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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Sebagai pelaksana kegiatan rutin 
Bulan Bakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM), Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 

Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa 
tahapan. Mulai dari sosialisasi, presentasi 
penilaian hingga penilaian lapangan di ma-
syarakat. Hal itulah yang sebulan terakhir 
berlangsung untuk menyukseskan peraya-
an puncak Bulan Bakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan 
Gerak PKK ke-42 tahun 2014.

Dalam terbitan Gema Desa kali ini, se-
ngaja kami hadirkan pernik-pernik terkait 
dengan BBGRM tersebut. Sengaja kita ingat-
kan, betapa karakter dan nilai-nilai yang ter-
pelihara di masyarakat yang terfokus pada 
nilai gotong royong menjadikan kehidupan 
masyarakat damai dan rukun. Nilai-nilai yang 
mendorong hidup dengan penuh kebersama-
an inilah, yang tetap menjadi orien tasi Bape-
mas guna meningkatkan ikhtiar menuju pem-
berdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, selain bisa 
dilihat dari nilai kegotong-royongan, juga 

akan dilanjutkan dengan penilaian terhadap 
pontensi dan tingkat kemajuan desa/kelurah-
an. Inilah yang dalam beberapa bulan men-
datang, juga menjadi bagian dari aktivitas 
Bapemas.

Kembali pada kegiatan Bulan Bakti Go-
tong Royong Masyarakat (BBGRM), dalam 
penilaian lapangan akan banyak dijumpai 
fakta dan data yang jelas. Ada beberapa 
masalah yang terjadi, terkadang aktivitas 
dan kegiatan memang ada dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Sayangnya, ke-
tika ditanya soal data kurang bisa diwujud-
kan. Inilah yang harus dilakukan pembinaan 
dan tim penilai akan memberikan tambahan 
informasi.

Antara desa dan tim penilai yang ditunjuk, 
tentu akan melakukan berbagai komunikasi 
aktif untuk memenuhi persyaratan dan ke-
lengkapan datanya. Dengan demikian, akan 
memudahkan penilaian lebih lanjut. Hasil-
nya, akan lebih memuaskan dan lebih baik 
dibanding masa sebelumnya.

Dalam laporan utama kali ini, selain di-
tampilkan penjadwalan penilaian, juga ke-

giatan presentasi penilaian yang 
telah berlangsung di gedung 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. 
Dilengkapi juga de ngan sejumlah 
artikel pendukung, seperti profi l 
desa dan profi l tokoh yang terkait 
langsung dengan pemberdayaan 
masyarakat.

Akhirnya, semoga edisi kali 
ini memenuhi harapan untuk me-
nyukseskan pelaksanaan puncak 
peringatan Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) XI 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-
42 tahun 2014, yang dijadwalkan 
akan berlangsung di Ngawi. Se-
lamat membaca!

Nilai Luhur 
yang Terpelihara
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Gotong royong memiliki 
suatu  pengertian beker-
ja secara bersama- 
sama untuk mencapai 

tujuan bersama yang dilakukan 
dengan adil dan tanpa pamrih. 
Bekerja secara bersama-sama 
di sini memiliki makna saling to-
long menolong tanpa membeda-

Rasa kegotong-royongan di masyarakat perlahan 
 mengalami kelunturan. Bulan Bakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) XI tahun 2014, dirangkaikan 
 dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42, 

merupakan ikhtiar tetap terjaganya nilai dan watak 
khas bangsa tersebut.

MENJAGA SEMANGAT 
GOTONG ROYONG
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bedakan kelas sosialnya, suku, 
bangsa, ras, agama dan budaya 
yang dimilikinya. Adapun tujuan 
bersama yang ingin dicapai buda-
ya  gotong royong, untuk mewujud-
kan kerukun an dan kedamaian an-
tar bangsa Indonesia serta dapat 
mendekatkan bangsa untuk men-
capai tujuan nasionalnya.

Zaman boleh berubah, akan 
tetapi manfaat yang dirasakan de-
ngan adanya semangat gotong ro-
yong jangan sampai hilang. Jika da-
hulu masyarakat dalam memupuk 
semangat gotong royong sangat 
mudah, khususnya di pedesaan. 

Masyarakat mayoritas bekerja se-
bagai petani.  Kini, dengan tingkat 
kesibukan masyarakat yang cukup 
padat dimana mayoritas jenis pe-
kerjaan beralih dari pertanian ke 
industri menjadikan setiap individu 
sangat sulit meluangkan waktu un-
tuk berkumpul bersama melakukan 
kegiatan kemanusiaan kalau tidak 
dijadwal sebulan sebelumnya.

Gotong royong dapat diibarat-
kan seperti sapu lidi. Sapu lidi 
dapat dikatakan sapu dan dapat 
membersihkan kotoran apabila ter-
diri dari banyak lidi yang diikat kuat. 
Sehingga dapat gotong royong 

atau bersama-sama menyingkir-
kan kotoran atau sampah. Namun, 
jika hanya terdapat satu lidi dia ti-
dak dapat dikatakan sapu karena 
tidak dapat digunakan membersih-
kan sampah atau kotoran. 

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

Gotong royong dapat kita wu-
judkan baik didalam lingkup ke-
luarga, sekolah maupun dima-
sarakat. Apabila gotong royong ini 
dapat terwujud dalam semua ling-
kup, dengan sendirinya kesatuan 
dan persatuan di negara ini akan 
tetap terjaga. Meskipun di zaman 
yang serba modern, penuh dengan 
teknologi canggih, teknologi digi-
tal, tetapi jangan sampai budaya 
gotong royong dan ramah tamah 
ini luntur, bahkan hilang dari ke-
hidupan masarakat Indonesia. Kita 
harus bisa menyatukan budaya le-
luhur, termasuk gotong-royong dan 
ramah tamah ini. 

Rasa kegotong-royongan di 
masyarakat kita meski perlahan su-
dah mengalami kelunturan. Terkait 
hal tersebut, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur terus menggalakkan 
berbagai acara untuk membangkit-
kan semangat kegotong-royongan 
ini. Salah satu bentuk konkretnya 
adalah dengan kegiatan Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI tahun 2014, dirang-
kaikan dengan Hari Kesatuan Ge-
rak (HKG) PKK ke-42.

Menurut Suriaman, SH, MSi, 

Kepala Bidang Sosial Budaya dan 
Partisipasi Masyarakat Bapemas, 
telah lama berlangsung sebelum-
nya, dalam menyemarakkan Bulan 
Bakti Gotong Royong, melibatkan 
Tim Penggerak PKK. “Dengan 
demikian, nantinya pelaksanaan 
Bulan Bakti Gotong Royong akan 
lebih meriah dan semarak,” tu-
turnya.

Sementara itu, Kasubid Sosial 
Budaya dan Partisipasi Masyara-
kat (Bappemas) Provinsi Jatim, 
Ir Djoko Soetiono, mengatakan, 
untuk tahun 2014 ini, puncak pe-
ringatan hari Bulan Bakti Gotong-
Royong, berlangsung 8-10 Mei, di 
Kabupaten Ngawi.

Seperti diketahui, dalam per-
juangan di Indonesia, karakter 
khas masyarakat dalam bentuk go-
tong royong antar masyarakat yang 
memperkuat energi tokoh-tokoh 
perjuangan kemerdekaan. Jauh 
sebelum merdeka, istilah gotong-
royong merupakan kekuatan siner-
gis antarmasyarakat yang terdapat 
di Indonesia.

Proklamator kita, Soekarno 
pada 1964 menyebut kata gotong 
royong sebagai perasaan dari 
dasar negara Pancasila, yang nilai-
nilainya digali dari sejarah bangsa 
Indonesia. Gotong royong telah 
menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari pada hampir seluruh 
suku bangsa, ia juga dapat dise-
but sebagai inti kekuatan budaya 
masyarakat Indonesia yang dapat 
dijadikan landasan semangat dan 
tindakan kolektif untuk merevitali-
sasi nilai-nilai kebersamaan dalam 
kegotong-royongan.

Gotong royong berarti bahu 
membahu, saling bergandengan 
tangan, atau memikul beban se-
cara bersama sebagai bagian 
dari pemberdayaan diri secara 
kolektif untuk menyelesaikan atau 
mengatasi suatu persoalan, dan 
sekaligus juga untuk menggapai 
tujuan kebaikan bersama. Gotong 
 ro yong mengandung makna keber-
samaan, kesetaraan, keadilan dan 
kebersamaan dalam memecahkan 
masalah untuk mencapai tujuan 
bersama. Cukup disayangkan, si-
fat dan budaya kegotong-royongan 
akhir-akhir ini hampir menjadi ceri-
ta romantis bagi generasi muda. 

Revitalisasi nilai-nilai kema-
syarakatan dalam mewujudkan 
kembali semangat kegotong- 
royongan di masyarakat menjadi 
sesuatu yang urgen. Semangat ke-
bersamaan yang pernah berkem-
bang di masyarakat dapat diwu-
judkan karena adanya sentimen 
keagamaan, kesatuan perasaan, 
dan kesatuan tujuan. (yad)

Laporan UtamaLaporan Utama
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Jatim  Laksanakan Seleksi  
Gelar BBGRM XI dan HKG PKK Ke-42

Nilai kegotong-royongan 
merupakan salah satu 
karakter khas yang ter-
pelihara di tengah ma-

syarakat Indonesia. Lebih khusus 
lagi, hal itu tetap berlaku di kalang-
an masyarakat di pedesaan yang 
menghuni sebagian besar pen-
duduk di negeri ini.

Karakter kegotong-royongan 
itu, menjadi identitas khas yang 
membedakan dengan bangsa lain. 
Sehingga, menjadi kekuatan yang 
tak tergoyahkan demi terwujudnya 
kesatuan bangsa. 

Karena itulah, Badan Pember-
dayaan Masyarakat Provinsi Jatim, 
dalam hal ini Bidang Sosial Budaya 
dan Partisipasi Masyarakat, meng-

gelar Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) XI, tahun 
2014. Kegiatan ini menjadi agen-
da tahunan bukan saja di tingkat 
provinsi, melainkan juga di tingkat 
nasional. Bahkan, juga digelar di 
tingkat kabupaten/kota, sebagai 
seleksi awal guna memasuki pe-
nilaian tingkat provinsi Jawa Timur. 

Menurut Ir Djoko Soetiono, Ka-
sub Bidang Kemandirian Sosial 
Budaya Masyarakat, kegiatan Bu-
lan Bakti Gotong Royong tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
integrasi sosial guna memperkuat 
persatuan bangsa serta mem-
perkokoh Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia (NKRI). 

