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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

Gotong Royong
Pembaca yang budiman, masyarakat Jawa Timur kembali diingat-

kan kembali tentang pentingnya gotong royong melalui pencanangan 
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII di Kota Pa-
suruan.

Memang, kesadaran masyarakat untuk hidup bergotong royong harus 
ditanamkan sejak dini, mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. 
Setidaknya, dengan adanya kegiatan gotong royong akan menghapu-
skan jarak pemisah antara si kaya dan si miskin.

Kegiatan gotong royong penting dihidupkan kembali untuk men-
anamkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa sekaligus memupuk 
rasa kebersamaan dan persatuan. Pasalnya, jiwa gotong royong mer-
upakan warisan budaya masyarakat dan harus tetap dilestarikan.

Gotong royong merupakan gerakan tolong menolong, berat sama 
dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong-royong  juga menghapus perbe-
daan ekonomi agar permasalahan sosial dan permasalahan lainnya 
dapat dipecahkan bersama-sama.  

Selain itu, melalui BBGRM kita juga berharap mampu melestarikan 
nilai-nilai gotong-royong dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh komponen 
bangsa. Juga merupakan implementasi terhadap upaya pemeliha-
raan dan pengembangan semangat gotong royong masyarakat dalam 
pembangunan bangsa. 

Marilah kita manfaatkan BBGRM untuk membangun, memperbaiki 
dan meningkatkan apa saja yang kita rasakan sebagai kebutuhan kita 
bersama, di lingkungan kita masing-masing. Kalau ada jembatan dan 
jalan desa yang rusak, mari kita perbaiki secara gotong-royong. Kalau 
ada rumah tetangga yang rusak atau diperbaiki, mari kita kerjakan se-
cara gotong-royong.  

Harus kita ingat dan sadari bahwa nilai-nilai kegotongroyongan 
adalah warisan leluhur kita, yang sudah sepatutnya nilai-nilai baik 
ini kita lestarikan dan kita pertahankan di tengah zaman yang lebih 
mengedepankan nilai-nilai individualis ketimbang kebersamaan.  (*)
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Pencanangan BBGRM VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39

Pencanangan BBRGM 
VIII di Jawa Timur yang 
diselenggarakan Se-
lasa, 26 April 2011, ter-

sebut mengambil tema ‘Dengan 
Semangat Kesatuan Gerak PPK 
dan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat, Kita Perkuat Sinergi-
tas, Partisipasi dan Keberdayaan 
Masyarakat Menuju Bangsa yang 
Mandiri dan Sejahtera.’ 

Penunjukan Kota Pasuruan 
sebagai penyelenggara BBGRM 
VIII dan HKG-PKK ke-39 tingkat 
Jatim tertuang dalam Surat Gu-
bernur Jatim No 414.1/926/2011 
tertanggal 7 Februari 2011.

Hadir dalam pencanangan ini 
Gubernur Jawa Timur, Dr H. So-
ekarwo beserta istri, Sekdaprov 
Jatim, Dr Soekarwo, Walikota 
Pasuruan Hasani, Kepala Bape-

mas Provinsi Jawa Timur, Totok 
Soewarto, dan sejumlah kepala 
dinas di lingkungan Pemprov 
Jawa Timur. Sedangkan pen-
canangan untuk tingkat nasio-
nal akan dilakukan di Pontianak, 
Kalimantan Barat, 31 Mei 2011, 
rencananya dibuka Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelum membuka puncak pe-
ringatan BBGRM dan HGK PKK 
Gubernur Soekarwo beserta istri 
melakukan kunjungan di Poli 
DDTK (Deteksi Dini Tumbuh 
Kembang Anak) di Puskesmas 
Kandang Sapi di Kecamatan Du-
gul Kidul, Kota Pasuruan. Poli 
ini merupakan satu-satunya dan 
menjadi puskesmas percontohan 
di Indonesia. Poli ini berdiri tahun 
2007. 

Sekdaprov Jatim, Dr Ra-

Kegotongroyongan 
Juga Tanggung Jawab PKK

Masyarakat Pasuruan untuk kedua kalinya menjadi 
tuan rumah pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM). Bila tahun 2007 BBRGM dipusat-
kan di alun-alun Kota Pasuruan, maka BBRGM tahun 
2011 dipusatkan di GOR Untung Suropati Pasuruan. 
Berbeda dengan BBGRM tahun 2007, BBRGM tahun 

2011 diintegrasikan dengan Puncak Hari Kesatuan Ge-
rak PKK ke-39.
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siyo, mengatakan, diintegrasi-
kannya pelaksanaan BBGRM 
dan HKG-PKK untuk meng-
gali nilai-nilai kegotongroyong-
an yang saat ini mulai luntur.
Harus diakui, praktik kego-
tongroyongan dan kesadaran 
masyarakat sebagai nilai-nilai bu-
daya yang sudah melembaga di 
Indonesia yang dapat dilihat pada 
berbagai momen seperti kegiatan 
masyarakat, adat istiadat, keke-
rabatan, keagamaan, pembangu-
nan di pedesaan saat ini makin 
menipis. 

“Karena itu nilai-nilai budaya 
itu perlu diangkat kembali. Dan 
untuk  menumbuhkembangkan-
nya, menjadi tanggungjawab se-
mua pihak termasuk ibu-ibu PKK 
yang memiliki jaringan struktural 
hingga tingkat desa,” kata Rasiyo 
yang menjadi Ketua Tim Koordi-
nator Puncak Peringatan HKG-
PKK ke-39 dan BBGRM VIII.

Wali Kota Pasuruan, Hasani, 
dalam sambutannya menyampai-
kan bahwa gotong royong pada 
hakekatnya adalah untuk sema-
kin meningkatkan partisipasi ma-
syarakat dalam pembangunan. 
Dengan demikian seluruh aspek 
pembangunan dapat berjalan 
seimbang. “Kegiatan pemerintah 
harus sinergi dengan kegiatan 
dan kebutuhan masyarakat. Den-
gan demikian partisipasi masy-
arakat akan semakin meningkat 
dalam pembangunan,” kata Ha-
sani.

Ketua Tim Penggerak PKK 
Prov Jatim, Dra. Ny. Hj. Nina Soe-
karwo, Msi, menyatakan rasa 
terima kasihnya dan atensinya 
kepada para kader PKK yang 
bekerja tanpa mengharapkan im-
balan, terutama bagi para kader 
yang bekerja di daerah terpencil, 
daerah pegunungan dan daerah 
nelayan yang medannya tentu 
sangat berat. 

Untuk itulah pada HKG PKK 

ke-39 TP PKK Prov. Jatim mem-
berikan Penghargaan Adibhak-
ti Madya PKK berupa Pin Emas 
kepada 76 Kader PKK di seluruh 
Jatim yang telah mengabdikan di-
rinya selama lebih dari 15 tahun 
secara terus menerus.

Menurut Ny Nina Soekarwo, 
TP PKK telah mendukung proses 
pembangunan bangsa selama 39 
tahun dan peranan telah menda-
pat pengakuan dan penghargaan 
dari lembaga-lembaga nasional 
maupun internasional.

“Gerakan PKK dengan 10 pro-
gram pokok PKK telah menda-
patkan penghargaan dari badan 
dunia seperti WHO, UNICEF, 
UNESCO dan Asian Manage-
ment Program. Pengangkuan 
tersebut membuktikan bahwa 
kegiatan PKK mempunyai andil 
besar dalam pembangunan di 
Indonesia,”ungkapnya.

Pada kesempatan itu disam-
paikan Bantuan Pemprov Jatim 
dan instansi vertikal di lingkungan 
Provinsi Jatim dengan total bantu-
an sebesar Rp. 36.662.434.500, 
yaitu dari Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Prov Jatim sebesar 
Rp. 435.000.000, Dinas Kopera-
si dan UMKM Prov Jatim sebesar 

Rp. 302.145.000, Badan Perpus-
takaan dan Kearsipan Prov Jatim 
Rp. 37.200.000, Dinas Pertanian 
Prov. Jatim Rp. 21.900.000, Ba-
dan Pemberdayaan Perempuan 
dan KB Rp. 239.950.000, Dinas 
Kepemudaan dan Keolahragaan 
Rp. 180.750.000, BKKBN Rp. 
50.750.000, Dinas Kehutanan Rp. 
57.750.000, Dinas Perhubung-
an dan LLAJ Rp. 30.000.000, 
Badan Ketahanan Pangan Rp. 
15.000.000, Biro SAdm. Kema-
syarakatan Setda Prov Jatim 
Rp. 10.000.000, Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan Rp. 
508.925.000, dan Biro Adm Ke-
sejahteraan Rakyat Setda Prov. 
Jatim Rp. 42.500.000,-.

Pelaksanaan MKGR untuk 
pertama kali dilakukan sejak 
2004 di Kab. Bangkalan. Momen 
itu berskala nasional yang penca-
nangannya dilakukan oleh Presi-
den RI Megawati Soekarno Putri. 
Selanjutnya event berska la regio-
nal pencanangannya dilalukan 
oleh Gubernur Jatim. Berturut-tu-
rut pada 2005 digelar di Kab. Bo-
jonegoro, 2006 Kota Probolinggo, 
2007 Kab. Tulung agung, 2008 
Kab. Jember, 2009 Kab. Pame-
kasan, 2010 Kab. Gresik.(bud)

Gubernur memberikan sambutan saat pencanangan BBGRM



Namun gubernur menging-
atkan, bahwa kondisi ter-
sebut kini agak terbalik, 
yakni orang yang punya 

tapi tidak membutuhkan bisa menda-
patkannya, tapi orang yang mem-
butuhkan tapi tidak mampu malah ti-
dak bisa mendapatkannya. ”Itu yang 
disebut liberalisasi,” kata gubernur.

Suasana liberalisasi seperti itu 
hanya orang yang mempunyai power 
(sumber kekuatan) yang dapat me-
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Gubernur Jawa Timur

”Yang Kuat Harus ”Yang Kuat Harus 
Bantu yang Lemah”Bantu yang Lemah”

Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo, mengatakan, 
orang yang lebih kuat harus membantu orang 

yang kondisinya lebih lemah adalah prinsip hidup 
gotong royong yang mulia dan harus tetap diper-

tahankan. Gubernur Soekarwo mengatakan itu pada 
peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39, dan pen-
canangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

VIII Provinsi Jawa Timur di GOR Untung Suropati Kota 
Pasuruan, Jawa Timur.
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menuhi keinginanya, padahal be-
lum tentu membutuhkan, sedang-
kan orang yang membutuhkan 
belum tentu dapat memenuhinya 
karena tidak mempunyai power. 
Keadaan inilah yang membuat 
masyarakat miskin yang terping-
girkan semakin terpuruk dan tidak 
berdaya. Untuk itu waspadai libe-
ralisasi yang akan meminggirkan 
masyarakat miskin dengan ber-
gotong royong.

Dengan suasana yang sede-
mikian itu Pemprov Jatim mem-
punyai program prioritas yang 
bertujuan untuk lebih member-
dayakan masyakat terpinggirkan 
dengan mengajak agar mereka 
yang mempunyai kekuatan untuk 
membantu masyarakat yang tidak 
berdaya.

“Program ini telah dimasyara-
katkan sejak pemerintahan Bung 
Karno dan Bung Hatta yang men-
gutamakan sikap gotong royong 

agar rasa kesatuan dan persatu-
an terus terjaga,” ungkapnya.

Oleh karena budaya masya-
rakat lama yang telah mendarah 
daging dan dapat dirasakan man-
faatnya seperti selalu bergotong 
royong dan saling membantu ti-
dak perlu untuk dihapus atau dihi-
langkan dengan mengganti buda-
ya baru sejalan dengan kemajuan 
jaman, yang belum tentu berman-
faat bagi kehidupan masyarakat 
banyak.

