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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

GDGDSurat Redaksi

Bersama-Sama 
Menjaga Hutan

Pembaca, persoalan kemiskinan dengan berbagai variannya masih 
menjadi agenda penting pembangunan di berbagai negara, termasuk 
Indonesia, dan bahkan setiap daerah.  Hal ini dapat dimaklumi karena 
tantangan pembangunan, termasuk persoalan kemiskinan, yang ma-
kin kompleks dengan beragam dimensinya.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada 
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan 
Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Sekitar Hutan.  

Seperti diketahui bahwa kerusakan hutan dan lahan mengindika-
sikan kondisi yang serius terkait dengan tingkat kecederungan yang 
makin meningkat. Sejumlah data mengindikasikan kerusakan hutan 
dan lahan telah lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi 2,83 
juta hektar/tahun.  

Jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan kondisi yang memprihat-
inkan. Tidak saja dari sisi dampak yang ditimbulkan, namun juga kon-
disi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Karenanya 
pemerintah saat ini memiliki perhatian yang sangat besar  dengan be-
rusaha seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 
hutan.

Persoalan kerusakan hutan tidak semata-mata persoalan kemisk-
inan sebagai dampak agregatif dari keterbelakangan dari sisi ekonomi, 
namun juga yang jauh lebih penting faktor sosial budaya dan pendi-
dikan, yang sering menjadi lokomotif penentu pembangunan. Salah 
satu upaya untuk mengembangkan sosial budaya  adalah penguatan 
kelembagaan di desa. Hal ini penting karena kelembagaan di desa 
merupakan lembaga intermediasi yang strategis dalam ikut membantu 
merumuskan  dan melaksanakan kegiatan pembangunan. 

Selain itu, faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat  seki-
tar hutan adalah bagaimana merumuskan kebutuhan spesifi k lokasi 
sehingga dapat dikembangkan menjadi sejumlah unit aktivitas usaha 
produktif. Hal ini penting agar selain masyarakat dituntut untuk men-
jaga kelestarian hutan, juga dapat memperoleh manfaat untuk kese-
jahteraan kehidupannya.  

Hal inilah yang harus terus dikembangkan karena akan memberi-
kan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat sekitar hutan. Kare-
nanya diperlukan suatu program khusus yang secara spesifi k dapat 
mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Program ini se-
yogyanya dapat mengeleminasi sejumlah hambatan yang tidak pro-
duktif dalam mendukung pengembangan potensi masyarakat sekitar 
hutan.(*)
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Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Kerusakan hutan dan la-
han di Pulau Jawa sudah 
dalam tingkat mengkha-
watirkan. Sejumlah data 

mengindikasikan kerusakan hu-
tan dan lahan telah lebih dari 43 
juta hektar dengan laju deforesta-
si 2,83 juta hektar/tahun.  

Jumlah yang tidak sedikit ini 
menunjukkan kondisi yang mem-
prihatinkan. Tidak saja dari sisi 
dampak yang ditimbulkan, namun 
juga kondisi sosial budaya dan 
ekonomi masyarakat sekitar hu-
tan. Karenanya pemerintah saat 

ini memiliki perhatian yang sang-
at besar  dengan berusaha seop-
timal mungkin melibatkan masy-
arakat dalam pengelolaan hutan.

Persoalan kerusakan hutan 
tidak semata-mata persoalan 
kemiskinan sebagai dampak ag-
regatif dari keterbelakangan dari 
sisi ekonomi, namun juga yang 
jauh lebih penting faktor sosial 
budaya dan pendidikan, yang se-
ring menjadi lokomotif penentu 
pembangunan.   

Salah satu upaya untuk meng-
embangkan sosial budaya  adalah 

penguatan kelembagaan di desa. 
Hal ini penting karena kelemba-
gaan di desa merupakan lem-
baga intermediasi yang strategis 
dalam ikut membantu merumus-
kan  dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan. 

Selain penguatan kelembaga-
an, faktor penting dalam pember-
dayaan masyarakat  sekitar hu-
tan yaitu merumuskan kebutuhan 
spesifi k lokasi sehingga dapat 
dikembangkan menjadi sejum-
lah unit aktivitas usaha produktif. 
Hal ini penting agar selain masya-

Hutan jati yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menambah pendapatan dengan menenanam tanaman produktif

Sejahterakan RTM 
Sekaligus Jaga Hutan
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rakat turut menjaga kelestarian 
hutan, juga dapat memperoleh 
manfaat untuk kesejahteraan ke-
hidupannya.  

Hal inilah yang harus terus di-
kembangkan karena akan mem-
berikan manfaat sebesar-besar-
nya sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat dan potensi 
yang ada di masyarakat sekitar 
hutan. Karenanya diperlukan su-
atu program khusus yang secara 
spesifi k dapat mendorong pem-
berdayaan masyarakat sekitar 
hutan. Program ini seyogyanya 
dapat mengeleminasi sejumlah 
hambatan yang tidak produktif da-
lam mendukung pengembangan 
potensi masyarakat sekitar hu-
tan.

Program Pemberdayaan Ma-
syarakat Sekitar Hutan ini di-
maksudkan sebagai upaya un-
tuk mengembangkan kehidupan 
sosial budaya dan ekonomi ma-
syarakat sekitar hutan dengan 
fokus menguatkan kelembagaan 
yang ada sekaligus melakukan 
pemberdayaan Rumah Tangga 

Miskin. Disamping itu, melalui 
program ini diharapkan dapat 
mengembangkan kehidupan so-
sial budaya lokal yang  dapat 
berperan sebagai dinamisator 
pembangunan di kawasan sekitar 
hutan.

Program ini dikelola secara 
terpadu dengan membuka ruang 
partisipasi antar stakeholders da-
lam rangka menguatkan kelem-
bagaan sekaligus memfasilitasi 
pemberdayaan RTM masyarakat 
sekitar hutan.  

Tujuan umum program ini 
mendorong terwujudnya keman-
dirian masyarakat sekitar hutan 
melalui pengkajian, desain model 
dan implementasi pemberdayaan 
RTM sesuai dengan potensi so-
sial budaya dan ekonomi masy-
arakat sekitar hutan.

Berkaitan program Pember-
dayaan Masyarakat Sekitar Hu-
tan, Bapemas Provinsi Jawa Ti-
mur dan Universitas Brawijaya 
Malang melakukan survei ke 
Desa Resapombo, Kecamatan 
Doko, Kabupaten Blitar, Desa 

Cancung, Kec. Bubulan, Kabupa-
ten Bojonegoro dan Desa Gond-
ang, Kecamatan Gondang, Kabu-
paten Tulungagung. Ketiga desa 
ini berada di sekitar hutan.

Dari hasil survei terlihat kebutu-
han masyarakat di ketiga desa 
tersebut, antara lain dukungan 
permodalan untuk perintisan 
usaha baru atau pengembangan 
usaha berbasis potensi wilayah 
sekitar  hutan. Sebagai contoh di 
Desa Resapombo, pengrajin mi-
nyak atsiri membutuhkan modal 
yang lebih besar untuk meng-
embangkan usahanya, terutama 
untuk kebutuhan pemenuhan ba-
han baku produksi.

Dari gambar kondisi  teknologi 
tepat guna untuk pengolahan mi-
nyak atsiri terlihat bahwa masih 
sangat sederhana, tidak ada pe-
murnian sehingga selain kualitas-
nya rendah, juga rendemennya 
kecil. Hal ini karena tidak terdapat 
fasilitas untuk meningkatkan ren-
demen dan kualitas produk yang 
dihasilkan. Itu sebabnya perlu fa-
silitasi pemenuhan kebutuhan ba-
han baku dari aspek kualitas dan 
kontinuitas untuk mendukung ke-
berlanjutan produksi.

Sementara itu fasilitasi pema-
saran produk hasil olahan  dari 
masyarakat sekitar hutan. Se-
bagai contoh, produk anyaman 
bambu di Desa Gondang, Ke-
camatan Gondang, Kabupaten 
Tulungagung, perlu dukungan 
pemasaran untuk meningkatkan 
kinerja usahanya. Sedangkan 
untuk  produk pembuatan pisau 
dari usaha pande besi di Desa 
Gondang,  pemasarannya cukup 
baik bahkan setiap pengrajin te-
lah memiliki pasar sendiri sehing-
ga tidak perlu terjadi persaingan 
yang kurang sehat. Selain itu juga  
fasilitasi pendayagunaan tekno-
logi tepat guna yang mendukung 
pengembangan usaha masyara-
kat sekitar hutan.(res)

Pohon cengkeh di sekitar hutan di Desa Resapombo.



Desa Resapombo meru-
pakan salah satu desa 
di Kecamatan Doko, 
Kabupaten Blitar. Po-

tensi penggunaan lahan di desa 
ini umumnya  bukan lahan sawah, 
bahkan didominasi lahan  kering. 
Hanya sebagian kecil saja  lahan 
digunakan untuk persawahan.

Dari aspek potensi tanaman 
perkebunan, tanaman cengkeh  
merupakan jenis tanaman yang 
paling dominan untuk perkebu-
nan. Ini terlihat dari luas tanam 
sebanyak 868,5 ha dengan pro-
duksi 1.005,13 ton. Dengan de-
mikian potensi industri  berbasis 
tanaman cengkeh sangat memili-
ki peluang untuk dikembangkan. 

Tanaman cengkeh sangat 
potensial dikembangkan untuk 
mendukung pengembangan in-
dustri, termasuk juga industri mi-
nyak atsiri. Di Desa Resapombo 
terdapat sejumlah pengrajin yang 
potensial dikembangkan untuk 
mendukung peningkatan kese-

jahteraan masyarakat.
Selain tanaman cengkeh, 

yang juga potensial adalah ta-
naman tebu  dan tanaman kopi. 
Walaupun luas areal dan kontri-

busi dalam penyerapan tenaga 
kerja tidak sebanyak tanaman 
cengkeh, namun cukup berperan 
untuk mendukung perekonomian 
desa.*)
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Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten BlitarDesa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar

Peluang Memanfaatkan Peluang Memanfaatkan 
Potensi CengkehPotensi Cengkeh

Desa Cancung berada 
di wilayah Kecama-
tan  Bubulan, Kabu-
paten Bojonegoro. 

Desa ini terletak 20 km dari 
Kabupaten Bojonegoro. Pohon 
jati di desa ini sebagian besar 
milik negara, namun ada juga 
hutan masyarakat yang dikelo-
la oleh masyarakat itu sendiri. 
Selain pohon jati, masyarakat 
sekitar juga memanfaatkan la-

han hutan untuk meningkatkan 
penghasilan dengan tanaman 
tumpang sari bekerja sama 
dengan Perhutani.

Dari gambaran potensi ber-
dasarkan kondisi sumberdaya 
alam, dan sosial ekonomi serta 
sumberdaya manusia, maka 
pemilihan aktivitas produktif 
tidak saja berdasarkan pada 
keunggulan komparatif, namun 
juga bagaimana menghasilkan 

Desa Cancung, Kec. Bubulan, Bojonegoro

Kerajinan 
dari Kayu Jati



Desa Gondang ter-
letak di Kecamatan 

Gondang, Kabupaten 
Tulungagung, dengan 
luas wilayah 102.470 

ha. Potensi sektor 
kehutanan di Desa 
Gondang terbilang 

sedang. Keberadaan 
hutan di daerah ini 

berupa hutan rakyat 
dan umumnya ditana-
mi pohon jati. Lahan 

hutan rakyat yang ada 
sekitar 0,4 ha. Potensi 

hutan umumnya dibu-
at kerajinan dan dijual 

dalam bentuk kayu 
gelondongan.

Industri kecil banyak ber-
ada di Desa Gondang dan 
berada di sekitar ka  wasan 
hutan rakyat. Industri kecil 

yang menonjol di daerah ini be-
rupa industri kerajinan. Keraji-
nan yang banyak ditekuni war-
ga meli   puti kerajinan bambu, 
kayu, plastik, kertas dan besi. 
Dari beberapa jenis kerajinan 
yang ada, kerajinan bambu 
dan besi cukup mendominasi 
kegiatan warga. 