“Dengan diadakan kegiatan ini, 

secara umum akan menjadi ikhtiar 
kita untuk meningkatkan partisi-
pasi, rasa memiliki dan rasa tang-
gung jawab masyarakat dalam 
pembangunan  melalui pelibatan 
lembaga kemasyarakatan. Dengan 
begitu, kita akan menjadikan go-
tong royong masyarakat dan pem-
berdayaan kesejahteraan keluarga 
sebagai momentum kebersamaan, 
kepedulian serta komitmen ber-
sama dalam menuju masyarakat 
yang sejahtera,” tutur Djoko, me-
wakili Suriaman, SH, MSi, Kepala 
Bidang Sosial Budaya dan Partisi-
pasi Masyarakat Bapemas Provinsi 
Jawa Timur.

Diadakan Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat dalam serang-
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kaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) 
PKK, yang di Provinsi Jawa Timur 
untuk ke-42 kalinya. Lebih jauh 
dijelaskan, Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat dan HKG PKK 
diselenggarakan di setiap desa dan 
kelurahan di seluruh wilayah NKRI. 
Bila tak menyimpang dari jadwal, 
Bulan Bakti Gotong Royong Ma-
syarakat diselenggarakan selama 
satu bulan pada bulan Mei setiap 
tahun. 

Diawali dengan Pencanangan 
BBGRM oleh Gubernur dan dihadiri 
Bupati dan Walikota, SKPD terkait, 
Pengurus Lembaga Kemasyarakat-
an, Pemuka Adat dan Agama. “Ke-
giatan ini, biasanya diakhiri dengan 
Penutupan BBGRM oleh Bupati /
walikota di masing-masing Kab/Kota 
dihadiri oleh SKPD terkait, Pengurus 
Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka 
Adat dan Agama,” tegasnya.

Pencanangan BBGRM XI dan 
HKG-PKK ke-42 Tingkat Provinsi 
Jawa Timur dilaksanakan pada 
8-10 Mei, di Kabupaten Ngawi. 

Sedang pelaksanaannya, berlang-
sung selama sebulan penuh mulai 
tanggal 1 s/d 31 Mei 2014. Semen-
tara itu, pencanangan kegiatan ini 
untuk tingkat Kabupaten/Kota di-
laksanakan setelah Pencanangan 
BBGRM XI dan HKG-PKK ke-42 
Tingkat Provinsi Jawa Timur dan 
ditutup pada masing-masing Kab/
Kota pada tanggal 31 Mei 2014. 

Pada puncak Pelaksanaan Aca-
ra Puncak BBGRM XI dan HKG-
PKK ke-42 Tingkat Nasional Tahun 
2014 dilaksanakan pada Bulan Juni 
Tahun 2014 di Jakarta.

Untuk persiapan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan 
penilaian gotong royong terbaik 
tingkat Kabupaten/Kota diada-
kan pekan terakhir bulan Februari 
hingga awal Maret. “Jadi, kami di 
Bapemas Jatim menerima hasil 
penilaian tersebut paling lambat 11 
Maret,” kata Djoko, menambahkan.

Sedang penilaian gotong ro yong 
terbaik tingkat Provinsi diseleng-
garakan dengan tahapan penilaian 

administrasi pada tanggal 13-14 
Maret 2014 dan penilaian presen-
tasi yang dilakukan Ketua LKMD 
pada tanggal 17-18 Maret 2014. 
Penilaian lapang pada tanggal 20-
27 Maret 2014, dan hasil penilaian 
tingkat provinsi diterima di tingkat 
nasional paling lambat pada pekan 
pertama bulan April 2014. “Karena 
itu, pelaksanaan penilaian gotong 
royong terbaik tingkat nasio nal 
diselenggarakan pada pekan per-
tama hingga pekan ketiga April 
2014,” kata Djoko menambahkan.

Menurutnya, terdapat sejumlah 
indikator penilaian gotong royong 
terbaik, di antaranya meliputi bi-
dang kemasyarakatan, bidang eko-
nomi, bidang sosial, budaya dan 
agama, dan bidang lingkungan.

Dengan Pencanangan BBGRM 
XI dan HKG-PKK ke-42 Tingkat 
Provinsi Jawa Timur, dimaksudkan 
agar kegiatan tersebut diketahui 
masyarakat secara luas. Untuk me-
meriahkan pelaksanaan kegiatan 
tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, melalui Bapemas Jatim, 
mengalokasikan dana sebesar Rp 
200 Juta. 

Diharapkan, pada kegiatan 
yang dicanangkan langsung oleh 
Gubernur Jawa Timur, akan diha-
diri para bupati/walikota, ketua TP 
PKK tingkat Kabupaten/Kot, Ketua 
DPRD Kabupaten/Kota, dan ke-
pala bidang yang membidangi BB-
GRM tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk Tim Penilaian 
Gotong Royong Terbaik tingkat 
Provinsi, antara lain dari Badang 
Pemberdayaan Masyarakat, Tim 
Penggerak PKK, Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, Dinas Kese-
hatan, Biro Administrasi Kese-
jahteraan Rakyat Sekdaprov, Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan 
Tata Ruang, Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan 
Umum Pengairan. (yad)
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Digelarnya peringatan 
Bu lan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI dan Hari 

Kesatuan Gerak PKK ke-42 tahun 
2014, untuk tingkat Provinsi Jawa 
Timur pada tingkat presentasi yang 
dilakukan masing-masing desa dari 
Kabupaten/ Kota. Cukup banyak 
desa dengan potensi kemajuan 
yang lebih dibanding tahun sebe-
lumnya.

Pada tahap presentasi digelar 
di Gedung Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, 17-18 Maret 2014, memberi-
kan gambaran tentang nilai-nilai 
kegotong-royongan di  masyarakat 
tetap lestari. Bahkan, lebih berkem-
bang dengan penyesuaian dan 
penye larasan dengan zaman yang 
kian maju. ”Setelah tahapan penilai-
an presentasi ini, langsung dilaku-
kan penilaian lapangan. Sehingga, 
kondisinya nyata di masyarakat 
dengan dukungan data akan lebih 
mantap,” kata Ir Djoko Soetiono, 
Kasubid Sosial Budaya dan Parti-
sipasi Masyarakat  Bapemas Jatim.

Di antara Kabupaten/Kota yang 
tampil pada tahapan penilaian 
presentasi tersebut, adalah Kabu-
paten Magetan (Desa Bogoarum, 
Kecamatan Plaosan), Kabupaten 
Blitar (Desa Sumberjo, Kecamatan 
Sanankulon), Kabupaten Trengga-
lek (Desa Kendalrejo, Kecamatan 
Durenan), Kabupaten Probolinggo 
(Desa Wonotoro, Kecamatan Su-

kapura), dan  Kabupaten Ngawi 
(Desa Babadan, Kec. Paron)  serta 
Kabupaten Banyuwangi (Desa 
 Sukonatan, Kec. Srono).

Pada penampilan Kabupaten 
Banyuwangi dan Probolinggo me-
nyertakan pengurus dan tokoh 
masyarakata dengan busana khas 
mereka. Mereka inilah yang sontak 
menarik perhatian dari peserta lain-

Presentasi 
Penilaian  BBGRM
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nya. Tentu, dengan kehadiran para 
kades dan tokoh masyarakat, yang 
merupakan penggerak masyarakat 
dalam proses kemajuan memberi-
kan informasi yang jelas.

Ada juga informasi tentang 
pe ran serta masyarakat dalam 
rangkai an pesta demokrasi. Se-
perti dari Kabupaten Bojonegoro, 
menjelang Pemilihan Umum Le-
gislatif masyarakat dengan komit-
men membelihara kerukunan mes-
ki dengan pilihan yang berbeda 
dalam aspirasi politiknya.

Selain itu, ada juga penampil an 
presentasi dari Kabupaten Mojo-
kerto (Desa Candiwatu, Keca matan 
Pacet), Kabupaten  Lumajang (Desa 
Dagan, Kec Sulokuro), Kabupaten 
Bojonegoro (Desa  Klampok, Keca-
matan Kapas), Kabupaten Nganjuk 
(Desa Sugihwaras, Kec. Ngluyu), 
dan Kabupaten Situbondo (Desa 
Wonorejo, Kecamatan Banyu-
putih).

Dalam setiap desa yang mem-
presentasikan, menurut tim penilai, 
ada beberapa pembenahan yang 
harus dilakukan. Seperti data ten-
tang seberapa banyak lansia, anak 
yatim, dll. Padahal, adalam aktivi-
tas mereka dan adanya pelayanan 
seperti Posyandu, baik anak mau-

pun lansia, hal menunjukkan kema-
juan.

Desa-desa yang ada pun tetap 
memelihara adanya aktivitas sosial 
yang menjadi tradisi. Mereka ada 
yang menyebut dengan adanya 
lembaga adat, untuk melestarikan 
kegiatan tahunan Sedekat Desa 
atau Sedekah Bumi. Juga diang-
kat adanya kuncen desa, sesepuh 
desa yang dianggap mengerti ten-
tang kegiatan yang menjadi tradisi 
di masyarakatnya. 

Selain itu, ada keunikan di desa 
dari Kabupaten Bojonegoro, yang 
warganya dilarang untuk mema-
kan daging ikan bancer. Hal ini pun 
tiba-tiba lucu, ketika ditanya wujud 

dan deskripsi dari ikan dimaksud. 
“Ya, kami sen diri tidak tahu. Tapi, 
pesan para sesepuh agar tidak 
memakan ikan bancer,” kata tokoh 
masyarakat.

Itulah keunikan yang terpelihara 
sebagai keyakinan tersendiri di 
masyarakat. Namun, dari nilai-nilai 
keyakinan tersebut mereka justru 
tetap memelihara, sekaligus meles-
tarikan adanya kegotong-royongan 
dan kebersamaan dari masyara-
kat. Dengan nilai-nilai kegotong- 
royongan tersebut, nyata nya men-
jadikan masyarakat tetap merasa 
hidup sejahtera, meski juga me-
ngalami proses perubahan ke arah 
kemajuan. (yad)
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Di tengah gerusan infor-
masi, ada kesadaran 
dari tokoh masyarakat 
Desa Wonorejo, Ke-

camatan Banyuputih, Kabupaten 
Situbondo. Dengan mengadakan 
kegiatan ”Hukum Masuk Desa”, 
yang merupakan kegiatan rutin 
pertemuan warga guna membahas 
persoalan kebangsaan.

Kegiatan berkala ini, disampai-
kan sejumlah materi, seperti ideo-
logi negara, UUD 1945, dan pe-
nyuluhan lain yang sifatnya perlu 
diketahui masyarakat. ”Kebetulan 
kegiatan ini, materinya diberikan 
dari unsur pemerintah dan  pihak 
terkait. Semua ini merupakan 
usaha agar masyarakat sadar 
terhadap persoalan hukum dan 
pemerintahan di negara kita,” tu-
tur Murjianto, pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Desa (LPM) Desa 
Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, 
Kabupaten Situbondo.