Lebih lanjut Gubernur meny-
atakan sikap gotong royong ini 
telah dilakukan oleh Pemprov Ja-
tim dengan memberikan bantuan 
langsung kepada 493.004 RTSM 
(Rumah Tangga Sangat Miskin) 
sesuai dengan kebutuhan dan 
keadaannya. 8.900 RT di anta-
ranya dalam keadaan jompo dan 
cacat diberikan bantuan berupa 
beras dan uang sebesar Rp. 150 
ribu/bulan/RT, sedangkan masy-

arakat sangat miskin yang ma-
sih produktif diberikan bantuan 
langsung berupa paket produksi 
sesuai dengan keahlian dan ke-
butuhannya, misalnya bibit perta-
nian, perkebunan, perikanan dan 
kelautan ataupun barang dagan-
gan yang masing-masing keluar-
ga sebesar Rp. 2,5 juta.

“Negara yang kuat adalah ne-
gara yang selalu memperhatikan 
dan mengurus warganya yang 
mengalami kesulitan, terutama 
bagi warga yang mempunyai 
usaha kecil. Oleh karena itu saya 
berpesan kepada seluruh kepa-
la daerah janganlah seenaknya 
menggusur Pedagang Kaki Lima 
(PKL) tanpa memberikan solusi, 
harus ada penataan usaha bagi 
mereka. Demikian pula masy-
arakat yang hidup di stren kali 
hendaknya diberikan jalan keluar 
dengan cara membangun rumah 
bagi yang tergusur,”pesannya.

Peringatan BBGRM selalu 
diikuti dengan peringatan HKG 
PKK, menurut Gubernur, hanya 
perempuanlah yang bekerja sela-
lu dengan perasaan dan hati. Go-
tong Royong diimplementasikan 
dengan pelaksanaan program 
PKK yang selalu bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat, baik di bidang pendidi-
kan, kesehatan, kebersihan ling-
kungan maupun pemberdayaan 
ekonomi.

“Saya berterima kasih kepada 
para Kader PKK yang bekerja 
dengan perasaan dan hati tanpa 
mengharapkan imbalan. Cara 
kerjanya selalu bergotong ro yong 
dengan cara mendampingi se-
cara orang perorang atau mereka 
yang memerlukan, misalnya ba-
lita gizi buruk, para lansia mau-
pun memberikan pendampingan 
kepada Koperasi Wanita agar 
para perempuan lebih berdaya 
dan mempunyai nilai tawar dalam 
keluarga,”cetusnya.(bud/hms)
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Pencanangan Bulan 
Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat dan Hari 
Kesatuan Gerak PKK di-

gelar untuk menumbuhkembang-
kan rasa kebersamaan dan ke-
keluargaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

Demikian dikatakan Kepala Ba-
dan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jatim, Totok 
Soewarto SH, MSi. ”Dan momen 
ini sebagai upaya meneguhkan 
kembali rasa kebersamaan dan 
sifat gotong royong sebagai ciri 
dasar masyarakat Indonesia 
yang peduli terhadap lingkungan-
nya melalui budaya lokal yang 
masih kental,” katanya. Selain itu, 
dengan momen ini masyarakat 
desa/kelurahan di 38 kab/kota di 
Jatim  ikut berperan aktif dalam 
pelaksanaan pembangunan serta 
meningkatkan rasa memiliki dan 
rasa tanggungjawab terhadap ha-
sil-hasil pembangunan di Jatim.

Meski  kegiatan dipusatkan 
di Kota Pasuruan, lanjut Totok, 
namun event pelaksanaan BB-
GRM dan HKG-PKK juga digelar 
di setiap desa/kelurahan di seluruh 
kab/kota di Jatim selama sebulan 
penuh pada Mei. Pelaksanaan 
kegiatan di tingkat desa/kelurahan 
menurut Totok dengan tetap mem-
pertimbangkan kondisi potensi 
dan sumber daya yang ada.

Mengingat Jatim memiliki ke-
anekaragaman sosial budaya, 
etnik dan adat istiadat sehingga 
kegiatan BBGRM  dan HKG-PKK 
perlu disinergikan dengan kondisi 
potensi yang ada di daerah serta 
kebutuhan yang berkembang di 

masyarakat. Sehingga momen ini 
bisa memberikan manfaat yang 
optimal dan dapat meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat.
”Implementasi kegiatan terbagi 
menjadi 4 bidang mulai bidang 
kemasyarakatan, ekonomi, sosial 
budaya dan agama. Juga  bidang 
lingkungan,” kata Totok.

Untuk  bidang kemasyaraka-
tan meliputi kegiatan penyuluhan 
tentang ideologi negara, wawa-
san kebangsaan, persatuan dan 
kesatuan nasional, kesadaran 
membayar pajak, pembanguann 
dan pemeliharaan pos keama-
nan lingkungan. Bidang eko-
nomi meliputi kegiatan fasilitas 
pengembangan usaha mikro 
dan usaha kecil, simpan pinjam, 
pengembangan budidaya perta-
nian tanaman pangan dan horti-
kultura,  pengembangan budaya 
menabung di kalangan masyara-

kat, pembangunan dan perbaikan 
ekonomi masyarakat.

 Bidang sosial budaya dan 
agama meliputi kegiatan penyulu-
han kesehatan, pelayanan kese-
hatan massal, lomba kesehatan, 
pembangunan dan pemeliharaan  
prasarana kesehatan, perlom-
baan dan pertandingan olahraga, 
perlombaan dan pertunjukan seni 
dan budaya, pembangunan dan 
pemeliharaan sarana-sarana iba-
dah dan lainnya. 

Sedangkan bidang lingkungan 
meliputi kegiatan pembangunan 
dan pemeliharaan prasarana 
lingkungan, air bersih, pembersi-
han dan penyehatan lingkungan 
permukiman, penyuluhan tentang 
kesehatan lingkungan, konser-
vasi, rehabilitasi, pemanfaatan 
lahan kosong dan reboisasi lahan 
kritis seperti penanaman kembali 
hutan gundul serta pemasyaraka-

Kepala Bapemas Provinsi Jatim, Totok Soewarto  

Meneguhkan Kembali 
Rasa Kebersamaan  

Totok Suwarto bersama Pak De Soekarwo   
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Seusai direnovasi awal 
tahun lalu, kantor Desa 
Salamrejo, Kecamatan 
Karangan, Kabupaten 

Trenggalek, sepertinya tidak per-
nah sepi dari kegiatan. Hari ke hari 
sejak pagi hingga sore dipenuhi 
beragam aktivitas warga.

Desa Salamrejo adalah salah 
satu desa yang sengaja memak-
simalkan program pemberdayaan 
untuk kepentingan pembangunan 
sumberdaya manusia warga desa. 
Sasarannya pun mencakup semua 
usia dari bayi, balita, remaja hing-
ga bagi masyarakat yang berusia 
purna.

Kepala Desa Salamrejo, Ibnu 
Jadid, berpandangan bahwa 
pembangunan sejatinya adalah 
membangun masyarakat seutuh-
nya, baik itu fi sik maupun non fi -
sik. ‘’Pembangunan sumberdaya 
masyarakat di sini dilakukan pada 
semua usia lintas generasi, yaitu 
sejak usia balita,’’ katanya.

Untuk anak usia balita dia 
mengefektifkan program Bina Kelu-
arga Balita (BKB). Program di ling-
kup Badan Keluarga Berencana 
Nasional ini dikembangkan dalam 
rangka pembinaan keluarga untuk 
mewujudkan tumbuh kembang 
balita secara optimal.BKB, men-
urutnya, tidak sama dengan Pen-
didikan Anak Usia Dini (PAUD) 
ataupun TPA, karena sasaran dari 
BKB adalah keluarga atau orang-
tua yang memiliki anak balita.

BKB bertujuan meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, kesa-
daran, dan sikap orang tua serta 
anggota keluarga untuk memper-
siapkan pendidikan balita. Yang 
menjadi alasan utama, mengapa 
orang tua yang punya balita harus 
mengetahui pola asuh anak, adalah 
pembentukan karakter sejak dini. 
Sebagai masa yang merupakan 
tahap awal dari kehidupan seseo-

rang, masa balita dipandang pen-
ting karena di masa inilah diletakkan 
dasar-dasar kepribadian yang akan 
memberi warna ketika kelak balita 
tersebuttumbuh dewasa. Di sinilah 
peran orangtua sangat diperlukan 
dalam membina dan memantau 
tumbuh kembang anak.  Materi 
dalam BKB yang diberikan kepa-
da ibu balita. Perkembangan Fisik 
Anak yang dapat dipantau melalui 
KKA (Kartu Kembang Anak), Gera-
kan kasar dan gerakan halus anak 
balita 0 – 24 bulan, Kemampuan 
pengamatan anak balita, komu-
nikasi aktif dan pasif pada balita, 
Perkembangan Kecerdasa  Balita, 
Kemampuan Menolong diri sendiri 
pada Balita, serta tingkah laku so-
sial anak Teknis kegiatan ini adalah 
dari dan untuk anggota BKB.

 Dalam satu kelompok BKB dit-
unjuk satu atau beberapa kader 
yang bertugas untuk menyam-
paikan materi penyuluhan. Bia-
sanya kegiatan BKB ini terintegrasi 
dengan kegiatan-kegiatan anak 
seperti TK, TPA, ataupun PAUD. 
‘’Jadi, dengan ikut BKB, anak dan 
ibu sama-sama pintar,’’ katanya. 
Pembangunan sumberdaya ma-
nusia di Desa Salamrejo tidak ber-
henti dilakukan hanya pada tingkat 
balita dan remaja, namun hingga 
pada tingkat masyarakat lanjut 
usia (Lansia).

Mensinergikan Potensi
Desa Salamrejo berada di area 

seluas 1.300 hektare, sejauh 5 
kilo dari pusat Kabupaten Treng-
galek ke arah barat daya. Sebelah 
utara Desa Salamrejo berbatasan 
dengan Desa Buluagung, Keca-
matan Karangan, dan sebelah 
selatan dengan Desa Kedungsigit 
di kecamatan yang sama. Semen-
tara pada sebelah barat, desa ini 
berbatasan dengan desa Karang-
an Kecamatan Karangan, dan se-
belah utara dengan Desa Kelutan 

Kecamatan Trenggalek.
Desa Salamrejo dihuni sekitar 

3.753 jiwa atau 1.300 kepala kelu-
arga yang tersebar di tiga dusun, 
yakni Dusun Rejosan, Jajar dan 
Dusun Pinjang. Menurut Ibnu, se-
belumnya di desa ini ada lima du-
sun, ditambah Dusun Ngingas dan 
Salam Utara. Namun sejak 2009 
dua desa tersebut dilebur karena 
alasan luas wilayah sesuai peratu-
ran daerah yang berlaku di Kabu-
paten Trenggalek.

Berada di kawasan perbukitan, 
membuat Desa Salamrejo memiliki 
tanah yang subur. Sebagian besar 
penduduknya mengandalkan usa-
ha perekonomian di bidang perta-
nian dengan luas lahan pertanian 
seluas sekitar 177 hektar, sisanya 
di perkebunan, peternakan, dan 
usaha kecil seperti pembuatan 
tempe, mebel, agrobis dan seba-
gainya.  Di mata Camat Karangan, 
Hasnawati Wahid, Desa Salamrejo 
memang memiliki kelebihan ter-
sendiri dari 12 desa yang masuk di 
wilayah Kecamatan Karangan, di 
antaranya pada kekompakan dan 
semangat semua lapisan masy-
arakat, termasuk aparatur desanya 
dalam keikutsertaannya dalam 
pembangunan fi sik maupun non 
fi sik. “Aparaturnya berhasil men-
sinergikan potensi masyarakat dan 
program yang ada,” ujar camat 
perempuan pertama di Kabupaten 
Trenggalek ini. 

