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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Bersama-Sama 
Entas Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupa 
mengentas masyarakat Jawa Timur yang berada di jurang kemisk-
inan. Saat ini Pemprov Jawa Timur, melalui Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, memiliki tanggung jawab mengangkat 3.079.822 masyarakat 
miskin di Jawa Timur. Dari jumlah itu, sebanyak 1.330.696 (43%) ter-
kategori hampir miskin, 1.256.122 (41%) kategori miskin, dan 493.004 
(16%) terkategori sangat miskin. 

Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, Pemprov Jatim me-
nyiapkan berbagai program yang menjadi prioritas yang dilakukan 
bersama-sama kabupaten/kota, di antaranya Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Program Pembangunan Wilayah 
Terpadu Antar Desa (PWTAD),  Program Pengembangan Sumber 
Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK), Pendidikan Kemasyaraka-
tan Dalam Rangka Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Masy-
arakat Desa/Kelurahan (PKPKM).  

Program penanggulangan kemiskinan ini ditekankan pada empat 
hal, yakni pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, penciptaan 
lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran dan program 
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sasaran utama dari program 
penanggulangan kemiskinan ini adalah RTM dan RTSM, dengan cara 
memberi mereka bantuan, perlindungan sosial dan pemenuhan hak 
dasar seperti kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu 
juga program yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan membe-
rikan akses perbankan kepada para pelaku usaha berskala mikro dan 
kecil yang telah mapan tapi tidak memiliki aksesnya.

Selain program pemberdayaan, Bapemas juga memiliki program 
yang sifatnya given, yakni Bulan Bhakti Gotong Royong Masyara-
kat (BBGRM) dan Sistem Informasi Pendayagunaan Profi l Desa dan 
Kelurahan. Pelaksanaan BBGRM setiap tahun dilakukan  di seluruh 
desa/kelurahan di Jawa Timur selama satu bulan penuh sebagai 
tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor: 42 Tahun 
2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
BBGRM.

Dukungan materi penyelenggaraan kegiatan ini di daerah nilainya 
terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data laporan 
pada 2008 dukungan materi sebesar Rp. 37.411.005.225, 2009 Rp. 
285.012.911.621, dan pada 2010 Sebesar 287.045.112.000. 

Sedangkan bentuk partisipasinya melalui swadaya masyarakat 
dilakukan oleh seluruh warga masyarakat baik orang dewasa, anak-
anak, pria, wanita, kaya, miskin, pengusaha, orang yang hidup rantau 
dan sebagainya.

Sementara program Sistem Informasi Pendayagunaan Profi l Desa 
dan Kelurahan bertujuan membangun komitmen kabupaten/kota da-
lam mengimplementasikan profi l desa/kelurahan dan juga membangun 
sinergi dengan provinsi dan pemerintah untuk mengambil peran dalam 
mendayagunakan profi l desa, mengoptimalkan peran lembaga ke-
masyarakatan desa, meningkatkan SDM di desa dan kelurahan, dan 
menjadikan profi l desa/kelurahan sebagai persyaratan mutlak untuk 
mendapatkan program/kegiatan pembangunan.(*)
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Partisipasi aktif tersebut 
dalam bentuk sharing 
pendanaan program  
yang awalnya pemkab/

kota mengalokasikan dana sha-
ring 30-40% dari alokasi program 
Pemprov, pada tahun 2012 diha-
rapkan komposisi alokasi sharing 
yang berimbang dengan alokasi 
dana program Pemprov.

Menurut Kepala Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur, Totok Soewarto 
SH, MSi,  kebijakan pendanaan 
program tersebut adalah dampak 
dari menurunnya kekuatan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Pemprov Jatim, 
khususnya dalam pos dana ban-

tuan hibah yang tahun ini untuk 
semua program Bapemas Pro-
vinsi Jatim berdasarkan Surat Ke-
putusan Gubernur Jatim Nomor 
188/224/KPTS/013/2011, hanya 
mencapai lebih dari Rp 19,4 mi-
liar. ‘’Jumlah itu lebih kecil dari ta-
hun sebelumnya yang mencapai 
Rp 37 miliar lebih,’’ katanya.

Di sisi lain, Bapemas sebagai 
leading sector program pember-
dayaan masyarakat dalam kai-
tannya dengan penanganan ke-
miskinan, masih menjadi bagian 
penting dalam rangka mengen-
taskan 3.079.822 masyarakat 
Jawa Timur yang berada di jurang 
kemiskinan. Dari jumlah itu, seba-

nyak 1.330.696 (43%) terkategori 
hampir miskin, 1.256.122 (41%) 
kategori miskin, dan 493.004 
(16%) terkategori sangat miskin.

