 
3. Tiongkok (cina), karena 
di Tuban-lah para sisa laskar 
tentara Kubalai Khan melarikan 
diri dari kekalahannya pada 
saat menyerang Jawa di awal 

abad XII, hingga kini masyarakat 
keturunan ini banyak bermukim 
di Tuban.

Proses interaksi ketiga 
kebudayaan ini berlangsung 

sekian lamanya hingga 
sekarang dan sangat 
mempengaruhi pola 
kehidupan masyarakat Tuban 
sampai kini. Nah, motif 
batik tulis tradisional Tuban, 
apabila dicermati, terlihat 
betapa motif-motif tersebut 
sangat dipengaruhi nilai-nilai 
budaya Jawa, Islam, dan 
Tiongkok. Gambar-gambar 
burung pada motif batik 
tulis Tuban jelas terlihat 
pengaruh budaya Tiongkok, 
karena gambar burung yang 
dimotifkan pada batik tulis 
tersebut nampak adalah 
burung”hong”yang jelas tidak 
terdapat di wilayah Tuban.

Dari hal-hal tersebut di 
atas jelaslah bahwa batik 
tulis tradisional Tuban yang 
memiliki ciri khas yang unik 

sangat perlu untuk dilestarikan 
keberadaannya, apalagi potensi 
pengembangannya sangat 
prospektif. (zal/*)

Sejarah Batik Tulis Tradisional Tuban
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Di Kecamatan Kerek 
ada empat desa 
yang menjadi 
sentra kerajinan 
batik tenun gedok 

di Kecamatan Kerek, yaitu Desa 
Nggaji, Argorejo, Njaro Rejo dan 
Kedung Rejo. Meski demikian, 
dalam melakukan proses produksi, 
hampir seluruhnya dilakukan 
secara keroyokan oleh beberapa 
warga dan disatukan di salah satu 
unit usaha yang dianggap mampu 
mendistribusikan hingga penjualan.

Salah satu unit usaha batik 
gedok yang menjadi pusat 
produksi adalah Sekar Ayu yang 
dikelola Uswatun Hasanah. Ibu 

satu anak ini merupakan salah 
satu penerus usaha kerajinan 
batik gedok yang getol memajukan 
usaha batik di Desa Kedungrejo, 
Kecamatan Kerek. Meski latar 
belakang pendidikannya sebatas 
SLTP, namun pengalaman ibu 
muda ini dalam mengelola usaha 
batik gedok cukup mumpuni.

Dalam mengelola usaha batik, 
Uswatun tidak hanya mengusai 
proses produksinya, namun 
juga mempu memasarkan dan 
mengenalkan batik tenun gedok ini 
hingga ke beberapa daerah.

Menurut Uswatun, dia 
mengenal batik tenun gedok sejak 
kecil. Sejak SD Uswatun sudah 

Uswatun, Pengusaha Tenun Gedok

Kualahan 
Terima Orderan
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Batik gedok 
Kabupaten Tuban 

termasuk salah 
satu produk yang 

diunggulkan. 
Pasalnya,   

kerajinan batik 
ini merupakan 
warisan leluhur 

warga Kecamatan 
Kerek, Kabupaten 
Tuban. Sehingga, 
hampir sebagian 
besar wanita di 
kecamatan ini 

bisa melakukan 
pekerjaan 

pembuatan 
batik, mulai dari 

pemintalan hingga 
menjadi kain batik 

siap pakai.
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dikenalkan orang tuanya pada cara membuat batik 
gedok, yaitu mulai proses pembersihan kapas 
(blibis), kemudian memintal kapas menjadi benang 
(ngante), kemudian menenun (nggedok) hingga 
membatik.

Dalam proses pembersihan kapas, pemintalan 
dan penenunan, tidak semuanya dikerjakan di 
tempat Uswatun, tapi dilakukan di beberapa rumah 
warga yang hampir semuanya mempunyai alat 
pemintalan dan penenunan secara manual dari 
bambu.

Kemudian pada tahun 1995 barulah Uswatun 
mencoba membuka usaha sendiri. Dalam 
pengembangan usahanya Uswatun masih tetap 
mempertahankan motif batik yang menjadi cirri 
khas Tuban, yaitu daun barbar. Selain itu juga cirri 
khas batik Tuban yang bermotif budaya Tiongkok, 
ploh chan.

Dengan ciri khas ini Uswatin optimis, batik tenun 
gedok mempunyai prospek tinggi. Selain sudah 
banyak dikenal secara nasional, Pemkab Tuban 
juga mewajibkan pegawainya memakai batik tenun 
gedok sebagai seragam kerja pada hari Jumat.

Dampak ekonomi masyarakat Desa Kedungsari 

dari batik tenun ini cukup besar. Rata-rata para 
pengusaha batik yang sudah se-level dengan 
Uswatun memperolah penghasilan sekitar Rp 5 
hingga Rp 10 juta setiap bulan. (bud)
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Oscar Lewis 
dalam bukunya 
Kisah Lima 
Keluarga (1988), 
mengangkat 

sebuah cerita tentang 
kebudayaan kemiskinan (the 
culture of poverty). Secara tidak 
langsung ia mengatakan bahwa, 
“masyarakat miskin karena 
mereka memang miskin”. 

Maksud Oscar adalah, 
kemiskinan itu begitu kronis 
sifatnya, karena itu banyak 
orang miskin yang hidup dengan 
penuh kepasrahan. Apa yang 
dialami orang miskin setiap hari, 
hanyalah usaha untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang serba 
kekurangan. Kekurangan mereka 
membuat orang miskin tak 
mampu bergerak dalam ruang 
kemelaratan. Mereka terpaku, 
tak punya inisiatif, dan tak punya 
gairah. Akhirnya kemiskinan 
menjadi bagian dari proses hidup 
mereka.

Gambaran Oscar di atas, 
menjadi wawasan bagi kita untuk 
mencermati kemiskinan di negeri 
ini. Kondisi kemiskinan yang 
memprihatinkan masih menjadi 
topik untuk bisa dihubungkan 
dengan keberhasilan 
pemerintahan saat ini, yang 
mengaku telah berhasil dalam 
menekan angka orang miskin, 
dari 34,98 juta jiwa per Maret 
2008, menjadi 32,53 juta jiwa per 
Maret 2009.