Kerajinan bambu umum  nya 
membuat anyaman kebu  tuh  -
an rumah tangga seperti alat 
masak, sedangkan kerajinan 
besi yang dominan adalah 
pembuatan pisau berbahan 
baku baja. Warga yang terlibat 
dalam sektor ini berkisar 258 
orang yang terdiri atas pemilik 
dan buruh. Keberadaan indus-
tri kecil dalam bentuk kerajinan 
cu   kup potensial. Hasil produksi 
umumnya dijual langsung ke 
konsumen, melalui pengepul 
dan pengecer. *)
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Desa Gondang, Kecamatan Gondang, 
Tulungagung

Sentra Kerajinan 
Bambu  

produk yang kompetitif di pasar. 
Salah satu yang dominan di se-
kitar hutan jati adalah produk ola-
han kayu dan kerajinan berbahan 
baku hasil samping pengolahan 

kayu. Produk kerajinan dari hasil 
samping pengolahan kayu selain 
dukungan bahan baku selalu ter-
sedia, nilai jual atau nilai tambah 
produk sangat tinggi.*)

Pisau hasil pengrajin Desa Cancung.

Anyaman bambu hasil pengrajin Desa Gondang.
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Kegiatan penyusunan de-
sain/model dan imple-
mentasi pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan 

harus memperhatikan penguatan 
kelembagaan, pemberdayaan ma-
syarakat, fasilitasi perguruan tinggi 
dan monitoring dan evaluasi.

Penguatan kelembagaan dit-
ujukan untuk meningkatkan kiner-
ja dan peran serta kelembagaan 
yang ada di desa sekitar hutan 
yang menjadi lokasi program. Pen-
guatan ini dalam  membantu fasili-
tasi pelaksanaan pembangunan di 
desa, baik berupa program atau-
pun kegiatan yang direncanakan 
atas prakarsa dan dukungan pen-
danaan dari masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat  dit-
ujukan untuk meningkatkan motiva-
si dan harapan (to give them hope), 
keinginan untuk berubah dan me-
nolong dirinya, sehingga dapat ber-
partisipasi aktif dalam ikut menentu-
kan proses pengambilan keputusan 
di desa serta memiliki akses yang 
memadai dan konstruktif untuk me-
ningkatkan taraf hidup dan penda-
patannya secara wajar. 

Fasilitasi perguruan tinggi dit-
ujukan untuk secara optimal meng-
gerakkan segenap potensi sosial 
budaya dan ekonomi masyarakat 
sekitar hutan, sehingga mampu 
meningkatkan kinerja kelembaga-
an sekaligus memberdayakan ma-
syarakat lokasi sasaran program. 

Monitoring dan evaluasi dila-
kukan secara aktif dari setiap ta-
hapan pelaksanaan kegiatan agar 
diperoleh hasil yang lebih baik 
dan optimal. Sedangkan tahapan 
pelaksanaan kegiatan meliputi: (i) 
Melakukan kajian awal terhadap 
data dasar yang tersedia untuk 

menentukan potensi spesifi k da-
lam mendukung penyusunan de-
sign/model dan implementasi pro-
gram pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan. (ii) Melakukan survei 
lapang untuk mengumpulkan data-
data tentang kebutuhan masyara-
kat terutama RTM terkait dengan 
pelaksanaan program pemberday-
aan masyarakat sekitar hutan.

Rumusan desain model pem-
berdayaan masyarakat hutan mem-
perhatikan kesesuaian dengan 
potensi spesifi k lokasi. Rumusan 
model memuat aspek penting dari 
aspek pemberdayaan masyarakat 
dari sisi: (i) Persyaratan lokasi, po-
tensi, SDM dan sosial ekonomi, (ii) 
Isu strategis, (iii) Kebutuhan pro-
gram, (iv) Rumusan faktor pendu-
kung keberhasilan.

Implementasi konsep program 
pemberdayaan masyarakat dalam 
bentuk fasilitasi meliputi  (i) Pen-
guatan legalitas dan kepengurusan 
kelembagaan, antara lain Surat Ke-
putusan Kepala Desa atau Peratu-
ran Desa, revitalisasi pengurus, ad-
ministrasi kelembagaan, AD/ART 

Lembaga, dsb.(ii) Pelatihan atau 
orientasi pengelola program se-
hingga dapat melaksanakan setiap 
tahapan kegiatan  dengan sebaik-
baiknya. (iii) Melakukan pelatihan 
keterampilan teknis untuk RTM 
agar dapat mengoperasionalkan 
paket teknologi yang diterapkan se-
suai dengan kebutuhan penguatan 
kelembagaan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Sedangkan kegiatan pelati-
han difokuskan untuk mendukung 
pemberdayaan masyarakat berba-
sis potensi sekitar hutan. (iv) Mem-
berikan bantuan dana operasional 
lembaga dan dana pengembangan 
usaha yang mendukung ber-
kembangnya sektor ekonomi pro-
duktif masyarakat sekitar hutan lo-
kasi program. (v) Membentuk atau 
mengembangkan Pokmas Usaha 
Ekonomi Produktif  dengan fokus 
kegiatan sesuai dengan potensi 
spesifi k wilayah sekitar hutan, an-
tara lain : pertanian, peternakan, 
kerajinan hasil hutan, dsb. (vi) 
Melakukan monitoring dan evalua-
si  pelaksanaan program.(*)

RTM Dilatih 
Operasionalkan Teknologi

Teknologi penyulingan cengkeh.



GDGDProfil DesaProfil Desa

09GEMADESAEdisi Maret 2011

Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang

Desa Mandiri Konservasi 
Nama Pronojiwo bagi 
sebagian orang lebih 
dikenal sebagai nama 

daerah yang melekat pada 
buah salak pondoh. “Salak 
Pondoh Pronojiwo” begitu 
lebih tepatnya. Pronojiwo 
sendiri adalah nama salah 
satu desa dan kecamatan 
di lereng Gunung Semeru 

tepatnya di Kabupaten 
Lumajang. 

Disandingkannya nama 
desa dengan nama 
salak pondoh karena 
salak itu sendiri meru-

pakan produksi unggulan Desa 
Pronojiwo. Rasanya salaknya 
yang khas membuat masyarakat 
setempat tidak menghendaki pro-
duknya kelak diklaim oleh daerah 
tertentu. Karena itu nama dae-
rah asal harus dicantumkan di 
belakang nama produk buahnya, 
seperti apel batu, jeruk bali, dan 
sebaginya.

Sebenarnya bukan hanya 
buah Salak saja yang layak di-
banggakan oleh desa yang me-
nempati lahan seluas 38,74 kilo-
meter persegi ini. Menurut kepala 
Desa Pronojiwo Junedi Rais, se-
lain salak pondoh, desanya juga 
memiliki potensi peternakan 
berbagai jenis kambing seperti 
peranakan etawa, kambing kali 
gesingan, sumbawa dan jawa.

Saat ini, ada sekitar 1.872 po-
pulasi kambing di Desa Pronojiwo 
yang dibudidayakan oleh seki-
tar 228 peternak yang tersebar 
di enam dusun, yakni di Dusun 
Darungan oleh 42 peternak yang 
memiliki 332 ekor kambing, Kali 
Bening 14 peternak dengan 157 
ekor, Ranu 100 peternak dengan 
732 ekor, rowobaung 32 peternak 
dengan 310 ekor, Supit 29 peter-
nak dengan 231 ekor, dan 11 pe-
ternak dengan 110 ekor kambing 
di Dusun Tulungagungan.

Sebagai daerah yang berada 
di lereng Gunung Semeru dan 
salah satu desa yang kawasan-
nya dilalui sungai lahar Semeru, 
Desa yang dihuni sekitar 7.731 

penduduk ini menurut Junedi juga 
memiliki potensi tambang galian 
C dari Gunung Semeru. “Potensi 
tambang ini dapat menumbuhkan 
lapangan pekerjaan tersendiri 
bagi warga sebagai penjual pasir 
atau penambang,” katanya.

Potensi pertambangan pasir 
semeru menghasilkan penda-
patan sekitar Rp 60 juta/hari. 
Dengan estimasi setiap harinya 
ada sekitar 50 truk yang meng-
angkut pasir untuk satu pengusa-
ha. Masing-masing truk dihargai 
Rp 200 ribu. Sedangkan di desa 
Pronojiwo saat ini ada sekitar 
enam pengusaha pasir.

Sebagai desa yang berbata-
san langsung dengan kawasan 
hutan Pinus milik PT Perhutani di 
sebelah utara. Desa yang terletak 
di 50 kilomter sebelah barat kabu-
paten Lumajang ini juga menjadi 
salah satu desa yang dijadikan 
kawasan program konservasi hu-
tan rakyat oleh pemerintah mela-
lui Dinas Kehutanan dan Taman 
Nasional Bromo Tengger Se-
meru. 

Langkah ini sebagai upaya 
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meredam maraknya pencurian 
kayu oleh masyarakat setempat 
di kawasan hutan Pinus. Dengan 
program tersebut, masyarakat 
beberapa kali memperoleh pelati-
han tata budidaya tanaman hutan 
dan jenis tenaman tertentu yang 
memiliki potensi ekonomi tinggi 
seperti tanaman anggrek serta 
pembuatan biogas dari hasil alam 
sebagai alternatif bahan bakar. 
“Semoga dengan program ini, da-
pat mengurangi pencurian kayu 
dari desa Pronojiwo, meskipun 
pencuri kayu itu juga ada berasal 
dari desa lain,” ungkapnya.

Desa Mandiri 
Desa Pronojiwo pada 2010 

dipilih Pemprov Jatim melalui Ba-
dan Pemberdayaan Masyarakat 
sebagai salah satu dari tiga lokasi 
kegiatan Pengembangan Desa 
Mandiri Berbasis Kawasan Per-
desaan (PDM-BKP). 

Tiga desa tersebut merupa-
kan hasil seleksi ketat dari 31 
Kabupaten / Kota lokasi Program 
Desa Model Binaan Gerdu Taskin 
Tahun Anggaran 2005 – 2008. 
dari hasil perangkingan, awalnya 
ditetapkan 14 Kabupaten dinya-
takan layak secara administratif. 
Dari 14 Kabupaten yang secara 
administratif dinyatakan layak 
selanjutnya dilakukan seleksi ad-
ministrasi berdasarkan kinerja se-
hingga terpilih 9 Kabupaten calon 
lokasi Desa Mandiri.

Selanjutnya dari 9 Kabupaten 
yang telah dinyatakan layak se-
cara administratif tersebut kemu-
dian dilakukan verifi kasi lapang 
dengan mengunjungi lapang un-
tuk melihat potensi dan mengada-
kan tanya jawab dengan aparatur 
desa, Bapemas Kabupaten, atau 
masyarakat sebelum akhirnya di-
pilih tiga lokasi Desa Mandiri. 

Dijelaskannya, kegiatan PDM-
BKP meliputi tiga bidang peng-
embangan yaitu, pengembangan 

potensi ekonomi, sosial, dan ling-
kungan hidup, pengembangan 
kemandirian berusaha dan kewi-
rausahaan di desa, serta peng-
embangan kualitas SDM dan 
penguatan kelembagaan masy-
arakat desa. 

Kegiatan yang mengalokasi-
kan dana APBD Jatim lebih dari 
Rp 1 miliar ini berdasarkan asum-
si bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat di pedesaan masih 
rendah meskipun berbagai upaya 
penanggulangan kemiskinan dan 
pengembangan wilayah pedesa-
an telah banyak dilakukan. 

Jumlah desa di Jatim men-
capai 6.016 desa atau 70,73% 
dari jumlah 8.506 desa/kelura-
han yang berada di Jatim ber-
dasarkan data BPS tahun 2008. 
sementara jumlah penduduk 
miskin pada Maret 2009 menca-
pai 6.022.590 jiwa atau 16,68%. 
Sebagian besar penduduk miskin 
berada di pedesaan yaitu seba-
nyak 3.873.730 jiwa (64,32%) dan 
diperkotaan sebanyak 2.148.860 
jiwa (35,68%). 