Mereka dikategorikan berda-
sarkan  14 variable kemiskinan. 
Yakni, luas rumah 8 M2, rumah 
berlantai tanah, dinding rumah 
dari sesek/gedek, tidak ada MCK, 
tidak ada listrik, tidak ada air mi-
num PDAM, bahan bakar rumah 
tangga dengan minyak tanah/
kayu, asupan gizi rendah, makan 
1 atau 2 kali sehari, tidak mampu 
membayar pelayanan kesehatan 
di puskesmas, tingkat pendidikan 
tidak tamat SD, tidak punyai pe-
kerjaan/pengangguran, beli pa-
kaian 1 kali setahun, aset yang 
dimiliki jika djual di bawah Rp 600 
ribu.

Untuk menekan angka kemisk-
inan tersebut, Pemprov Jatim me-
nyiapkan berbagai program yang 
menjadi prioritas yang dilakukan 
bersama-sama kabupaten/kota, 
di antaranya Program Pening-

Skema Sharing Dana Hibah 
Kab/Kota Disesuaikan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), da-
lam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, mendo-

rong partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota 
dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pro-

gram-program pemberdayaan yang didesain Pemprov 
Jatim.

Sekdaprov Jawa Timur menyerahkan penghargaan kepada peserta rakor dengan disaksikan Kepala Bapemas Jatim.
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katan Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM), Program Pembangu-
nan Wilayah Terpadu Antar 
Desa (PWTAD),  Program Peng-
embangan Sumber Daya Lokal 
Berbasis Kawasan (P2SLBK), 
Pendidikan Kemasyarakatan Da-
lam Rangka Pemberdayaan, dan 
Peningkatan Kualitas Masyarakat 
Desa/Kelurahan (PKPKM). 

Program penanggulangan 
kemiskinan ini ditekankan pada 
empat hal, yakni pemenuhan 
layanan kesehatan, pendidikan, 
penciptaan lapangan kerja untuk 
menekan angka pengangguran 
dan program kepedulian terhadap 
lingkungan hidup.

Sasaran uta-
ma dari program 
penanggu langan 
kemiskinan ini ada-
lah RTM dan RTSM, 
dengan cara mem-
beri mereka ban-
tuan, perlindungan 
sosial dan pemenu-
han hak dasar se-
perti kebutuhan 
pangan, kesehatan 
dan pendidikan. 
Selain itu juga pro-
gram yang berbasis 
pemberdayaan ma-
syarakat dan memberikan akses 
perbankan kepada para pelaku 
usaha berskala mikro dan kecil 
yang telah mapan tapi tidak me-
miliki aksesnya.

Totok Soewarto mengatakan, 
Pembangunan di Jawa Timur 
harus ditekankan pada 2 hal, ya-
kni pembangunan yang berpusat 
pada rakyat dan partisipasi masy-
arakat. Dua hal tersebut sekali-
gus sebagai strategi dalam upaya 
pembangunan masyarakat.

Mewujudkan kemakmuran 
dengan APBD untuk rakyat, maka 
untuk merealisasikannya dua 
strategi itu menjadi point utama. 
People Centered Development 
atau pembangunan berkelanju-

tan yang berpusat pada rakyat 
dan Particypatory Based Deve-
lopment  atau mengedepankan 
partisipasi rakyat.

Seluruhnya mengedepan-
kan empat aspek pro poor, pro 
growth, pro job, pro gender dan 
pro environment. Pada dasarnya 
pembangunan berkelanjutan yang 
berpusat pada rakyat, adalah me-
mahami bahwa masyarakat sen-
diri yang mengetahui apa yang 
menjadi kebutuhan dasar mereka. 
Dengan demikian, membuat masy-
arakat mampu untuk memecahkan 
masalahnya sendiri.

‘’Mengedepankan partisipasi 

rakyat, adalah bagaimana me-
nempatkan masyarakat sebagai 
subyek pembangunan atau pela-
ku pembangunan. Bukan menja-
dikan masyarakat sebagai obyek 
pembangunan. Dengan demikian, 
peran serta dan partisipasi ma-
syarakat dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengawasi 
pembangunan adalah prasyarat 
utaman untuk mewujudkan ke-
makmuran yang terpusat pada 
masyarakat itu sendiri,’’ jelasnya.

 
Program Given

Selain program pemberday-
aan yang membutuhkan sharing 
kab/kota, Bapemas menurut To-
tok juga memiliki program yang 

sifatnya given, antara lain Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyara-
kat (BBGRM), dan Sistem Infor-
masi Pendayagunaan Profi l Desa 
dan Kelurahan.

Pelaksanaan BBGRM setiap 
tahun dilakukan  di seluruh desa/
kelurahan di Jawa Timur selama 
satu bulan penuh sebagai tindak 
lanjut dari Peraturan Menteri Da-
lam Negeri  Nomor : 42 Tahun 
2005 tanggal 5 Desember 2005 
tentang Pedoman Penyelengga-
raan BBGRM

Dukungan materi penyeleng-
garaan kegiatan ini di daerah ni-
lainya terus meningkat dalam tiga 

tahun terakhir. Berdasar-
kan data laporan pada 
2008 dukungan program 
dengan nilai sebesar Rp. 
37.411.005.225, 2009 
Rp. 285.012.911.621, 
dan pada 2010 Sebesar 
287.045.112.000.