Dalam kaitan inilah, di desa 
tersebut juga digelar kegiatan lom-
ba Pasukan Pengiribar Bendera 
(Paskibra), dengan peserta warga 
di desa setempat. Penanaman nilai 
ideologi kebangsaan ini, ternyata 
berimbas pada kesadaran ma-
syarakat terhadap hak dan kewa-

jibannya. Misalnya soal kewajiban 
membayar pajak, data tahun 2011 
dengan wajib pajak 2.450 kepala 
keluarga (KK) jumlah yang bayar 
mencapai 2.400 KK. Berkembang 
pada 2012, dengan wajib pajak 
2.460 KK yang berhasil membayar 
pajak sejumlah 2.460 KK. Sayang-
nya, kemudian ada penurunan se-
perti terjadi pada tahun 2013, dari 
2.460 KK  wajib pajak yang mem-
bayar 1.172 KK.

Ketika ditanya soal ini, Murjianto 
mengatakan, pihaknya masih ber-
usaha untuk mencari solusi agar 
kasus ini tidak terulang kembali. 
Namun, ia menambahkan dari ba-
nyak fakta di masyarakat di desa-
nya, adanya pengelolaan sampah 

dan masalah air bersih menjadi 
faktor mendukung kesadaran 
membayar pajak.

Disebutkan, soal pengelolaan 
sampah. ”Kami memiliki bak sam-
pah yang terbuat dari bata besar,” 
tuturnya bangga. Dengan penge-
lolaan yang baik, desa tersebut 
berhasil memproduksi pupuk kom-
pos hingga dijual ke daerah lain. 
”Kebetulan di desa kami, tidak ada 
pembuangan akhir. Jadi, ketika 
ada sampah menumpuk setiap hari 
langsung diolah dengan proses 
komposser,” katanya.

Selain itu, pengelolaan air ber-
sih terkait dengan keberhasilannya 
membanguna sarana dan prasa-
rana lingkungan hidup. Dana yang 
diperoleh dari APBN langsung di-
wujudkan dalam bentuk bangunan 
fi sik untuk pengelolaan air bersih. 

Di Desa Wonorejo terbentuk 
Himpunan Pemakai Air Minum (HI-
PAM) yang setiap warga dikenai bi-
aya Rp 1 ribu per kubik air bersih.  
Setiap kepala keluarga diperkira-
kan menghabiskan air bersih se-
banyak antara 12 – 15 kubik per bu-

Desa Wonorejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo

Hukum Masuk Desa, 
Penanaman Ideologi Bangsa
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lan. ”Dengan adanya pengelolaan 
air bersih, kini HIPAM telah memi-
liki 400 pelanggan, dengan debet 
air 1 liter per detik,” kata Sumarto 
Adi, Kepala Desa Wonorejo, Keca-
matan Banyuputih, Situbondo.

Sedang dalam hal PKK, dengan 
aktivitas rutin bulanan. Seperti ke-
giatan Posyandu, yang memiliki 9 
Posyandu anak balita, dengan jum-
lah 400 balita. Sedang Posyandu 
Lansia terdapat 2 pos, untuk me-
layani 196 lansia di desa tersebut.

”Kami memiliki 45 kader Pos-
yandu, yang turut membantu kelan-
caran kegiatan di desa kami,” tutur 
Ny Sumarto Adi, Ketua Tim Peng-
gerak PKK Desa Wonorejo, me-

nambahkan.
 Kegiatan lain dari PKK, terlihat 

dengan adanya Dasa Wisma dan 
jumputan untuk kerukunan ma-
syarakat. Ketika dana terkumpul, 
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan 
bersama dan membantu warga 
yang membutuhkan.

Kerukunan Beragama
Sementara itu, beragamnya 

etnik dan keyakinan masyarakat, 
tetap menjadikan kehidupan ma-
syarakat rukun. Khusus untuk  ke-
hidupan warga dengan kerukunan 
meski beda keyakian inilah, menja-
dikan Desa  Wonorejo Kecamatan 
Banyuputih, dipersiapkan jadi Desa 

Kebangsaan. Bahkan, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Situbondo 
berencana mengucurkan dana 
miliaran rupiah untuk desa paling 
ujung timur ini. 

Rencana tersebut, sebagai ben-
tuk pemanfaatan adanya potensi 
kawasan tersebut menjadi daerah 
wisata di Situbondo. Lokasi yang 
strategis di Jalur Pantura peng-
hubung Jawa-Bali, nilai budaya dan 
seni yang begitu kuat di masya-
rakat, potensi alam yang memukau 
hingga terciptanya kerukunan war-
ga meski perbedaan agama dan 
etnik di dalamnya.

Selain itu, letak Dewa Wonorejo 
yang tak jauh dari Taman Nasional 
Baluran, menjadi pintu masuk bagi 
para wisatawan lokal dan asing 
bisa singgah di kawasan tersebut. 
Selain adanya taman bunga dan 
buah di pinggiran jalan penduduk 
karena hanya satu jalan masuk, 
juga potensi lahan pertanian men-
jadi mata pencaharian warga. Serta 
fasilitas lain, tempat memancing di 
kola dan laut dimiliki desa ini.

Tak hanya itu, berbagai jenis 
budidaya ikan dipersiapkan di ka-
wasan ini mulai dari proses pem-
benihan hingga produksi. Termasuk 
juga, tempat pembenihan tanaman 
padi dan hortikultura juga ada di 
tempat ini. Karena potensi itulah, 
Pemkab tertarik mengembang-
kan Desa Kebangsaan ini menjadi 
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salah satu obyek wisata menarik di 
Kota Situbondo.

Dalam hal ini, Bupati  Situbondo, 
H Dadang Wigiarto SH mengata-
kan, pihaknya sudah konsultasi 
tentang rencana untuk menjadikan 
Desa Wonorejo sebagai Desa Ke-
bangsaan tersebut ke Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Menu-
rutnya, dipilihnya desa wonorejo, 
karena desa yang lokasinya paling 
ujung timur itu diketahui mempun-
yai warga yang multietnik. “Mmeski 
warga di desa wonorejo berbeda 
agama, namun masyarakat yang 
satu dengan lainnya tetap bisa 
hi dup rukun dan tidak terjadi ge-
sekan antar warga yang berbeda 
keyakinan tersebut. Selain itu, po-
tensi lahan pertanian, perikanan, 
perkebunan, kerajinan, peternakan 
dan laut juga dimili ki desa terse-
but,” beber Dadang, seperti dikutip 
media di Situbondo.

Rencana menjadikan Desa 
Wonorejo menjadi desa kebang-
saan di Situbondo, ditandai dengan 
pelaksanaan upacara peringatan 
HUT kemerdekaan RI ke-68 pada 
17 Agustus 2013. Pada upacara 
peringatan HUT RI ketika itu, di-
sambut antusias masyarakat se-

tempat yang jelas berbeda etnik 
dan agama. 

Dalam catatan masyarakat se-
tempat, Desa Wonorejo memang 
sempat diusulkan menjadikan ka-
wasan desa wisata, karena Desa 
Wonorejo lokasinya itu dekat de-
ngan Taman Nasional Hutan Ba-
luran dan Pantai Bama Situbondo. 
Namun setelah dikonsultasikan 
keberadaan desa wisata sudah 
terlalu banyak di Indonesia. Oleh 
Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri), Pemkab Situbondo 
diminta untuk mencari ikon lain 
yang lebih tepat menggambarkan 
kehidupan masyarakat Wonorejo. 
Hingga akhirnya diusulkan menjadi 
Desa Kebangsaan. 

Untuk mendorong usaha pem-

bangunan masyarakat atas dasar 
tekad dan kekuatan sendiri, Desa 
Wonorejo sempat ditunjuk untuk 
tampil dalam Lomba Desa tingkat 
Kabupaten Situbondo. Hal itu di-
rasakan masyarakat, sekaligus 
untuk mengevaluasi keberhasilan 
usaha-usaha masyarakat dalam 
pembangunan desa dengan me-
lihat lonjakan perkembangan 
pemba ngunan selama dua tahun 
terakhir.

“Yang paling membanggakan 
bagi kami, memang adanya 
kerukun an yang terpelihara meski 
kami berbeda etnis dan agama. 
Kami berkomitmen untuk menjaga 
kebersamaan dan sifat kegotong- 
royongan di masyarakat,” tutur 
Sumarto Adi, menambahkan. (yad)
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Potensi Sumenep tidak 
hanya terkenal akan pe-
sona pantainya. Banyak 
potensi dan kelebihan 

lainnya yang juga tak kalah menak-
jubkan. Salah satunya sentra 
pembuatan keris yang tersebar di 
sejumlah titik. Saking banyaknya 
sentra perajin keris di Sumenep 
banyak pihak menyebutnya se-
bagai sentra terbanyak dan ter-
besar di seluruh Indonesia. Ber-
dasarkan data yang ada, Sumenep 
mempunyai 554 empu dan pandai 
keris.

Lokasi empu berada di sejumlah 
titik di Kecamatan Saronggi. Ratu-
san keris dari para empu itu sudah 

banyak yang dihasilkan. Sebagian 
keris-keris tersebut saat ini be-
rada di Disbudparpora Sumenep. 
Banyaknya para pembuat keris di 
Sumenep tak lepas dari budaya nu-
santara. Seperti diketahui, banyak 
daerah di seluruh Indonesia yang 
memiliki kemampuan membuat 
keris. Namun, pelestarian keris 
ternyata hanya ada di Sumenep. 
Sehingga Sumenep menjadi terbe-
sar di Indonesia.

Pembuatan keris di Sumenep 
tidak hanya asal membuat, akan 
tetapi disesuaikan dengan pesan-
an para kolektor. Sehingga para 
pembuat keris bisa membuat be-
ragam model sesuai dengan ke-

inginan para pemesan. Ada gaya 
Majapahit, model keris Mataram, 
serta juga ada keris model Madura 
sen diri. Keris dari Sumenep tidak 
terjual di wilayah lokal saja. Akan 
tetapi sudah dijual ke luar negeri 
seperti Malaysia, Singapura, dan 
Brunei Darussalam.

Hal itu semakin mengokohkan 
bahwa keris Sumenep sudah dike-
nal di berbagai negara. Nah, dalam 
rangka meneguhkan Sumenep 
sebagai Kota Keris, pemkab akan 
memfasilitasi dengan mendeklara-
sikan diri menjadi Kota Keris. 
Deklarasi tersebut pada 31 Oktober 
2013 lalu bertepatan dengan Hari 
Jadi Sumenep.