Sementara Pemprov Jatim 
menurutnya masih memandang 
masih banyak potensi desa yang 
belum didayagunakan secara op-
timal, rendahnya kualitas sumber 

daya manusia di pedesaan, ren-
dahnya aksesibilitas masyara-
kat pedesaan terhadap sumber 
pembiayaan, informasi, dan tek-
nologi, terbatasnya infrastruktur 
yang mendukung pengembangan 
desa, serta belum  optimalnya  
fungsi kelembagaan masyarakat 
yang ada di desa. 

Potensi Buah Salak
Salak pondoh pronojiwo ada-

lah jenis buah salak yang di-
kembangkan dari bibit yang be-
rasal dari Sleman, Yogyakarta. 
Para petani merekayasa dengan 
melakukan penjarangan buah 
sehingga buahnya menjadi lebih 
besar dan bulat dan lebih banyak 
mengandung air karena ditanam 
di dataran tinggi. 

Salak asal Lumajang yang 
pernah memenangkan kontes 
buah se-Jatim pada tahun 1997 
ini memiliki bentuk buah bulat, 
ukurannya lebih kecil dari pada 
Salak Ngelumut. Warna kulitnya 
cokelat kekuningan, daging buah 
berwarna kekuningan, aromanya 
tajam, pada saat masih muda ra-
sanya asam, tetapi manis setelah 
masak. 

Luas kebun salak di Desa Pro-
nojiwo mencapai 112,55 hektare. 
Dengan luas tersebut, rata-rata 
produksi setiap bulannya menca-
pai 225 ton/bulan. Dengan asum-
si harga Rp 5.000/kilogram dari 
tingkat, maka hasil yang didapat 
petani mencapai Rp 1,2 miliar le-
bih. Di ibu kota kecamatan, harga 
jualnya Rp 6.500-Rp 7.000 per 
kg. Di Surabaya, ibu kota provin-
si, harga salak melejit, Rp 12.000-
Rp 15.000 per kg. 

Menurut kalangan petani, ano-
mali cuaca yang ditandai musim 
hujan yang panjang tidak sampai 
mengganggu produksi salak, se-
hingga umumnya, setiap bulan 
mereka bisa panen. 

Pemasaran salak Pronojiwo 

Junedi Rais
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saat ini bukan hanya di pasa-
ran lokal, namun sudah menca-
pai luar pulau Jawa seperti Bali, 
Kalimantan, dan kawasan Nusa 
Tenggara. Saat ini, menurut Ke-
pala Dinas Pertanian Kabupaten 
Lumajang Imam Suryadi, salak 
Pronojiwo tengah menjalani be-
berapa persyaratan ekspor.   

Menurutnya, salah satu per-
syaratannya adalah Salak yang 
akan dieksport harus memenuhi 
standarat organik yang ditetapkan 
negara tujuan eksport tersebut. 
“Ada tiga tahapan untuk setiap 
produk yang akan masuk pasa-
ran eksport, yakni tahapan ser-
tifi kasi Prima satu hingga Prima 
Tiga. Ketiga sertifi kasi ini memiliki 
ketentuan sendiri, dan hal ini ha-
rus dipenuhi oleh para petani di 
Indonesia,” kata Imam Suryadi.

Dijelaskan, untuk sertifi kasi 
Prima Satu, sebuah produk perta-
nian harus diproduksi secara or-
ganik, Prima Dua harus diproduk-
si secara organik dan berkualitas 
tinggi, sedangkan untuk Prima 
Tiga, disamping harus diproduksi 
secara organik dan berkualitas 
tinggi, juga harus berwawasan 
lingkungan.

“Untuk salak dari Pronojiwo 

sebenarnya sudah ditanam seca-
ra organik dan berkualitas tinggi. 
Walaupun belum semuanya. Ting-
gal bagaimana petani Lumajang, 
bisa memproduksi salak yang 
berwawasan lingkungan. Setelah 
itu, mungkin salah dari Pronojiwo 
ini akan sangat diminati diluar ne-
geri,” kata Iman Suryadi.

Rasa khas salak yang di-
kembangkan di lereng Gunung 
Semeru pada ketinggian 500-800 
m dpl ini membuat seorang kon-
sultan pangan dari Swiss, baru 
- baru ini datang ke Lumajang un-
tuk membawa sample salah dari 
Lumajang ke negara mereka.

Pengembangan Salak Pondoh 
sendiri dilakukan oleh masyarakat 
Pronojiwo sejak 1994. Menurut 

Ketua Kelompok Tani Handayani 
desa Pronojiwo, Tamsiyo, saat 
itu, menanam Salak pertama kali 
dilaukan oleh warga yang ber-
nama Pak Gito yang berasal dari 
Jogjakarta. Keberhasilan Pak Gito 
mengambangkan salak kemudian 
diikuti oleh warga lainnya yang 
sebelumnya mengembangkan 
tanaman kopi. “Alasannya cukup 
ekonomis, karena masa panen 
salak cukup singkat di banding 
kopi, karena dalam satu bulan pa-
nen dapat dilaukan dua kali. Da-
lam satu tahun, panen raya biasa 
dilakukan pada bulan Desember 
hingga Februari,” jelasnya.

Berbagai terobosan terus dila-
kukan untuk menciptakan buah 
salak dengan kualitas super. 
Baru-baru ini, pihaknya berha-
sil menyilangkan Salak Pondoh 
dengan Salak Bali. Hasil dariper-
silangan ini menghasilkan salak 
dengan rasa yang lebih manis, 
meski secara fi sik, bentuk uku-
ran buahnya lebih kecil dari Salak 
Pronojiwo. 

Tamsiyo berharap, pemerintah 
memperhatikan potensi alam yang 
dikembangkan oleh masyarakat 
Pronojiwo dengan membangun 
konsep “Agrowisata Salak”. “Jadi 
pengunjung dapat langsung me-
metik salak dari pohonnya dan 
dapat langsung menikmatinya di 
kebun. Secara ekonomis, konsep 
ini akan lebih menguntungkan 
petani dan masyarakat di sekitar 
kebun Salak,” harapnya.  **      

Dusun Jumlah Pemilik Luas lahan (Ha)
Darungan 
Kalibening
Mulyoarjo
Ranu
Rowobaung
Supit
Tulungagungan

22
25
21
8

23
32
14

16,50
26,50
33,00
3,50
8,80
11,25
13,00

Total 145 112,55

Salak pondoh merupakan hasil pertanian unggulan Desa Pronojiwo.
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Di bidang infrastruktur 
melalui Program Pe-
ningkatan Jalan Desa 
(P2JD). Di bidang 

pendidikan melalui penyediaan 
dana sharing program Biaya 
Operasional Sekolah serta ban-
tuan beasiswa bagi warga yang 
tidak mampu. Di bidang keseha-
tan melalui program penyediaan 
dana sharing program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jam-
kesmas). Di bidang ekonomi 
melalui bantuan ekonomi pro-
duktif. 

Ini merupakan strategi yang 
komprehensif, terpadu dan 
berkelanjutan sehingga upaya 
penanggulangan kemiskinan 
yang dijalankan oleh satuan 
kerja perangkat daerah saling 
terkait dan tidak tumpang tindih.

”Dengan belajar dari pen-
galaman selama ini, kita me-
nemukan bahwa penanganan 
penanggulangan kemiskinan 
selama ini harus diubah. Penga-
laman mengajarkan kepada kita 
bahwa yang harus menjadi aktor 
utama untuk mengeluarkan ma-
syarakat miskin dari lingkaran 

kemiskinan adalah masyarakat 
miskin itu sendiri, bukan peme-
rintah ataupun pihak lain. Untuk 
itu, masyarakat miskin harus di-
tingkatkan kemampuannya un-
tuk kemudian diberdayakan dan 
ditingkatkan kemandiriannya,” 
kata Bupati Banyuwangi, H. 
Abdullah azwar Anas, sebagai-
mana dikutip di www.banyuwan-
gi.go.id. 

Kenyataan menunjukkan 
bahwa program-program pe-
nanggulangan kemiskinan yang 
bertumpu pada pendekatan 
pemberdayaan masyarakat 
justru memberikan hasil yang 
lebih efektif dan tingkat keber-
lanjutannya jauh lebih baik da-
ripada yang dilaksanakan oleh 
proyek seperti biasa.

Dikatakan oleh Azwar Anas, 
pengalaman penanggulangan 
kemiskinan menunjukkan bah-
wa bila masyarakat miskin dibe-
rikan peluang yang sebesar-be-
sarnya untuk menentukan arah 
yang mereka sukai untuk keluar 
dari lingkaran kemiskinan, maka 
masyarakat miskin akan bergiat 
bahkan tidak ragu-ragu untuk 

terlibat dalam upaya pemberda-
yaan masyarakat tersebut. Rasa 
kepemilikan terhadap program 
akan lebih kuat dan ada pera-
saan bahwa mereka dihargai 
untuk menentukan sendiri.

Pada prinsipnya, upaya pem-
berdayaan masyarakat yang 
dijalankan untuk menanggu-
langi kemiskinan dan pengang-
guran harus mencakup upaya 
untuk meningkatkan kemam-
puan masyarakat, upaya meng-
embangkan kewirausahaan 
yang digerakkan melalui upaya 
pendampingan masyarakat, dan 
upaya untuk meningkatkan ak-
ses terhadap modal ekonomi/
sumber daya kapital langsung 
kepada masyarakat. Melalui du-
kungan ketiga aspek ini secara 
memadai, maka upaya penang-
gulangan kemiskinan dapat ber-
hasil secara efektif.

Upaya penanggulangan ke-
miskinan harus menyeluruh 
dan komprehensif sehingga 
masyarakat miskin benar-benar 
mampu keluar dari lingkaran ke-
miskinannya dan meningkatkan 
keberdayaan serta kemandiri-

Penanggulangan kemiskinan merupa-
kan salah satu prioritas pembangunan 

daerah Kabupaten Banyuwangi. Prioritas 
pembangunan daerah tersebut selanjut-
nya dijabarkan menjadi prioritas seluruh 

satuan kerja perangkat daerah dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan sesuai 

tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi

Entas Kemiskinan 
Melalui 3 Kluster

H. Abdullah Azwar Anas, Bupati 
Banyuwangi
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annya. Melalui Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah (TKPKD), upaya koordi-
nasi program-program penang-
gulangan kemiskinan saat ini 
dikelompokkan (clustering) ke 
dalam 3 (tiga) kluster, yaitu,

Kluster pertama, Bantuan 
dan Perlindungan Sosial. Dalam 
Kluster ini dicakup program-pro-
gram bantuan dan perlindungan 
sosial yang dikhususkan untuk 
kelompok masyarakat sangat 
miskin atau Rumah Tangga San-
gat Miskin (RTSM), misalnya 
Program Bantuan Tunai Bersya-
rat atau disebut juga Program 
Keluarga Harapan (PKH), Beras 
untuk masyarakat miskin (Ras-
kin), BOS, Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), ban-
tuan sosial untuk penyandang 
cacat, bantuan untuk kelompok 
lansia, dan lain sebagainya. Ma-
syarakat miskin yang masih ke-
kurangan gizi, tingkat kesehatan 
dan pendidikannya masih ren-
dah dibantu ditingkatkan tingkat 

gizi, kesehatan dan pendidi-
kannya untuk mencapai tahap 
yang memadai untuk dimasuk-
kan ke kluster berikutnya. 

Kluster kedua adalah Klus-
ter Pemberdayaan Masyarakat 
dengan instrumen Program Na-
sional Pemberdayaan Masyara-
kat (PNPM) Mandiri, Gerdu Tas-
kin, Pengembangan Ekonomi 
Kawasan, Anti Poverty Program 
(APP), Program Pengemban-
gan Perempuan Pemberdayaan 
Ekonomi Lokal (P3EL), JPES 
(Jaring Pengaman Ekonomis 
Sosial), serta Program Peng-
embangan Desa Model Binaan. 
Kemudian, 

Kluster ketiga yaitu Kluster 
Pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), 
dengan programnya adalah 
program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Penerima manfaat klus-
ter ketiga adalah kelompok ma-
syarakat yang telah dilatih dan 
ditingkatkan keberdayaan serta 
kemandiriannya pada kluster 

program sebelumnya sehingga 
mereka mampu untuk meman-
faatkan skema pendanaan yang 
berasal dari lembaga keuangan 
formal seperti Bank, Koperasi, 
BPR dan sebagainya. Dengan 
penyediaan 3 (tiga) Kluster ini 
maka diharapkan seluruh kate-
gori penduduk miskin, sangat 
miskin dan dekat dengan ke-
miskinan dapat dibantu oleh 
kluster-kluster untuk meningkat-
kan taraf hidup dan kualitas ke-
sejahteraannya. 