Sedangkan bentuk 
partisipasinya melalui 
swadaya masyarakat 
dilakukan oleh seluruh 
warga masyarakat baik 
orang dewasa, anak-
anak, pria, wanita, kaya, 
miskin, pengusaha, 
orang yang hidup rantau 

dan sebagainya.
Sementara program Sistem 

Informasi Pendayagunaan Profi l 
Desa dan Kelurahan bertujuan, 
membangun komitmen kabupa-
ten/kota dalam mengimplemen-
tasikan profi l Desa/kelurahan dan 
juga membangun sinergi dengan 
Provinsi dan pemerintah untuk 
mengambil peran dalam menday-
agunakan profi l desa, mengop-
timalkan peran lembaga kema-
syarakatan desa, meningkatkan 
SDM di desa dan kelurahan, dan 
menjadikan profi l desa/kelurahan 
sebagai data base di desa yang 
dapat dipergunakan sebagai ba-
han penyusun fi nance program/ 
key pembangunan. (sal)
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Sekdaprov Rasiyo menyalami peserta rakor dengan disaksikan Ke-
pala Bapemas Jatim.
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Salah satu program 
penanganan kemiskinan 
yang didesain Pemprov 
Jatim adalah Jalan Lain 

Menuju Kesejahteraan Rakyat 
(Jalin Kesra). Sasaran utama dari 
Jalin Kesra adalah RTSM pro-
duktif dan non produktif. Ruang 
lingkup kegiatannya, melakukan 
identifi kasi kebutuhan RTSM ber-
sifat prinsip partisipatoris, mem-
fasilitasi bantuan terhadap RTSM 
bersifat langsung, peningkatan ka-
pasitas RTSM dalam pengelolaan 
bantuan dan melakukan pendam-
pingan.

Program ini berbentuk pembe-
rian cash transfer, bantuan hibah 
barang/natura produktif. Program 
ini berlangsung selama periode 
2010 – 2013 yang diperuntukkan 
bagi 29 kabupaten dan 9 kota di 
Jawa Timur. Pada tahun 2011 ini, 
jumlah RTSM sasaran sebanyak 
lebih kurang 104.363 yang terse-
bar di 29 kabupaten. Sementara 
untuk RTSM di kota, Jalin Kesra 
dimulai pada 2012-2013.

Program Jalin Kesra ini, men-
urut Sekdaprov Jatim, Rasiyo di-
harapkan mampu menciptakan 
ketahanan sosial ekonomi RTSM 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. Minimal mampu me-
menuhi kebutuhan hidup mereka 
sehari-harinya. Selain itu, diharap-
kan mampu mendorong mobilitas 
sosial  vertikal ke atas di kalangan 
RTSM. Diharapkan, dari sebelum-
nya RTSM menjadi RTM hingga 
kemudian menjadi RTHM kemu-
dian keluar dari kemiskinan.

“Selain itu Jalin Kesra juga di-
harapkan bisa mencegah mobili-
tas sosial vertikal ke bawah dika-
langan  RTSM. Dengan kata lain, 
Jalin Kesra menjadi salah satu 
pencegahan RTSM agar tidak ma-

Jalin Kesra Tetap Jadi 
Program Primadona

Sekdaprov Jatim Rasiyo memberi sambutan pada saat rakor. 
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lah terjatuh ke dalam kemiskinan 
yang lebih dalam lagi,” katanya 
saat membuka  Rakor Bapemas 
di Surabaya belum lama ini.

Kegiatan Jalin Kesra dilangs-
ungkan di seluruh desa/kelurahan 
di Provinsi Jatim yang berdasar-
kan data PPLS 08 memiliki RTSM. 
Serta berdasarkan hasil identifi ka-
si kebutuhan layak mendapatkan 
bantuan Program Jalin Kesra.

 
PNPM Mandiri

Program Nasional Penanggu-
langan Kemiskinan (PNPM) Man-
diri adalah program penanggu-
langan kemiskinan yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat. Pro-
gram ini sebagai sinergitas pro-
gram pemerintah pusat, pemerin-
tah provinsi, dan pemerintah kab/
kota melalui PNPM-MPd.

Sebagaimana diketahui, ru-
ang lingkup kegiatan PNPM Man-
diri terbuka bagi semua kegiatan 
penanggulangan kemiskinan yang 
diusulkan dan disepakati masy-
arakat. Misalnya, penyediaan dan  

perbaikan pasarana/sarana ling-
kungan permukiman, sosial dan 
ekonomi secara kegiatan padat 
karya. 