RB. A. Rahman, salah seorang  
pengamat dan kolektor keris me-
ngatakan, dirinya sangat yakin kalau 
Sumenep akan menjadi Kota Keris. 
”Saya sangat mendukung kalau 
menjadi Kota Keris, karena di sini 
merupakan penghasil dan pengge-

Sumenep, Kota Keris 
di Tanah Garam
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Heriyanto, 
Perajin Keris 
dari Sumenep

Adalah Heriyanto, salah satu warga 
Desa Talang, Kecamatan Saronggi, 
Kabupaten Sumenep, menekuni du-
nia keris sejak 2005 lalu.  Lelaki kela-

hiran 10 Februari 1982 ini sebelumnya pernah 
merantau ke Bali dan memiliki profesi sebagai 
tour guide selama sekitar 2 tahun namun pada 
akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah 
Madura.  Kini, setiap harinya Heriyanto beraktifi-
tas sebagai pengrajin keris.

Heriyanto mengaku jika bahan yang Ia gu-
nakan untuk membuat keris-keris tersebut di-
dapatnya dari pemasok yang sudah menjadi 
langganan.  “Untuk bahan sudah ada langga-
nan, biasanya saya gunakan untuk membuat 
keris, biasanya setiap bulan saya memproduksi 
sebanyak 7 kodi keris dalam berbagai ukuran. 
Untuk yang besar saya patok harga jualnya 
40.000 rupiah, sedangkan yang paling kecil 
hanya 15.000 rupiah saja. Pemasarannya send-
iri paling banyak dipesan dari Yogyakarta dan 
masih banyak lagi daerah-daerah lain di Indo-
nesia, bahkan pernah saya jual ke Malaysia,” 
ungkap bapak satu anak ini ketika ditemui di 
sela-sela aktifitasnya. (hpy)

mar keris terbesar di Indonesia, bahkan di dunia,” 
ungkapnya. Di tempat terpisah, Kepala Disbud-
parpora Sumenep Bambang Irianto me ngatakan, 
pihaknya sudah siap untuk mendeklara sikan diri 
menjadi Kota Keris. ”Keris Sumenep sudah diakui 
Unesco, makanya perlu kita deklarasikan agar lebih 
besar gaungnya,” katanya.

Selain deklarasi, pihaknya juga akan me-
ngadakan pameran 5.000 keris dalam rangka 
mendapatkan rekor MURI. Bupati Sumenep A. 
Busyro Karim mengatakan hal sama. Menurut-
nya, Sumenep penghasil keris terbesar di Indo-
nesia sehingga sudah layak menjadi Kota Keris. 
”Kita mulai kebangkitan kebudayaan nasional 
bahkan ke kancah internasional dengan keris ini, 
ya kita mulai bersama- sama sejak dari sini,” kata 
Busyro. (Sumber: maduraterkini.com)
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Unit Pelaksana Keuangan 
(UPKu) Al Ikhlas Pro-
gram Pemberdayaan 
Keswadayaan Masyara-

kat (PPKM) Kelurahan Karangrejo, 
Kecamatan Banyuwangi, menjadi 
salah satu UPKu andalan di Kabu-
paten Banyuwangi. UPKu Al Ikhlas  
bahkan tahun 2013 ditunjuk Badan 
Pemberdayaan Masyaraat Daerah. 
Kab. Banyuwangi mengikuti Lomba 
UPKu terbaik Tingkat Provinsi Jawa 

Timur. Penunjukan ini di antaranya 
berdasarkan atas tertibnya admi-
nistrasi dan lancarnya perputaran 
modal pada Kelompok Masyarakat 
(POKMAS) yang ada.

UPKu Al Ikhlas Kelurahan Ka-
rangrejo bergerak dalam penyedia-
an modal khususnya untuk rumah 
tangga miskin (RTM) yang masuk 
dalam data PPLS dengan bunga 
ringan 1% per bulan. UPKu Al Ikh-
las terbentuk  akhir sejak 28 Mei 

2010 dengan modal sebesar Rp. 
82.245.000 yang merupakan sha-
ring APBD Provinsi dan Kabupa-
ten. Sampai akhir tahun 2012 mo-
dal UPKu Al Ikhlas sudah mencapai 
Rp. 145.250.000 dan sudah dapat 
melayani pinjaman modal bagi 238 
RTM. 

Selain memberikan bantuan 
pinjaman permodalan kepada 
RTM, Program Pemberdayaan 
Keswadayaan Masyarakat (PPKM) 
Kelurahan Karangrejo juga telah 
melaksanakan pembangunan fi sik 
berupa plesterisasi 24 unit rumah 
dan jambanisasi 10 unit untuk 
RTM, serta kegiatan sosial pelatih-
an menjahit bagi 10 orang ibu-ibu 
dan remaja putri.

Menurut Lurah Karangrejo AM-
BYAH, SP lancarnya perputaran 
modal UPKu tersebut diantaranya 
karena kerja keras pengurus dalam 
memberikan pemahaman kepada 
nasabahnya bahwa dana yng dip-
injam itu bukanlah dana hibah teta-
pi pinjaman yang harus dikemba-
likan agar menjadi dana abadi bagi 
warga masyarakat Kelurahan Ka-
rangrejo. (banyuwangikab.go.id)

UPKu Al Ikhlas 
Andalan Banyuwangi
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Pembangunan Pasar 
Tumpang yang dimu-
lai sejak dua tahun lalu 
sudah rampung dan 

dires mikan oleh Bupati Malang, 
H. Rendra Kresna. Pasar Tum-
pang dibangun dengan konsep 
pasar semi modern dengan biaya 
dari APBD Kabupaten Malang. 
Harapan nya, Pasar Tumpang 
akan mampu bersaing dengan 
pasar modern yang banyak ber-
munculan saat ini dan pasar 
tradisional dapat terlindungi. 
“Konsep dari pasar yang telah 
dibangun untuk membuat nyaman 
pembeli dan pedagangnya”. kata 
Bupati Malang.

Tahun 2012, pasar ini dilakukan 
pembangunan menuju pasar baru 
oleh Pemkab Malang melalui be-

berapa tahap. Tahap I yakni blok 
B dibiayai dana APBD Kabupaten 
Malang sebesar Rp 4.402.909.000. 
Pembangunan awal menjadi pasar 
semi modern, sedangkan pem-
bangunan tahap I blok C dibiayai 
melalui dana APBD Kabupaten 
Malang tahun anggaran 2013 
sebesar Rp. 4.465.920.000. “Saya 
hanya berharap bisa berkembang 
dan dinikmati semaksimal mung-
kin oleh pedagang. Gambarannya, 
pasar itu mampu menarik pembeli 
dari luar, saat wisatawan hendak 
berwisata atau melintas melalui ka-
wasan Malang Timur,” ujar Bupati 
Malang.

Sejumlah pasar di wilayah Ka-
bupaten Malang sengaja dibangun 
dengan menggunakan dana APBD 
Kabupaten Malang. Harapannya, 

agar pedagang tidak terbebani 
dengan biaya besar yang biasanya 
dibebankan investor, jika memba-
ngun pasar. “Selama saya men-
jabat Bupati, saya tidak ingin pem-
bangunan pasar dilakukan oleh 
pihak ke tiga atau investor. 

Namun, lebih kepada dikerjakan 
sendiri oleh pemerintah daerah. Ter-
gantung nanti pada kekuatan keuan-
gan yang ada,” kata Bupati Malang. 
Dengan pola itu, maka perekonomi-
an pedagang bisa berangsur-angsur 
membaik. Keuntungan yang didapat 
selama berdagang, bisa disisihkan 
sedikit demi sedikit untuk meningkat-
kan taraf hidup masyarakat. De ngan 
begitu, perekonomian pedagang 
akan terangkat seiring dengan usaha 
yang dikembangkan di pasar. (Sum-
ber: malangkab.go.id)

Pasar Tumpang Dibangun 
dengan Konsep Semi Modern
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Bhakti Sosial Dharma Wanita 
Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur

Dharma Wanita 
Persa tuan Bapemas 
Prov. Jatim, dipimpin 
langsung oleh Ketua, 
Ny Kartini Zarkasi, 
membagikan bingkisan 
kepada seluruh warga 
Dusun Kenteng Barat, 
Kediri. Disambut 
dengan penuh syukur 
dan haru, wujud peduli 
sesama.
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Masyarakat sejahtera 
menjadi dambaan se-
tiap orang. Maka, ke-
tika di Desa Joketro, 

Kecamatan Parang, Kabupaten 
Magetan, dibentuk Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) ”Me-
kar Arum”, sejak 2005, mendapat 
dukungan penuh dari warga secara 
luas. Kini, dengan 238 nasabah 
perorangan, dan 59 kelompok ma-
syarakat. 

Awalnya, mendapat dana dari 
program Gerdu Taskin (Gerakan 
Terpadu usaha Pengentasan Ke-
miskinan) pada April 2005 senilai 
Rp 100 juta. Untuk modal simpan 
pinjam sebesar Rp 50.400.000, 
dan untuk sektor riil sebanyak Rp 
12.600.000. Sisa lainnya, diguna-
kan untuk pembangunan sarana 
dan prasana jalan. Khusus untuk 
usaha sektor riil, dimanfaatkan un-
tuk bidang pembuatan batu bata 
merah dan persewaan terop dan 
kelengkapan hajatan warga.

Mata pencarian penduduk Jo-
ketro beragam, mulai dari bidang 
pertanian sebagai pemilik lahan, 
petani penggarap hingga buruh 
tani. Namun, sebagian besar ter-
nyata juga bergerak di bidang lain, 
seperti sebagai pedagang jamu, 
penjual bakso, baik di dalam desa 
maupun di daerah lain.

”Rata-rata para penjual bakso 
dari Joketro tersebar di daerah lain. 
Bahkan, ada yang ke Surabaya, 
Jombang dan Mojokerto,” tutur Su-
jono, Ketua UPKu “Mekar Arum”.

Kini, dari 631 anggota hingga 
Desember 2013, terdapt 534 na-
sabah aktif. Mereka yang sibuk di 

UPKu Mekar Arum Desa Joketro, Parang, Magetan

Penguatan Ekonomi, dari Jamu 
Gendong hingga Tukang Bakso

Kehadiran UPKu Mekar Arum memberikan manfaat 
bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Joketro. 

Tertip administrasi dan pengelolaan yang baik, 
mendukung penilaian menjadi sepuluh UPKu terbaik 

se-Jawa Timur, 2013.
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pertanian, usaha pembuatan batu 
bata merah, dll. Yang cukup men-
cengangkan, memang pedagang 
bakso terdapat 275 orang, jamu 
gendong 175 orang, sayur keli ling 
3 orang, dan bengkel 3 orang. Se-
lain itu, terdapat toko pracangan 
15 orang, pertukangan 40 orang, 
dan penjual mi ayam sebanyak 12 
orang.