 Pengakuan pemerintah 

ini, tak berarti bahwa masyarakat 
Indonesia termasuk di Jatim 
mengalami kesejahteraan. Justru 
sebaliknya, masyarakat kita 
masih mengalami ketidakpastian; 
pengangguran yang tinggi, 
ancaman PHK yang cukup 
besar, kenaikan harga yang terus 
merangkak, dan kejahatan di 
mana-mana. 

Kenyataan yang sama, 
juga bertolak belakang dengan 
optimisme pemerintah, yang 
mengaku bahwa pembangunan 
ekonomi telah mendatangkan 
invisible hand dalam 
menumbuhkan pemerataan 
kemakmuran. Nyatanya 
pembangunan ekonomi masih 
dinikmati oleh segelintir orang 

yang terlibat dalam linkage 
(kekuasaan). Anehnya, 
pemerintah menyamaratakan 
kesejahteraan segelintir orang 
itu dengan sebagian besar 
masyarakat miskin di sekitarnya.

Kondisi ini yang membuat 
kemiskinan tetap merajalela, 
meski pemerintah selalu 
berapologi dengan mengatakan, 
berhasil menekan angka 
orang miskin hingga 2,43 
juta penduduk.  Karena 
itu, pemerintah harus jujur 
dengan orientasi pengentasan 
kemiskinan. Jika orientasi 
pemerintah hanya mencari 
sensasi dengan mengejar 
imej, agar terkesan baik dan 
berhasil, maka akan berbahaya 

Oleh : Abdus Sair*)
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bagi masa depan bangsa 
Indonesia, termasuk akan terjadi 
malapetaka di masa yang akan 
datang.

Apa yang dikatakan Susan 
George dalam bukunya The 
Lugano Report: On Preserving 
Capitalism in Twenty-fi rst 
Century (1999;2003), setidaknya 
menjadi perhatian pemerintah, 
agar kemiskinan tidak semakin 
membesar. Menurut George, jika 
kemiskinan terus meningkat tapi 
pemerintah tak mengakuinya 
sebagai suatu realitas, maka 
akan menghasilkan jutaan 
masyarakat yang tidak memiliki 
tempat tinggal, tidak hanya di 
pemukiman kota namun juga di 
dalam ekologi. 

Gejala ini nampaknya mulai 
terasa. Diperkotaan misalnya, 
tindakan kekerasan (kriminal), 
tawuran, pembunuhan selalu 
meningkat dengan tajam. 
Sementara di pedalaman, kita 
menyaksikan sekitar 10 juta 
warga miskin mulai  membabat 
hutan hanya untuk mendapat 
makanan demi menyambung 
hidup mereka. Untuk hal ini, 
masyarakat miskin memang 
tidak bisa dipersalahkan begitu 
saja. Masalah kemiskinan adalah 
masalah negara. Sebagaiamana 
yang termaktup dalam UUD 
1945, bahwa orang miskin dan 

anak-anak terlantar dipelihara 
negara.

Karena itu, pemerintah 
kedepan harus memiliki niat 
yang baik dengan skenario 
penanggulangan kemiskinan 
yang baik pula. Apa yang 
dilakukan pemerintah baru-baru 
ini dengan menaikkan anggaran 
peningkatan kesejahteraan 
rakyat hingga Rp 36,1 triliun, 
melalui program PNPM 
Mandiri (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat), 
dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
hanyalah indikator keseriusan 
pemeritah dalam mengatasi 
kemiskinan.

Meski program tersebut 
belum sepenuhnya mampu 
meningkatkan kesejahteraan 
rakyat secara maksimal. Sebab 
program itu hanya mampu 
menyentuh aspek kehidupan 
masyarakat dibidang ekonomi, 
padahal yang dibutuhkan juga 
adalah program yang mampu 
menyentuh aspek kehidupan 
lain seperti politik, pertahanan, 
keamanan, sosial budaya, dan 
sebagainya.

Skenario    
Penanggulangan

Sekiranya pemerintah 
bisa menyusun skenario 
penanggulangan kemiskinan 

dengan komprehensif, maka 
yang dibutuhkan pertama dalam 
waktu dekat adalah, bagaimana 
pemerintah bisa melakukan 
kebijakan fi skal secara ekspansif, 
terutama melalui pembangunan 
infrastruktur. Dalam jangka 
pendek, pembangunan 
infrastruktur dibutuhkan untuk 
meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja, sehingga dapat 
meningkatkan daya beli 
masyarakat secara umum. 

Kedua adalah penyerapan 
anggaran pemerintah, terutama 
di tingkat pemerintah daerah 
(pemda). Penyerapan anggaran 
pemerintah harus berjalan 
secara optimal. Hal ini untuk 
meningkatkan pertumbuhan 
melalui sarana pelayanan publik. 

Kita tahu bahwa, tugas 
pemerintah daerah, selain 
menyediakan fasilitas pelayanan 
publik, seperti pendidikan dan 
kesehatan, juga melakukan 
mengentaskan kemiskinan, 
melalui program yang sesuai 
dengan karakteristik kemiskinan 
di daerah masing-masing. Sebab 
karakteristik kemiskinan disetiap 
daerah, memiliki keunikan 
kemiskinan yang tak bisa 
disamakan dengan keunikan 
kemiskinan di daerah tertentu.

 Karena itu, pemda 
mempunya peran penting untuk 
mengatasi kemiskinan di daerah, 
dengan menggunakan anggaran 
yang terdapat di APBD. Tidak 
seperti pengalaman sebelumnya, 
dimana pemda tak mampu 
penyerap anggaran secara 
optimal. Pada 2008 saja, tercatat 
masih sekitar Rp 50 triliun 
anggaran dari seluruh pemda 
yang tidak diserap dengan baik.

Langkah selanjutnya adalah, 
pemerintah bisa melakukan 
pengentasan kemiskinan 
melalui skenario narasi kualitatif. 
Skenario ini bisa dirujuk pada 
ikhtiar pemerintah yang tertuang 
dalam Strategi Nasional 

Artikel
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Penanggulangan Kemiskinan yang diadopsi 
menjadi Bab 16 dari Peraturan Presiden Nomor 
7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 
Kita membaca bahwa metode kemiskinan tersebut 
sesuai dengan harapan banyak organisasi non 
pemerintah, yakni dengan metode participatory 
poverty assesment (PPA). 