Penyediaan sumberdaya keu-
angan melalui dana bergulir dan 
kredit mikro untuk mengembang-
kan kegiatan ekonomi masyarakat 
miskin. Perhatian yang lebih besar 
diberikan bagi kaum perempuan 
untuk memanfaatkan dana bergu-
lir ini.

Selanjutnya, kegiatan terkait 
peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia, terutama yang bertujuan 
mempercepat pencapaian target 
MDGs. Terakhir, peningkatan ka-
pasitas masyarakat dan pemerin-
tahan lokal melalui penyadaran 
kritis, pelatihan ketrampilan usa-
ha, manajemen organisasi dan 
keuangan, serta penerapan tata 
kepemerintahan yang baik.

Kebijakan PNPM Mandiri Per-
desaan tahun 2011 ini meliputi be-
berapa hal diantaranya, mengalo-
kasikan Anggaran (Blok-Grand) 
melalui mekanisme dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan (Urusan 
Bersama). Pada 2011 ini alokasi 
anggarannya Rp 764,1 milyar un-
tuk 508 Kecamatan di Jatim.

Integrasi Perencanaan Melalui 
Revitalisasi Musrenbang untuk 
penyempurnaan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tiap tahun-
nya. Penguatan Kelembagaan 
Partisipatif, untuk menjamin dan 
mewadahi partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan di 
Desanya, pengembangan Usaha 
Masyarakat melalui para Peman-
faat Dana Bergulir (SPP/UEP), 
dan keberlanjutan Pelaksanaan 
Mekanisme Pembangunan Parti-
sipatif, melalui Pilot Projek P2SPP 
(Jombang, Sampang, Jember, Ke-
diri dan Blitar).

Pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan Di Jatim hingga saat 
ini menghasilkan pembangunan di 
berbagai bidang. Meliputi, bidang 
Fisik sarana-prasarana, bidang 
Ekonomi melalui Dana Bergulir, 
bidang kesehatan, bidang Pendi-
didikan.(sal)
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WartaWarta

Tim penilai Pepustaka-
an Desa (Perpusdes) 
Tingkat Propinsi Jatim 
melakukan penilaian 

Perpusdes Desa Sidobandung, 
Kecamatan Balen, Rabu (8/6). 
Perpusdes Sidobandung ini dini-
lai setelah di nobatkan sebagai 
peringkat dua dari 10 besar Per-
pusdes terbaik se Jatim.

“Dari 10 besar ini akan kita 
ambil satu Perpusdes terbaik 
un   tuk mewakili Jatim ke tingkat 
nasional,” kata Ketua Tim Juri 
Perpusdes Jatim, Kuswarno di-
sela-sela meninjau Perpusdes 
Sidobandung didampingi anggo-
tanya Maya Agustin dan Sri Pur-
watiningsih. 

Dijelaskan, dalam penilaian ini 
ada 13 aspek yang dinilai. Dian-
taranya adalah sarana prasara-
na, struktur organisasi, adminis-
trasi, program jangka menengah 

dan panjang, dan koleksi buku.
“Rata-rata dari 10 perpus ini su-
dah memenuhi standart. Kalau-
pun ada yang kurang itu hal yang 
lumrah. Dan Bojonegoro juga 
sangat berpeluang mewakili Ja-
tim ke nasional,” jelas 

Koordinator Pustakawan ini.
Menurutnya, penilaian yang 
dilakukan ini setelah peng-
elola sepuluh desa dan kepala 
desa ini melakukan presen-
tasi tentang kegiatan dan per-
kembangan Perpusdesnya di 
Surabaya beberapa waktu lalu.
“Kita ingin mengetahui apakah 
yang disampaikan itu benar-
benar ada. Karena itu penilaian 
yang kita laksanakan dilakukan 
secara mendadak,” terangnya.

Kepala Desa Sidobandung, 
Sukijan, menambahkan, bahwa 
keberadaan perpudes ini telah 
menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat Sidobandung. 
Sebab banyak masyara-

kat yang memanfaatkan Per-
pusdes ini untuk memperoleh 
tentang teknologi pertanian.
“Setiap hari rata 9 sampai 10 
orang yang datang kesini. Keba-
nyakan mereka ingin mempero-
leh informasi tentang cara ber-
tanam melalui buku,” sambung 
Sukijan.