Menilik perkembangan keuang-
an UPKu ”Mekar Arum” cukup 
membahagiakan pengurus dan 
perangkat Desa Joketro. Dari mo-
dal awal pada 2005, ada penguat-
an sebanyak Rp 32.500.000 un-
tuk usaha simpan pinjam, dan Rp 
21.461.500 untuk sektor riil pada 
2008. Pada 2011, penguatan dana 
sebesar Rp 14 juta untuk usaha 
simpan pinjam dan Rp 3.500.000 
untuk sektor riil. Pada 2012, dicapai 
dana sebesar Rp 96.900.000 untuk 

simpan pinjam 
dan sektor riil Rp 
37.561.500. Jadi, 
per Desember 
2012, jumlah total 
Rp 130.153.700, 
sebagai aset 
UPKu. 

Menurut Su-
jono, pengelola-
an usaha yang 
dilakukan UPKu 
Mekar Arum me-
liputi  pelayan an 
kepada  nasabah, 
dalam bentuk 
sim pan  pinjam 
sebagai penge-
lola yang otonom. 
Simpan an dike-
na  kan kepada 
setiap nasabah, 
dengan keten-
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tuan seribu rupiah per Rp 100 ribu 
pinjaman. Hal itu diberikan pada 
pencairan pinjaman. “Simpanan ini 
sebagai kekayaan Pokmas, ber-
fungsi sebagai tanggung renteng 
dan dapat diputar kembali sebagai 
modal UPKu,” kata Sujirah, sekre-
taris UPKu, didampingi Hartini, 
bendara UPKu.

Tentang besaran pinjaman, 
menurut Sujono, berkisar mulai 
dari Rp 300 ribu hinga Rp 5 juta.  
Lho, kok Rp 300 ribu? “Ya, itu bagi 
warga kami cukup bernilai untuk 
usaha jamu gendong, misalnya. 
Juga penjual sayur keliling sebagai 
modal,” katanya.

Bagaimana pengembangan 
UPKu di luar dana dari program 
pemerintah? Menurut Sujono, pi-
hak pengelola UPKu menarik sim-
panan wajib atau simpanan wa-
jib beku sebesar 10 persen dari 
jumlah simpanan. Sedang me-
kanisme perguliran dana, dengan 

menyalurkan dana kembali tanpa 
menunggu angsuran dari seluruh 
Pokmas yang masuk atau melu-
nasi pinjamannya.”Proses penga-
juan pinjaman murah 
dan cepat, dengan 
pengena an jasa opera-
sional yang cukup ber-
saing dengan lembaga 
mikro lain, yakni 2 per-
sen,” kata Sujono.

Bila ada kemacetan 
angsuran dan usaha 
teknis sudah diusaha-
kan pengurus. Sedang 
ketika nasabah masih 
belum bisa memenuhi 
tunggakan angsuran, 
pihak pengelola dan 
Pemdes akan membuat 
kesepakatan bersama.

S e b e l u m n y a , 
 me mang sempat ada 
keragu an dari sebagian 
warga akan adanya 

UPKu. Bahkan, ada sorotan terha-
dap para pengurus bila kelak hanya 
menggunakan untuk kepentingan 
pribadi. Karena, kebanyakan yang 
terjadi di desa lain, bila ada dana 
bukannya diutamakan untuk ke-
pentingan warga tapi dimanfaatkan 
sendiri pengurusnya.

”Ini menjadi trauma pada awal-
nya. Tapi, bagi kami hal itu men-
jadi semacam peringatan agar kita 
hati-hati. Karena itu, saya sendiri 
dan mengajak kepada segenap 
pengurus agar tidak memanfaat-
kan UPKu dengan program simpan 
pinjam. Kami putuskan agar tidak 
pinjam. Juga berlaku bagi keluarga 
kita masing-masing,” kata Sujono, 
dibenarkan pengurus lainnya.

Terlepas dari adanya kritik ma-
syarakat, toh keberadaan UPKu 
Mekar Arum dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat secara luas. 
Bahkan, UPKu juga memberikan 
kepedulian terhadap fakir miskin, 
dengan memberikan sembako 
pada setiap April sebagai sisa hasil 
usaha. Juga, untuk perbaikan mas-
jid dan Mushola di kampung. (yad)
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PNPM: Candu 
Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi sekaligus sosiali-
sasi PNPM 2013 dan 
2014 di Kabupaten Ma-
diun berjalan lancar, wa-

lau terkesan normatif. Pernyataan 
yang tidak asing disampaikan oleh 
mantan Kepala Satuan Kerja (Sat-
ker) Kabupaten Madiun Juk Kusu-
mo bahwa partisipasi merupakan 
fondasi utama dalam penanggu-
langan kemiskinan. Keterlibatan 
semua pihak menjadi niscaya 
dalam pe nanggulangan kemiskin-
an. Kemiskinan tidak hanya men-
jadi urusan PNPM dan pemerintah 
semata, tetapi kelompok peduli 
dan tokoh kultural memiliki andil 
besar dalam penanggulangan ke-
miskinan. Banyak kalangan menilai 
bahwa kemiskinan itu adalah tugas 
Negara untuk menyelesaikannya. 
Tentu penilaian ini merujuk pada 
UUD 45, bahwa tugas Negara yang 
harus menyelesaikan kemiskinan 
itu.

Adalah Edi Soeharto, dalam 
buku Analisis Kebijakan Sosial 
bahwa Indonesia Negara beride-

ologi Welfare State dimana per-
masalahan sosial termasuk ke-
miskinan menjadi tanggung jawab 
Negara. Realitasnya tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, memin-
jam istilah Edi soeharto, welfare 
state pluralism yang cenderung 
digunakan oleh Indonesia dalam 
menangani masalah sosial. Maka 
wajar manakala penanggulangan 
kemiskinan menggunakan klaster 
dalam intervensinya.

Keterlibatan semua pihak 
menangani kemiskinan menjadi 
mutlak adanya, sehingga tidak 
benar ketika kemiskinan itu hanya 
dipundakkan terhadap pemerintah. 
Kemiskinan dinilai sebagai dosa 
pemerintah yang harus bertang-
gung jawab maka wajar ketika aca-
ra evaluasi dan sosialisasi PNPM 
MP 2014, mantan Satker menegas-
kan bahwa kemiskinan itu menjadi 
tanggung jawab bersama.

Evaluasi dan sosialisasi yang 
dihadiri 14 desa, terdiri atas oleh 
kepala desa dan BKM, FKA, PPK 

Satker dan Bappeda Kabupaten 
Madiun menjadi momentum awal 
untuk melakukan perbaikan. Hal 
itu yang disampaikan oleh Samsul 
Maarif, Askot CDM lama, dimana 
mulai Februari dipindahtugaskan 
ke Kota Mojokerto. Tugas dia di-
gantikan oleh Abdus Salam As’ad, 
yang sebelumnya bertugas di Ka-
bupaten Sumenep Koorkot 25 Ka-
bupaten Pamekasan.

Tidak ada yang membantah 
bahwa kemiskinan melahirkan 
persoalan sosial yang serius. Ini 
menjadikan kemiskinan sebagai 
musuh bersama yang harus dipe-
rangi mutlak adanya. Tentu dalam 
ragam persepektif mengenai pe-
nanggulangan kemiskinan tidak 
bisa dielakkan, tetapi dalam kon-
teks ini memposisikan kemiskinan 
se bagai dampak yang harus diele-
menir tidak bisa dihindari. Para ak-
tivis NGO, LSM, perguruan tinggi, 
para agamawan suudah saatnya 
berteriak dan beradu-padu untuk 
menanggulangi kemiskinan itu. 
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Cara pandang yang menilai dan meyakini kemiskinan 
sebagai garis nasib harus segera disadarkan kepada 
masyarakat. Kemiskinan adalah masalah kita semua, 
maka menuntaskan kemiskinan perlu kerja sama dan 
memulihkan keperdulian warga yang retak lantaran 
hanyut dan larut dalam dunia hedonistik.

Ada fakta menggelitik, bahkan disorientasi, yang 
mengendap dalam nurani masyarakat. Termasuk 
kemiskin an dan penanggulangan kemiskinan se olah 
menjadi dapurnya PNPM an sich. Cara pandang ma-
syarakat bahkan sebagian aparatur desa/kelurahan 
dan peme rintah daerah bahwa yang mengurusi pe-
nanggulangan kemiskinan adalah PNPM. Sungguh iro-
nis dan tragis manakala ada sebagian elit pemerintah-
an desa/kelurahan, malahan di tingkat kabupaten, 
memiliki cara pandang seperti ini. Gerakan penang-
gulangan kemiskinan hanya sebatas pada pemberian 
dana sha ring (DDUB) saja.

Jika pemerintah daerah serius dalam penanggu -
la ng an kemiskinan sesuai mandat UU 32 /2004 per-
pres No 15 tahun 2010, maka sinergi SKPD, keaktif-
an TKPKD, bahkan regulasi dan anggaran yang pro 
poor itu menjadi entitas gerakan nyata dalam pe-
nanggulangan kemiskinan. Regulasi yang tidak arti-
kulatif dan agregatif bahkan normatif dalam ba nyak 
fakta tidak menye lesaikan permasalahan warga 
miskin. Dan pada gilirannya, banyak kasus menim-
pa program yang hanya sekedar membantu peme-
rintahan daerah, tetapi dijadikan rujukan dan pundak 
utama dalam penanggulang an kemiskinan.

Sejatinya, muncul inisiasi dari pemerintahan dae-
rah dan elit daerah bahwa otonomi itu memberikan 
ruang yang seluas-luasnya agar kreativitas dan ke-
bijakan daerah banyak membantu menyelesaikan 
permasalah an daerah. Di satu sisi keberadaan PNPM 
ini menjadi magnet tersendiri bagi sebagian besar ma-
syarakat. Tersumbatnya perencanaan pembangunan 
dan apa tisnya masyarakat bukan tanpa alasan. Hal 
ini terjadi karena perencanaan pembangunan, baik 
melalui Musrenbang maupun Menjaring Aspirasi Ma-

syarakat (Jaring Asmara) seolah menjadi ritual yang 
jauh dari harapan masyarakat.

Implikasinya, PNPM memikul tanggung jawab di 
luar kemampuannya, karena dalam tataran praksisnya 
PNPM seolah menjadi keranjang sampah kegiatan dan 
perencanaan masyarakat. PNPM dinilai bisa menun-
taskan aneka ragam permasalahan masyarakat. Jika 
anggapan ini berlanjut maka mekanisme pembangun-
an pun jadi tidak sehat.

Melihat realitas itulah saya meminjam “bahasanya” 
Karl Marx—walaupun dalam kasus yang berbeda. Jika 
Marx menilai bahwa agama itu candu masyarakat. 
Karena dalam realitas sosial politik waktu itu, domi-
nasi kelas borjuasi terhadap kaum proletar tidak bisa 
dihindari. Dalam perjalanannya, agama hanya menjadi 
iming-iming, menina-bobokan masyarakat miskin agar 
selalu sabar menerima fakta sosial yang ada. Agama 
seringkali tampil agar selalu berbaik sangka kepada 
Tuhan. Bahwa kemiskinan yang mendera kaum prole-
tar sebagai kasih sayang Tuhan yang berbeda. Agama 
seolah enggan melibatkan diri dan menjadi alat peru-
bahan sosial untuk mendesak kaum kapitalis agar ke-
sejahteraan buruh diutamakan.