Oleh karena itu kedepan di-
harapkan agar seluruh kom-
ponen masyarakat juga dapat 
memantau dan mengawasi se-
cara langsung pelaksanaan pro-
gram-program tersebut di Kabu-
paten Banyuwangi. Pemerintah 
Daerah secara bersama-sama 
dengan Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah Pusat mem-
berikan dukungan yang sangat 
besar dalam penganggaran dan 
pelaksanaan program penang-
gulangan kemiskinan.(*)

Azwar Anas berdialog dengan warga.



Profil TokohGDGD

14 GEMADESA Edisi Maret 2011

Bangunan perangkat 
pemberdayaan terse-
but yang kini tengah di-
bangun Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Ka-
bupaten Trenggalek, Imam Sup-
rapto SH MM. Perangkat pember-
dayaan yang dibangun pejabat 
kelahiran Bojonegoro, 2 Desem-
ber 1955 ini dengan memetakan 
wilayah berdasarkan potensi Ka-
bupaten Trenggalek.

Data pemetaan tersebut men-
urutnya dapat dijadikan acuan 
pemerintah untuk melaksanakan 
penanggulangan kemiskinan se-
cara terpadu. “Yang terpenting 
lagi, dapat mensinergi dan men-
singkronkan program pember-
dayaan dari pemerintah pusat, 
provinsi, dan daerah,” kata bapak 
satu orang anak ini.

Lulusan S1 Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Jember ini 
berpandangan, seringkali pro-
gram pemberdayaan baik dari pu-
sat maupun provinsi tidak maksi-
mal pelaksanaannya, salah satu 
kendala di antaranya penyediaan 
data lapangan yang kurang men-
dukung. Software tersebut nanti-
nya akan menyediakan potensi 

ekonomi wilayah sekaligus data 
objek yang akurat dan selalu up-
date.

Perangkat konsep pember-
dayaan yang disusun dalam Draft 
Sinkronisasi Program Penang-
gulangan Kemiskinan Terpadu 
tersebut, Imam memetakan ka-
wasan berdasarkan potensinya. 
Berdasarkan jenis kawasan, Ka-
bupaten Trenggalek dibagi lima 
kawasan, kawasan datar yang 
berada di sekitar Kecamatan Ka-
rangan, kawasan gunung di Ke-
camatan Panggul, kawasan datar 
dan pegunugan di Kecamatan 
Kampak, dan kawasan perkotaan 
di Kecamatan Trenggalek.

Selain menyusun perangkat 
pemberdayaan, pejabat yang per-
nah menjadi staf pengajar di Fa-
kultas Hukum, Universitas Kediri 
ini juga tengah menyusun draft 
program gerakan pembangunan 
desa dan kelurahan terpadu (Ger-
bang Desaku)

Program tersebut mengajak 
seluruh seluruh SKPD di ling-
kungan Pemkab Trengalek baik 
itu unit provinsi maupun pemerin-
tah pusat untuk turun langsung ke 
desa/kelurahan. Selain mende-

katkan pelayanan, terjun ke desa 
juga dalam rangka melihat secara 
langsung apa yang dibutuhkan 
masyarakat desa. “SKPD juga 
diharapkan dapat langusung ter-
libat dalam forum Musyawarah 
Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) untuk meng-
etahui secara langsung apa yang 
dibutuhkan desa dalam perenca-
naan pembangunan,” ujarnya.       

Imam mengawali karir pemerin-
tahannya pada 1985 sebagai staf 
bagian hukum di lingkungan pe-
merintah Kabupaten Trenggalek. 
Sebagai pejabat yang memiliki 
latar belakang ilmu hukum, tidak 
salah jika semua hasil kerjanya 
disempurnakan dengan pende-
katan hukum.

Meski begitu bukan berarti 
suami Sunarni ini tidak mampu 
mengemban tugas negara di bi-
dang lain. Dalam perjalanan ka-
rir pemeritahannya di lingkungan 
Kabupaten Trengalek, Imam juga 
pernah menjabat sebagai Camat 
Watulimo, Asisten Bupati Bidang 
Ekonomi Pembangunan, Kepala 
Badan Perencanaan Pembangu-
nan, Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah, dan kini menjabat Ke-
pala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat. 

Kedisiplinan dan ketekunan-
nya dalam bekerja membawa 
pejabat yang pernah aktif di Ko-
mite Nasional Pemuda Indonesia 
(KNPI) ini pernah menyandang 
predikat Kepala Bagian Hukum 
Teladan pada 1987. Karena pre-

Imam Suprapto SH MM
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek

Bangun “Software” 
Pemberdayaan

Agar upaya pemberdayaan oleh pemerintah berjalan 
maksimal dan sistematis, diperlukan perangkat lunak 
atau software pemberdayaan yang mendukung. Pe-

rangkat tersebut yang kemudian dijadikan acuan pola 
pemberdayaan oleh pemerintah untuk membangun 

masyarakat seutuhnya.
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stasinya itu, Imam pun akhirnya berhak mendapat 
gratis kenaikan dua tahunan.  

Ternyata tidak hanya saat menjabat Kepala Bagi-
an Hukum, saat menjabat sebagai Camat Watulimo 
pada 1994 dia juga memperoleh predikat 
yang sama, yaitu seba-
gai camat teladan. 
Dia pun kembali 
memperoleh fa-
silitas kenaikan 
pangkat dua 
tahunan lagi. 
“Semoga pre-
stasi saya ini 
menjadi in-
spirasi bagi 
p e g a w a i 
lain agar le-
bih semangat 
dalam bekerja 
dan mengabdi 
kepada mas-
yarakat dan ne-
gara,” pungkasn-
ya. (sal)

NAMA : IMAM SUPRAPTO SH MM
Tempat tgl lahir: Bojonegoro,

 2 Desember 1955
Anak : Intan Kurniawati Pramita Ningrum 

Isteri: Sunarni
Pendidikan : -     Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Jember (S1)
- Jurusan Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Artha Bodhi   Iswara (STIE ABI) Surabaya

Alamat :
KARIR PEMERINTAHAN : 

-    Kepala Bagian 
Hukum Pemkab Trenggalek (1985)

 - Camat Watulimo (1991)
 - Asisten Bupati 

Bidang Ekonomi Pembangunan (1997)
 - Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan 
    Kabupaten (2004) 
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (2008)

 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (2009)
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (2009)
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (2011)

PRESTASI  : 
- Kepala Bagian 

Hukum Teladan (1987)
- Camat Teladan (1994). 
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GaleriKegiatan Identifi kasi 
Calon Lokasi 

dan Alokasi Prog/Keg. 
Pemberdayaan Masyarakat 

Tahun Anggaran 2011

Galeri

Foto A

Foto B

Foto C Foto D

Foto F

Foto E

Foto G

Foto H

Foto A, B: Dua dari 4 kandang ayam di Dusun Kra-
jan, Sombo, Klingko dan Kesumorejo (Identifi kasi 
program PWTAD)
Foto C, D: Hasil indentifi kasi calon lokasi Program 
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPKM) ta-
hun 2011.

Foto E, F: Identifi kasi Program PKPM di Kab. Pro-
bolinggo

G, H: Identifi kasi Program Pengembangan Desa Man-
diri di Desa Brangsi, Kec. Laren, Kab. Lamongan
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Ketebalan debu akibat 
erupsi gunung yang 
mencapai lebih dari 1 
centimeter membuat 

ratusan hekter kebun dan sawah 
petani di sekitar Gunung Bromo 
yang terkenal dengan produksi 
pertanian dan perkebunan ini ru-
sak.

Bukan hanya pemilik sawah 
dan kebun saja yang merasakan 
dampak erupsi Gunung Bromo, 
pemilik ternak juga merasakan 
hal serupa. Untuk memberikan 
pakan yang sehat, peternak harus 
bersusah payah mencuci pakan 

sebelum diberikan kepada hewan 
ternaknya. Kadang mereka harus 
membeli pakan dari daerah lain 
untuk memenuhi kebutuhan pa-
kan ternaknya.  

Perjuangan mempertahankan 
hewan ternak itu yang sekarang 
dilakukan oleh sejumlah Kelom-
pok Masyarakat (Pokmas) UPKP 
Mandiri Desa Tongas Wetan, 
Kecamatan Tongas, Kabupaten 
Probolinggo. Untuk memuda-
hkan pemantauan kualitas pa-
kan, kelompok masyarakat yang 
mendapat bantuan hibah berupa 
hewan ternak kambing dari

Program Pendidikan Kema-
syarakatan dalam rangka Pem-
berdayaan dan Peningkatan 
Kualitas Masyarakat Desa/Kelu-
rahan (PKPKM) Provinsi Jatim ini 
bahkan harus mengandangkan 
ternaknya di satu kandang khu-
sus di belakang rumah kepala 
desa.

Ketua UPKP Mandiri, Sunari, 
menuturkan, selain memudah-
kan pemantauan kualitas pakan 
ternak lima pokmas binaannya, 
yakni Pokmas Mangga, Melati, 
Anggur, Srikandi, dan Mawar, 
pengamanan hewan ternak da-
lam satu kandang bersama juga 
karena alasan keamanan yang 
akhir-akhir ini menjadi ancaman 
bagi sebagian warga di Desa 
Tongas Wetan.

Erupsi Gunung Bromo, men-

Berperang Melawan 
Erupsi Bromo

Edisi Maret 2011

UPKP Mandiri, Ds. Tongas Wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo

Gunung Bromo yang hingga beberapa bulan terakhir 
masih melakukan erupsi membawa dampak bagi ma-

syarakat sekitar, khususnya di bidang pertanian, perke-
bunan dan peternakan masyarakat sekitar.

Kandang kambing komunal sebagai langkah mengamankan kambing dari pencurian.
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urut Sunari, juga membawa iklim 
yang kurang stabil. Keadaan ini 
menghambat produktivitas ter-
nak. Banyak induk maupun ana-
kan kambing yang mati akibat 
iklim erupsi yang tidak menentu, 
sehingga perkembangan jumlah 
ternak tidak maksimal. “Namun 
kami terus berusaha agar ternak-
ternak pokmas tetap hidup dan 
berkembang, sehingga mem-
bawa keuntungan ekonomis bagi 
pokmas,” ungkapnya.

Tingginya tingkat kematian 
hewan ternak tersebut, men-
urut Sunari, juga didukung fak-
tor minimnya pengetahuan dan 
keterampilan para penerima 
program, khususnya pengurus 
UPKP, tentang tata cara beternak 
kambing yang baik. Meski sebe-
lumnya sebagian anggota pok-
mas sudah memperoleh pelatihan 
di Universitas Brawijaya Malang. 
“Kami berharap Pemprov Jatim 
dalam hal ini Bapemas Jatim 
kembali  memberikan pelatihan 
keterampilan beternak secara in-
tensif agar hasil yang didapat bisa 
maksimal,” ungkapnya.   

Desa Tongas Wetan sejak 
Agustus 2010 menjadi sasaran 
program PKPKM Pemprov Jatim. 
Program ini memberikan bantuan 
senilai Rp 50 juta untuk pembe-
lian kambing dan segala keper-

luannya bagi 25 rumah tangga 
miskin yang tergabung dalam 
lima pokmas. Masing-masing 
anggota pokmas mendapatkan 
satu hewan ternak kambing untuk 
dikembangkan. Anakan kambing 
kemudian diberikan ke RTM lain 
untuk dikembangkan lagi, begitu 
seterusnya.