Metode tersebut sebenarnya merupakan upaya 
mengembalikan analisa kemiskinan pada fi trahnya. 
Yakni membaca kemiskinan dengan narasi-narasi 
kualitatif yang tak lazim dipakai kaum tekno-
ekonom. Sehingga penanggulangan kemiskinan 
bergerak berdasarkan kebutuhan masyarakat 
dengan merujuk pada budaya lokalnya dan 
kemampuan orang miskin menentukan 
kebijakan ekonomi politiknya sendiri, bukan 
upaya penanggulangan kemiskinan yang 
hanya sekedar menurunkan angka statistik.

 Program pemerintah yang 
menggunakan metode tersebut sebenarnya 
telah  digulirkan dengan mengusung 
platform pemberdayaan masyarakat, seperti 
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat). Namun program tersebut 
belum sepenuhnya membebaskan 
masyarakat dari kemiskinan. Program ini 
justru hanya berhasil dalam membuka 
akses sosial ekonomi masyarakat seperti 
pembangunan jalan dan jembatan (juga 
sekolah). Tapi masyarakat tak pernah tahu 
atau diberi tahu bagaimana menjawab 
kemiskinan yang obyektif. Sehingga 
infrastruktur yang dibangun tak ubahnya 
monumen penanggulangan kemiskinan 
belaka. Disamping itu, dana dari program ini 
masih menjadi bancaan para birokrat, para 
kepala desa, dan fasilitator program.

Dari sinilah bahwa, pengentasan 
kemiskinan itu membutuhkan skenario yang 
baik, strategi yang tepat, berkelanjutan 
dan tidak bersifat temporer, sebab 
kemiskinan itu merupakan persoalan yang 
sangat kompleks dan kronis. Karena itu, 
pemerintah bisa menggunakan pola untuk 
melacak persoalan kemiskinan. Dari pola 
itu setidaknya akan dihasilkan serangkaian 
skenario dan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan yang tepat sasaran dan 
berkesinambungan.

Kita masih yakin bahwa seluruh rakyat 
miskin di Tanah Air termasuk di Jawa 
Timur masih perlu mendapat bantuan dari 
pemerintah, baik raskin, PKH (Program 

Keluarga Harapan), Jamkesmas, dan KUR (Kredit 
Usaha Rakyat), tetapi pemerintah harus bisa 
memahami kebutuhan nyata masyarakat bawah. 
Jangan sampai misalnya kebutuhan rakyat miskin 
sekarang adalah nasi untuk makan hari ini, tetapi 
diberi keterampilan menyulam.

Sudah saatnya masyarakat miskin di Jatim 
diberikan kesempatan untuk berinisiatif keluar 
dari jeratan kemiskinan. Pemerintah tidak hanya 
berfungsi sebagai katalisator dalam memberikan 
rangsangan bagi mereka. Namun juga harus 
menjadi pendamping yang bisa menginisiasi 
masyarakat agar dapat mandiri dan berdayaguna. 
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Pedagang Bunga Ingin 
Berternak Sapi

Nama saya Suharno, 
umur 52 tahun. Saya 
mempunyai usaha 
penjualan tanaman hias 
di Jl. Juanda Surabaya. 
Sudah kurang lebih 20 
tahunan saya menekuni 
usaha ini. Baru-baru 
ini anak saya yang 
besar sudah kelihatan 
tekun meneruskan 
usaha saya ini. 
Saya bermaksud 
menyerahkan sepenuhnya usaha 
saya ke anak saya, sedang 
saya mau pulang kampung di 
Baron, Nganjuk, dan kemudian 
ternak sapi dari sedikit tabungan 
yang saya miliki. Tadinya saya 
mau ternak sapi potong, seperti 
halnya yang dilakukan tetangga-
tetangga saya. Beberapa waktu 
lalu saya mendengar dari 
seorang teman dari Kandangan, 
Kediri,  kalau ternak sapi perah 
lebihmudah dan hasilnya 
mengalir tiap hari. Saya mohon 
pertimbangan Bapak, kira-kira 
baiknya saya ternak sapi potong 
atau sapi perah?

Suharno, Nganjuk

Jawaban:
Terima kasih atas 

pertanyaannya. Bapak, 
mengembangkan usaha 
(ekspansi usaha) ada kalanya 
jauh lebih mudah dari pada 
memulai suatu usaha yang baru 
sama sekali. Setidaknya karena 
pengusaha telah mengalami 
‘pengalaman batin’ mengelola 

usaha, sehingga ada kesiapan 
mental saat mengembangkan 
usaha yang baru. Karena 
apapun atau bagaimanapun hasil 
hitungan perbandingan ekonomis 
ternak sapi potong atau sapi 
perah itu dibuat, tetap saja 
moral-mental pengusaha ini yang 
menentukan berhasil tidaknya 
suatu usaha. Namun beberapa 
hal berikut ini barangkali dapat 
menjadi pertimbangan Anda 
dalam memilih ternak sapi 
potong atau sapi perah:

Sapi Potong:
1. Harga sapi bakalan 

berkisar Rp 9 – Rp 12 juta per 
ekor, untuk dipelihara 4-6 bulan, 
dengan perkiraan harga jual dari 
Rp 12 – Rp 20 juta. 

2. Dengan mengeluarkan 
biaya pakan (kering) dan 
comboran (minuman) per hari Rp 
20.000 - 35.000,-

3. Total pendapatan yang 
diterima setelah 4-6 bulan 
sekitar: Rp 3-9 juta, atau sebesar 
Rp. 750.000 – Rp. 2.250.000 per 
bulan.

4. Tingkat spekulasinya 

tinggi. (1). Untuk 
memperoleh margin 
tinggi diperlukan keahlian 
beternak dan pemahaman 
pasar dan jaringannya yang 
cukup baik.   (2). Harga 
pasar tercapai secara 
bebas sehingga prosentase 
kenaikan berat karkas 
sapi dengan harga tidak 
proporsional.

Sapi Perah:
1. Harga sapi perah betina hamil 

3-7 bulan (tembean) Rp 9 
– 16 juta per ekor.