Kesan yang tampak, yang kita bisa kritisi, adalah 
PNPM ini menjadi candu. Menjadi penghambat dan 
penghalang terhadap kemandirian masyarakat. PNPM 
seringkali memanjakan masyarakat. Hal ini terjadi 
karena kanal pembangunan yang aplikatif dan realistis 
adalah PNPM. Sementara pembangunan yang bersi-
fat politik-teknokratik seolah sirna bersama janji para 
politisi kita.

Oleh karena itu, sudah saatnya pembangunan 
partisipatif dan bertumpu kepada kemanusiaan itu 
dilakukan oleh pemerintahan daerah. Sudah saatnya 
Musrenbang tidak hanya menjadi ritus dan istighosah 
tahunan yang jauh panggang dari api.

Sudah waktunya SKPD itu artikulatif bukan imajina-
tif. Jika tidak, pembangunan yang mengatasnamakan 
penanggulangan kemiskinan itu hanya sebatas agen-
da. (sumber: p2kp.org)
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Setiap kali ada program 
yang perlu disampaikan 
kepada masyarakat tak 
semuanya lancar. Na-

mun, adanya pendekatan dan ko-
munikasi dengan baik akan memu-
dahkan jalan bagi setiap orang 
untuk mencapai tujuannya. Komu-
nikasi secara personal akan memu-
dahkan untuk mencari penyelesa-
ian masalah. “Setiap hambatan, 
insya Allah akan bisa dicari jalan 
mudah bila kita lakukan pendeka-

tan perso nal 
itu,” kata 
Paryono, 
K e p a l a 
B a d a n 

Pemberdaya an Masyarakat dan 
Peme rintahan Desa (Bapemas-
Pemdes) Kabupaten Magetan.

Komunikasi persoalan, tak 
pelak, adalah kata kunci yang sela-
lu menjadi pegangan dalam melak-
sanakan tugas sehari-harinya. Apa-
lagi, lelaki kelahiran Magetan 23 
Desember 1959 ini, telah menge-
nyam manis-asin memimpin lem-
baga pemerintahan yang bergerak 
di bidang pemberdayaan masyara-
kat ini.

“Saya lima tahun di Bapemas 
dan cukup banyak hal bisa dilaku-
kan terkait dengan program-pro-
gam yang memang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat, 
khususnya ujungnya adalah rasa 
kesejahteraan masyarakat menjadi 
tujuan,” kata Paryono.

Yang menarik, Paryono pun per-
nah menjabat sebagai camat di Ke-
camatan Plaosan dan Kecamatan 
Kota, menjadi modal untuk memu-
luskan tugas-tugasnya kemudian. 
Paryono selalu mencari fi gur-fi gur 
yang terpandang di masyarakat, 

dalam melakukan pendekat an. 
Kelompok-kelompok masya-

rakat, baginya, menjadi sim-
pul untuk menyatukan 

pandang an lebih luas ke-
pada masyarakat.

Bahkan, Paryono 
pun tak bosan un-

tuk menghadiri 
acara-acara 

yang di-

Paryono, Kepala Bapemas-Pemdes Kabupaten Magetan

Utamakan Komunikasi 
Jalan Cari Solusi

Masyarakat kita 
mempunyai karakter khas 
yang mengedepankan 
unsur kekeluargaan. Bila 
komunikasi dilakukan 
dengan baik, niscaya 
setiap hambatan 
dan persoalan bisa 
diselesaikan.
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adakan masyarakat, baik di bi-
dang keagamaan maupun sosial, 
se bagai bagian dari aktivitasnya. 
Dengan demikian, kehadiran Par-
yono selalu mendapat sambutan 
hangat.

Sebagai upaya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat, bagi-
nya, dilaksanakan berbagai upaya 
melalui penguatan kelembagaan 
desa, peningkatan partisipasi dan 
swadaya masyarakat di desa. Salah 
satu upaya yang dilakukan peme-
rintah dalam mendorong usaha 
pembangunan masyarakat yang 
bertumpu pada usaha dan kemam-
puan sendiri. Selain itu, sekaligus 
dalam rangka mengevalu asi keber-
hasilan usaha-usaha masyarakat 
dalam pembangunan desa, de ngan 
menggelar diadakannya lomba 
desa dan kelurahan.

Ia mencontohkan adanya UPKu 
Berhasil, dilalui setelah adanya 
program Gardu Taskin pada 2002. 
Ini bermula, kata Paryono, adanya 
kenyataan di masyarakat. “Banyak 
warga yang terjerat dengan bank 
titil. Sehingga, harus ada upaya-
upaya untuk mengentas masalah 
ini. Dengan berdirinya UPKu di de-
sa-desa, menjadi jalan membantu 
warga untuk memberikan modal 
usaha,” tuturnya.

Memang, sosialisasi adanya 
UPKu awalnya mengalami ham-
batan. Hambatan ini lebih disebab-
kan kurangnya kesadaran untuk 
saling membantu dalam usaha 
dan permodalan. Namun, lama 
kelamaan masyarakat luas tahu 
akan pentingnya UPKu. Kalau 
dikelola dengan baik dan berhasil, 
baru masyarakat secara umum me-

nyadari pentingnya.
Ia mencontohkan adanya UPKu 

yang mempunyai aset miliaran ru-
piah. Tepatnya di Desa Mojorejo, 
Kecamatan Kawedanan, di Kabu-
paten Magetan yang dinilai berha-
sil. Pada 2011 UPKu Mojorejo pada 
neraca pembukuannya tercatat se-
nilai Rp 1 miliar lebih, dengan mo-
dal awal sebesar Rp 200 juta.

Namun, ia pun mengingatkan, 
setelah adanya UPKu yang berha-
sil umumnya baru timbul masalah 
ketika ada pemilihan kepala desa. 
Munculnya kades yang baru bi-
asanya menganggap hal sebagai 
bagian yang harus diurusi. “Di sini-
lah perlunya penguatan masyara-
kat desa dengan lembaga-lemba-
ga masyarakat, sehingga UPKu 
tetap berjalan dengan baik,” tutur 
 Par yono.
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Putra Surabaya ini mengingat-
kan, pembangunan dalam arti 
luas, pada dasarnya menjadi tang-
gung jawab bersama antara selu-
ruh warga masyarakat. Selain itu, 
ada nya kelompok yang berkepen-
tingan dan pemerintah. Interaksi 
antara pemerintah dan masyara-
kat diharapkan dapat berinteraksi 
secara terpadu sehingga mampu 
menggugah partisipasi, swadaya 
dan keterlibatan seluruh unsur 
masyarakat dalam tiap tahapan 
pembangunan. Dengan demikian 
kepentingan masyarakat menjadi 
pertaruhan, pembahasan hangat, 
dan bahkan akan selalu bergulir 
sebagai prioritas utama dalam pen-
capaian mufakat pada forum-forum 
perencanaan pembangunan.

”Partisipasi masyarakat sa-
ngat penting artinya dalam tahap 
dan proses pembangunan yang 
sustainable (berkelanjutan). Pem-
bangunan harus memungkinkan 
masyarakat untuk berpartisipasi 
sebagai pelaku pembangunan bu-
kan hanya obyek pembangunan,” 
tutur ayah lima putra-putri ini. 

Keberhasilan pembangunan 
yang berkelanjutan akan ditentukan 
oleh keterlibatan masyara-
kat dengan segenap 
sumberdaya nya. 
Partisipasi dapat 
diartikan sebagai 
ke ikutser taan 
dalam sesuatu 
kegiatan pem-
b a n g u n a n . 
Berdasarkan 
penger t ian 
ini, maka 
dapat dipa-
h a m i , 
berbaga i 
m a c a m 

faktor akan terlibat dan mempenga-
ruhi eksistensi partisipasi masyara-
kat dalam pembangun an tersebut.

Menurutnya, beberapa fak-
tor penting yang terindikasi dapat 
mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan 
antara lain. Seperti, latar belakang 
pendidikan, komunikasi dengan du-
nia luar dan kepercayaan masyara-
kat terhadap implementasi regu-
lasi dan kebijakan pembangunan. 
“Pendidikan akan membuat orang 
berpandangan lebih luas, berpikir 
dan bertindak secara rasional dan 
akan membentuk skill (keterampil-
an) yang dapat diandalkan,” kata 
Paryono. 

Ia mencontohkan adanya Pasar 
Desa Sumberagung, yang kini men-
jadi sentra memenuhi kebutuhan 
s e g a l a kebutuhan bambu. 

Meski me-
nyediakan 

sebagai-
m a n a 
k e b u -
t u h a n 
sehari-
h a r i , 

a d a 

kekhusus an dengan pasar bambu. 
“Bambu berperan dalam mening-
katkan perekonomian warga,” tu-
turnya.

Pedagang pasar menjualnya, 
berasal dari Ngebel, Ponorogo, 
bahkan ada yang dari Tawang-
mangu. “Mereka menjadi menjual 
di sini, sebagai pengepul sebelum 
dijual di tempat lain,” kata Paryono, 
menambahkan.

Paryono meyakini, latar be-
lakang pendidikan seseorang akan 
menentukan dan mempengaruhi 
jangkauannya ke masa depan. Wa-
wasan ke masa depan inilah yang 
pada hakekatnya akan mempen-
garuhi tingkat partisipasinya dalam 
pembangunan. Hal itu, dianggap 
mampu memperbaiki keadaan dae-
rahnya di masa yang akan datang. 
Pada akhirnya, “Kepercayaan ma-
syarakat terhadap implementasi 
regulasi kebijakan pembangunan 
menjadi modal dasar yang sangat 
penting dalam menentukan tingkat 
partisipasi,” tutur Paryono. 

Kepercayaan masyarakat bisa 
muncul setelah melakukan obser-
vasi atas bukti-bukti nyata. Keya-
kinan terhadap aparat pelaksana 
kebijakan, juga merupakan keya-
kinan atas para pengambil kebi-
jakan pembangunan di wilayahnya. 
”Dengan demikian pandangan 

masyarakat terhadap segenap 
tingkah polah aparat pemer-

intah  menjadi kunci penting 
bagi peningkatan partisi-

pasi masyarakat dalam 
berbagai kegiatan pem-

bangunan yang dilak-
sanakan,” kata Pa-

ryono. (yad)
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”Partisipasi masyarakat sa-

ngat penting artinya dalam tahap 
dan proses pembangunan yang 
sustainable (berkelanjutan). Pem-
bangunan harus memungkinkan 
masyarakat untuk berpartisipasi 
sebagai pelaku pembangunan bu-
kan hanya obyek pembangunan,” 
tutur ayah lima putra-putri ini. 