Desa yang terletak 12 kilo-
meter sebelah barat Kabupaten 
Probolinggo ini dihuni oleh se-
kitar 900 Kepala Keluarga (KK). 
Dari jumlah itu, sekitar 355 KK 
dikategorikan sebagai  RTM yang 
tersebar di tujuh dusun, yakni Du-
sun Jalit, Metokan, Krajan, Curah 
Pondok, Klumprit, Kapasan Lor 
dan Kapasan Kidul. 

Menurut Kepala Desa Tongas 
Wetan, Kasan Nur Hadi, sebagi-
an besar penduduknya berprofesi 
sebagai petani, dan sebagian ke-
cil sebagan nelayan yang terkon-
sentrasi di sebelah utara desa. 

Kasan mengaku, program 
yang diturunkan Pemprov Jatim 
untuk pertama kali di desanya itu 
sangat bermanfaat untuk meng-
angkat derajat perekonomian 
warganya. “Selain dapat dijual, 
kotoran kambing dapat diman-
faatkan untuk pupuk kandang,” 
kata kepala desa yang baru 2,5 
tahun menjabat ini.   

PKPKM merupakan program 

pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan dengan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. 
Kegiatan ini mendasarkan ba-
hwa sumber daya manusia mer-
upakan satu-satunya aset yang 
dimiliki masyarakat miskin, dan 
perkembangannya memiliki ke-
pentingan yang mendasar dalam 
pengurangan kemiskinan. 

Kegiatan ini memperkuat 
kelembagaan pokmas terhadap 
bahaya dan resiko kegiatan eko-
nomi yang tidak menguntung-
kan, sekaligus membangun dan 
meningkatkan keahlian-keahlian 
yang dapat dipasarkan dan me-
ningkatkan kualitas hidup masy-
arakat miskin .

PKPKM dilakukan dengan 
pendekatan pemberdayaan ma-
syarakat, penguatan ekonomi lo-
kal di wilayah-wilayah pedesaan 
dan perkotaan serta penciptaan 
lapangan kerja. Kegiatan ini me-
libatkan Rumah Tangga Hampir 
Miskin hasil pendataan PPLS 
tahun 2008 yang notabene ma-
syarakat berpenghasilan rendah 
yang berpotensi mengalami per-
masalahan ekonomi dan sosial 
dengan tetap mengedepankan 
kekuatan partisipasi masyara-
kat. Pokmas sasaran kegiatan ini 
adalah pokmas nelayan, pokmas 
petani, pokmas peternak, pokmas 
pedagang (mlijo) pokmas pengra-
jin dan pokmas perempuan.

Kegiatan PKPKM dilakukan 
dengan memberikan kegiatan 
pada RTM hampir miskin melalui 
pemberian bantuan hibah yang 
bersifat revolving fund atau ban-
tuan dana bergulir yang disalur-
kan langsung kepada masyara-
kat dengan maksud agar dapat 
mengembangkan kemampu-
annya untuk menstimulasi dan 
mengukur potensi sumber daya 
internalnya dan sekaligus men-
gurangi secara bertahap keter-
gantungan pada sumber daya 
eksternal.(sal)
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Perlombaan desa/kelu-
rahan menjadi “unit of 
tools” (instrumen khu-
sus) untuk menakar se-

jauh mana desa-desa memiliki 
prakarsa terhadap kemajuan dan 
dinamika yang terjadi di tingkat 
regional atau pusat. Perlombaan 
desa/kelurahan menjadi “mesin 
pencari” praktek terbaik penyel-
enggaraan pemerintahan desa 
yang mengedepankan prinsip 
local good governance. Ada 8 in-
dikator yang menjadi fokus peni-
laian dalam perlombaan desa, di 

antaranya indikator pendidikan, 
kesehatan, pertanian, pemerinta-
han, dan sebagainya.

Perlombaan desa/kelurahan 
yang berlangsung sejak bebe-
rapa tahun yang lalu, diharapkan 
menjadi sarana pengembang 
efek berantai (multiphlier effect) 
bagi desa yang maju dan berha-
sil menjadi nominasi juara, untuk 
bisa menjadi media lesson lear-
ning (proses pembelajaran) bagi 
desa-desa yang lain. Sehingga, 
ketika di sebuah “region” pe-
merintahan terdapat desa yang 

maju maka akan diikuti oleh se-
mangat membangun bagi desa-
desa yang lain.

Provinsi Jawa Timur sendiri 
sejak era Orba hingga saat ini 
dikenal memiliki rekam jejak se-
bagai kabupaten yang serius 
mengembangkan desa berhasil. 
Desa Sidomulyo (Magetan) men-
jadi pilot project berbagai program 
pembangunan lintas bidang di 
era 80-an. Sementara paska re-
formasi ada beberapa desa yang 
namanya “moncer” karena men-
jadi desa berhasil dan masuk da-
lam nominasi desa tingkat nasio-
nal, di antaranya Desa Sidomukti 
yang dikenal kewirausahaan batik 
tradisional, serta berbagai desa 
yang lain menjadi desa-desa 
yang mampu mengembangkan 
program-program pembangunan, 
tata kelola pemerintahan yang 
baik dan pemberdayaan masy-
arakat.

Keberhasilan desa di Jawa 
Timur menjadi desa berhasil  di 
tingkat nasional merupakan out-
put dari kerja keras berbagai 
share holder dan stakeholder 
pemerintahan desa bersama du-
kungan partisipasi masyarakat.  
Ada beberapa nilai positif dari ke-
berhasilan lomba desa, yang bisa 
dikristalisasikan dalam beberapa 
pemahaman;

Pertama, desa-desa di Jawa 
Timur sebenarnya memiliki po-
tensi berkembang menjadi desa 
unggulan dengan spesifi kasi po-
tensi yang dimiliki. Namun sela-
ma ini tidak ada perhatian khusus 
dan orientasi program terpadu 

Perlombaan desa/kelurahan  adalah agenda pe-
merintah pusat yang dikoordinasikan dengan dae-

rah. Perlombaan desa/kelurahan menjadi sarana bagi 
pemerintah untuk menentukan dan mengevaluasi 

program pembangunan yang diimplementasikan di 
berbagai desa. Perlombaan desa/kelurahan memiliki 

visi untuk mendorong kemandirian desa dalam meng-
embangkan kemajuan ekonomi, sosial-budaya dan 

tata kelola pemerintahan.

Lomba Desa untuk 
Transformasi Sosial

Oleh Sri Indrawati Ismunandar
Kasubid Aset Desa di Bidang PKD Bapemas Magetan
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yang berupaya mengembangkan 
potensi tersebut. Baru ketika ber-
resultansi dengan momen lomba 
desa, ada inisiasi secara progresif 
untuk mengembangkan potensi 
alamiah dan potensi terskenario 
desa-desa tersebut.

Kedua, desa-desa di Jawa Ti-
mur memiliki basis tata kelola pe-
merintahan desa yang baik dan 
lepas dari berbagai konfl ik sosial. 
Hal tersebut didukung oleh kul-
tur sosiologis masyarakat yang 
mengedepankan prinsip harmoni 
dengan alam dan kehidupan ke-
manusiaan.

Ketiga, desa-desa di Jawa Ti-
mur memiliki kekuatan dalam ak-
tivitas lokal ekonomi yang mandiri 
yang menggambarkan keuletan 
masyarakat dalam mengolah po-
tensi alam untuk melanggengkan 
komunitas kehidupannya. Hal ter-
sebut berlangsung secara mewa-
ris dari waktu ke waktu.

Perlombaan desa/kelurahan  
ibaratnya tali ikat yang memper-
talikan antara wujud kehendak 
maju masyarakat, inisiatif pamong 
pemerintahan desa, serta dimen-
si kerjasama multipihak. Magetan 
menjadi barometer kemampuan 
desa untuk bisa tumbuh-kembang 
dalam berbagai bidang kehidupan 
sosial kemasyarakatan. Meski 
ada “setitik nila” yang membuat 
beberapa desa enggan maju da-
lam arena kompetisi lomba desa, 
namun secara makro inisiatif dan 
respons desa untuk media per-

lombaan desa/kelurahan berjalan 
dengan baik.

Namun di balik prestasi Jawa 
Timur dalam menghantarkan be-
berapa desa menjadi nominator 
desa terbaik di nasional dalam 
perlombaan desa/kelurahan ada 
catatan penting yang menjadi 
“PR” pemerintah dan masyara-
kat. “Bahwa perlombaan desa/ke-
lurahan belum bisa menjadi alat 
untuk mengembangkan transfor-
masi sosial yang berpengaruh 
terhadap daya dukung sistemik-
kultural terhadap kemajuan desa 
dan masyarakat.” 

Perlombaan desa akan efek-
tif menjadi alat bagi transformasi 
sosial apabila memenuhi bebe-
rapa persyaratan fundamental, 
yakni: Pertama, lomba desa/ke-
lurahan bukan momentum yang 
membuat desa menjadi enggan 
membangun karena malas dit-
unjuk menjadi wakil kabupaten 
dalam ajang lomba desa tingkat 
provinsi/nasional, namun men-
jadi momentum yang mendorong  
desa-desa bisa mengoptimalisa-
sikan partisipasi masyarakat da-
lam membangun sesuai skema 
program yang telah direncanakan 
(RPJMDes). Lomba desa/kelu-
rahan menjadi media untuk me-
naikkan peran serta masyarakat 
dalam program pembangunan, 
serta mengembangkan kemitraan 
fungsional antara pemerintahan 
desa dengan masyarakat lintas 
sektoral.

Kedua, perlombaan desa/
kelurahan mampu menjadi titik 
balik operasionalisasi ide segar 
tentang program pembangunan 
yang melekat dengan pember-
dayaan publik. Lomba desa/kelu-
rahan yang demikian tidak seka-
dar melalukan proses penjurian 
atas hitungan matematis, namun 
dengan observasi mendalam 
yang diikuti dengan analisa waca-
na tentang pengembangan desa. 
Lomba desa/kelurahan bukan 
menjadi rutinitas program, namun 
sebagai efek kejut program yang 
bisa menaikkan kapasitas kerja-
sama antara berbagai komponen 
yang ada di desa.

Ketiga, perlombaan desa/ke-
lurahan prosesnya berjalan fair, 
akuntabel, dan populis. Terbe-
bas dari praktek gratifi kasi, politik 
uang dan beragai lobi yang tidak 
proporsional. Lomba desa/kelu-
rahan menjadi sarana konsolidasi 
kepentingan yang ada di desa, 
dan jauh dari kepentingan meraih 
prestise kelompok tertentu.

Lomba desa/kelurahan ibarat-
nya adalah tuas pengungkit untuk 
mengangkat potensi desa agar 
dikenal secara luas,sehingga 
tumbuh prakarsa ekonomi yang 
saling bertautan dan membawa 
kemajuan berbasis kawasan. Di-
harapkan lomba desa bisa pula 
menjadi media promosi bagi desa 
untuk menarik investasi luar dae-
rah, dalam bidang perekonomian 
dan non perekonomian sehingga 
nantinya akan menjadi pintu ma-
suk bagi kemitraan usaha antara 
masyarakat dengan jaringan eko-
nomi lintas regional.

Lomba desa/kelurahan 
dengan demikian akan bisa me-
langgengkan spirit positif un-
tuk membangun yang sekaligus 
memberdayakan masyarakat. 
Semoga.

*) Kasubid Aset Desa di Bi-
dang PKD Bapemas Magetan
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Sebagai kota yang me-
miliki kultur pesantren 
yang kuat, Pemkot Pa-
suruan berencana me-

nyuguhkan suasana religius ala 
pesantren saat pencanangan 
yang dihadiri Gubernur Jawa Ti-
mur, Soekarwo.

Suasana religius pesantren 
yang dimaksud, menurut sekreta-
ris panitia lokal BBGRM ke-8 dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 
Jatim 2011, Bambang Imam Su-
giono SH MSi, adalah hadirnya 
enam peleton jamaah hadrah Is-
hari Kota Pasuruan yang siap me-
nyambut Gubernur Jatim dengan 
lantunan sholawat Nabi diiringi 
tabuhan hadrah. 