Karena itu tidak salah jika Desa 
Salamrejo ditunjuk sebagai desa 
percontohan pelaksanaan 10 Pro-
gram Pokok PKK dan mewakili ke-
camatan dalam lomba desa tingkat 
kabupaten. “Itu artinya, jika Desa 
Salamrejo menduduki peringkat 
terbaik lomba desa tingkat kabu-
paten, maka desa ini berhak maju 
untuk mengikuti lomba desa di 
tingkat provinsi, semoga saja, ka-
rena kami masih menunggu hasil 
penilaiannya,” katanya. (sal) 

Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek

Pemberdayaan Lintas Generasi
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Tenaga Pendamping Desa (TPD) ada 
dua tugas utama yang harus dilaksana-
kan, yakni memberikan bimbingan ad-
ministrasi pelaksanaan pembangunan 

serta mengawasi pelaksanaan pembangunan. 
Terutama terkait dana bantuan infrastruktur perde-
saan yang berjumlah Rp 60 juta tiap desa. “Jika di-
temukan penyimpangan yang terjadi desa, para TPD 
harus segera melaporkan ke Pemkab Trenggalek 
melalui  koordinator kecamatan  atau bisa melalui 
Camat masing-masing,” tutur Bupati Trenggalek Dr 
Mulyadi WR MMT saat pembekalan Tenaga Pen-
damping Desa  Kabupaten Trenggalek tahun 2011 
di  Hotel Gotong Royong Trenggalek, 19 Mei 2011.
Bupati mengatakan, kegiatan ini merupakan program 
dalam rangka meningkatkan Otonomi Desa. “Apa 
yang akan dilakukan Pemkab Trenggalek ini hampir 
sama  dengan program  PAM-DKB  (Program Anti-
sipasi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM) yang te-
lah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2006 lalu,” ungkapnya. Oleh karena itu, bagi 
TPD yang pernah terlibat dalam PAM-DKB diminta 
membagikan ilmunya kepada TPD yang masih baru.
Menurut dia, sebagian besar anggota TPD kebanya-
kan berasal dari organisasi kemasyarakatan, sehing-
ga dalam pelaksanaan tugasnya bisa membawa dua 
kepentingan  yang berbeda, yaitu kepentingan dari or-
ganisasi masing-masing serta tugas untuk membantu 
Pemkab Trenggalek dalam melaksanakan pembangu-
nan di desa. Terkait hal tersebut, Bupati mengharap-
kan agar para TPD tidak mencampur adukan urusan 
organisasi dimana dia berasal  dengan  tugas sebagai 
TPD. “Intinya TPD harus profesional  dan kepentingan 
rakyat harus diutamakan lebih dahulu,”  tegasnya.
Bupati juga mengharapkan agar  program TPD ini tidak 
hanya berakhir pada tahun ini saja, namun berkelanju-
tan pada  tahun-tahun yang akan datang. “Oleh  karena 
itu TPD harus bisa bekerjasama dengan Pemerintah 
Desa, namun jangan sampai ada  KKN,” ungkap Bupati.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyinggung ten-
tang dinyanyikannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 
di awal setiap ada acara resmi. Menurut Mulyadi, hal 
ini sangat diperlukan, karena saat ini kondisi persatu-
an dan kesatuan Indonesia semakin rentan., sehingga 
semangat kebangsaan dan persatuan perlu dibangkit-
kan kembali dengan lagu  kebangsaan. Maka dari itu,  
selain melaksanakan tugas yang telah ditentukan, para 
TPD juga diharapkan mampu menjadi kepanjangan 
tangan pemkab untuk mengobarkan kembali seman-
gat persatuan dan kesatuan di desa masing-masing.
Sebelum memberikan pengarahan bupati me-

nyerahkan secara simbolis SK Tenaga Pendam-
ping Desa kepada dua orang peserta pembekalan.
Pada APBD tahun 2011, alokasi Bantuan Keuangan 
Kepada Desa mencapai Rp 40 miliar 160 juta 480 ribu, 
meliputi antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan 
untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan lain-
lain serta Rp 730 juta 570 ribu berupa Bagi Hasil Pa-
jak dan Retribusi Daerah.  Bila total Belanja Langsung 
Kabupaten Trenggalek saat ini Rp 83 miliar 604 juta 
627 ribu 965, maka berarti saat ini Desa mengelola se-
kitar 48,91% dari anggaran  Belanja Langsung SKPD, 
yaitu Total Belanja dikurangi Gaji dan Tunjangan. 
Proporsi ini sangatlah fantastis. Oleh karena itu, para 
Kepala Desa yang  melakukan unjuk rasa ataupun 
kegiatan serupa terkait dengan anggaran yang mi-
nim untuk desanya, bupati meminta  untuk sege-
ra melakukan intropeksi. “Berapa besar  pajak  dari 
desa yang  telah  disetor  ke  pemerintah   dan se-
baliknya berapa besarnya dana yang diberikan 
pemkab untuk pemerintah  desa,” pungkas Bupati.
Kepala Bappeda Trenggalek Ir Yudi Sunarko MSi  
menyampaikan pembekalan ini diikuti oleh 154 pe-
serta yang berasal dari desa/kelurahan se-Kabupa-
ten Trenggalek. Dalam pembekalan dua hari ini, pe-
serta diberikan beberapa materi. Pada hari pertama 
peserta memperoleh materi kebijakan dan peren-
canaan pembangunan Kabupaten Trenggalek, tata 
naskah dinas, pengetahuan tentang pemerintahan 
desa serta komunikasi dan etika. Hari kedua, pe-
serta akan memperoleh materi penjelasan Bantuan 
Infrastruktur Perdesaan, pengadministrasian keuan-
gan Bantuan  Infrastruktur Perdesaan, tata cara pe-
nyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan 
materi tugas dan fungsi Tenaga Pendamping Desa.
Acara ini akan berlangsung 19-20 Mei. Hadir mendam-
pingi bupati yakni Kepala Bappeda, Kepala DPPKAD, 
Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan Desa, Kabag 
Administrasi Pembangunan, Kabag Humas.(*)

Bupati Trenggalek Beri Pengarahan 
Tenaga Pendamping Desa
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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 
yang berupaya mengembangkan 
potensi tersebut. Baru ketika ber-
resultansi dengan momen lomba 

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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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

Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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Sejak Pak De Karwo –se-
butan akrab Gubernur 
Jawa Timur, Soekarwo—
sang suami  menjabat 

orang namor satu di Jawa Timur, 
maka status ibu dari tiga anak ini 
berubah menjadi Ibu Gubernur. 
Masyarakat di Jawa Timur, apala-
gi karyawan dan staf di jajaran in-
stansi pemerintahan Jawa Timur, 
praktis tak lagi menyebutnya Ibu 
Sekdaprov (Sekretaris Daerah 
Provinsi) lagi. Maklum, sebelum 
terpilih menjadi Gubernur, Pak De
Karwo menjabat Sekdaprov.

Sebagai isteri Gubernur, tentu 
tidak semudah yang dibayang-
kan publik dalam mendapatkan 
fasilitas yang sudah selayahnya 

sebagai ibu dari masyarakat 
Jawa Timur. Kalau pun semua 
fasilitas itu, menjadi utama bagi 
Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, 
bukan didapat secara tiba-tiba 
dan mudah. Tapi, semua ini 
bak buah dari perjuangan pan-
jang ibu dari tiga anak ini dalam 
mendampingi sang suami, Pak 
De Karwo sebagai pejabat ka-
rier PNS hingga meraih jabatan 
Gubernur Jawa Timur.

Fakta dan logika umum 
membuktikan betapa pun ber-
kualitasnya seorang suami, apa-
bila sang isteri tidak memiliki 
kapasitas mumpuni untuk bisa 
mengimbangi, praktis perjalanan 
suami dalam berkarier, berorgani-

sasi, maupun terjun di masyarakat, 
akan banyak mengalami hamba-
tan. Apalagi, untuk menjadi seo-
rang pemimpin di pemerintahan.
Bisa jadi lantaran Nina Karina ber-
bekal studi S1 dan S2, sehingga 
menjadikannya sebagai isteri yang 
berkualitas ilmiah dalam men-
dampingi dan mengantarkan sang 
suami menjadi seorang birokrat.
Bagi ibu dari Ferdian Timur Satria 
Graha, Karina Ayu Paramita dan 
Kartika Ayu Prawita Sari ini, meski 
sepintas terkesan menjadi isteri 
Gubernur serba nyaman, namun 
bisa jadi sebaliknya. Sebab, fasili-
tas lebih itu harus dibayar dengan 
pikiran, perasaan, dan tenaga
dipastikan serba ekstra.

Faktanya, tidak jarang, fi rst 
lady Jawa Timur ini menghabis-
kan waktunya keliling –turun-- ke 
masyarakatnya di Jawa Timur. 
Yang pasti, konsekuensi seba-
gai isteri gubernur, Bu De Nina 
–panggilan akrabnya—harus ik-
hlas ikut repot dan sibuk mem-
bantu peran suami di Jawa Timur.
Bagi Bu De, ikhlas itu sepertinya 
sudah jadi satu kata dan satu 
rasa menjadi perempuan terkini, 
menyiratkan yang dicita-citakan 
Kartini. 

Begitu pula anak-anaknya, 
yang ikut berkorban mengikhlas-
kan Pak De Karwo dan Bu De 
Karwo mengabdikan sebagian 
besar waktunya untuk mengenda-
likan dan memimpin masyarakat 
Jawa Timur. “Sesuatu hal yang 
wajar dan lumrah bagi saya ka-
rena Bapak tugasnya dan waktu-
nya padat sekali. Sehingga waktu 
untuk berkumpul terkadang sedi-
kit sekali,” kata Bude. Walaupun 
waktu sang suami, diakui Bu De, 
untuk berkumpul keluarga sangat  
terbatas, namun komunikasi in-
tensif tetap jalan. 

“Kami selalu berkomunikasi 
terus dengan Bapak. Kita seba-
gai kaum perempuan sekaligus 
ibu rumah tangga harus saling 

Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo

Kawal Kemajuan 
Perempuan Jatim

Profil TokohProfil Tokoh
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pengertian tentang tugas-tu-
gas suami kita,” tandas Bu De.
Perubahan status isteri orang 
nomor satu di Jawa Timur ini, 
ternyata tidak akan mengubah 
sikapnya yang santun dan ra-
mah. Tapi, satu hal ditunjukkan 
dengan mengubah aturan proto-
koler sebisanya. Ia tidak meng-
gunakan jasa pengawalan khus-
us saat bepergian kemana pun.
Keseharian yang biasa tercipta 
sebelum menjadi istri gubernur 
juga tidak banyak berubah.

Sosok Bu De khususnya di 
lingkungan organisasi-organi-
sasi yang diketuainya maupun 
di mata masyarakat kaum pe-
rempuan sudah menjadi ikon 
sebagai perempuan teladan. 
Sebagai istri pejabat tinggi di 
Jawa Timur, ia semakin lengkap 
karena memiliki kepedulian ting-
gi terhadap kaumnya, dan anak-
anak. Tidak salah, Bu De pernah 
menjabat sebagai Ketua Yaya-
san Kanker Indonesia (YKI).
”Saya langsung menerima wak-

tu diminta menjadi Ketua YKI 
Jatim karena sudah melihat ba-
nyak penderitaan (pasien) aki-
bat kanker, terutama ibu-ibu dan 
anak-anak yang terkena kanker 
serviks kala itu,” tuturnya.