2. Pakan dua jenis yaitu kering/
comboran dan hijauan 
(rumput gajah), berat seluruh 
pakan 1/10 (10%) berat 
badanya di mana 60%nya 
adalah hijaun. Atau kira-kira 
luas lahan tanaman rumput 
gajah 500 m2 – 1000 m2.

3. Setelah 2-6 bulan, saat sapi 
sudah bisa diperah rata-rata 
memperoleh susu sapi 15 
liter dengan harga jual Rp 
2.500 – 5.000 atau sekitar 
Rp 37.500 – Rp. 75.000,- per 
hari. 

4. Harga jual anak sapi perah 
umur 1 minggu Rp 1-3 juta.

5. Syarat keahlian peternak 
sedang (dengan pelatihan 2 
minggu) seorang awam bisa 
menjalankan usaha ternak ini.

6. Dengan hasil di bawah 600 
liter per minggu peternak 
harus menjual sendiri, namun 
harga jualnya bisa mencapai 
Rp. 5.000,- per liter.

Oleh : Drs. Bambang Wahyu, HD



Skenario Penanggulangan 
Kemiskinan

Oleh : 

GDGD Ensiklopedia

40 GEMADESA Edisi 03 Maret 2010

Kecubung (Datura 
metel) adalah 
tumbuhan 
penghasil bahan 

obat-obatan yang telah 
dikenal sejak ribuan tahun. 
Tumbuhan hias dengan 
bunga berbentuk terompet 
yang besar. Kecubung 
biasanya berbunga putih 
dan atau ungu, namun 
hibridanya berbunga 
aneka warna. Diperkirakan 
tanaman ini pertama kali 
dipakai sebagai obat-
obat pada abad kesepuluh. 
Kecubung ada yang berasal 
dari Asia Tenggara, namun ada 
juga yang berasal dari Benua 
Amerika. Kecubung tumbuh 
di tempat yang beriklim panas 

dan dibudidayakan di seluruh 
belahan dunia karena khasiat 
yang dikandungnya dan juga 
untuk tanaman hias. Manfaat 
dari kecubung adalah untuk 
obat asma, namun ada cara lain 
untuk mengatasi penderitaan 

akibat asma adalah 
dengan minum teh yang 
sebenarnya, yakni yang 
terbuat dari seduhan daun 
teh (Camellia sinensis). 
Daun teh ini mengandung 
kafeina, adenina, 
teobromina, teofi lina, 
xantina, zat penyamak, dan 
minyak atsiri. Kandungan 
kaefi na, teobromina, 
dan teofi linanya memiliki 
khasiat memperlebar 
pembuluh darah dan 
saluran pernapasan 

(vasodilator). Dengan demikian 
minum teh bermanfaat untuk 
meringankan derita akibat asma. 
Selain itu kandungan kafeinanya 
juga membantu menyegarkan 
tubuh.

Kecubung Obat Asma

Belimbing sayur (Averrhoa bilimbi) atau yang biasa 
disebut dengan belimbing wuluh, adalah sejenis pohon 
kecil yang diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku, 
dan dikembangbiakkan serta tumbuh bebas di Indonesia, 
Filipina, Sri Lanka, dan Myanmar. Tumbuhan ini biasa 
ditanam di pekarangan untuk diambil buahnya. Buahnya 
yang memiliki rasa asam sering digunakan sebagai bumbu 
masakan dan campuran ramuan jamu. Pohon tahunan 
dengan tinggi dapat mencapai 5-10m. Batang utamanya 
pendek dan cabangnya rendah. Batangnya bergelombang 
(tidak rata). Daunnya majemuk, berselang-seling, panjang 
30-60 cm dan berkelompok di ujung cabang. Pada setiap 
daun terdapat 11 sampai 37 anak daun yang berselang-
seling atau setengah berpasangan. Anak daun berbentuk 
oval. Belimbing wuluh juga bermanfaat sebagai anti 
radang karena mengandung fl avon. Selain itu, kaliumnya 
melancarkan keluarnya air seni (diuretik) sehingga dapat 
menurunkan tekanan darah. Belimbing wuluh juga mampu 
mengeluarkan dahak dan menurunkan panas. Buahnya 
mengandandung zat : asam- kalium-akolat.

Berikut adalah beberapa khasiat dari Buah dan Daun 
Belimbing Wuluh untuk pengobatan :

Belimbing Sayur

Menurunkan Panas



  Memperbanyak 
 Tanaman Hias Favorit
   (Adenium sp)

SALAH satu jenis 
tanaman hias yang 
populer saat ini 
adalah Adenium. 
Tanaman ini juga 

populer dengan sebutan 
“Kamboja Jepang” karena bentuk 
bunganya yang mirip dengan 
bunga Kamboja meski tidak ada 
hubungan kekerabatan di antara 
keduanya. 

Adenium obesum memikat 

para penggemar tanaman hias 
karena variasi warna bunganya 
kaya dan indah ditambah 
bentuk akarnya (bonggol) 
yang membesar bila sudah tua 
membuat bentuknya menjadi 
unik dan mirip bonsai.

Adenium tidak hanya 
berfungsi sebagai tanaman 
hias, di Cina adenium dianggap  
sebagai bunga keberuntungan, di 
Thailand dimanfaatkan sebagai 

bunga ucapan selamat datang 
sehingga banyak di depan rumah 
penduduk. 

Memperbanyak Adenium 
bukanlah pekerjaan yang 
sulit, hanya membutuhkan 
ketelatenan. Teknik yang umum 
dilakukan adalah perbanyak 
dengan biji, stek dan sambungan 
batang.
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A.  Perbanyakan dengan 
Biji
1. Pilih polong adenium 

matang, lalu keluarkan 
bijinya.

2. Bersihkan biji, jemur sampai 
kering.

3. Tabur biji di atas media 
tanam.

4. Tutup biji dengan media 
tanam tersebut setebal 1 cm.

5. Biarkan kondisi media tanam 
tetap lembab (disiram 2 hari 
sekali)

6. Kira-kira 7 – 10 hari, bji 
sudah tumbuh.

7. Pindahkan bibit ke dalam pot 
yang lebih besar.
B.  Perbanyakan dengan 

Stek Batang
1. Potong cabang dari induk 

yag sehat ± 20 cm.
2. Kurangi daunnya untuk 

mengurangi penguapan 
yang belebihan.