“Semarak tabuhan hadrah 
rencananya juga mengikuti pu-
kulan beduk oleh Gubernur Jatim 
saat membuka secara simbolis 
tanda dimulainya BBGRM di Ja-
tim,” ungkap Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat Kota Pa-
suruan ini.

Setelah itu, selama dua hari, 
juga akan digelar pameran pro-
duk unggulan dari berbagai dae-
rah di Jatim. Sebanyak 25 stand 
telah dipersiapkan oleh panitia 
bagi kabupaten/kota dan instansi. 

Selain itu, pengunjung juga da-
pat melihat langsung peragaan 
pembuatan kayu dan logam yang 
merupakan produk khas Kota Pa-
suruan, di samping pertunjukan 
seni dan budaya. 

Setelah puncak acara, men-
urut Bambang, Kota Pasuruan 
juga berencana akan menggelar 
acara puncak sendiri yang dipu-
satkan di kawasan pesisir kota, 
tepatnya di Kelurahan Panggung-
rejo, Kecamatan Bugul.    

Pemilihan lokasi di daerah 
utara kota tersebut berdasarkan 
kebijakan pembangunan Pemkot 
Pasuruan yang saat ini diarah-
kan ke wilayah pesisir utara. “Hal 
ini sebagai upaya pemerataan 
pembangunan, karena selama ini 
pembangunan lebih banyak dia-
rahkan di kawasan selatan, barat 
dan timur,” kata Bambang.

Untuk alasan itu juga, saat ini 
pedagang kaki lima setiap akhir 
pekan difokuskan di kawasan 
utara kota. Untuk mendukung 
kebijakan tersebut, Walikota Pa-
suruan bahkan mengimbau para 
pejabat untuk mengunjungi ka-
wasan utara bersama kerabatnya 
untuk sekadar membeli minum 
atau makanan guna meramaikan 

pasar di wilayah utara.
Sementara secara nasional, 

acara puncak BBGRM ke-8 dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 
akan dilaksanakan di Pontianak, 
Provinsi Kalimantan Barat. Pe-
ringatan puncak tersebut akan di-
hadiri langsung oleh Presiden RI, 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Kegiatan yang dilakukan sela-
ma satu bulan penuh ini meliputi 
kegiatan bidang kemasyarakatan 
seperti penyuluhan ideologi ne-
gara, hukum, sistem keamanan, 
dan penyuluhan kesadaran pem-
bayaran pajak. Bidang ekonomi 
meliputi pengembangan lembaga 
simpan pinjam, usaha mikro, bu-
didaya pertanian, dan peternakan, 
serta pembangunan prasarana 
perekonomian masyarakat.

Bidang sosial budaya dan 
agama meliputi penyuluhan kese-
hatan, kegiatan sosial yang bersi-
fat massal, pertunjukan seni dan 
budaya, serta pembangunan dan 
pemeliharaan sarana ibadah. Se-
mentara pada bidang lingkungan 
meliputi, pembangunan dan pe-
meliharaan sarana lingkungan, 
dan sarana air bersih. 

Kegiatan-kegiatan di atas di-
harapkan sinergis dengan ke-
giatan tim penggerak PKK dalam 
rangka melaksanakan 10 pro-
gram pokok PKK melalui kegia-
tan nyata sebagai motor pengge-
rak gotong royong di masyarakat 
baik di tingkat desa/kelurahan, 
kecamatan, hingga kabupaten/
kota, serta memberdayakan tim 
penggerak PKK dalam kegiatan 
kemasyarakatan khususnya yang 
berkaitan dengan pemberdayaan 
perempuan.(sal) 

Kota Pasuruan Siap Menyambut Pencanangan BBGRM dan HKG PKK 

Enam Peleton Jamaah Hadrah 
Ramaikan Pencanangan BBGRM

Menjadi tuan rumah Pencanangan Bulan Bhakti Gotong 
Rotong (BBGRM) ke-8 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-
39 Jatim tahun ini merupakan penghargaan yang luar 
biasa bagi Pemerintah Kota Pasuruan. Berbagai jenis 

penyambutan dan konsep acara sudah mulai disiapkan 
untuk menyambut saat pencanangan yang rencananya 
digelar 28 April 2011 di Gedung Olahraga Untung Suro-

pati Kota Pasuruan. 
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Dalam rangka mening-
katkan perekonomian 
masyarakat dan pe-
ningkatan pember-

dayaan ekonomi kerakyatan dan 
pemasyarakatan, Pemerintah Ka-
bupaten Bojonegoro melalui Ba-
dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (BPMD), Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) serta Dinas Pekerjaan 
Umum (PU) memberikan stimulan 
berupa bantuan alat cetak paving 
di beberapa lokasi di Kabupaten 
Bojonegoro. 

Dikatakan oleh Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan Ka-
bupaten Bojonegoro, Ir Rendra D 
Prakoso,  dalam upaya untuk me-
ningkatkan pemberdayaan masy-
arakat ini Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro memberikan stimulan 
untuk beberapa elemen baik desa 
dan pondok pesantren di wilayah 
Bojonegoro. 

Dengan demikian diharapkan 

akan mampu menggerakkan po-
tensi yang sudah ada dengan ada-
nya bantuan mesin cetak paving. 
Ditambahkan, bantuan mesin ce-
tak paving ini ada yang dirupakan 
alat mesin cetak paving langsung 
dan bantuan tunai yang nantinya 
akan dibelanjakan alat mesin ce-
tak. Besarnya bantuan ini kurang 
lebih Rp 30 juta kepada masing-
masing penerima. 

Bantuan mesin cetak paving 
ini diserahkan untuk 11 keca-
matan, yakni Kecamatan Trucuk 
bantuan diserahkan di Desa Pa-
gerwesi, Malo di Desa Sukorejo, 
Kasiman di Desa Kasiman, Pa-
dangan di Desa Dengok dan Ke-
dungadem bantuan diserahkan 
di Desa Kesongo. Bantuan lain 
diterimakan juga di Desa Ngraho 
diserahkan di Desa Nganti dan 
Desa Sugihwaras. Kecamatan 
Ngasem bantuan diserahkan di 
Ponpes Wasilatul Huda di Desa 
Dukuhkidul. Untuk Kecamatan 

Kepohbaru bantuan diserahkan di 
Ponpes Al Istiqomah Desa Mojo-
sari, Kecamatan Baureno ban-
tuan alat cetak paving diserahkan 
di Ponpes As-Syafa’ah Desa kali-
sari dan Desa Labaksari. 

Bantuan serupa juga dise-
rahkan di Ponpes Al-Rosyid dan 
Ponpes Abu Dzarin Desa Kendal, 
Kecamatan Dander dan Kecama-
tan Kalitidu bantuan diserahkan 
di Desa Talok, Desa Mayangge-
neng, Desa Beged, Desa Ngrin-
ginrejo, Desa Sudu dan Desa 
Panjunan. 

Sejak diserahkan pada No-
vember dan Desember 2010 
dua desa sudah berproduksi 
untuk memenuhi kebutuhan pa-
ving di lingkungan masing-ma-
sing, yakni di Desa Panjunan, 
Kecamatan Kalitidu dan Desa 
Kasiman, Kecamatan Kasiman. 
Masing-masing dikelola oleh 
Karang Taruna di masing-ma-
sing wilayah. (Atk) 

Kabupaten Bojonegoro

Alat Cetak Paving untuk 
Pemberdayaan Masyarakat
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Surat Pembaca

Profi l Desa 
di Madura

Redaksi yang terhormat, senang sekali saya 
dengan penerbitan bulletin Gema Desa, sebab 
memberi informasi seputar desa. Memang, se-
karang ini sulit mencari majalah yang fokus ke 
masalah pedesaan. Hanya saja, sepengetahu-
an saya, profi l desa di buletin Gema Desa ham-
pir tidak pernah mengangkat profi l desa-desa di 
Madura. Padahal banyak desa di Pulau Madura 
yang cukup bagus untuk diekspos. Selain itu, 
melalui surat pembaca ini, saya juga mengusul-
kan agar sesekali Gema Desa mengangkat po-
tensi desa atau UPK atau alam Pulau Bawean 
atau menurunkan laporan potensi-potensi desa-
desa di wilayah kepulauan Madura, sehingga 
isinya beragam. Demikian usul saya, terima ka-
sih.

Achmad Rozak, Bangkalan

Redaksi.
Usul Bapak kami pertimbangkan. Terima ka-

sih atas perhatiannya.

Pembentukan 
Kopwan Berangus 
Rentenir

Pentingnya membentuk LKM di pedesaan 
(salahnya dalam bentuk koperasi wanita), agar 
kalangan pengusaha mikro di pedesaan dapat 
mengakses modal. Salah satu problem selama 
ini adalah pengusaha mikro mau menerjuni usa-
ha tetapi kesulitan mendapatkan modal, bahkan 
mencari modal Rp 500.000 saja sulit. Kecuali 
ke rentenir. Itu sebabnya saya melihat pem-
bentukan LKM dalam bentuk kopwan mampu 
menghindarkan masyarakat atau pengusaha 
mikro dari jeratan ‘bank thithil’ atau rentenir. Ka-

renanya program ini perlu didukung. Pasalnya, 
tidak semua sektor riil, terutama usaha mikro, 
memenuhi persyaratan bank modern yang men-
gharuskan adanya agunan. 

Qomaruddin, Trenggalek.

Desa Pondasi 
Negara

Sebuah daerah atau wilayah akan mapan 
jika dasarnya kuat dan teratur.

Begitu juga dengan kabupaten, dasar/pon-
dasi yang seharusnya diperhatikan pemkab 
adalah desa. Desa adalah sebuah masyarakat 
yang otonom dan independen karena masyara-
katnya notabene tidak berpihak dan jarang ber-
singgungan dengan dunia liberal. Budayawan 
Mohammad Sobari mengatakan bahwa desa 
adalah cikal bakal suatu wilayah dan negara. 
Karena itu tidak seharusnya desa terpinggirkan. 
Desa harus menjadi kekuatan. Jika desa kuat 
maka kuat pula negara.

Joko Irwanto, Jombang

Sapi Madura
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Membeli laptop 
bekas bisa jadi 
pilihan menarik. 
Misalnya, Anda 

ingin menghemat uang atau 
sekedar membelikan laptop 
bagi anak agar melek kom-
puter. Apapun alasannya, 
berikut beberapa tips mem-
beli laptop bekas berkualitas 
seperti dikutip dari Blaptops:

1. Perhatikan 
Seksama Fisik 
Laptop

Casis Kondisi dari casis 
laptop mengindikasikan apa-
kah laptop bekas dirawat den-
gan baik. Perhatikan baik-baik 
seluruh casis laptop sehingga 
Anda tak menyesal di kemudian 
hari karena tak cermat menga-
mati kerusakan yang terjadi.

Layar Laptop
Layar LCD laptop adalah sa-

lah satu komponen paling ma-
hal. Karena itu, pastikan layar 
laptop masih mampu bekerja 
dengan baik.

Keyboard dan Touchpad
Pastikan keyboard dan touchpad 
laptop masih berfungsi baik. Hal 
ini karena mengganti keyboard 
dan touchpad, selain membutu-
hkan biaya juga tak semudah 
seperti halnya di desktop

2. Perhatikan Sek-
sama Komponen 
Dalam Laptop

Prosesor 
Untuk saat ini, sebaiknya 

Anda membeli laptop bekas ber-
prossesor minimal Pentium III. 
Prosesor ini masih mampu men-

jalankan sistem operasi modern 
seperti Windows XP dengan cu-
kup baik.

Memori
Memori RAM biasanya ber-

harga murah saat ini. Teliti kapa-
sitas RAM dan periksa apakah 
bisa diupgrade dengan mudah 
jika suatu saat Anda mengingin-
kannya Disarankan agar laptop 
punya kapasitas RAM minimal 
512 Mb.

Kapasitas Harddisk
Laptop lama mungkin hanya 

punya kapasitas harddisk mak-

simal 40 GB, bahkan ada yang 
hanya 10 GB. 
Tentukan ka-
pasitas yang 
memenuhi ke-
butuhan Anda 
dalam menyim-
pan data.