Tidak hanya itu, wanita 
penuh senyum ini juga menja-
bat sebagai Ketua Dekranasda 
Jatim, Ketua Dewan Keraji-
nan Nasional Daerah dan Ketua 
Umum Forum Peningkatan Kon-
sumsi Ikan (Forikan). “Walaupun 
saya padat dengan waktu, bu-
kan berarti saya harus mening-
galkan kewajiban sebagai istri 
dan ibu dari anak-anak.,” tambah 
wanita kelahiran Balikpapan, 28
Februari 1960 ini

Bu De berharap pada kaum-
nya untuk mencontohkan kegi-
gihan seorang pahlawan perem-
puan R.A. Kartini yang begitu 
memperjuangkan hak-hak kaum 
wanita dan menjaga martabat 
seorang wanita. “Kartini  Jawa 
Timur masa kini boleh maju dari 
kaum laki-laki, tetapi jangan 

melu   pakan kodratnya seba-
gai seorang wanita dan budaya 
Jawa Timur. Untuk itu, kaum
wanita Jawa Timur adalah wanita 
Indonesia dan menjaga budaya 
sendiri,” katanya.

Bude Karwo juga memiliki 
perhatian penuh pada kemajuan 
ekonomi perempuan Jatim. Men-
urut dia, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur harus memberikan 
peluang dan kesempatan bagi 
para perempuan untuk menjadi 
pelaku ekonomi yang handal.
Menurut Ketua Umum PKK se-
kaligus sebagai Penasihat Ut-
ama BKOW (Badan Kerjasama 
Organisasi Wanita) Jatim ini, hal 
itu sesuai dengan cita-citanya 
RA Kartini yang menginginkan 
kaum perempuan harus lebih 
berdaya, mampu menghadapi 
permasalahan dan persaingan 
di era global
PKK Turunkan   
Kemiskinan

Sampai kapanpun peran serta 
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perempuan dalam pembangunan 
masih sangat dibutuhkan, karena 
seorang wanita/ perempuan itu 
fl eksibel dan cepat tanggap da-
lam segala urusan. Apalagi, dalam 
urusan pembangunan yang ada 
kaitannya dengan masalah kese-
jahteraan masyarakat dan pengen-
tasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disam-
paikan Bude Karwo dalam kai-
tannya sebagai Ketua Umum Tim 
Penggerak PKK Prov. Jatim, saat 
memberikan materi bagi ibu-ibu 
peserta ladies program istri pe-
serta Diklatpim II Angkatan XXIII 
di Diklat Balongsari Tama Sura-
baya, Senin ( 25/4).

Bude Karwo mengatakan, se-
perti dalam RPJMD Prov. Jatim, 
PKK selalu diikut sertakan dalam 
penggodokan atau pembuatan 
rencana program pembangunan 
yang ada dalam RPJMD tersebut. 
Sebab, dalam 10 program pokok 
PKK itu sudah menyangkut 
semua masalah yang ada 
di masyarakat, mulai 
dari masalah kemisk-
inan, kesehatan, gizi 
buruk/ perbaikan 
gizi, pendidikan, 
lingkungan, pereko-
nomian, kekerasan 
dalam keluarga sam-
pai pada mengurangi 
kematihan ibu melahir-
kan dan balita serta per-
baikan ekonomi keluarga 
dengan memberikan bantu-
an dana hibah dengan 
kopwan.

“Oleh karena itu, sampai kapan 
pun peran serta wanita/perempuan 
dalam pembangunan akan terus 
dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, 
apapun bentuknya,” jelas Bude 
Karwo.

Menurut Bude, perempuan da-
lam kancah pembangunan itu su-
dah dilaksanakan dan dilakukan 
dengan jelas program-program-
nya. Sebagai contoh, setiap bu-
lan PKK selalu membuat program 
yang dilaksanakan secara rutin dan 
berkala, baik itu di desa maupun di 
kecamatan sampai di tingkat kabu-
paten/kota dan provinsi. “ Kalau di 
desa setiap berkala satu bulan se-
kali diadakan temu kader gizi. Tu-
juannya adalah untuk melihat dan 
mengetahui seberapa banyak jum-
lah anak balita yang ada di desa 
tersebut, sekaligus dalam perte-
muan itu juga diberikan bantuan 
nutrisi untuk perbaikan gizi balita. 

Seperti pemberian 
susu, kacang 

hijau re-
bus dan 
roti mari 
serial ,” 
terang-
nya.

Pen-
urunan 
program 

kemisk-
i n a n , 

PKK juga 
ikut andil 
dalam pro-

gram pengentasan, yaitu dengan 
program pemberian bantuan 
dana hibah pada setiap kopwan 
di setiap desa sebesar Rp 25 juta 
kepada 8.506 desa se Jatim. Ka-
rena dengan adanya bantuan ter-
sebut, diharapkan perekonomian 
yang ada di desa bisa menggeliat 
dan berputar. Di samping itu juga 
diberikan bantuan langsung se-
suai dengan kebutuhan masyara-
kat melalui program Jalinkesra 
(Program Jalan Lain Menuju Ke-
sejahteraan). 

Terbukti, dengan adanya pro-
gram di atas jumlah kemiskinan 
di Jatim terus menurun,  yakni 
dari 1.330.696 KK atau 16% turun 
menjadi 14, 94 % atau sekitar 545 
KK atau sekitar 1,05 %. Peran pe-
rempuan lewat program PKK juga 
berhasil menurunkan jumlah angka 
kematian bayi di Jatim hingga 90,7 
%, padahal tingkat nasional jumlah 
angka kematian bayi masih tinggi, 
yaitu sebesar 228 per seratus ribu 
kelahiran. Sedang angka kematian 
balita di Jatim juga turun, yaitu 28,2 
per seribu balita, dan nasional ma-
sih di atasnya, yakni 29,8 per se-
ribu balita.

Bude Karwo meminta pada 
seluruh peserta ladies program 
hendaknya selalu ikut mendukung 
program-program pemerintah, 
baik lewat PKK maupun program 
Dharma Wanita. Dengan begitu 
kegiatan atau program yang telah 
dibuat oleh pemerintah bisa sela-
ras dan sejalan dengan program 
kegiatan yang dibuat, baik di PKK 
maupun Dharma Wanita. Sebab, 

yang ikut program ladies 
program adalah istri dari 
pejabat atau eselon yang 
ikut membuat kebijakan. 
Untuk itu, ibu sebagai 
pendamping suami ya 
otomatis harus ikut 
mensupport kegiatan 
suami.(sal)
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A; Gubernur mengucapkan selamat kepada peng-
gerak PKK yang menerima penghargaan.

B; Para undangan BBGRM VIII
C; Ny. Nina Soekarwo memotong rangkaian bunga 

pertanda dibukanya bazar rakyat meramaikan 
BBGRM VIII

D; Ny. Nina soekarwo mengunjungi stand yang me-
peragakan membuat batik.

E; Pak De Karwo mencicipi teh di salah satu stand.
F Ny. Nina Soekarwo mengunjungi stand perpusta-

kaan keliling.
G; Pak De Karwa dan Ny. Nina foto bersama anak-

anak SD di Kota Pasuruan.

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat VIII 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39

GDGD Galeri Galeri GDGD

Foto B

Foto A

Foto c

Foto DFoto EFoto F

Foto G



BKAD Bengleanom Kecamatan Sambit, Kabupaten PonororgoBKAD Bengleanom Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponororgo

Sentuh Permodalan Sentra Sentuh Permodalan Sentra 
Usaha GentengUsaha Genteng

Program yang mulai efek-
tif berjalan sejak akhir 
2010 mengamanatkan 
bantuan hibah bergu-

lir untuk pengembangan potensi 
ekonomi di tiga desa yang memi-
liki karakteristik potensi ekonomi 
serupa senilai Rp 150 juta untuk 
permodalan usaha masyarakat 
khsusnya yang masuk kategori 
rumah tangga hampir miskin 
yang dinilai potensial untuk meng-
embangkan perekonomiannya 
melalui Badan Koordinasi Antar 
Desa (BKAD) yang dibentuk dan 
dijalankan sendiri oleh masyara-
kat setempat.

Tiga desa lokasi program lan-
tas membentuk pengurus BKAD 
yang kemudian diberi nama BKAD 
Bangleanom. Kata Bangleanom 
merupakan gabungan dari tiga 
nama desa yakni Desa Bedingin, 

Ngelewan, dan Wringinanom.
Ketua BKAD Bangleanom, 

Barman mengatakan, dana pro-

gram tersebut dimanfaatkan oleh 
sekitar 65 pemanfaat dari tiga 
desa untuk pengembangan usa-
ha produksi genteng. Masing-ma-
sing, Ngelewan dan Wringinanom 
22 pemanfaat, dan desa Bedingin 
21 pemanfaat. Setiap pemanfaat 
mendapat Rp 1,9 juta. Sistem 
pengembaliannya selama 12 bu-
lan dengan bunga 1,5%. 

Dana pengembalian dari 
kelompok masyarakat tersebut 
akan digulirkan ke pengusaha 

GDGD
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Puluhan pengusaha di sentra produksi genteng te-
patnya di desa Wringinanom, Ngelewan, dan desa 

Bedingin Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo kini 
dapat sedikit tersenyum lebar. Mereka mendapatkan 

bantuan dana modal bergulir untuk mengembangkan 
usahanya melalui Program Pembangunan Wilayah Ter-

padu Antar Desa (PWTAD) Pemprov Jatim 2010.

Pengurus BKAD Bangleanom
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lainnya begitu seterusnya hingga 
modal awal program terus ber-
kembang. “Yang tercover saat ini 
masih belum dua persen dari total 
RTHM di tiga desa yang menca-
pai 700-800 KK,” ujarnya.

Salah seorang pengusaha 
genteng di Dusun Krajan, Desa 
Wringinanom, Ahmad Jaim mera-
sa sangat terbantu dengan ada-
nya program yang dikeluarkan 
Pemprov Jatim tersebut. Meski 
pinjaman modal yang diberikan 
tidak terlalu besar, cukup baginya 
untuk menambah modal usaha. 
“Bunganya juga sangat ringan, 
beda dengan di Bank atau di lem-
baga lain,” kata pengusaha yang 
memulai usaha genteng sejak ta-
hun 1990 ini.  

Tiga desa di kecamatan ter-

sebut memang terkenal dengan 
produksi gentengnya. Meski usa-
hanya tersebar di beberapa desa, 
namun yang akrab di telinga ma-
syarakat adalah “Genteng Wringi-
nanom”. 

Kepala Desa Wringinanom 
Purwanto, mengatakan, Genteng 
Wringinanom terkenal antara lain 
karena kualitasnya. “Genteng 
Wringinanom masih mengguna-
kan tanah yang alami, dan tidak 
memakai campuran, sehingga 
lebih kuat dari genteng-genteng 
produk daerah lain,” ujarnya.

Di desanya sendiri ada ra-
tusan pengusaha genteng dari 
skala kecil, menengah, hingga 
besar. Di setiap wilayah RT, pen-
gusaha genteng tersebar dari 
15-20 pengusaha. Sedangkan di 

Desa Wringinanom sendiri ada 
sekitar 39 RT. Hingga saat ini, su-
dah ada sekitar 11 jenis genteng 
yang diproduksi di sentra genteng 
Wringinanom diantaranya, jenis 
Kodokan, Mantili, dan Muniran. 
Harganya beragam, dari Rp 650/
biji – 1.000/biji. Selain genteng, 
sentra tersebut juga memproduk-
si batu bata dan atap genteng. 