Sekarang ini, kata dia, ko-
leksi buku yang ada di Per-
pus ini telah mencapai 6.700 
buku berbagai jenis. Sedang-
kan 1500 buku hasil bantuan 
dari pihak ketiga belum dipa-
jang di Perpusdes karena ma-
sih akan diberi lebel lebih dulu.
“Untuk mengembangkan dan 
meningkatkan daya baca masy-
arakat di Perpusdes ini kita terus 
menjalin kemitraan dengan ber-
bagai pihak,” pungkasnya. (*)

Perpusdes Sidobandung 
Berpeluang Wakili Jatim 

ke Tingkat Nasional
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Tenaga Pendamping Desa 
(TPD) ada dua tugas uta-
ma yang harus dilaksa-
nakan, yakni memberikan 

bimbingan administrasi pelaksa-
naan pembangunan serta menga-
wasi pelaksanaan pembangunan. 
Terutama terkait dana bantuan in-
frastruktur perdesaan yang berju-
mlah Rp 60 juta tiap desa. “Jika 
ditemukan penyimpangan yang 
terjadi desa, para TPD harus se-
gera melaporkan ke Pemkab 
Trenggalek melalui  koordinator 
kecamatan  atau bisa melalui Ca-
mat masing-masing,” tutur Bupati 
Trenggalek Dr Mulyadi WR MMT 
saat pembekalan Tenaga Pendam-
ping Desa  Kabupaten Trengga-
lek tahun 2011 di  Hotel Gotong 
Royong Trenggalek, 19 Mei 2011.
Bupati mengatakan, kegiatan ini 
merupakan program dalam rang-
ka meningkatkan Otonomi Desa. 
“Apa yang akan dilakukan Pemkab 
Trenggalek ini hampir sama  den-
gan program  PAM-DKB  (Program 
Antisipasi Mengatasi Dampak 
Kenaikan BBM) yang telah dila-
kukan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2006 lalu,” ung-
kapnya. Oleh karena itu, bagi TPD 
yang pernah terlibat dalam PAM-
DKB diminta membagikan ilmu-
nya kepada TPD yang masih baru.
Menurut dia, sebagian besar ang-
gota TPD kebanyakan berasal 
dari organisasi kemasyarakatan, 
sehingga dalam pelaksanaan 
tugasnya bisa membawa dua 
kepentingan  yang berbeda, yai-
tu kepentingan dari organisasi 
masing-masing serta tugas untuk 
membantu Pemkab Trenggalek 
dalam melaksanakan pembangu-
nan di desa. Terkait hal tersebut, 
Bupati mengharapkan agar para 

TPD tidak mencampur adukan 
urusan organisasi dimana dia be-
rasal  dengan  tugas sebagai TPD. 
“Intinya TPD harus profesional  
dan kepentingan rakyat harus diu-
tamakan lebih dahulu,”  tegasnya.
Bupati juga mengharapkan agar  
program TPD ini tidak hanya berak-
hir pada tahun ini saja, namun ber-
kelanjutan 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 tentang diny-
anyikannya Lagu Kebangsaan In-
donesia Raya di awal setiap ada 
acara resmi. Menurut Mulyadi, hal 
ini sangat diperlukan, karena saat 
ini kondisi persatuan dan kesa-
tuan Indonesia semakin rentan., 
sehingga semangat kebangsaan 
dan persatuan perlu dibangkitkan 
kembali dengan lagu  kebangsaan. 
Maka dari itu,  selain melaksana-
kan tugas yang telah ditentukan, 
para TPD juga diharapkan mam-
pu menjadi kepanjangan tangan 
pemkab untuk mengobarkan kem-
bali semangat persatuan dan ke-
satuan di desa masing-masing.
Sebelum memberikan penga-
rahan bupati menyerahkan se-
cara simbolis SK Tenaga Pen-
damping 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 Alo-
kasi Dana Desa (ADD), Bantuan 
untuk Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan dan lain-lain serta Rp 
730 juta 570 ribu berupa Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah.  Bila 
total Belanja Langsung Kabupaten 

Trenggalek saat ini Rp 83 miliar 
604 juta 627 ribu 965, maka berar-
ti saat ini Desa mengelola sekitar 
48,91% dari anggaran  Belanja 
Langsung SKPD, yaitu Total Be-
lanja dikurangi Gaji dan Tunjangan. 
Proporsi ini sangatlah fantastis. 
Oleh karena itu, para Kepala Desa 
yang  melakukan unjuk rasa atau-
pun kegiatan serupa terkait den-
gan anggaran yang minim untuk 
desanya, bupati meminta  untuk 
segera melakukan intropeksi. “Be-
rapa besar  pajak  dari desa yang  
telah  disetor  ke  pemerintah   dan 
sebaliknya berapa besarnya dana 
yang diberikan pemkab untuk pe-
merintah  desa,” pungkas Bupati.
Kepala Bappeda Trenggalek Ir 
Yudi Sunarko MSi  menyampai-
kan pembekalan ini diikuti oleh 154 
peserta yang berasal dari desa/
kelurahan se-Kabupaten Trengga-
lek. Dalam pembekalan dua hari 
ini, peserta diberikan beberapa 
materi. Pada hari pertama peser-
ta memperoleh materi kebijakan 
dan perencanaan pembangunan 
Kabupaten Trenggalek, tata nas-
kah dinas, pengetahuan tentang 
pemerintahan desa serta komu-
nikasi dan etika. Hari kedua, pe-
serta akan memperoleh materi 
penjelasan Bantuan Infrastruktur 
Perdesaan, pengadministrasian 
keuangan Bantuan  Infrastruktur 
Perdesaan, tata cara penyusu-
nan Rencana Anggaran dan Be-
lanja (RAB) dan materi tugas dan 
fungsi Tenaga Pendamping Desa.
Acara ini akan berlangsung 19-20 
Mei. Hadir mendampingi bupati ya-
kni Kepala Bappeda, Kepala DP-
PKAD, Kabag Organisasi, Kabag 
Pemerintahan Desa, Kabag Ad-
ministrasi Pembangunan, Kabag 
Humas.(*)