Baterai
Baterai lap-

top bekas bia-
sanya lemah. 
P e r t i m b a n g -
kan apakah 
Anda me-

mer lukan 
b a t e r a i 

baru . 

Jika misalnya 
laptop hanya dipakai di rumah, 

Anda mungkin tak perlu baterai 
baru dan bisa mengandalkan 
daya listrik.

3. Tanyai Diri Anda
Tanyakan pada diri Anda apa-

kah sudah mantap membeli lap-
top bekas. Apakah laptop bekas 
tersebut kira-kira bisa bertahan 
cukup lama atau apakah tidak 
sebaiknya Anda menunggu wak-
tu untuk membeli yang baru? 
Ingat, harga laptop baru makin 
menurun seiring perkembangan 
teknologi. Namun jika Anda su-
dah mantap membeli laptop be-
kas dengan mempertimbangkan 
berbagai untung rugi, lakukan 
saja.

Tips Membeli Laptop Bekas
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Tehnologi Tepat Guna

1. Pendahuluan
Limbah rumah tangga adalah 

limbah yang berasal dari dapur, 
kamar mandi,

cucian, limbah bekas industri 
rumah tangga dan kotoran manu-
sia. Limbah merupakan buangan/
bekas yang berbentuk cair, gas 
dan padat. Dalam air limbah ter-
dapat bahan kimia sukar untuk 
dihilangkan dan berbahaya. Ba-
han kimia tersebut dapat mem-
beri kehidupan bagi kuman-ku-
man penyebab penyakit seperti 
disentri, tipus, dan kolera.

Air limbah tersebut harus dio-
lah agar tidak mencemari dan ti-
dak membahayakan kesehatan 
lingkungan. Air limbah harus di-
kelola untuk mengurangi pence-
maran. Pengelolaan air limbah 
dapat dilakukan dengan mem-
buat saluran air kotor dan bak pe-
resapan dengan memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak mencemari sumber 
air minum yang ada di daerah 
sekitarnya baik air dipermukaan 
tanah maupun air di bawah per-
mukaan tanah.

2)  Tidak mengotori permuka-
an tanah.

3) Menghindari tersebarnya 
cacing tambang pada permukaan 
tanah.

4)  Mencegah berkembang bi-
aknya lalat dan serangga lain.

5) Tidak menimbulkan bau 
yang mengganggu.

6) Konstruksi agar dibuat se-
cara sederhana dengan bahan 
yang mudah didapat dan murah.

7)  Jarak minimal antara sum-
ber air dengan bak resapan 10 
m.

Pengelolaan yang paling 
sederhana ialah pengelolaan 
dengan menggunakan pasir dan 
benda-benda terapung melalui 
bak penangkap pasir dan saring-

an. Benda yang melayang dapat 
dihilangkan oleh bak pengendap 
yang dibuat khusus untuk men-
ghilangkan minyak dan lemak. 
Lumpur dari bak pengendap per-
tama dibuat stabil dalam bak pem-
busukan lumpur, di mana lumpur 
menjadi semakin pekat dan sta-
bil, kemudian dikeringkan dan 
dibuang. Pengelolaan sekunder 

dibuat untuk menghilangkan zat 
organik melalui oksidasi dengan 
menggunakan saringan khusus. 
Pengelolaan secara tersier hanya 
untuk membersihkan saja. Cara 
pengelolaan yang digunakan ter-
gantung keadaan setempat, se-
perti sinar matahari, suhu yang 
tinggi di daerah tropis yang dapat 
dimanfaatkan. 

2. Uraian Singkat
Bak sampah dapat dipakai 

untuk membuang kotoran seperti 
daun, plastik,

kertas. Pembakaran kotoran 
dari sampah untuk bak yang di-
buat dari kayu diambil dahulu lalu 
dibakar di tempat. Sampah kom-
pleks perumahan biasanya diam-
bil dengan gerobak sampah/truk 
sampah dan dibuang ke tempat 
lain.

3. Bahan
•Bak batu bata
•Bak dari kayu
•Tutup bisa dari seng/kayu
•Batu bata
•Pasir

•Semen
•Paku
•Lem
4.Peralatan
•Gergaji
•Cetok
•Palu besi
•Parang
•Skop
•Pasak

5. Pembuatan
Dibuat bak, bisa dari kayu 

bekas/batu bata atau bisa juga 
dari porselin. Bak dari kayu le-
bih sederhana tetapi kotoran 
tidak dapat dibakar, karena 
bak akan terbakar. Bak yang 
dari batubata, kotorannya bisa 
dibakar. Agar supaya kayu 
bawah tidak terkena rayap 
dapat dibuatkan kaki. Begitu 
pula pada bak batu bata, agar 

mudah memindahkan bak. Cara 
pembuatan bak ini dapat dilihat 
pada Gambar di bawah ini.

6. Penggunaan
Untuk membuang kotoan 

sampah seperti kertas, daun, dan 
sebagainya.

7. Pemeliharaan
•Bak kayu perlu di cat
•Setelah penuh diambil terus 

dibakar
•Jangan membuang yang ber-

bau busuk seperti bangkai, dsb.
8. Keuntungan
Kayu mudah didapatkan dan 

dapat juga dari kayu bekas dan 
lebih praktis 

biayanya tidak mahal. Untuk 
bak batu bata juga praktis langs-
ung dapat dibakar

di tempat.
9. Kerugian
Untuk bak dari kayu cepat ru-

sak karena kena air hujan, panas. 
Untuk bak batu bata apabila di-
bakar dapat mengganggu ling-
kungan sekitarnya karena asap-
nya (sumber: ristek/rif)

Pengelolaan Sampah
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Minuman berenergi, 
soft drink dan jus 
buah buatan memi-
liki efek yang buruk 

bagi kesehatan. Minuman 
tersebut kebanyakan meng-
andung pemanis buatan, pe-
warna, dan sebagainya. Tetapi, 
masih banyak minuman yang 
bermanfaat baik untuk keseha-
tan tubuh kita. Contohnya se-
perti berikut ini:

1. Air putih
Air putih adalah cairan pa-

ling dasar yang dibutuhkan 
tubuh manusia. Air diperlukan 
untuk memainkan fungsi di 
otak, ginjal dan jantung. Hidrasi 
yang tepat membantu menjaga 
sendi dan pelumasan otot. Air 
bahkan bisa membantu Anda 
dalam menurunkan berat badan 
dengan menekan nafsu makan 
dan mempercepat metabolisme. 
Dianjurkan minum 8 gelas air pu-
tih setiap hari.

2. Teh hijau
Teh hijau merupakan gudang 

dari mineral dan antioksidan. Hal 
ini dapat meningkatkan metabo-
lisme sehingga membantu menu-
runkan berat badan, otak menjadi 
rileks, meningkatkan kesehatan 
jantung dan bahkan dapat men-
gontrol diabetes dan eksim.

Flavonoid dan polifenol yang 
terkandung dalam teh hijau dapat 
membantu meningkatkan keke-
balan tubuh ke tingkat yang luar 
biasa, dan kandungan catechin 
hadir dapat menghilangkan kan-
tuk dan bekerja sebagai pengu-
rang stres.

3. Susu
Kalsium dalam susu tidak ha-

nya membantu memperkuat tu-
lang tetapi juga berkontribusi ter-
hadap pengrusakan lemak yang 
tersimpan dalam sel-sel lemak 
dalam tubuh. Jika Anda berenca-
na menurunkan berat badan atau 
takut dengan kandungan lemak 
dalam susu, pilihlah susu skim.
4. Jus buah dan sayur 
segar

Buah dan sayur sangat di-
butuhkan untuk kesehatan, tetapi 
mengonsumsinya dengan dima-
kan biasa terkadang bisa mem-
bosankan, sehingga menikmati-
nya jus buah atau sayur adalah 
salah satu pilihan yang baik. Tapi 
sebaiknya tidak menambahkan 
banyak gula pada jus segar ter-
sebut.

5. Yoghurt
Yoghurt menyediakan kalsi-

um, vitamin B kompleks, kalium 

dan fosfor. Jika dibuat dari bak-
teri probiotik, hal tersebut juga 
bermanfaat untuk sistem pencer-
naan Anda.

6. Kopi
Kopi juga merupakan minu-

man sehat bila dikonsumsi tidak 
terlalu banyak (1 atau 2 cangkir 
per hari). Kafein telah lama dike-
nal untuk meningkatkan kewas-
padaan. Selain itu, kafein juga 
dikenal dapat melindungi tubuh 
dari penyakit Parkinson, Alzhei-
mer, bentuk-bentuk tertentu dari 
penyakit jantung dan kanker usus 
besar. 

Penelitian terakhir juga 
menunjukkan bahwa dosis mo-
derat kafein dapat mengurangu 
nyeri pasca latihan otot hingga 48 
persen, sehingga membuat lebih 
mudah bagi pemula untuk transi-
si dari minggu pertama ke dalam 
program latihan yang lebih lama 
(tips sehat/rif).

Minuman yang 
Baik untuk Kesehatan
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Kapulaga (Amomum car-
damomum) selama ini 
dikenal sebagai rempah 
untuk masakan dan 

juga lebih banyak digunakan un-
tuk campuran jamu. Di beberapa 
daerah kapulaga dikenal dengan 
nama kapol, palago, karkolaka, 
dan lain-lain.

Tanaman kapulaga merupa-
kan tanaman herbal yang mem-
bentuk rumpun, bentuknya se-
perti tumbuhan jahe, dan dapat 
mencapai ketinggian 2-3 meter. 
Pada umumnya kapulaga tum-
buh di hutan-hutan yang masih 
lebat. Kapulaga hidup subur di ke-
tinggian 200-1.000 meter di atas 
permukaan laut.

Pemanfaatan kapulaga lokal 
sebagian untuk industri farmasi 
dan sebagian lagi sebagai bahan 
kuliner. Selain untuk kuliner dan 
industri farmasi, kapulaga juga me-
rupakan bahan minyak atsiri dan 
oleoresin.

Dalam perdagangan internasio-
nal, minyak kapulaga dikenal den-
gan nama Cardamon Oil. Kand-
ungan True Cardamon Oil adalah 
terpen, terpeneol dan sineol. Se-
mentara False Cardamon Oil selain 
mengandung tiga bahan tadi juga 
masih ada kandungan berneol dan 
kamfernya.

Biji yang diambil dari tumbuhan 
sebelum buah masak benar, dapat 
dimanfaatkan sebagai obat. Dalam 
dunia obat-obatan biji yang telah 
dikeringkan dinamakan semen 
cardamomi. Selain bijinya, yang 
digunakan untuk obat adalah ba-
gian akar, buah, dan batangnya.

Kapulaga mengandung minyak 
atsiri, sineol, terpineol, borneol, 

protein, gula, lemak, silikat, beta-
kamfer, sebinena, mirkena, mirte-
nal, karvona, terpinil asetat, dan 
kersik. Dari kandungan tersebut 
kapulaga memiliki khasiat sebagai 
obat batuk. Kapulaga juga memiliki 
khasiat untuk mencegah keropos 
tulang.

Beberapa pabrik bumbu juga 
mengekstrakkan minyak asiri dari 
biji kapulaga menjadi Cardamom 
oil yang kemudian dikemas dalam 
botol. Dalam bentuk minyak ini 
pula, kapulaga dipakai untuk me-
nyedapkan soft drink dan es krim 
di pabrik Amerika.

Tanaman kapulaga sekarang 
banyak ditanam masyarakat. Se-
bagai studi mari kita lihat pendu-
duk di di Desa Sedayu, Kecama-
tan Loano, Kabupaten Purworejo, 
Jawa Tengah. Petani di desa ini 
sekarang diuntungkan dengan ta-
naman kapulaga. Jenis tanaman 
rempah-rempah ini hanya sekali 
tanam dan dapat dipanen berkali-
kali setiap bulan. Harga kapulaga 
kering mencapai Rp 40 ribu per 
kilogram, sedangkan kapulaga 
basah mencapai Rp 8 ribu per ki-

logram. Di samping itu, perawatan 
terhadap tanaman ini tidak terla-
lu rumit, bahkan sebagian besar 
menjadi kegiatan sampingan ibu-
ibu rumah tangga.