Keberhasilan pembangunan 
yang berkelanjutan akan ditentukan 
oleh keterlibatan masyara-
kat dengan segenap 
sumberdaya nya. 
Partisipasi dapat 
diartikan sebagai 
ke ikutser taan 
dalam sesuatu
kegiatan pem-
b a n g u n a n . 
Berdasarkan 
penger t ian 
ini, maka 
dapat dipa-
h a m i , 
berbaga i 
m a c a m 

jj
s e g a l a kebutuhan bambu. 

Meski me-
nyediakan 

sebagai-
m a n a 
k e b u -
t u h a n 
sehari-
h a r i , 

a d a 
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Pada akhirnya, “Kepercayaan ma-
syarakat terhadap implementasi 
regulasi kebijakan pembangunan 
menjadi modal dasar yang sangat
penting dalam menentukan tingkat 
partisipasi,” tutur Paryono. 

Kepercayaan masyarakat bisa
muncul setelah melakukan obser-
vasi atas bukti-bukti nyata. Keya-
kinan terhadap aparat pelaksana
kebijakan, juga merupakan keya-
kinan atas para pengambil kebi-
jakan pembangunan di wilayahnya. 
”Dengan demikian pandangan 

masyarakat terhadap segenap
tingkah polah aparat pemer-

intah  menjadi kunci penting 
bagi peningkatan partisi-

pasi masyarakat dalam
berbagai kegiatan pem-

bangunan yang dilak-
sanakan,” kata Pa-

ryono. (yad)
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Pemukiman Paling 
Terpencil di Dunia (2 Habis)

1.  Kepulauan Kerguelen
Kepulauan Kerguelen adalah kepulauan kecil yang 

terletak di selatan Samudra Hindia. Tidak ada lapang-
an terbang di sini, dan  wisatawan harus naik perahu 
selama 6 hari dari Reunion, sebuah pulau kecil yang 
terletak di lepas pantai Madagaskar .  Pulau-pulau ini 
tidak memiliki penduduk asli, tapi  Kerguelen memiliki 
populasi sepanjang tahun terdiri dari ilmuwan dan in-
sinyur dari Perancis, yang mengklaim Kerguelen se-
bagai wilayah mereka.

Pulau-pulau yang memiliki sejarah panjang. Mere ka 
pertama kali ditemukan pada tahun 1772  oleh sejum-
lah ahli biologi yang berbeda dan penjelajah, termasuk 
Kapten James Cook, yang menyinggahi kepulauan 
pada tahun 1776.

Sekarang pualu-pulau ini telah menjadi pusat peneli-
tian ilmiah, memiliki satelit, sistem rudal pertahanan 
Perancis, dan bahkan berfungsi sebagai semacam 
perlindungan untuk jenis ternak tertentu Perancis yang 
telah menjadi terancam punah di daratan.

2.  Pitcairn Island
Pitcairn Island adalah sebuah titik kecil di peta yang 

terletak hampir mati di tengah Samudra Pasifi k ba-
gian selatan. Tetangga terdekatnya adalah Kepulauan 
Gambier dan Tahiti ke Barat, tapi itupun berjarak be-
berapa ratus mil. Pulau ini  merupakan wilayah Ing-
gris terakhir yang tersisa di Pasifi k, memiliki populasi 
berdiri dari beberapa puluh orang, banyak dari mereka 
adalah keturunan dari awak kapal yang terkenal HMS 

Bounty .
Pada 1789, Bounty adalah kisah pemberontakan 

yang legendaris, ketika awak kapal terpesona dengan 
kehidupan penduduk pulau Pasifi k asli menggulingkan 
komandan mereka, membakar kapal dalam sebuah te-
luk di dekatnya, dan menetap di Pitcairn.  Hari ini, ke-
turunan mereka  sebagian besar  hidup dari pertanian, 

perikanan, dan penjualan  
perangko langka untuk 
kolektor.

Bahkan dengan tran-
sportasi modern mereka 
masih tetap salah satu 
komunitas yang paling 
terpencil di dunia.  Tidak 
ada lapangan terbang di 

pulau itu, dan ke sana dari daratan dengan menump-
ang pada sebuah kapal kargo dari Selandia Baru, se-
buah perjalanan yang dapat memakan waktu selama 
sepuluh hari.

3.  Alert, Nunavut, Kanada
Terletak di Kanada di ujung wilayah Nunavut, Alert, 

adalah sebuah desa kecil yang terletak di Samudra 
Arktik hanya 500 mil di bawah Kutub Utara.  Hal ini se-
cara luas dianggap sebagai tempat yang dihuni secara 
permanen paling utara di dunia.

Suhu di Alert, yang juga berfungsi sebagai fasilitas 
penerima radio Kanada dan laboratorium cuaca, bisa 
serendah 40 derajat di bawah nol, dan karena lokasi-
nya di atap bumi, kamp mengalami 24 jam sinar ma-
tahari selama musim panas dan gelap 24 jam selama 
musim dingin. Kota terdekat dari Alert adalah sebuah 
desa nelayan kecil sejauh 1.300 mil, dan Anda harus 
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melakukan perjalanan hampir dua kali jarak itu untuk 
mencapai kota-kota besar seperti Quebec.

Alert tidak memiliki bandara karena alasan cuaca. 
Pada tahun 1991, sebuah pesawat C-130 jatuh di sana 
ketika pilot salah menilai ketinggian dan membawa pe-
sawat 19 mil dari landasan sebenarnya.  4 orang me-
ninggal dalam kecelakaan itu, dan lain tewas sambil 
menunggu pihak penyelamat, yang memakan waktu 
hampir 30 jam untuk melakukan perjalanan pendek ke 
situs karena badai salju. 

4.  Motuo County, Cina
Dianggap daerah terakhir di China tanpa jalan 

menuju ke sana, Motuo adalah sebuah komunitas ke-
cil di Daerah Otonomi Tibet yang menjadi salah satu 
dari sedikit tempat di Asia yang tak tersentuh oleh du-
nia modern.

Untuk ke Motuo, sebagai pelancong harus mengi-
kuti rute darat melelahkan melalui bagian beku Hi-
malaya sebelum menyeberang ke daerah ini melalui 
jembatan gantung sepanjang 200 meter.  Kabupaten 
ini terkenal dengan keindahan nya, sepersepuluh dari 
semua fl ora di Cina tumbuh di sini.

Jutaan dolar telah dihabiskan selama bertahun-
tahun untuk membangun jalan menuju Motuo, tetapi 
semua upaya  akhirnya telah ditinggalkan karena long-
sor, longsoran, dan volatile lanskap umumnya. Seperti  
awal 90′an telah dibangun jalan darurat  ke jantung 
Mutuo County dari dunia luar. Ini hanya berlangsung 
selama beberapa saat sebelum dilalui, dan segera di-
reklamasi oleh hutan lebat.

5. Tristan da Cunha
Inilah hunian paling terpencil di dunia. Tristan de 

Cunha merupakan kepulauan  kecil yang terletak di 

selatan Samudra Atlantik.  Tanah terdekat ke pulau 
itu adalah Afrika Selatan,  kira-kira 1.700 mil, sedan-
gkan pantai Amerika Selatan terletak pada jarak seki-
tar 2.000 mil.  Meskipun berukuran kecil dan teriso-
lasi, Tristan de Cunha memiliki sejarah yang kaya. 
Kepulauan ini sekarang memiliki penduduk hanya 271 
orang, yang sebagian besar adalah keturunan dari 
orang-orang pemukim asli dan membuat hidup mer-
eka sebagai petani dan pembuat kerajinan.

Meskipun pulau ini kini memiliki beberapa stasiun 
televisi dan akses ke internet melalui satelit, tetap ma-
sih merupakan lokasi paling fi sik terpencil di planet 
bumi. geografi  berbatu pulau ini membuatnya tidak 
mungkin untuk membangun sebuah lapangan terbang, 
sehingga satu-satunya cara untuk perjalanan ke sana 
adalah dengan kapal nelayan.
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Pupuk merupakan sumber 
makanan bagi tumbuhan. 
Di era yang serba cang-
gih ini, nampaknya harga 

pupuk cair menjadi cukup mahal. 
Padahal jika kita sedikit saja melu-
angkan waktu, kita dapat dengan 
mudah membuatnya sendiri. Beri-
kut ini sedikit ilmu tentang cara cer-
das yang sederhana untuk mem-
buat pupuk organik cair.

Sediakan bahan dan alat 
berikut.
1. Kotoran domba/kambing
2. Air bersih (dalam artian ti-

dak tercemar bahan kimia 
beracun/berbahaya)

2. Ragi tape (boleh ditambah 
bioaktivator seperti yang 
banyak dijual di pasar, ka-
lau ada)

4. Tong/drum ukuran volume 
100-120 liter

Susunlah posisi bahan-
bahan seperti gambar diatas, 
dengan keterangan sebagai 
berikut.
1. 2/3 diisikan kotoran kambing. 

Jika tidak ada kotoran kambing 

dapat diganti kotoran sapi atau 
ayam. Namun, survei menun-
jukan bahwa kotoran kambing 
paling bagus untuk pupuk tum-
buhan.

2. Tabur 3-5 butir ragi tape yang su-
dah dihaluskan. Dapat juga di-
ganti dengan bioaktivator yang 
dapat dibeli di pasar-pasar.

3. Isi 1/3 drum denghan air kemu-
dian tutup drum agar proses 

fermentasi berlangsung sem-
purna.

4. Sediakan waktu 5 menit dalam 

sehari untuk mengaduk drum. 
Aduklah kotoran kambing agar 
bisa bercampur dengan air. 
Setelah 7 hari proses fregmen-
tasi, pupuk organik dapat anda 
gunakan untuk tumbuhan di 
sekitar rumah Anda.

Dengan cara di atas, Anda 
dapat membuat pupuk organik cair 
dengan cara yang relatif bersih. 

Namun, ada bebarap 
hal yang perlu anda 
perhatikan, yaitu pupuk 
cair ini sangat cocok di-
gunakan untuk taman 
sayur-sayuran atau hol-
tikultura. Gunakan cam-
puran pupuk organik cair 
tersebut dengan  sedikit 
campuran air, taburkan 
pupuk ke per bagian po-
hon. Sisa-sisa kotoran 
yang mengendap dapat 
anda gunakan sebagai 
kompos. Semoga sedikit 
tips untuk pertanian ini 
dapat menambah wa-

wasan anda tentang pupuk dan 
membuat bumi ini semakin hijau.  
Selamat mencoba!