3. Letakkan potongan tanaman 
di tempat teduh selama 
beberapa hari (3-5 hari).

4. Tanam batang tersebut 
dalam media tanam (arang 
sekam).

5. Jaga kelembabannya dengan disiram 2 hari sekali.
6. Bila tanaman terus tumbuh segar dalam 2 

minggu menandakan tanaman sudah tumbuh 
sehat dan berakar.
C. Perbanyakan dengan Sambungan

1. Bertujuan untuk menggabungkan 2 
jenisAdenium yang berbeda bunganya.

2. Pilih tanaman yang cukup besar.
3. Potong batang tanaman yang dipakai 

untuk batang bawah membentuk huruf V. 
Pemotongan harus dengan pisau tajam (lebih 
baik menggunakan pisau silet).

4. Untuk batang atas, potong batangnya dan 
sisakan beberapa helai daun (3-5 helai).

5. Ujung bawah calon batang atas dipotong 
membentuk huruf V terbalik.

6. Sambung batang atas dan bawah, kemudian 
diikat dengan tali plastik.

7. Untuk mengurangi penguapan, sungkup 
tanaman dengan plastik es lilin selama ± 7 hari.

8. Bila ujung batang atas tetap hijau segar selama 
7 hari, menandakan sambungan batang atas 
dan bawah berhasil.

GDGD
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   Peran Hewan Ternak 
  untuk Kehidupan 
           dan Kesehatan

Himbauan Gubernur 
Jawa Timur, 
Soekarwo untuk 
menjadikan 
kepulauan Madura 

sebagai sentra pengembangan 
ternak perlu disambut baik. 
Himbauan itu perlu diikuti 

dengan program aplikatif inovatif. 
Tujuannya agar masyarakat 
bisa berperan aktif sehingga 
meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan.

Sejak dulu, ternak merupakan 
hewan peliharaan utama yang 

berfungsi memenuhi kebutuhan 
hidup sebagai sumber ekonomi,  
gizi, dan devisa. Ternak besar 
seperti sapi, kerbau, kuda 
mendapat julukan “rojokoyo” 
karena berharga mahal. Di 
desa orang yang memelihara 
dan memiliki sapi digolongkan 

sebagai orang kaya. Makin 
banyak jumlah hewan ternak 
yang dimiliki maka orang 
tersebut semakin kaya dan 
terpandang.  

Menghitung kekayaan 
berdasarkan jumlah kepemilikan 

memang mudah karena harga 
sapi, kerbau, kuda, kambing 
atau ternak unggas seperti ayam 
dan itik relatif standar. Tahun ini 
harga sapi potong di beberapa 
pasar hewan di Malang, Blitar, 
dan Pasuruan berkisar antara Rp 
9 juta hingga Rp 13 juta per ekor. 
Harga ayam kampung hidup di 
beberapa pasar tradisional di 
Malang seperti Kepanjen, Turen, 
dan Gunung Kawi berkisar 
antara Rp 65 ribu hingga Rp 90 
ribu per ekor. 

Bila perlu uang, maka sapi, 
kambing atau ayam dibawa ke 
pasar maka saat itu juga ada 
uang di tangan. Harga ternak 
cenderung naik menjelang 
perayaan hari raya keagamaan. 
Permintaan kambing dan sapi 
naik tajam saat Hari Raya Idul 
Adha. Sedangkan harga ayam 
kampung, daging, dan telur naik 
tajam menjelang Hari Raya Idul 
Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Gambar 1. Hewan ternak 
sapi “rojokoyo” yang banyak 
dipelihara masyarakat di 
Kabupaten Malang dan Blitar.

Usaha peternakan 
masyarakat sebagian besar 
masih bersifat tradisional. Petani-
ternak di pedesaan sebagian 
besar masih menggunakan bibit 
lokal dan hanya sebagian yang 
berupa bibit impor. Penempatan 
kandang menempel atau berada 

Oleh: Wiwik Heny Winarsih*)

Gambar 1. Hewan ternak sapi “rojokoyo



GDGD Artikel

44 GEMADESA Edisi 03 Maret 2010

di dalam rumah, pengolahan 
limbah dan pengendalian 
penyakit dilakukan sekedarnya 
dan perkawinan ternak dilakukan 
secara alami. Ternak sapi potong 
dan kerbau digunakan untuk 
membajak sawah atau simpanan 
yang sewaktu-waktu dapat 
dijual dan limbah kandangnya 
untuk pupuk organik. Dewasa 
ini sekitar 30% kebutuhan 
pangan dan pertanian disuplai 
dari ternak. Menurut FAO, 
sekitar 30% bangsa ternak di 

dunia terancam punah dengan 
kecepatan 6 bangsa ternak per 
bulan dan lebih dari separohnya 
terdapat di negara-negara 
berkembang.

Peran hewan ternak sebagai 
sumber bahan pangan sangat 
penting dalam kehidupan, 
kesehatan, dan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia. 
Kehidupan di era global  yang 
dinamis menuntut  adanya 
sumberdaya manusia (SDM) 
yang berkualitas dan produktif. 

Secara umum usaha 
meningkatkan kualitas SDM 

dilakukan dengan meningkatkan 
pendidikan yang ditunjang 
dengan pemberian bahan 
makanan bergizi. Salah satu 
sumber protein bergizi tinggi 
berasal dari ternak. Keunggulan 
protein hewani dibanding 
bahan nabati adalah  memiliki 
komposisi asam amino 
esensial lebih lengkap dan nilai 
kecernaannya lebih tinggi. 

Hasil riset menunjukkan 
bahwa kekurangan protein 
hewani pada ibu hamil dan 

menyusui akan berpengaruh 
pada perkembangan sel-sel 
otak, kecerdasan, tumbuh 
kembang janin serta kesehatan 
ibu dan bayinya. Beberapa 
ibu yang mengalami kesulitan 
untuk memberikan ASI ekslusif,  
dengan terpaksa memberi susu 
sapi untuk bayinya. Anak dan 
remaja membutuhkan produk 
peternakan untuk mencapai 
pertumbuhan dan kesehatan 
yang optimal. Orang tua dan 
lansia juga memerlukan produk 
peternakan untuk memenuhi 
asupan gizi dan menjaga 

kesehatannya.