Para petani memanfaatkan 
bantuan bibit kapulaga dari Dinas 
Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, 
ditanam secara tumpangsari di 
lahan hutan Perum Perhutani Ke-
satuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Kedu Selatan. 

Diakui Sutrisno (34), salah 
seorang petani, pemeliharaan ta-
naman ini tidak terlalu sulit. “Paling 
hanya membersihkan rumput yang 
tumbuh di sekitar tananam disertai 
pemupukan,” katanya.

Dengan cara tanam tumpang-
sari, satu hektar lahan dapat diisi 
dengan pisang atau tanaman tahu-
nan sebanyak 300 sampai 400 po-
hon dan kapulaganya sekitar 1.400 
sampai dengan 1.500 rumpun. Ta-
naman pisang, setelah lewat umur 
satu tahun, tiap tahunnya dapat 
dipanen dua kali masing-masing 
satu tandan @ 15 kg. per rumpun. 
Bararti dari pisang akan didapat 
hasil antara 9 sampai dengan 12 
ton buah. Dengan harga per kg 
Rp 500,- (di Jawa) maka dari satu 
hektar lahan tumpangsari itu akan 
didapat hasil Rp 4.500.000,- sam-
pai dengan Rp 6.000.000,-

Kalau yang ditanam kapulaga 
lokal (ketinggian lahan di bawah 
700 m. dpl), maka hasilnya per rum-
pun per tahun 2 kg buah kapulaga 
basah atau 0,5 kering. Berarti dari 
tiap hektar dengan populasi 1.400 
sampai 1.500 rumpun kapulaga lo-
kal akan didapat hasil  2.8 ton – 3 
ton buah basah atau 560 kg – 600 
kg. Buah kapulaga kering (bobot 
buah kering ± 20% dari bobot buah 
basah). Dengan harga Rp 20.000,- 
per kg, maka hasilnya antara Rp 
11.200.000 sampaiRp 12.000.000 
per hektar per tahun. (*)

Peluang Kapulaga
Redaksi yang terhormat, saya pernah mendengar bahwa 
tanaman kapulaga prospeknya bagus untuk dikembang-

kan di lahan rakyat. Bisa dijelaskan? 
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MOCAF merupakan 
kependekan dari kata 
dalam bahasa Inggris 
“Modifi ed Cassava 

Flour “ yang dalam bahasa 
Indonesianya disebut 
juga “Modifi kasi Te-
pung Ketela Po-
hon”. Secara de-
fi nitif, MOCAF 
adalah produk 
tepung dari 
s i n g k o n g 
yang dipro-
ses meng-
g u n a k a n 
prinsip me-
mod i f i kas i 
sel singkong 
secara fer-
mentasi.  Mik-
roba BAL (Bakteri 
Asam Laktat) mendo-
minasi selama fermentasi 
tepung singkong ini.

 Kondisi saat ini menunjukkan 
bahwa produk MOCAF secara 
ekonomis ternyata jauh lebih mu-
rah daripada produk terigu yang 
selama ini beredar di pasaran. 
Bahan baku yang mudah dibu-
didayakan, murahnya harga ubi 
kayu di pasaran saat ini, serta 
proses pengolahan tepung yang 
tidak memerlukan teknologi ting-
gi, membuat harga MOCAF saat 
ini hanya berkisar antara 40-60 

persen dari harga terigu. 
Hal ini membuat produk 
jadi apapun yang dihasil-
kan dari MOCAF ini akan 
lebih menguntungkan di-
bandingkan dengan te-
pung terigu.

Dari bahan MOCAF, 
bisa dibuat berbagai ma-
cam kue, di antaranya kue 
semprit keju, dengan re-

sep seperti berikut:

Bahan:
• Mentega 250 gram 
• Gula Halus 75 gram
• Tepung Terigu protein Sedang 

275 gram (diganti Tepung Mo-
caf)

• Susu bubuk 25 gram
• Garam 1/4 sendok Teh

• Keju Cheddar 50 gram, parut

Cara membuat:
1. Kocok mentega hingga 

lembut, lalu masukkan gula, ko-
cok kembali hingga tercampur 
rata.

2. Masukkan tepung terigu, 
susu bubuk, keju parut dan ga-
ram, aduk rata.

3. Lasukkan adonan ke dalam 
kantong semprot dengan bantu-
an spuit semprotkan membentuk 

bunga.
4. Lakukan hingga ado-

nan habis dan letakkan 
dalam loyang datar yang 
telah dioles margarine.

5. Panggang dalam 
suhu 170’C selama 25 
menit hingga matang, 
angkat.

Hasilnya:  Seperti 
kebanyakan kue ke-
ring lainnya, renyah, 
gurih dan enak. Teks-
tur tidak ada bedanya 
dengan menggunakan 

terigu. Wowww!!

Nah, ternyata beneran 
lho. Tepung Mocaf bisa 

jadi alternatif pengganti te-
pung terigu. Berikutnya, bisa 

dicoba untuk roti, mie dan cake 
besar (base cake untuk dekorasi 
kue). Setidaknya, dengan harga 
yang lebih murah Tepung Mocaf 
punya keunggulan tersendiri. 
Produksi anak negeri!! Patut di-
banggakan...

Selain itu kandungannya yang 
bebas gluten, sangat membantu 
ketersediaan bahan untuk pen-
derita Autism dan intoleransi 
Gluten (Citra Kusuma/rif).

Semprit 
MOCAF Keju
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Ida Nur Aini, Ketua Gerbangmas Desa Pronojiwo

Perangi Pernikahan DiniPerangi Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini 
atau kawin muda adalah sisi 

potret yang memperihatinkan 
bagi masyarakat kita. Kebia-
saan yang sering dijumpai di 
kawasan pedesaan terpen-

cil khususnya yang memiliki 
masyarakat dengan tingkat 

pendidikan rendah ini jangan 
diteruskan hingga menjadi 

budaya. Harus ada upaya revo-
lusi pemikiran dan pencerahan 

kepada masyarakat bawah.
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Fenomena tersebut yang 
menggugah Ketua Gera-
kan Membangun Masy-
arakat Sehat (Gerbang-

mas) Desa Pronojiwo, Ida Nur 
Aini untuk mengerahkan kekua-
tan melakukan sosialisasi kepada 
ibu-ibu rumah tangga di desanya 
yang menganggap mengawinkan 
anak di usia muda sebagai salah 
satu upaya lepas dari beban eko-
nomi. 

Wanita kelahiran Malang, 15 
April 1977 ini menganggap, per-
kawinan di usia yang secara fi sik 
maupun mental belum siap terse-
but membuat pasangan sering-
kali dilanda pertengkaran karena 
mempertahankan egoisme ma-
sing-masing yang ujungnya ber-
akhir pada perceraian. Dan tidak 
dapat dipungkiri, tingginya angka 
perceraian banyak disumbang 
oleh pasangan-pasangan muda. 

Karena itu, lewat lembaga ke-
masyarakatan yang dia pimpin 
sejak 2001 tersebut, dibantu PKK, 
dan tokoh masyarakat, ibu tiga 
anak ini tidak segan-segan un-
tuk turun ke rumah-rumah warga 
untuk menyosialisasikan bahaya 
pernikahan dini.

Menurut lulusan SMEA Negeri 
Turen tahun 1995 ini, ada dua 
dampak paling dirasakan anak 
saat menikah pada usia dini. Ya-
kni dampak fi sik, dan dampak 
psikologis. Untuk dampak fi sik, 
secara usia, organ intim atau alat 
reproduksi anak di bawah umur 
belum siap untuk melakukan hu-
bungan seks. Kalaupun hal ini di-
paksakan, anak tersebut merasa 
kesakitan, sehingga berdampak 
pada kesehatan dan menimbul-
kan perasaan trauma berhubung-
an seks berkepanjangan. Apa-
lagi, jika anak sampai hamil dan 
melahirkan di usia muda.

Perobekan besar organ intim 
akibat pemaksaan hubungan 
seks akan menyebabkan in-

feksi dan bukan tidak mungkin 
dapat membahayakan jiwa si 
anak. Terlebih lagi, jika hubung-
an seks didasari dengan keke-
rasan, bukan atas dasar suka 
sama suka.

Untuk dampak psikologis, se-
jatinya, anak berusia di bawah 
umur belum paham benar menge-
nai hubungan seks dan apa tuju-
annya. Mereka hanya melakukan 
apa yang diharuskan pasangan 
terhadapnya tanpa memikirkan 
hal yang melatarbelakanginya 
melakukan itu. Jika sudah de-
mikian, anak akan merasakan 
penyesalan mendalam dalam 
hidupnya.

Akibatnya, ia sering murung 
dan tidak bersemangat. Bahkan, 
ia pun akan merasa minder un-
tuk bergaul dengan anak-anak 
seusianya mengingat statusnya 
sebagai istri. Selain itu, pernika-
han usia dini ini dapat merenggut 
hak anak untuk meraih pendidi-
kan wajib minimal 9 tahun. “Oleh 
sebab itu, para orang tua harus 
berhati-hati mengambil keputu-
san untuk menikahkan anak di 
usia dini dengan alasan apa pun,” 
katanya. 

Akifi tas Ida tidak hanya ber-
henti sampai di situ, selain men-
jadi ketua Gerbangmas desa, Ibu 
dari Galang Antero Bakti, Satria 
Bakti Ramawiguna, dan Nazil Ih-
mal Zanubah ini juga menjabat 
sebagai ketua PKK desa. Namun 
dia sangat bersyukur, karena 
keluarganya mendukung penuh 
aktifi tas positifnya dalam turut 
serta membangun desa secara 
jasmaniah dan rohaniah. 

Lahirnya program Gerbang-
mas sesungguhnya dilatar 
belakangi oleh keinginan kuat ke-
tika melihat potensi pos pelaya-
nan terpadu (Posyandu) dalam 
memelihara kesehatan masyara-
kat, terutama ibu dan anak, agar 
bisa menjadi sentral pendidikan 

maupun pelatihan kesehatan 
masyarakat. Gerbangmas jelas 
beritikad mendorong serta meng-
embangkan potensi masyara-
kat, dunia usaha, LSM, lembaga 
– lembaga lintas sektoral dengan 
seluruh komponen yang ada, ke-
mudian bersama – sama gotong 
royong menuju lumajang sehat. 

Agar penyelenggaraan Ger-
bangmas bisa mencapai tujuan 
dan tepat sasaran, dibentuklah 
model pengorganisasian yang 
sistematis. Di tingkat kabupaten 
di bentuk Tim Kabupaten yang 
terdiri dari Tim Pembina dan Tim 
Pelaksana. Di tingkat Kecamatan 
di bentuk tim kecamatan yang di 
ketuai Ketua Tim Penggerak PKK 
Desa, sedangkan kepala desa 
sebagai penanggung jawab. Dan 
yang paling vital di tingkat Posy-
andu, peran kader merupakan un-
sur pelaksana yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat. 

Kepala Desa Pronojiwo, Ju-
nedi Rais mengatakan, aktifi tas 
Gerbangmas di desanya sangat 
membantu dalam menyehatkan 
masyarakat desa. Paling tidak 
kader-kader Gerbangmas ber-
hasil memberikan pengertian 
kesehatan secara dini kepada 
masyarakat tentang bahaya su-
atu penyakit dengan pendeka-
tan medis. “Jika dulu masyara-
kat mengandalkan dukun untuk 
mengobati penyakit, sekarang 
mulai beralih ke bidan. Artinya, 
masyarakat mulai mengguna-
kan cara medis untuk mengobati 
penyakit,” katanya.  

Kesadaran masyarakat akan 
kesehatan juga nampak signifi kan 
di desanya, sehingga dia menja-
min 100% rumah tangga di Desa 
Pronojiwo memiliki jamban dan 
bebas ODF. Hal tersebut setelah 
pihaknya membangun 182 jam-
ban khusus bagi rumah tangga 
miskin yang menghabiskan dana 
lebih dari Rp 180 juta. (sal)
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