Pengusaha genteng di keca-
matan Sambit tidak pernah me-
rasa kekurangan bahan baku. 
Karena bahan baku genteng 
berupa tanah liat tersedia cukup 
melimpah di Kecamatan Sambit 
yang masih berada di kawasan 
pegunungan Lawu sebelah teng-
gara ini.

PWTAD lebih difokuskan pada 
penanganan dua desa dalam 
satu kecamatan yang saling ber-
batasan. Penanganan program 
ini dimaksudkan untuk mengu-
rangi jumlah desa yang terisolisa-
si karena tidak adanya jalan pen-
ghubung atau jembatan antardua 
desa yang saling menghubung-
kan. Setiap tahunnya, program 
itu rata-rata diberikan kepada 14 
desa di 7 kabupaten

Desa lokasi program akan 
mendapat dana stimulan dan 
APBD provinsi. Sementara pe-
merintah kabupaten wajib mem-
berikan dana penyertaan se-
besar 40% dari total dana yang 
diberikan provinsi. Dana itu dibagi 
dengan prosentase 40% untuk 
pembangunan fi sik dan 60% un-
tuk usaha ekonomi produktif.

Dalam pelaksanaan PWTAD 
juga diutamakan keterlibatan ma-
syarakat secara langsung mulai 
proses perencanaan, pelaksana-
an hingga monitoring dan eva-
luasi. Dengan konsep itu diha-
rapkan muncul pemahaman dan 
tanggungjawab dari masyarakat 
bahwa kegiatan itu merupakan 
kegiatan masyarakat, bukan ke-
giatan pemerintah. (sal)

Industri kecil Geteng yang permodalannya disuport BKAD Bangleanom
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GDGD Opini

Empat tahun yang lalu, 
nama Siti Nur Jazilah 
atau Lisa menjadi so-
rotan nasional, karena 

dialah orang atau pasien pertama 
kali di Indonesia yang melakukan 
operasi wajah atau face off. Ope-
rasi face off ini dilakukan lantaran 
wajah Lisa mengalami kerusakan 
akibat tindakan kekerasan sang 
suaminya. Jazilah menjadi salah 
satu ikon korban kekerasan yang 
mengundang simpati dan empati 
publik.

Kini wajah Jazilah sedang da-
lam proses operasi lanjutan untuk 
”menormalkan” kembali wajahnya 
yang rusak. Luka fi sik mungkin 
akan lebih mudah disembuhkan 
atau dipulihkan, namun luka psikis 
atau trautama psikologis akan sulit 
disembuhkan. Luka psikis ini akan 
terus membebas yang tak pernah 
hilang dalam diri perempuan yang 
menjadi korban kekerasan.

Jazilah, adaikan R.A. Kartini 
masih hidup dan melihatmu, pasti 
dia akan sangat prihatin, menangis 
dan terharu melihat kondisimu se-
karang. Kartini pasti akan simpa-
tik dan empatik dengan Jazilah 
korban kekerasan seorang suami 
dengan menyiram air keras ke 
wajahnya. Kartini akan bertanya 
mengapa tindak kekerasan ter-
hadap perempuan mesti terjadi. 
Mengapa begitu mudahnya pe-
rempuan mendapat perlakuan 
kejam dan tidak adil dari seo-
rang laki-laki dan lingkungannya. 
Mengapa perempuan terus men-
jadi korban kekerasan lingkungan 
sosialnya. Kapan kekerasan atas 

perempuan akan berhenti?. Per-
tanyaan-pertanyaan semacam ini 
pasti akan keluar dari mulut seo-
rang Kartini, jika dia masih hidup 
sekarang dan melihat berbagai 
kasus kekerasan terhadap perem-
puan yang akhir-akhir ini semakin 
tak terkendali, termasuk tindak ke-
kerasan terhadap Jazilah. 

Tapi sayang, Kartini tidak bisa 
menyaksikan berbagai tindak ke-
kerasan terhadap perempuan 
yang semakin marak akhir-akhir 
ini, termasuk kasus Jazilah. Feno-
mena sosial ini (baca: kekerasan) 
sudah menghantui kaum perem-
puan. Kaum perempuan semakin 
tidak aman dan nyaman. Setiap 
detik, menit, jam, hari, ancaman 
kekerasan terus menghantuai dan 
menimpa perempuan. Baik itu ling-
kungan terdekatnya (baca: kelu-
arga) maupun dari lingkungan so-
sial lainnya. Lingkungan sosial kita 
masih kurang bersahabat dengan 
kaum perempuan. Ini mungkin 
mengingat masih kuatnya budaya 
patrikahi yang ada dalam masy-
arakat kita. Masyarakat kita masih 
menilai perempuan merupakan 
manusia kelas dua dan bisa diper-
lakukan seenaknya.

Pertanyaan-pertanyaan ke-
prihatian dan nada protes Kartini 
tersebut akan terus mengemuka, 
mengingat dialah seorang pahla-
wan wanita yang secara konsis-
ten membela rakyatnya, terutama 
kaum perempuan dari tangan 
penjajahan. Meskipun Kartini ber-
juang tidak dengan senjata atau 
fi sik, namun dia mampu menjadi 
inspirasi bagi kaum perempuan 

baik di Indonesia maupun di du-
nia. Dia berjuang dengan gaga-
san dan intelektualitasnya yang 
mencerdaskan dan mencerahkan 
masyarakat. Gagasan atau pikiran 
Kartini yang dituangkan dalam su-
rat-suratnya ”Habis Gelap Terbilt-
lah Terang” menunjukkan keber-
pihkan seorang Kartini terhadap 
kaum tertindas, terutama kaum 
perempuan.

Lewat surat-suratnya, secara 
eksplisit ingin menujukkan ba-
hwa Kartini anti kekerasan dan 
anti ketidakadilan. Kartini ingin 
rakyatnya dan kaum perempuan 
bisa berdaya dan memberdaya-
kan masyarakatnya. Kartini ingin 
menunjukkan bahwa kaum pe-
rempuan memiliki potensi yang 
cukup besar untuk memajukkan 
bangsa dengan kelebihan yang 
dimilikinya. Kartini ingin kaum pe-
rempuan diperlakukan secara adil 
dan bermartabat. Dengan pikiran-
pikiran yang semacam ini, sekali 
lagi, jika Kartini melihat fenomena 
kekerasan terhadap perempuan, 
termasuk kasus Jazilah ini, dia 
pasti akan protes, marah, dan 
menuntut keadilan bagi kaum pe-
rempuan. 

Meskipun Kartini sudah me-
ninggal, namun gagasan atau 
pikiran-pikiran tentang pembe-
laan dan pemberdayaan terhadap 
kaum perempuan masih terus ber-
kembang. Dan bahkan sudah men-
jadi inspirasi bagi masyarakat un-
tuk melawan segala bentuk tindak 
kekerasan dan ketidakadilan ter-
hadap kaum perempuan. Karena 
itu kita sangat prihatin, berbagai 

Refl eksi Hari Kartini 21 April 

Stop Kekerasan 
Terhadap Perempuan

Oleh : Yudha Cahyawati
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gagasan, penyadaran dan pro-
gram tentang pemberdayaan pe-
rempuan telah banyak dilakukan 
oleh pemerintah, elemen masy-
arakat seperti Lembaga Swadaya 
Masyarajat (LSM), namun menga-
pa tindak kekerasan terhadap pe-
rempuan masih juga terjadi.. 

Kekerasan perempuan
Kasus kekerasan terhadap pe-

rempuan meningkat dari tahun ke 
tahun. Di antara sekian banyak ka-
sus kekerasan terhadap perempu-
an, terbanyak terjadi di Jawa Timur 
dan Jakarta. Berdasar data terkini, 
korban kekerasan di Jawa Timur 
88.836 kasus dan di Jakarta 12.955 
kasus. Hampir separo di antara to-
tal kasus kekerasan perempuan 
terjadi di dua daerah tersebut.

Menurut Ketua Komisi Nasional 
Anti Kekerasan terhadap Perem-
puan (Komnas Perempuan), Yuni-
yanti Chuzaifah, kasus kekerasan 
pada 2009 meningkat tajam. Jum-
lahnya naik tiga kali atau 263 per-
sen daripada tahun sebelumnya. 
Pada 2009 hingga Januari 2010, 
beber dia, korban kekerasan terca-
tat 143.585 kasus. ’’Jumlah korban 
meningkat drastis. Padahal, pada 
2008 hanya 54.425 kasus dan 
2007 sebanyak 25.522 kasus.

Selain Jawa Timur dan Jakarta, 
daerah yang kasus kekerasan-
nya cukup tinggi adalah Jogja-
karta dengan 10.560 kasus. Data 
itu dihimpun dari 269 lembaga di 
seluruh Indonesia. Si antaranya, 
lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), kejaksaan, kepolisian, ru-
mah sakit, dan pengadilan agama. 
Sekitar 48 persen kasus terhadap 
perempuan berupa kekerasan sek-
sual, 48 persen kekerasan psikis, 
1,21 persen kekerasan fi sik, dan 
1,83 persen kekerasan ekonomi. 
Kekerasan paling banyak terjadi 
di dalam rumah tangga dengan 
95 kasus. Sedangkan sisanya 
terjadi di wilayah komunitas atau 
negara,’’ jelas Yuniyanti. Tingginya 

kasus kekerasan terhadap perem-
puan merupakan fakta yang san-
gat menyedihkan. 

Boleh jadi paparan data keke-
rasan diatas hanya sebagian kecil 
saja yang menimpa kaum perem-
puan, dan boleh jadi pula banyak 
kasus kekerasan lain yang me-
nimpa kaum perempuan karena 
banyak kasus-kasus kekerasan 
yang menimpa kaum perempuan 
tidak dilaporkan. Banyak alasan 
mengapa kaum perempuan eng-
gan atau tidak melaporkan kasus 
kekerasan yang menimpa dirinya 
atau kaumnya, apalagi jika keke-
rasan itu merambah ke kancah 
domestik atau ruang privacy. Hal 
ini terutama terkait dengan buda-
ya yang melingkupinya, budaya 
yang cenderung memandang tabu 
untuk mengungkapkan persoalan 
yang berhubungan dengan ma-
salah privat. Karena melaporkan 
tindak kekerasan dalam ruang do-
mestik sama saja dengan membu-
ka aib sendiri.

Budaya Patriarkhi
Kekerasan sudah menyen-

tuh kaum perempuan baik dalam 
arena publik maupun dalam arena 
privacy (kekerasan dalam rumah 
tangga). Fenomena ini menunjuk-
kan betapa perempuan dianggap 
sebagai mahluk lemah. Dalam po-
sisi sosial yang menilai perempuan 
sebagai warga negara kelas dua, 
lemahnya bentuk-bentuk proteksi 
terhadap mereka, serta persepsi 
masyarakat yang cenderung mer-
endahkan perempuan, memun-
culkan suatu cara pandang bahwa 
terhadap kaum perempuan boleh 
dilakukan tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap kaum pe-
rempuan (memang) tidak begitu 
mudah untuk diidentifi kasi, ini di-
karenakan, pertama, persoalan 
kekerasan itu berspektrum luas, 
kedua, ada stereotipe (stereoty-
ping burden) tertentu yang mem-
bungkusnya. Pengidentifi kasian 

ini akan menjadi tambah sulit jika 
kekerasan itu masuk dalam ruang 
domestik (baca: kekerasan dalam 
rumah tangga/KDRT). 