Gambar 2. Ayam kampung 
yang kian mahal harganya dan 
kalkun yang potensial untuk 
dikembangkan.

Kurang energi protein (KEP) 
yang terjadi pada anak usia dini 
berdampak pada kualitas SDM 
di masa yang akan datang. 
Rata-rata skor mental dan 
motorik anak balita gizi buruk 
lebih rendah dibandingkan 
anak gizi baik (Astuti dalam 
Anwar, 2008). Menjadi hal 
yang ironi bila anak-anak ber 
gizi buruk  banyak terdapat di 
daerah produsen ternak dan 
ikan karena sebetulnya sumber 
protein terbesar diperoleh dari 
daging, ikan, telur dan susu. 
Bagi sebagian besar masyarakat 
desa, ayam, itik, entok, dan 
angsa telah turun temurun  
berjasa menghidupi dan menjadi 
sumber protein utama.

Peluang Usaha   
Peternakan 

Kebutuhan dan permintaan 
produk ternak dari tahun ke 
tahun terus meningkat namun 
ketersediaannya di dalam negeri 
terus menurun akibat berbagai 
kasus penyakit dan rendahnya 
produktivitas. Kasus besar yang 
menimpa dunia peternakan 
antara lain adalah sapi gila, 
antraks, fl u burung, fl u babi, 
penyelundupan daging illegal 
dan kasus paha ayam yang 
menghebohkan. 

Berdasarkan data gabungan 
pengusaha makanan dan 
minuman (GAPMMI) sejak 
tahun 2004, untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri 
harus mengimpor sapi potong 
sebanyak 450.000 ekor per 
tahun, daging dan jerohan 
42.000 ton per tahun, tepung 

Gambar 2. Ayam 



telur 30.000 ton per tahun dan 
susu bubuk 170.000 ton per 
tahun.  

Untuk Jawa Timur, kebutuhan 
sapi potong mencapai 900.000 
ekor per tahun namun menurut 
Asosiasi Peternak Sapi Kereman 
Indonesia (APSKI) baru 40% 
yang dapat dipenuhi (Kompas, 
31 Juli 2009). Di sisi lain, alam 
dan sumber pakan ternak 
tersedia melimpah hampir 
sepanjang tahun. Jika kebutuhan 
ternak dan bahan pangan asal 
ternak tersebut dapat dicukupi 
secara mandiri maka akan dapat 
menghemat devisa dalam jumlah 
yang sangat besar serta dapat 
menghidupi keluarga peternak. 

Populasi ternak secara 
nasional sejak terjadinya krisis 
ekonomi dari tahun 1998 
sampai 2007, jenis ternak yang 
cenderung menurun populasinya 
adalah sapi potong, kerbau, 
kambing, dan babi. Jenis ternak 
yang relatif stabil populasinya 
adalah sapi perah. Jenis ternak 
yang cenderung mengalami 
peningkatan adalah ayam buras, 
ayam petelur, ayam pedaging, 
dan itik. 

Pada tahun 2025 diperkirakan 
penduduk Indonesia mencapai 
lebih dari 300 juta jiwa, maka 
kebutuhan protein hewani 
juga akan meningkat tajam. 
Dengan demikian agar tidak 
tergantung pada produk impor 
maka pembangunan peternakan 
perlu ditingkatkan. Revitalisasi 
peternakan yang telah 
dicanangkan perlu diikuti langkah 
konkrit dan implementasinya 
dilakukan secara simultan 
bersinergi dengan pembangunan 
pertanian dalam arti luas.

Desain besar peternakan 
perlu disusun secara detail 
mulai pembibitan, zooteknik 
dan biosekuriti, pengembangan 
breed lokal secara berkelanjutan, 
pengembangan hijauan 
pakan ternak, keamanan dan 

Konsep Pengembangan Ternak

Komoditas Ternak Unggulan: 
Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Itik 

Komoditas Ternak Potensial : Kuda, Kelinci, Rusa, Kalkun

Pembibitan :
- omset reproduksi
- sinkronisasi birahi
- IB & TE

Pakan  :
- Hijauan
- Silase
- Pakan kering

Penanggulangan hama 
dan penyakit

Zooteknik

Peningkatan Stock Induk Dan Produktivitas
Peningkatan Kesejahteraan Peternak & Masyarakat

Aplikasi  
Bioteknologi

Biosekuriti
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*) Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

kesehatan ternak, diversifi kasi 
produk ternak, pemasaran, 
penciptaan lingkungan makro 
yang mendukung hingga strategi 
perwilayahan peternakannya.

Meningkatnya permintaan 
daging dan telur membuat 
peluang usaha ternak makin 
terbuka. Namun peluang 
tersebut belum sepenuhnya 
dimanfaatkan masyarakat 
karena sebagian besar peternak 
masih mengelola usahanya 
secara tradisional. Bahkan 
ada beberapa orang yang 
memelihara sapi, kambing dan 
ayam sebagai hobi dan tidak 
untuk tujuan ekonomi. 

Hal itu menyebabkan 
populasi ternak  terutama sapi 
potong semakin menurun 
karena jumlah ternak yang 
dipotong lebih banyak daripada 
pedet yang lahir.  Di sisi lain, 
pengembangan Sapi Madura 
dapat dilakukan di Madura 
Kepulauan dan sepanjang 
pantura Jawa yang beriklim 
kering dengan mengintensifkan 
kembali pola Perusahaan Inti 

Rakyat (PIR) sapi potong yang 
dapat bekerjasama dengan 
APFINDO.

 Kawasan pulau Madura 
sangat potensial untuk 
pengembangan ternak 
khususnya semenjak 
beroperasinya Jembatan 
Suramadu. Sapi Madura dan 
ayam bekisar yang selama ini 
menjadi ikon kebanggaan perlu 
ditingkatkan produktivitasnya 
seiring dengan pengembangan 
ternak potensial yang sesuai 
dengan agroklimat kering 
kawasan kepulauan. 