Cara Sederhana 
Membuat Pupuk Cair
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High heel begitu melekat 
dengan penampilan 
seorang wanita.  Barang 
satu ini wajib dimiliki ter-

utama untuk acara-acara formal.  
Namun, terlalu sering mengguna-
kan high heel bisa berakibat kurang 
baik seperti mengganggu kesehat-
an kaki dan membaha yakan 
postur tubuh.  Berikut bebera pa 
efek samping karena seringnya 
 memakai high heel.

Osteoartritis
Wanita yang hampir tiap hari 

memakai sepatu heels maka ia 
akan menderita penyakit osteoar-
tritis dan mengalami degenerasi 
atau kerusakan sel-sel pada tulang 
sendi kaki. Hal ini disebabkan kare-
na sepatu heels dapat menggeser 
tulang lutut secara paksaan, di-
mana akhirnya akan menyebabkan 
degradasi tulang lutut.

Rasa Sakit Pada   
Tulang Sendi Kaki

Sepatu heels juga berdam-
pak rasa nyeri pada tulang sendi 
jari kaki, karena adanya kapsuli-
tis yang terjadi peradangan jarin-
gan lunak di sekitar tulang-tulang 
sendi. Tak hanya itu, jari kaki Anda 
pun akan mati rasa dan memerah 
karena gangguan persendian.

Neuroma Morton
Perlu diketahui bahwa ukur-

an tinggi hak sepatu dan wadah 
tapak sepatu heels yang sempit 
mengakibatkan jaringan saraf di 
antara jari kaki Anda menebal dan 
terseranglah para wanita pecinta 
sepatu heels oleh penyakit neuro-
ma morton. Nyeri berat pada ban-
talan peluru tulang, parethesia dan 
mati rasa pun juga termasuk gejala 
umum dari penyakit ini.

Masalah Otot Tendon 
Pada Kaki

Jika Anda memakai sepatu 
heels dalam waktu lebih dari 5 hari 
seminggu, jangan heran otot ten-

don pada kaki Anda akan berma-
salah. Kondisi ini mengakibatkan 
penyusutan serat otot betis sekitar 
30%. Berdasarkan Journal of Ex-
perimental Biology, sepatu ini be-
rakibat otot tendon Achilles Anda 
menjadi tebal. Tidak hanya itu, ma-
salah yang terletak di otot tendon 
dapat mengubah posisi istirahat 
pergelangan kaki dan membuat 
bentuk kaki Anda berubah ke po-
sisi titik lebih rendah dari biasanya.

Deformitas Haglund
Deformitas haglund atau sering 

disebut pompa benjolan, gejalanya 
ditandai dengan terjadinya pembe-
saraan tulang tumit. Terlebih lagi, 
jaringan lunak didekat otot tendon 
Achilles menjadi iritasi ketika pem-
besaran tulang tumit bergesekan 
dengan sepatu heels. Oleh kare-
na itu, dokter menyarankan Anda 
agar melakukan pelatihan stret-
ching yang dapat memperlancar 
alir an darah otot tendon Achilles. 
So, keep your feet healthy!  

Berhati-hatilah Memakai 
Sepatu Heels Setiap Hari 



Edisi Maret 2014

Dharma WanitaDharma Wanita

32

Dengan adanya bencana 
tersebut, mengetuk hati 
nurani Dharma Wanita 
Persatuan Badan Pem-

berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagi an 
dari keluarga besar Dharma Wanita 
Persatuan Provinsi Jawa Timur, DWP 
Bapemas turut prihatin dan aktif 
membantu meringan kan beban me-
reka yang terkena musibah tersebut.

Dharma Wanita Persatuan Badan 
Pemberdayaan  Masyarakat Provinsi 
Jawa Timur di bawah kepemimpinan 
Ny Kartini Zarkasi langsung bergerak 

Dharma Wanita Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur

Peduli Sesama, Bhakti Sosial 
Gunung Kelud

Bencana alam terjadi di Jawa Timur cukup 
menyita perhatian. Meletusnya Gunung  Kelud 
pada Kamis, 13 Februari 2014, pk 22.50 WIB, 
mengakibatkan ribuan warga seputaran 
 Gunung Kelud pada wilayah bencana di 
Kediri, Malang dan Blitar, mengungsi.  Mereka  
 dievakuasi untuk menghindari abu vulkanik 
yang sangat berbahaya dikarenakan abu 
 vulkanik tersebut mengandung silika yaitu 
campuran untuk membuat kaca sehingga 
dapat  menggangu kesehatan khususnya pada 
pernapasan dan mata.

Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Bapemas Prov. Jatim persiapan sebelum berangkat ke lokasi dampak bencana erupsi, 
Jumat (21/02/2014) di Dusun Kenteng Barat, Desa Besowo, Kecamatan Kepung Kabupeten Kediri.
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cepat, dengan memerintahkan pe-
ngurus Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Prov. Jatim untuk mem-
bantu korban bencana meletusnya 
Gunung Kelud di Jawa Timur. 

”Kami menghimpun  kepedulian 
sosial dan menyerahkannya 
kepada warga yang terkena 
musibah. Sejumlah uang yang 
terhimpun dari karyawan/karya-
wati di Bapemas Prov. Jatim, kami 
 berikan  berupa barang yang sa-
ngat diperlu kan oleh pengungsi. 
 Seperti, air  mineral, perlengkapan 
mandi, sarung, pa kaian dalam 
dan  perlengkapan wanita dan 
bakery,” tutur  Ny Kartini Zarkasi.

Lokasi Bakti Sosial Dharma 
Wanita Persatuan Bapemas Prov. 
Jatim Peduli Kelud dipusatkan di 
Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri, salah satu titik desa yang 
kena dampak langsung bencana 
meletusnya Gunung Kelud. Ibu-
Ibu Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Prov. Jatim mengantar-
kan bantuan ke desa lokasi dam-
pak bencana erupsi pada Jumat, 
21 Februari 2014 di Dusun Ken-
teng Barat Desa Besowo Keca-
matan Kepung Kabupeten Kediri. 

Di lokasi ini merupakan dusun 
yang terkena langsung erupsi 
hujan batu dan abu. Akibatnya, 
ba nyak rumah yang genteng-
nya pecah dan atap rumah yang 
ambruk terkena hujan abu dan 
batu. “Alhamdulillah, bantuan dari 
Dharma Wanita Persatuan Bape-
mas Prov. Jatim disambut dengan 
penuh sukacita oleh warga Dusun 
Kenteng Barat,” tambah Ny Kar-

tini Zarkasi. 
Ny Kartini Zarkasi bersama pe-

gurus Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Prov. Jatim membagi-
kan bingkisan kepada seluruh 
warga Dusun Kenteng Barat. 
Dibantu langsung Kepala Dusun 
Kenteng Barat dan Ketua Badan 
Permu syawaratan Desa (BPD) 
untuk membagikan bingkisan ke 
seluruh kepala keluarga sehingga 
bingkisan dapat terbagi rata kepa-
da seluruh warga dusun Kenteng 
Barat Desa Besowo.

“Matur suwun sanget atas 
bantuani pun. Mugi-mugi dipa-
ringi sehat, rezeki ingkah barokah 
saking Gusti Allah,” tutur seorang 
warga. Betapa senangnya warga 
Dusun Kenteng Barat menerima 
bingkisan tersebut.  (Aba Su geng)

33



Edisi Maret 2014

Berjalan kaki
Olahraga sederhana ini tidak 

akan menguras tenaga seperti je-
nis olahraga berat lainnya, namun 
manfaatnya sangat besar terutama 
dalam mengurangi risiko serangan 
jantung.  Cukup dengan melaku-
kannya secara rutin setiap harinya 
dengan kecepatan tetap selama 30 
menit sehingga menjaga kerja jan-
tung tetap kuat.

Berlari (jogging)
Sebelum berlari sebaiknya laku-

kan pemanasan terlebih dahulu 
agar tidak membuat kerja jantung 
langsung melonjak.  Kemudian mu-
lai dengan jalan cepat dan setelah 
lima menit baru mulai berlari.

Berenang
Olahraga ini adalah pilihan te-

pat bagi Anda yang ingin meng-
gunakan energi yang besar dari 
tubuh.  Berenang lah secara rutin 
setidaknya tiga kali setiap pekan-
nya.  Selain menjadikan irama 
jantung menjadi teratur, berenang 
bisa membuat Anda lebih relaks 
dan otot-otot tubuh pun menjadi 
kencang.

Bersepeda
Tidak hanya baik untuk jantung, 

olahraga santai ini mampu menu-
runkan tingkat stress.  Menggerak-
kan otot tubuh dengan ritme teratur 
bisa membuat kerja jantung lebih 
stabil.  Sedikit saran, bersepeda 
lah setiap akhir pekan berdua den-
gan pasangan sambil menikmati 
pemandangan alam. (Sumber: in-
forehat.com)

Tips KesehatanTips Kesehatan
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Tiba-tiba dada terasa nyeri? Pasti terbesit 
kekhawatiran Anda tentang serangan jantung 

yang memang datangnya tidak pernah terprediksi.  
Serangan jantung bisa dialami siapa saja tanpa 

memandang usia.  Usaha terbaik untuk mencegahnya 
adalah dengan menjaga dan memerhatikan 

kesehatan jantung Anda sejak dini.  Berikut beberapa 
olahraga yang baik untuk jantung.

Olahraga Ini Bagus untuk 
Kesehatan Jantung 
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BAHAN:
1 ekor ayam, potong 12 bagian
2 batang serai, memarkan
3 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
garam secukupnya
minyak goreng secukupnya

BUMBU HALUS:
5 siung bawang putih
7 butir bawang merah
3 cm lengkuas
2 cm jahe
1/2 sendok teh ketumbar
1/2 sendok teh merica butiran

BAHAN KREMES:

100 gr tepung beras
1 butir kuning telur
2 sendok makan tepung 

sagu
1/2 sendok teh kunyit bubuk
2 lembar daun jeruk, iris halus
1 batang daun bawang, 
   iris halus
225 ml air es
garam secukupnya

BUMBU HALUS (Kremes):
2 siung bawang putih
3 sendok teh ketumbar
1 sendok teh lada butiran
1/2 ruas jari kunyit

CARA MEMBUAT:
Lumuri ayam dengan bumbu 

halus, serai, daun salam, daun je-
ruk, dan garam. Masukkan cam-
puran ayam ke dalam wajan, ma-
sak hingga bumbu meresap dan 
matang. Angkat.

Campur semua bahan kremes 
dan bumbunya, aduk rata.

Panaskan minyak, goreng ayam 
hingga Â½ matang, masukkan ba-
han kremes. Masak hingga matang 
dan kering. Angkat ayam beserta 
kremesnya. Sajikan.

AYAM goreng kremes mudah kita dapatkan 
di luar, mulai dari restoran paling elit 
hingga warung pinggir jalan. Bagaimana 
kalau sesekali kita buat sendiri? Ini 
resepnya.

Ayam 
Goreng Kremes

ResepResep
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