Bupati Trenggalek Beri Pengarahan 
Tenaga Pendamping Desa
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Desa ini letaknya sekitar 
3 km dari pusat kota 
Magetan atau 196 km 
dari ibu kota Provinsi 

Jawa Timur, Surabaya. Namanya 
Desa Cepoko, Kecamatan Pane-
kan, Kabupaten Magetan. Untuk 
mencapai desa ini tidak sulit. Ja-
lan utama desa di kaki Gunung 
Lawu ini berupa jalan aspal yang 
lebar dan mulus. Angkutan umum 
dari kota Magetan setiap hari 
melintas di desa ini.

Desa Cepoko yang terdiri atas 
Dusun Poko, Sadon dan Pandak, 
ini jumlah penduduknya menca-
pai 3.631 jiwa (1003 KK). Sebagi-
an besar penduduknya bekerja di 
sektor pertanian. Sebanyak 588 
orang menjadi petani dan 391 
menjadi buruh tani. Komoditas 
pertanian yang menjadi andalan 
di Desa Cepoko adalah jagung, 
padi, ketela rambat dan bawang 
merah.

Di luar itu, di desa yang dip-
impin Saefudin ini mempunyai 
potensi wisata yang sejauh ini 
kurang dikenal orang, yaitu Candi 

Sadon atau populer disebut Candi 
Reog. Candi ini berada di Dusun 
Sadon, tepatnya di sebelah Jalan 
Raya Magetan – Panekan.

Candi Sadon merupakan sa-
lah satu objek wisata budaya di 
antara objek wisata lainnya di Ka-
bupaten Magetan, yaitu upacara 
adat desa Larung Sesaji di Te-
laga Sarangan (Desa Sarangan, 
Kecamatan Plaosan), Situs Pe-
tirtaan Dewi Sri (Desa Simbatan, 
Kecamatan Nguntoronadi) dan 
kesenian adat Galungan (Desa 
Genilangit, Kecamatan Poncol).

Walaupun namanya Candi Sa-
don, sesuai dengan nama dusun 
tempatnya berada, namun masy-
arakat setempat lebih mengenal-
nya dengan nama Candi Reog. 
Ini karena di reruntuhan Candi 
Sadon terdapat Kalamakara, arca 
raksasa Kala yang wajahnya mi-
rip dengan kepala harimau pada 
‘dhadhak merak’.

Dhadhakmerak adalah topeng 
kepala harimau dengan hiasan 
susunan bulumerak di sekeliling-
nya. Topeng ini merupakan at-

ribut tokoh Singabarong dalam 
kesenian reog. Topeng dhadak 
merak yang berat keseluruhan-
nya antara 30-40 kg tersebut 
biasanya dikenakan oleh penari 
Singabarong.

Tidak banyak informasi yang 
didapat mengenai Candi Reog, 
walaupun bangunan kuno ini telah 
ditetapkan sebagai situs suaka 
purbakala. Konon candi ini meru-
pakan peninggalan Raja Airlang-
ga, namun tidak diketahui kapan 
tepatnya dan untuk apa candi ter-
sebut dibangun. Upaya pemuga-
ran terhadap candi ini tampaknya 
belum pernah dilakukan, melihat 
kondisinya yang tinggal berupa 
kumpulan batu reruntuhan. 

Pada tahun 1966, batu-ba-
tu reruntuhan candi tersebut 
diobrak-abrik dan dirusak oleh 
sekelompok orang yang tidak 
bertanggung jawab. Pada tahun 
1969, dengan dipelopori oleh 
Sutaryono, yang pada waktu itu 
menjabat sebagai Kepala Pem-
binaan Kebudayaan Kabupaten 
Magetan, diadakan penataan 

Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten MagetanDesa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Menyimpan Potensi Menyimpan Potensi 
Wisata SejarahWisata Sejarah  
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Mudahnya akses lalu lintas 
ke Desa Cepoko, Kecamatan 
Panekan, Kabupaten Magetan, 
memungkinkan desa berhawa 
sejuk ini maju dalam segala sek-
tor. Hasil pertanian mudah diang-
kut dan masyarakat leluasa mela-
kukan aktivitas ekonomi. Hanya 
saja, ketika musim hujan, desa 
ini terganggu oleh banjir kiriman 
sehingga mengganggu aktivitas 
warga. Air yang kiriman melimpah 
dan meluber di jalan desa.