Fenomena sosial kekerasan 
terhadap perempuan -boleh jadi- 
tidak terlepas dari kungkungan 
ideologi patriarkhi, yaitu suatu 
cara pandangan yang meletak-
kan kedudukan kaum laki-laki le-
bih tinggi. Lelaki adalah “atasan”, 
perempuan adalah “bawahan”. 
Dengan cara pandang yang de-
mikian menyebabkan kaum pe-
rempuan selalu mendapatkan 
“kontrol” oleh kaum laki-laki. Dan 
pada tataran realitas sosial, pan-
dangan ini sering dijadikan dasar 
bagi kaum laki-laki untuk melegi-
timasi tindakan superioritasnya, 
termasuk kekerasan terhadap 
kaum perempuan, baik dalam wi-
layah sosial, politik, hukum, eko-
nomi, ritual, maupun domestik.

Untuk menangani masalah 
kekerasan terhadap perempuan 
diperlukan perhatian dan tindakan 
yang kooperatif dari semua pihak. 
Pelaksanaan UU KDRT harus be-
nar-benar ditegakkan, termasuk 
didalamnya penegakan sanksi ter-
hadap pelanggar atau pelaku ke-
kerasan. Dan sudah saatnya pula 
untuk mengusir mitos-mitos yang 
mendengungkan penilaian minori-
tas terhadap perempuan di masy-
arakat dengan merubah wacana 
tentang perempuan dan melahir-
kan suatu perspektif perempuan, 
membuka kesadaran berpikir un-
tuk lebih melihat realitas secara 
kritis dan rasional, merubah sistem 
sosial yang established yang men-
jadikan perempuan tidak mempu-
nyai posisi bargaining yang kuat. 
Karena bagaimanapun, kekera-
san tidak akan hilang jika dilawan 
dengan kekerasan pula.

*) Pemerhati 
Masalah Perempuan, 

Guru SDN Wates 2
 Kota Mojokerto
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Peringatan Hari Kesa-
tuan Gerak PKK ke-39 
dan Pencanangan Bulan 
Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) ke-8 tahun 
2011 tingkat Kabupaten Ngawi di-
pusatkan di  Desa Bintoyo, Keca-
matan Padas Kabupaten Ngawi, 
Kamis. Pencanangan dilakukan 
oleh Bupati Ngawi, Ir Budi Sulisty-
ono.

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintah Desa 
(BPMPEMDES) Kabupaten Ng-
awi, Drs. Rahardie Surya Putra, 
dalam laporannya menyampaikan, 
kegiatan tersebut berdasarkan 
Surat Gubernur Jawa Timur No-
mor : 414.1/1361/206/2011 ten-
tang Pelaksanaan Peringatan Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-39 
dan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) VIII tahun 
2011. 

Sedangkan tujuan kegiatan ter-
sebut untuk meningkatkan kepedu-
lian dan peran aktif masyarakat ber-
dasarkan semangat kebersamaan, 
kekeluargaan, dan gotong royong 

menuju pada penguatan intregrasi 
sosial melalui kegiatan-kegiatan 
go   tong royong dalam pelaksanaan 
pembangunan di Kabupaten Nga-
wi.

Dikatakan oleh Rahardie, sasa-
ran kegiatan ini ialah meningkatkan 
persatuan dan kesatuan masyara-
kat, peran aktif masyarakat dalam 
pembangunan serta meningkatnya 
rasa memiliki dan rasa tanggungja-
wab terhadap hasil-hasil pembangu-
nan di Kabupaten Ngawi. 

Dalam sambutanya Bupati 
Ngawi, Ir. Budi Sulistyono, meny-
ampaikan, dengan peringatan Hari 
Kesatuan Gerak PKK dan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyara-
kat diharapkan dapat memberikan 
motivasi dan menggelorakan se-
mangat para kader PKK, agar te-
tap terus giat dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya yang utama, 
yaitu berusaha memberdayakan 
dan mensejahterakan keluarga.

Kegiatan yang dilaksanakan di 
setiap desa/kelurahan hendaknya 
berpedoman pada rei Daya yang 
meliputi pemberdayaan manusia, 

pemberdayaan usaha dan pem-
berdayaan lingkungan. Selain tiga 
hal tersebut, sinkronisasi antara ke-
giatan prioritas dengan kebutuhan 
masyarakat tidak kalah penting, 
mulai dari bidang kemasyarakatan, 
ekonomi masyarakat, sosial bu-
daya dan agama serta lingkungan 
hidup.

Momentum peringatan dan pen-
canangan tahun ini sekaligus dija-
dikan evaluasi untuk dapat dijadi-
kan ajang merancang perspektif ke 
depan dengan segala tantangan, 
peluang dan harapan serta seluruh 
jajaran pemeran pembangunan 
bersama menyikapi masa kini dan 
menatap masa depan yang lebih 
baik, serta kepada seluruh peme-
ran pembangunan. “Ayo melang-
kah bersama-sama melaksanakan 
apa yang menjadi tugas dan fungsi 
kita masing-masing guna mense-
jahterakan masyarakat di Kabupa-
ten Ngawi,” seru Bupati Ngawi.

Pecanangan tersebut ditandai 
dengan pemukulan bedug serta 
pemberian berbagai bantuan oleh 
Bupati Ngawi (hms)

HKG PKK KE-39 dan Pencanangan BBGRM di Kabupaten Ngawi 

“Ayo, Kita Sejahterakan 
Masyarakat”
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Tahun 2011 untuk Ka-
bupaten Mojokerto 
dengan 18 kecamatan 
akan dibagikan dana 

PKH untuk 16.553 RTSM (Ru-
mah Tangga Sangat Miskin) 
dengan total nominal dana se-
besar Rp.4.657.350.000.

Antusias warga yang meru-

pakan RTSM (Rumah Tangga 
Sangat Miskin) terlihat sejak 
pagi. Untuk Kec. Ngoro dibagi-
kan kepada 1232 RTSM dengan 
dana Rp 333.750.000, Kec. 
Pungging akan dibagikan kepa-
da 1029 RTSM dengan nominal 
dana sebesar Rp 277.250.00. 
Sedangkan Kec. Mojosari di-

bagikan kepada 676 RTSM 
dengan nominal dana sebesar 
Rp190.150.000.

Bertempat di Pendopo Ke-
camatan masing-masing, Bu-
pati menyerahkan secara sim-
bolis kepada RTSM penerima 
PKH. Bupati juga menyampai-
kan agar dana yang diterima 
bisa digunakan sesuai dengan 
fungsinya, yaitu untuk pendi-
dikan, kesehatan ibu dan bayi 
dalam kandungan, serta untuk 
kesehatan balita. 

“Pendidikan di Kab. Mojo-
kerto ke depan harus semakin 
baik dari segi kualitas, namun 
bisa terjangkau dan tidak mem-
beratkan masyarakat,” ungkap 
Bupati Mustofa.(hms)

Kabupaten Mojokerto

PKH Tahap I Tahun 2011 Cair

Pemerintah Alokasikan 
Rp 42 M 

untuk PNPM Pamekasan

Pemerintan menyedia-
kan dana sebesar 
Rp 42 miliar untuk 
Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) di Kabupaten P meka-
san pada tahun 2011.  Kepala 
Dinas Pendapatan, Pengelola-
an Keuangan dan Aset Pemkab 
Pamekasan Taufi kurrachman 
menjelaskan, ”Sesuai dengan 
program yang diusulkan keba-
nyakan rencana alokasi dana 
melalui PNMP ini adalah un-
tuk pembangunan fi sik, seperti 
perbaikan prasarana jalan, 

pengairan dan perbaikan ge-
dung pendidikan,” kata Taufi k 
menjelaskan.

Menurut Taufi k ada sejumlah 
instansi/dinas yang akan diunjuk 
mengerjakan program pem-
berdayaan masyarakat melalui 
PNPM tersebut, di antaranya Di-
nas Pekerjaan Umum, Kelautan 
dan Perikanan, Pertanian dan 
Dinas Kesehatan.

Kata Taufi k, peran serta dan 
evaluasi dari masyarakat se-
cara langsung diutamakan guna 
menyukseskan program terse-
but, sehingga diharapkan target 

yang telah ditetapkan akan lebih 
optimal.

”Sebab, selain untuk pening-
katan ekonomi, yang juga men-
jadi hal penting dalam program 
ini kan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan 
melalui upaya-upaya pember-
dayaan masyarakat,” kata Taufi k.
Dibanding tahun 2010, dana 
yang digulirkan pemerintah pu-
sat untuk Kabupaten Pameka-
san melalui PNPM 2011 jauh 
lebih banyak. Pada 2010 alokasi 
dana untuk PNPM sebesar Rp 
36 miliar.(*)

Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2011 
untuk Kabupaten Mojokerto telah dimulai Rabu 9 

Maret 2011. Diawali dari 3 kecamatan, yaitu Kec. Ngoro, 
Kec. Pungging dan Kec. Mojosari. Bupati Mojokerto H. 
Mustofa Kamal Pasa, SE dengan didampingi Staf Khu-
sus Kepresidenan Bidang Sosial dan Penanggulangan 
Bencana membuka dan meninjau langsung penyera-

han PKH.
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Tak ingin kinerja Pos Pelay-
anan Terpadu (Posyandu) 
makin menurun, Badan 
Pemberdayaan Masyara-

kat (Bapemas) Jatim selama tahun 
2011 berupaya mengoptimalkan 
pemanfaatkan operasional Sistem 
Informasi Posyandu (SIP). Peman-
faatan SIP yang baik akan dengan 
mudah mengetahui perkembangan 
keberadaan Posyandu, khususnya 
peningkatan kesehatan ibu dan 
anak.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Totok Soewarto SH, Msi, 
mengatakan, hingga saat ini ter-
dapat 21 kabupaten/kota memiliki 
jaringan SIP. Mereka telah memi-
liki seperangkat komputer dan 
programnya bantuan dari Menteri 
Dalam Negeri tahun 2008. Namun 
kenyataannya hingga kini program 
tersebut serta teknologi SIP belum 
satupun yang berjalan.

Sebelumnya, SIP merupakan 
salah satu program penelitian dari 
Pusat Penelitian Teknologi Infor-
masi dan Komunikasi dan Teknik 
Biomedika STEI ITB yang dituju-
kan untuk membantu peningkatan 
Posyandu. Namun setelah pene-

litian tersebut selesai, ternyata 
teknologi tersebut diadopsi untuk 
mengembangkan pengelolaan in-
formasi Posyandu.

SIP adalah seperangkat alat 
penyusunan data atau informasi 
yang berkaitan dengan kegiatan, 
kondisi dan perkembangan yang 
terjadi di setiap Posyandu. SIP 
akan menjadi bahan acuan bagi 
kader Posyandu untuk mema-
hami permasalahan, sehingga 
dapat mengembangkan kegiatan 
yang tepat dan disesuaikan ke-
butuhan sasaran.

Teknologi ini juga menyedia-
kan informasi yang tepat guna 
dan tepat waktu mengenai peng-
elolaan Posyandu. Semua ini di-
maksudkan agar berbagai pihak 
yang berperan dalam pngelolaan 
Posyandu dapat menggunakan-
nya untuk membina Posyandu 
demi kepentingan masyarakat.

Dalam SIP memiliki sejumlah 
layanan, seperti kartu menuju 
sehat (KMS) on-line, informasi 
keluarga berencana, informasi 
kesehatan ibu dan anak, serta 
informasi gejala penyakit dan 
penanganannya.

Sejak SIP dikenalkan di Ja-
tim, Bapemas telah melakukan 
sejumlah latihan pada kader Po-
syandu kabupaten/kota. Setiap 
daerah saat itu ditunjuk dua ka-
der terbaiknya untuk mengopera-
sionalkan SIP, harapannya agar 
saat satu kader pindah tugas 
kader lainnya bisa melanjutkan. 
”Banyaknya kader yang menem-
pati posisi baru, menjadi kendala 
tidak berjalannya program terse-
but di daerah,” katanya.