Sentra pembibitan Sapi 
Madura di Pulau Sapudi 
perlu ditingkatkan agar 
produktivitasnya meningkat. 
Keberpihakan segenap 
pemangku kepentingan dalam 
pengembangan peternakan 
sangat diperlukan seiring 
dengan upaya peningkatan 
ketahanan pangan, kesehatan, 
kecerdasan, kualitas 
sumberdaya manusia dan daya 
saing bangsa.
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SETIAP órang tentu 
pernah mengalami 
rasa kantuk saat 
mengerjakan 
tugasnya di kantor. 

Kalau rasa ini sudah datang, 
satu satunya keinginan yang 
muncul adalah memejamkan 
mata sejenak dan meninggalkan 
tugas untuk sementara waktu.

Meski merupakan jalan yang 
efektif, namun tidur di saat jam 
kantor adalah hal yang sangat 
tidak dianjurkan. Selain membuat 
pekerjaan menjadi terbengkalai, 
karir pun akan berada di ujung 
tanduk, apalagi kalau atasan 
sampai mengetahui Anda tengah 
terlelap.

Membuat secangkir kopi 
mungkin menjadi langkah yang 
sering dianjurkan oleh rekan atau 
kerabat Anda. Hal ini memang 
memungkinkan untuk mengusir 
rasa kantuk karena kafein yang 
ada pada kopi pada umumnya 
bisa membuat orang merasa 
segar sampai sulit tidur. Jika 
cara tersebut masih tetap tak 
mempan, tak ada salahnya 
mencoba langka berikut ini:

1. Jika memungkinkan 
berjalanlah ke arah jendela 
untuk mendapatkan cahaya 
matahari yang notabene lebih 
terang. Hal ini disebabkan 
karena tubuh manusia 
akan lebih mudah merasa 
mengantuk di lingkungan 
yang cahayanya relatif lebih 
rendah. Dengan melihat 
cahaya di luar sejenak 
diharapkan mata Anda akan 
kembali terbuka. Sambil 
menikmati sinar matahari tadi, 
Anda juga dapat berjalan-
jalan sejenak mengendurkan 
otot-otot yang kaku, cara ini 

pun dianggap efektif untuk 
kembali berkonsentrasi pada 
pekerjaan.

2. Membasuh wajah dengan 
air yang segar menjadi cara 
lain yang kerap dilakukan. 
Demikian pula basahi leher 
bagian belakang agar 
kesegaran tadi menjadi lebih 
maksimal. Setelah itu buka 
mata lebar-lebar dan segera 
bangun semangat untuk 
kembali bekerja.

3. Dengarkan radio atau musik 
kesukaan yang dirasa mampu 
membangkitkan semangat. 
Jangan mendengarkan irama 
yang malah membuat Anda 

terbuai, karena akan semakin 
menambah rasa kantuk 
Dengan cara ini diharapkan 
otak akan semakin tajam dan 
makin waspada.

4. Anda bisa mencoba mencium 
wewangian untuk sejenak 
menghilangkan rasa kantuk 
atau menikmati sebuah 
permen atau camilan lain 
sambil berbincang dengan 
teman kerja yang lain (kalau 
tidak mengganggu). Tapi 
ingat jangan terlalu lama 
berbincang karena hanya 
akan semakin menumpuk 
pekerjaan.(idionline/KCM)

Menyiasati Rasa Kantuk  
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ANDA pasti ingin 
menjadi pribadi 
yang cerdas dan 
cepat tanggap pada 
keadaan. Namun 

jika Anda merasa tidak masuk 
golongan tersebut, tak perlu 
minder, karena Anda bisa 
meningkatkan kecerdasan hanya 
dalam waktu seminggu. Tidak 
percaya?

Philip Morrow, executive 
producer BBC Show, mengatakan 
bahwa sebelumnya IQ hanya 
disebut sebagai pengukur tingkat 
intelejensi seseorang, namun para 
peneliti mengatakan setiap orang 
bisa meningkatkan kekuatan otak 
mereka dengan sebuah latihan 
otak. 

Seperti sepuluh langkah 
berikut: 
1. Mandi dengan mata terpejam 
2. Berjalan, bersepeda dan 

mencoba alternatif lain untuk 
berangkat kerja, seperti 
mencoba naik bus jika selama 
ini Anda lebih suka membawa 
kendaraan sendiri. 

3. Pilih salah satu kata yang tak 
populer dari kumpulan kata-
kata di kamus, dan pakailah 
kata-kata tersebut dalam 
setiap percakapan. 

4. Bicaralah dengan orang asing 
5. Ambil rute yang berbeda saat 

berangkat kerja 
6. Menghitung mundur 
7. Ingat daftar belanjaan Anda 
8. Hindari konsumsi alkohol dan 

kopi dalam jumlah berlebih 
9. Sertakan ikan dalam setiap 

menu makan malam Anda 
10. Saat bekerja dengan 

komputer gunakan mouse 
dengan tangan yang 
berbeda. Jika selama ini Anda 
menggunakan mouse dengan 
tangan kanan, cobalah sekali-
kali menggunakannya dengan 
tangan kiri. 

Sederhana bukan? Nah, 
kini Anda bisa mulai mencoba 
membiasakan diri melatih otak 
Anda dengan latihan sederhana. 
Tak ada salahnya mencoba, 
siapa tahu latihan kecil ini bisa 
membuat Anda makin cerdas 
hari demi hari. (idionline/NeT)  

Be Smarter In One Week! 
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KESUKSESAN 
Kelurahan Blitar 
masuk dalam 
urutan ke-tiga 
kelurahan terbaik 

Jatim tidak lepas dari peran 
serta kreativitas masyarakat 
setempat, khususnya dalam 
memberdayakan potensi 
ekonomi. 

Salah seorang fi gur 
perempuan yang dikenal 
aktif dalam memberdayakan 
potensi ekonomi adalah Sri 
Susilowati. Ibu dua orang 
anak ini terkenal cukup mahir 
dalam menggerakkan warga 
untuk memberdayakan potensi 
ekonomi. Maklum, dia sendiri 
adalah pengusaha kripik ketela 
sarmiler.  