Dikatakan oleh Suwarno D, 
Sekretaris Desa Cepoko, sejak 
beberapa tahun lampau kalau 
musim hujan jalan di Desa Ce-
poko, khususnya Desa Poko, bila 
musim hujan selalu terpotong oleh 
banjir. ”Kalau sudah musim hujan 
air meluap sampai ke jalan-jalan, 
bahkan masuk rumah. Dan itu 
terjadi setiap tahun sejak berta-
hun-tahun. Akibatnya jalan sering 
rusak,” kata Suwarno.

Warga bukannya diam saja 
dengan gangguan alam itu. Ber-
bagai langkah telah dilakukan 
namun hasilnya nihil. Tetapi, se-

jak 2010 masyarakat Dusun Poko 
lega karena banjir sudah tidak 
lagi menghantui. Ini semenjak 
pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
melalui Bapemas Jatim, melaku-
kan Program Pemberdayaan Ma-
syarakat dalam Pengembangan 
Pengairan Desa.

Dengan bantuan Rp 
18.500.000 dibangunlah dam 
dengan selokan panjang 100 me-
ter dengan lebar 40 cm dan tinggi 
60 meter, sedangkan gorong-
gorong diameter 60 cm dengan 
panjang 6 meter. Dengan adanya 
selokan ini, bila hujan, air yang 
mengalir dari hulu langsung me-
luncur ke hilir.

Selain itu, dengan adanya 
dam ini, di musim kemarau pem-
bagian air ke petani dapat rata. 
”Pada musim kemarau air dapat 
lancar pada sasaran pertanian,” 
kata Suwarno dengan didampingi 
Marsini, Ketua UPKu Cepoko 
Mandiri.

Dipilihnya Dusun Poko ini 
atas pertimbangan LPM Desa 
Cepoko. Alasan pertama karena 

daerah ini lahan pertaniannya 
luas dan terdapat kelompok tani. 
Sebelum itu, Desa Cepoko su-
dah tersentuh program Jaringan 
Irigasi Tersier Usaha Tani (Jatut). 
Karena itu diharapkan Program 
Pemberdayaan Masyarakat da-
lam Pengembangan Pengairan 
Desa tidak saja mengatasi banjir, 
namun juga membantu penduduk 
Desa Cepoko yang bergerak di 
bidang pertanian. (res)

Desa Cepoko, Kec. Panekan, Kab. Magetan

Kini tidak Lagi Banjir

kembali batu-batu reruntuhan 
Candi Sadon. Di antara reruntu-
han peninggalan bersejarah ter-
sebut terdapat arca Kalamakara, 
arca naga, batu bergambar bi-
natang, bekas umpak, yoni, dan 
batu yang merupakan bagian 
sudut candi. 

Di sebelah timur komplek 

Candi Sadon, tepatnya di de-
pan pemakaman desa, terdapat 
candi kecil bernama Candi Reca 
Sapi (arca sapi). Ukuran candi 
ini sangat kecil, jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan kebanya-
kan candi yang terdapat di Jawa 
Timur. Candi yang diperkirakan 
merupakan candi Hindu tersebut 

ditemukan pertama kali pada ta-
hun 1971 oleh Sudiro, penduduk 
setempat. Ketika diketemukan, 
candi tersebut tertutup rumpun 
bambu. 

Candi Reca Sapi terdiri atas 
lima arca, yaitu Reca Kandang, 
Reca Pakan ( tempat makanan 
sapi), Reca Omben (tempat mi-
num sapi), Reca Capil (arca topi 
gembala sapi) dan Reca Cagak 
(tonggak tempat menambatkan 
tali pengikat sapi). Kelima arca 
tersebut diyakini sebagai per-
wujudan sapi dan perlengkapan 
menggembala milik Dadhung 
Awuk atau Maesadanu, tokoh 
penggembala dalam legenda se-
tempat.(bud/*)

Suwarno (kanan), Sekretaris Desa Cepoko.
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Ada beberapa tujuan 
menurut Walikota Su-
rabaya, Tri Rismaharini 
diadakannya festival 

ini, antara lain, pasar tradisional 
menjadi salah satu pusat per-
tumbuhan ekonomi kota. para 
pedagang kecil yang menggan-
tungkan hidupnya di dalam pasar 
selama ini menjadi aktor utama 
penggerak roda perekonomian 
masyarakat yang terbukti cukup 
tangguh menghadapi rintangan 
ekonomi dan krisis.