SIP akan meningkatkan peran 
Posyandu sebagai suatu wadah 
komunikasi dalam pelayanan 
kesehatan masyarakat, dari kelu-
arga berencana dari masyarakat, 
oleh masyarakat dan untuk masy-
arakat dengan dukungan pelaya-
nan, serta pembinaan teknis dari 
petugas kesehatan dan keluarga.

SIP merupakan bagian pen-
ting dari pembinaan Posyandu 
secara keseluruhan. Konkritnya, 
pembinaan akan lebih terarah 
apabila didasarkan pada informa-
si yang lengkap, akurat dan ak-
tual. Dengan kata lain pembinaan 
merupakan jalan keluar dari per-
masalahan yang dihadapi karena 
didasarkan pada informasi yang 
tepat, baik dalam lingkup terbatas 
maupun lingkup yang lebih luas.

Hasil analisis SIP digunakan se-
bagai bahan menyusunan rencana 
pembinaan. Masalah-masalah 
yang dapat diatasi oleh pemerintah 
tingkat kecamatan segera diambil 
langkah pemecahannya sedang-
kan yang tidak dapat dipecahkan 
dilaporkan ke tingkat kabupaten/
kota sebagai bahan Rakorbang 
Tingkat ll. ”Tahun ini rencananya 
38 kabupaten/kota memiliki SIP 
lengkap dengan perangkat kompu-
ternya,” katanya. (*)

Tingkatkan Kinerja Posyandu, 
Bapemas Optimalkan SIP
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Gotong-royong 
Masih Adakah?  

Gotong-royong sebuah defi nisi bangsa Indo-
nesia yang selama ini menjadi monumen penting 
yang selalu diagung-agungkan bangsa Indonesia. 
Bahkan tetap dijadikan wacana utama dalam tiga 
periode politik bangsa ini. Sejarah kemerdekaan 
telah mencatat bahwa kata gotong-royong telah 
menjadi elemen penting dalam kehidupan berne-
gara Indonesia. Di zaman Orde Lama gotong-roy-
ong merupakan “kata suci” yang selalu dikuman-
dangkan oleh Bung Karno, bahkan pernah dalam 
salah satu pidatonya, Bung Karno menyatakan ba-
hwa bila Pancasila diperas menjadi Ekasila, maka 
Ekasila itu adalah gotong-royong. Di zaman Orde 
Baru, walaupun tak segencar di zaman Orla, tetap 
saja gotong-royong menjadi salah satu kata pen-
ting di masa Orde Baru.

Berbagai kenyataan diungkapkan untuk men-
dukung pendapat bahwa gotong-royong adalah si-
fat dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Mulai dari 
sistem pertanian secara bersama, acara kenduri, 
membangun rumah, dan segala macam kegiatan 
kemasyarakatan yang telah kita sama-sama baca 
dan pelajari sejak SD, semuanya menunjukkan ba-
hwa gotong-royong sudah ada sejak zaman pra-
sejarah di bumi Indonesia. Ya, memang sejak SD 
kita telah diberikan doktrin bahwa gotong-royong 
adalah sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi 
unggulan bangsa ini dan tidak dimiliki bangsa lain.

Namun saya melihat kenyataan lain, saya 

mulai meragukan gotong-royong ada di dalam 
jiwa bangsa Indonesia. Kenyataan yang muncul 
dengan adanya jurang kemiskinan, penganggu-
ran, kerusuhan, krisis ekonomi, semakin mem-
buat saya ragu, apakah benar bangsa ini memi-
liki jiwa dan semangat gotong-royong. Jikalau 
gotong-royong diartikan sebagai kerjasama, 
bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, 
maka saya akan sangat ragu bahwa bangsa ini 
memiliki jiwa gotong-royong. 

Kalaulah gotong-royong itu ada, pastilah tidak 
ada jurang kemiskinan yang dalam, karena si kaya 
akan senatiasa membantu si miskin untuk me-
ningkatkan taraf hidupnya. Pastilah tidak ada ke-
rusuhan masa, yang dipicu adanya ketidakadilan, 
karena setiap tetidakadilan akan mustahil muncul 
dari jiwa gotong-royong. Demikian pula dengan kri-
sis ekonomi dan krisis-krisis lainnya.
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Tehnologi Tepat Guna

Sumber air bersih dan 
jernih semakin langka 
dan distribusinya tidak 
merata. Salah satu al-

ternatif mendapatkan air bersih 
adalah dari sumur atau sungai 
yang tidak tersemar bahan-bahan 
kimia, yaitu dengan 
membuat penjernihan 
air secara sederhana 
yang memanfaatkan 
sumberdaya di sekitar 
kita.  Penjernihan ter-
diri dari tahap pertama 
berupa pengendapan/
sedimentasi dan tahan 
kedua berupa penya-
ringan/fi ltrasi.

Lebih lengkapnya 
dapat diinformasikan 
sebagai berikut:

Bahan dan alat
• Air sumur/sungai 

yang tidak tercemar 
bahan kimia

• Biji kelor (Moringa 
oleifera) atau Mo-
ringa stenopetala, 
Hibiscus sabdarifa, 
asam (Tamarindus 
indica) dan Caja-
nus cajan, untuk 
mengendapkan lum-
pur dan partikel air 
sebagai ganti tawas.

• Batu kerikil, sebagai bahan 
penyaring dan membantu ae-
rasi oksigen.

• Pasir, untuk menahan enda-
pan lumpur. Arang, sebagai 
penyerap partikel yang halus, 
penyerap bau dan warna yang 
terdapat di air.

• Ijuk, untuk menyaring parti-
kel yang lolos dari lapisan se-
belumnya dan meratakan air 
yang mengalir

• Drum plastik/gentong/bak se-
men 200 lt

• Gentong besar atau bak 

penampung dari semen
• Pompa air Penyangga kayu 

(bila perlu)
• Pipa bambu/Paralon atau se-

lang plastik
• Kran air
• Kasa nyamuk dari 

plastik
• solasi paralon dan lem pa-

ralon.
Cara Kerja
Mempersiapkan bak penam-

pung air. Buatlah kran pada ke-
tinggian 10 cm dari bagian dasar, 
untuk masing-masing drum/gen-
tong. Kran disambung saluran 
paralon 30 cm yang diberi lubang 
dan dibungkus dengan kasa ny-
amuk. Saluran paralon tersebut 
terdapat pada bagian dalam 
drum/gentong.

Cucilah bahan-bahan penya-
ring seperti batu kerikil, arang, 
pasir dan ijuk hingga benar-be-

nar bersih, dikeringkan. Susunlah 
bahan penyaring mulai dari ba-
gian dasar keatas berturut-turut 
ijuk (ketebalan 15 cm); pasir (10 
cm); batu kerikil (10 cm); ijuk 
(5 cm); arang (15 cm); pasir (10 

cm); kerikil (10 cm); ijuk ( 5 
cm); pasir (10 cm); dan batu 
kerikil (10 cm).

Ingat, dalam penyusu-
nannya harus rapat dan 
merata, jangan sampai ada 
rongga antar lapisan. Buat 
penyangga kayu berundak. 
Ketinggian undak pertama 
50 cm dan udak kedua 170 
cm ( disesuaikan dengan 
ketinggian drum). Susun 
kedua drum/gentong seca-
ra bertingkat. Drum/gen-
tong pertama diletakkan 
di undak pertama (untuk 
penyaring).

Drum/gentong kedua 
diletakkan di undak kedua 
(untuk penampung air ber-
sih). Cari dan kumpulkan 
biji kelor yang sudah tua, 
ditumbuk sampai menjadi 
bubuk. Untuk 200 liter air 
diperlukan 200 gram biji 
kelor. Masukkan air yang 
akan dijernihkan dalam 

bak penampung. Taburkanlah 
biji kelor halus dan diaduk rata, 
tunggu hingga mengendap.

Setelah mengendap baru air 
dialirkan. Alirkan air dari drum/
gentong pertama ke gentong ke-
dua. Air yang keluar pertama, 
mula-mula keruh dan setelah be-
berapa saat akan jernih. Setelah 
jernih, baru ditampung ke drum/
gentong kedua. Sebelum dimi-
num air harus direbus atau steril-
kan dengan SODIS. Setelah bebe-
rapa lama (lebih kurang 3 bulan) 
air yang keluar tidak jernih lagi, 
berarti fi lter perlu diganti atau 
dicuci lagi (khatulistiwa/rif).

Penyaringan Air Sederhana
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Ketika merasa haus, ba-
nyak di antara kita me-
lepas dahaga dengan 

sebotol soda dingin. Namun tahu-
kah Anda,  minuman berkarbona-
si ini adalah salah satu minuman 
terburuk selain minuman beralko-
hol? Anda bisa kecanduan kafein 
dalam soda. Belum lagi kandun-
gan gula yang sangat tinggi.

Ada 10 efek berbahaya minu-
man bersoda bagi tubuh, seperti 
dikutip dari Method of Healing.
1. Menaikkan berat badan 
Minum satu kaleng soda tiap hari 

dalam sebulan akan menaik-
kan berat badan sebanyak se-
tengah kilogram.

2. Tidak ada nilai gizi dalam 
soda

Saat kehausan atau setelah ber-
puasa, tubuh membutuhkan 
cairan yang bernutrisi. Se-
dangkan soda tak memiliki ni-

lai gizi di dalamnya. Minuman 
ini hanya akan menjadi ‘lim-
bah’ dalam tubuh.

3. Meningkatkan risiko di-
abetes

Tingginya kadar gula dalam soda 
mampu meningkatkan risiko 
Anda terkena diabetes.

4. Soda dapat menyebabkan 
osteoporosis

Bila meminum soda dengan 
kandungan kalsium rendah, 
Anda bisa terkena keropos tu-
lang atau osteoporosis.

5. Soda merusak gigi
Kandungan senyawa soda men-

gikis dan merusakkan lapisan 
enamel gigi. Sehingga gigi 
mudah berlubang dan rusak.

6. Soda dikaitkan dengan ke-
rusakan ginjal

Orang yang minum soda berisiko 
lebih besar terkena batu ginjal 
serta kerusakan pada ginjal.

7. Memicu penyakit maag
Soda menjadikan peminumnya 

berpeluang lebih besar terke-
na dan memperparah penyakit 
maag.

8. Soda menimbulkan dehidra-
si

Kadar kafein dan gula dalam soda 
dapat menyebabkan tubuh de-
hidrasi.

9. Soda mengacaukan sistem 
pencernaan

Asam dalam soda tidak bereaksi 
dengan baik dengan sistem 
pencernaan.

10. Diet soda berbahaya
Soda diet mengandung pemanis 

buatan aspartam yang diakit-
kan dengan beberapa gang-
guan seperti fenilketonuria.

11. Alternatif Sehat Pengganti 
Soda
Lantas apa yang bisa mem-

bantu melepas ketergantungan 
terhadap soda? Menilik nilai gizi, 
jus merupakan pilihan minuman 
terbaik. Sedangkan air merupa-
kan minuman terbaik agar tubuh 
tetap terhidrasi. Satu hingga dua 
gelas jus buah setiap hari serta 
enam gelas air putih serta minu-
man yang diperkaya kalsium ada-
lah paduan terbaik untuk keseha-
tan (vivanews/rif).

Dampak Buruk 
Minuman Bersoda
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Dalam beberapa je-
nis usaha tentu harus 
memiliki acuan serta 
obsesi pada faktor ke-

untungan. Selain itu tentu kita 
harus benar benar menganalisa 
serta mempertimbangkan banyak 
faktor serta kemungkinan yang 
mungkin akan kita temui sebagai 
tahapan maupun kendala dalam 
setiap usaha.