Berawal dari keprihatinannya 
melihat minimnya akses 
pemasaran produk warga 
Kelurahan Blitar, Sri bersama 
beberapa perempuan di 
kelurahannya mendirikan 
kelompok usaha bersama. “Saya 
dan beberapa teman sebenarnya 
khawatir melihat para muda-
mudi yang nganggur, padahal 
mereka bisa membuat sesuatu 
yang berharga bagi orang lain. 
Makanya dengan kelompok ini 
diharapkan juga bisa memancing 
mereka agar berbuat sesuatu 
yang bisa dihargai oleh orang 
lain,” katanya.  

Pada tahun 2006 kelompok 
tersebut berhasil dibangun. Sri 
dipercaya menjadi koordinator 
dalam kelompok Usaha Bersama 
yang diberi nama Bondan Palupi. 
Anggota kelompok tersebut 
terdiri atas beberapa warga 
yang usianya masih relatif muda, 
tetapi bisa menghasilkan atau 
membuat suatu produk yang 
memiliki nilai jual. 

Kelompok usaha tersebut 
memproduksi dan memasarkan 

sejumah produk makanan 
ringan home industri, seperti 
rengginang, krupuk ketela, 
sarmier, kopi bubuk, dan telur 
asin. Awalnya produk tersebut 
hanya dijual saat pameran saja, 
namun saat ini sudah mulai 
didistribusikan ke luar kota. 

Berkat perjuangan Sri dan 
beberapa warga, akhirnya 
banyak warga yang unjuk gigi 
ikut bergabung dengan kelompok 
usaha bersama ini. Bahkan 
sekarang kelompok ini 
memiliki 20 orang anggota 
dengan berbagai macam 
ketrampilan membuat 
produk. 

“Disamping itu, dengan 
semakin banyaknya 
warga yang memiliki 
kreativitas home industri 
tersebut, maka semakin 
bertambah pula ruang-
ruang bagi mereka 
untuk menambah 
penghasilan dan 
memperbaiki 
kehiduapan secara 
ekonomi,” ujarnya. 

Sebenarnya Sri 
ingin membantu 
lebih dari 
sekadar 

membentuk kelembagaan dalam 
memberdayakan perekonomian 
warga Kelurahan Blitar, namun 
berdasarkan analisisnya, saat 
ini yang paling relevan untuk 
dilakukan adalah seperti itu. “Ke 
depan saya ingin membentuk 
pusat pelatihan dan kursus 
pembuatan kue dan jahit,” 
katanya. (ian) 

Sri Susilowati

Kembangkan 
Potensi Warga
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KEPEDULIAN terhadap 
keselamatan bumi dari krisis 
lingkungan ditunjukkan 
banyak artis. Salah 
satunya atis muda Nadine 

Chandrawinata. Kepedulian dibuktikan 
lewat aksi “Down Live Earth Run For 
Water.” Aksi ini untuk melestarikan air 
bersih di pantai resort ternama di Bali di 
Pecatu. “Bumi makin panas, bencana 
alam terjadi di mana-mana. Kenapa 
kita tidak ikut menjaga kelestarian 
lingkungan bersama ini?” kata artis 
blasteran ininya. Bersama beberapa 
artis lainnya, Nadine Chandrawinata 
melakukan penanaman pohon 
penghijauan di kawasan Pecatu. 
Kawasan berpadas ini sejak dulu 
dikenal sebagai kawasan berbukitan 
yang gersang dan panas. Hanya karena 
peningkatan industri pariwisata sajalah 
yang menjadikan kawasan di Kabupaten 
Badung itu meningkat nilainya, baik 
dari sisi bisnis pariwisata ataupun 
seni-budaya. Karena gerusan industri 
pariwisata, maka keperluan air bersih 
dari dalam tanah meningkat secara luar 
biasa. Menurut Nadine, jika hal itu tidak 
diimbangi dengan penghijauan untuk 
menangkap air, maka tidak mustahil Bali 
juga akan menderita krisis air bersih. 
(ant)
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Beli Paku 
 
Sidik: Beli pakunya Koh.
Koh: Berapa kilo? 
Sidik : 3 kilo.
Koh: Dibungkus? 
Sidik : Enggak usah Koh, diikati sama tali satu 

satu.

Piro... 
 
Suatu hari orang Jawa membeli pepaya pada 

penjual pepaya yang kebetulan orang Batak.  
Orang Jawa tanya piro (=berapa) dan orang 

Batak pir(=keras).
Jawa: Piro siji? 
Batak: Enggak pir kok, sudah lunak karena 

sudah matang pohon.
Jawa: Piro siji? 
Batak: Sudah matang, tidak pir lagi. (Hatinya 

mulai dongkol).
Jawa : Iyo, piro siji? 
Orang Batak marah dan pepaya dibanting 

sampai hancur luluh sambil bilang:
Lihat, lihat, sudah matang, kan? Mau apa kau 

sekarang? 
Orang Jawa jadi ketakutan, lalu ambil langkah 

seribu....

Roti Tawar 
 
Seorang ibu menyuruh seorang pembantu 

membeli roti tawar di toko roti langganan.
Rochatie: Inem, tolong belikan roti. Ini uang 20 

ribu. Tawar ya.
Pergilah si Inem ke toko roti langganan ibu.
Pembantu: Roti satu harganya berapa? 
Pedagang: 20 ribu.
Pembantu:10 ribu ya? 
Pedagang: nggak boleh, roti harganya memang 

segitu dari dulu.
Pembantu menyerah lalu membayar, seharga 

yang diminta tukang roti. Sesampainya di rumah 
dia bilang sama majikannya:

Rochatie: Inem, rotinya ada? 
Pembantu: Ada Bu, tapi nggak bisa ditawar lagi.
Rochatie: Iya, roti tawar itu harganya segitu. 

Kenapa..?.
Pembantu: Oooh gitu toh. Saya kira harga 

rotinya yang ditawar.

Uang Palsu 
 
Seorang PSK berbelanja di swalayan. Ketika  

membayar dia ditegur oleh kasir karena uangnya  
palsu.

Kasir: Maaf Mbak, uang Anda ini palsu.
PSK: Ah masak sih Mbak, coba saya lihat. Wah 

benar ini uang palsu. Sialan, berarti saya semalam 
telah diperkosa oleh dia.

Kasir: ...........&&^^%%$$#@!@#$%%................
.  
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