Dalam melakukan usaha pe-
ternakan pun kita harus memiliki 
perencanaan yang cukup matang 
untuk memulai usaha di bidang 
ini. Banyak sekali faktor yang 
menjadi pertimbangan dalam me-
miliki usaha peternakan kambing 
etawa, namun setidaknya kita 
mulai dengan beberapa tahapan 
dari persiapan, pelaksanaan, pro-
duksi, hingga evaluasi.

Dalam setiap pelaksanaan 
semua usaha atau anggaplah 
sebuah project tentu kita harus 
mempersiapkan banyak hal. Un-
tuk memulai kegiatan beternak 
kambing etawa kita haruslah 
mempersiapkan lokasi yang akan 
kita gunakan sebagai tempat un-
tuk beternak kambing etawa.

Dalam menentukan lokasi kita 
pun tidak boleh gegabah, meng-
ingat kondisi keamanan, cuaca, 
suhu udara serta faktor kelemba-
ban juga dibutuhkan pengamatan 
yang cukup serius dalam hal ini .

Faktor lain yang tak kalah pen-
tingnya adalah keberadaan lokasi 
beternak yang berlokasi di pemu-
kiman sebaiknya dihindari, sebab 
dalam jumlah ternak yang banyak 
tentu akan menimbulkan polusi 
maupun beberapa penyakit .

Selain faktor lokasi beternak 
kita juga harus membekali per-
siapan pengetahuan yang cukup 
mengenai seluk beluk beternak 
kambing etawa .

Pada  tahap berikutnya ada-
lah  pembangunan kandang, se-
dangkan untuk pembangunan 
kandang yang terpenting adalah 
melilihat secara utuh fungsi kan-
dang, sedangkan untuk ukuran 
pembangunan kandang tentu ha-
rus mempertimbangkan berapa 
jumlah kambing yang akan kita 
pelihara .

Setelah pembuatan kandang 
tentu kita juga harus mempersi-
apkan ketersediaan pakan ter-
nak. Lahan pakan ternak juga 
harus kita persiapkan dengan 
menanam beberapa hijauan ma-
kanan ternak.  

Setelah tahapan kita memiliki 
lokasi untuk kandang dan memi-
liki lahan pakan ternak yang su-
dah diperhitungkan untuk jumlah 
yang cukup memenuhi kebutu-
han kambing etawa barulah kita 
memulai pembelian bibit kambing 
etawa, yang kemudian kita lanjut-
kan dengan memelihara kambing 
etawa serta merawat lahan pakan 
ternak.

Setelah tahapan-tahapan 
itu kita lalui kemudian mulailah 
mempelajari serta membuat ana-
lisa laba rugi yang bisa kita buat 
dalam beberapa hitungan dengan 
jumlah kecil dengan waktu yang 
pendek, atau jumlah menengah 
dengan waktu yang agak pan-
jang, kemudian kita akan dapat 
memperhitungkan dengan baik 
kelayakan usaha yang kita buat 
tersebut.

Selamat beternak, mari sukses 
untuk bersama.

Perencanaan 
Beternak Kambing Etawa

Redaksi yang terhormat, sering saya mendengar bahwa 
beternak kambing etawa banyak hasilnya. Bagaimana 
saya memulai usaha ini?
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Minuman merupakan teman 
menyenangkan di saat santai. 
Bersantai sambil menikmatiminu-
man tidak hanya dapat dinikmati 
di kafe atau mall dan pertokoan. 
Terlebih, bila anda meny-
ukai minuman tradisional. 
Minuman tradisional masih 
jarang dijumpai. Mungkin, 
kita seringkali membayang-
kan betapa rumitnya mem-
buat minuman tradisional. 
Padahal, membuat minuman 
tradisional itu mudah. Anda 
dapat mencoba aneka resep 
minuman tradisional berikut 
ini untuk dinikmati bersama 
keluarga atau teman-teman.

Bahan :
a.1. Bulatan Ronde
• 200 gram tepung ketan
• 25 gram tepung kanji
• 2 sdm air kapur sirih
• 2 sdm gula pasir
• 100 ml air hangat

• pewarna merah dan hijau
b. Isi 
• 100 gram kacang tanah kupas 

sangrai + sedikit gula pasir di-
blender

c. Wedang :
• 1 liter air
• 225 gram gula pasir
• 150 gram jahe, kupas dan 
memarkan
• 5 lembar daun jeruk purut

Cara olah :
1. Rebus bahan wedang 
sampai mendidih, saring.
2. Aduk tepung ketan, te-
pung kanji, air kapur sirih, 
gula pasir dan air hangat 
sampai kalis.
3. Bagi menjadi dua ado-
nan, beri pewarna merah 
dan hijau.
4. Bulatkan adonan sebe-
sar kelereng, isi dengan 
bahan isian.
5. Rebus dalam air mendi-
dih hingga mengapung.
6. Angkat bulatan yang te-

rapung dan pindahkan ke air 
wedang.

7. Wedang ronde siap dinikmati 
(anneahira/rif).

Wedang RondeWedang Ronde
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Perempuan kelahiran 
Bone, Sulawesi Selatan, 
13 Juli 1966 ini resmi 
ditunjuk menjadi Camat 

Karangan sejak 1 November ta-
hun lalu. Sebelumnya, ibu empat 
orang anak ini menjabat kepala 
bagian protokoler di lingkungan 
Pemkab Trenggalek.

Hasnawati adalah perem-
puan pertama di Trenggalek 
yang menjabat sebagai camat. 
Prestasinya memecahkan ang-
gapan bahwa jabatan seorang 
camat hanya dapat dipegang 
oleh laki-laki. ‘’Dalam konteks 
pemerintahan,perempuan sebe-
narnya memilki hak yang sama 
dengan laki-laki,’’ kata perem-
puan berjilbab ini.

Dalam menjalankan tugasnya, 
lulusan APDN Makasar 1988 ini 
didasari semangat untuk mem-
berikan yang terbaik bagi nusa 
dan bangsa. Jadi, apapun tugas 
yang diberikan atasannya, dia 
laksanakan dengan sepenuh hati. 
Bahkan, pejabat yang mulai men-
ginjakkan kakinya di Trenggalek 
pada akhir 1997 ini juga tidak 
mau kalah dengan para camat 
lainnya dalam hal program pem-
bangunan.

Perempuan bersuara serak-
serak basah ini merasakan ke-
puasan batin tersendiri semenjak 
menjadi Camat Karangan. Karena 
intensitasnya untuk berinteraksi 
dengan masyarakat cukup tinggi. 
‘’Keluar masuk desa dan banyak 

bertemu masyarakat membuat 
saya dapat merasakan apa yang 
tengah dialami oleh masyarakat, 
susah maupun senangnya,’’ te-
rangnya.

Mobilitasnya sebagai pemim-
pin kecamatan yang cukup tinggi 
ternyata tidak mengundang pro-
tes dari keluarganya terutama 
dari empat anaknya. Menurut 
dia, justru semenjak menjadi 
camat, dia semakin dekat 
dengan keluarganya, 
karena wilayah kerjan-
ya hanya seputar ke-
camatan. Pada jabatan 
sebelumnya, Hasnawati 
mengaku malah sering 
ke luar kota hingga be-
rhari-hari, untungnya ke-
luarga di rumah sudah 
terbiasa dengan 
aktifi tas padatn-
ya.

Padatnya 
aktifi tas ti-
dak berarti 
ibu dari 
Yutn ina 
N i ’ma-
tul Ha-
n i f a , 

Sayid Zaki Zuhair, Ayun Ni’ma-
tussholihah, dan Annisa Ni’matul 
Latifa ini meninggalkan kewaji-
bannya sebagai ibu rumah tang-
ga. ‘’Apapun pekerjaannya, saya 
tetap ibu rumah tangga yang ber-
tanggung jawab terhadap keluar-
ga dan mengasuh anak,’’ ujarn-
ya.

Apalagi, mempelajari tugas 
kecamatan bagi pejabat yang 
mengawali karirnya di biro kepe-
gawaian Sulsel ini tidak terlalu 
sulit, karena ada suami tercinta 
yakni Catur Budi Prasetyo yang 
selalu siap membagi pengalaman 
dan ilmunya kepada Hasnawati. 

Maklum, suaminya juga 
pernah menjabat se-

bagai camat selama 
selama 12 tahun. 
‘’Jadi apapun tu-
gas camat, se-
belumnya saya 
sudah paham,’’ 
p u n g k a s n y a . 
(sal)

Hasnawati Wahid

Mengawali Camat Perempuan
Nama Hasnawati Wahid, mungkin akan selalu dikenal di 
kalangan camat Kabupaten Trenggalek, karena dalam 
sejarah pemerintahan Trenggalek, dialah perempuan 
pertama yang diutus bupati untuk memimpin salah 
satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
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Publik mungkin sudah akrab 
dengan artis Olga Lydia. Tak ha-
nya dikenal dengan kiprahnya di 
dunia seni dan keartisan Indo-

nesia, Olga juga dikenal dalam kegiatan 
amal. Olga Lydia dikenal sebagai model, 
artis, dan presenter. Namun, perempuan 
berdarah Tionghoa ini juga dikenal sebagai 
aktivis pergerakan sosial, terutama terkait 
persoalan hak-hak perempuan. Ketika isu pro-
kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti 
Pornografi  dan Pornoaksi awal 2006, Olga menjadi 
salah satu aktris yang menentang untuk disahkan.
Tak hanya itu, beberapa waktu lalu Olga juga mela-
kukan gerakan nyata untuk menumbuhkan minat 
baca anak-anak dengan menyumbang buku-buku 
bacaan melalui komunitas Books For Hope untuk 
penghuni Lembaga Pemasyarakatan khusus 
anak-anak pria di Tangerang, Banten. Tujuan-
nya, selain menambah koleksi buku untuk per-
pustakaan, juga membangkitkan minat baca 
anak-anak yang menghuni lapas tersebut.

“Kami memberi buku tambahan seki-
tar empat ratus,” kata Olga di usai acara 
penyerahan buku di Tangerang, Banten.
Menurut Olga, minat baca anak-anak secara 
keseluruhan masih kurang. Terbukti, dari ra-
tusan anak yang pernah ia temui di sejumlah 
tempat yang disinggahi, ketika ditanya soal cita-
cita mereka, selalu dijawab jadi dokter, tentara 
atau petani. “Itu (tanda) mereka nggak tahu ada 
banyak profesi yang bisa dicita-citakan. Sumber 
informasi buat mereka masih terbatas,” tutur Olga.

Dari pengalaman tersebut, Olga terke-
tuk untuk membuat sesuatu yang lebih be-
rarti buat anak-anak. Salah satunya, bersa-
ma sebuah komunitas yang berkonsentrasi 
membangkitkan minat baca anak-anak ini, 
Olga menyumbang bermacam buku pe-
lajaran, umum, hingga komik. “Kami in-
gin sumber informasi dan ilmu penge-
tahuan untuk anak-anak termasuk yang 
terpinggirkan tidak berbeda jauh,” kata Olga.
Ketika ditanya seberapa dekat dia terha-
dap buku-buku bacaan, Olga menjawab 
sudah mendarah daging dalam kehidupan 

sehari-hari. “Kelas 1 SD saya sering 
baca komik. Kelas 3 sudah mulai 

baca novel. Kelas 5 sudah bisa 
menghabiskan novel-novel-

nya Agatha Christie,” aku 
Olga.(*)

Olga Lydia

Tumbuhkan Minat Baca
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