Kedua, jumlah pedagang 
dan pasar tradisional di Kota 
Surabaya yang sangat banyak, 
namun sayangnya kemampu-
an mereka masih kurang baik. 
demikian juga dengan kondisi 
pasar tradisional yang masih 
berkutat pada persoalan lama 
seperti kebersihan, kerapian, 
keamanan dan kenyamanan 
yang masih kurang.

“Serbuan masuknya pasar 

modern tidak bisa kita bendung, 
apalagi jika yang masuk adalah 
perusahaan ritel asing raksasa. 
mereka datang bukan hanya 
dengan modal, tetapi dengan 
pengelolaan yang sangat mo-
dern. jika pasar tradisional tidak 
berubah, maka bukan mustahil 
pasal tradisional hanya akan 
menjadi kenangan karena tidak 
menarik lagi bagi pengunjung,” 
katanya.

Event Festival Pasar Sura-
baya ini diharapkan bisa men-
jadi pemicu sekaligus motivator 
munculnya pasar-pasar yang 
terkategori bersih, rapi, aman 
dan nyaman bukan saja dari 
sisi pasar namun juga muncul-
nya semangat para pedagang 
di dalam pasar itu. karenanya 
Festival Pasar Surabaya yang 
akan dilaksanakan selama dua 
bulan penuh nantinya benar-be-
nar dapat dipakai sebagai ajang 
“kebangkitan pasar tradisional” 
sekaligus pembuktian kepada 
masyarakat luas, bahwa pasar 
tradisional bisa maju dan bisa 
disejajarkan dengan pasar-pa-
sar modern karena kualitas dan 
semangat tradisionalnya.

Sekitar 200 pasar di Sura-

baya dibagi jadi tiga kategori, 
pasar tradisional, pasar modern, 
dan pasar yang dikelola sendiri 
oleh masyarakat (LKMK). Dalam 
festival ini, pengelola pasar di-
minta membagi area dagangan 
dengan membuat zoning sayur 
dan buah. Zoning ikan dan da-
ging serta zoning sembako. 
“Pemkot akan memberi reward 
pada pasar dan pengelola yang 
bisa mengembangkan pasar tra-
disional,” kata dia.

Di antara 61 peserta Fes-
tival Pasar Tradisional, Pasar 
Indul Osowilangun (PIOS) akan 
mendapatkan predikat khusus 
karena PIOS adalah referensi 
untuk peserta lain. PIOS ada-
lah pasar induk yang dikelola 
secara professional yang layak 
untuk menjadi acuan pasar lain 
tentang mekanisme penataan 
pasar, serta menjadi pemasok 
bagi pasar-pasar ritel.

Sedangkan 60 pasar yang 
lain oleh dewan juri dikelompok-
kan menjadi tiga yakni pasar 
besar, sedang dan kecil. Peng-
golongan tiga jenis pasar terse-
but berdasarkan luas pasar atau 
luas bangunan, jumlah peda-
gang dan jumlah lantai. (sal)

Dalam rangka menyam-
but Hari Jadi Kota Sura-

baya ke-718, Pemerintah 
Kota Surabaya menggelar 
Festival Pasar Tradisional. 
Event Festival Pasar Sura-
baya ini diharapkan bisa 

menjadi pemicu sekaligus 
motivator munculnya 

pasar-pasar yang terka-
tegori bersih, rapi, aman 
dan nyaman bukan saja 

dari sisi pasar namun juga 
munculnya semangat 

para pedagang di dalam 
pasar.  

Bangun Pasar Tradisional, 
Surabaya Gelar Festival



GDGD

13GEMADESAEdisi Mei 2011

Profil TokohProfil Tokoh

Padahal bila diolah 
dengan teknologi tinggi 
singkong bisa men-
jadi bahan baku maka-

nan istimewa. Misalnya, dengan 
menggunakan teknologi tepat 
guna, singkong bisa menjadi ba-
han baku pembuatan roti yang 

selama ini lebih dikenal berbahan 
baku gandum.

Tentu saja ini bisa menjadi sa-
lah satu alternative bahan baku 
untuk ketahanan pangan nasio-
nal. Sebagai industri bisnis masy-
arakat pedesaan untuk ketahanan 
pangan. Apalagi singkong sangat 

dan berbagai sumber hayati lain-
nya mudah ditemukan di Indone-
sia. Potensi seperti inilah yang 
layak untuk dikembangkan.

Memaksimalkan potensi sum-
ber hayati seperti singkong itulah 
yang dilakukan Ir Achmad Suba-
gio, Dosen Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Je-
mber (Unej). Dia membuat sing-
kong yang sebelumnya dipan-
dang sebelah mata, kini menjadi 
tanaman yang diperhitungkan.

“Banyak sumber hayati lokal 
yang belum termanfaatkan hing-
ga saat ini, seperti singkong, ubi 
jalar, kelapa, sagu, koro-koroan 
dan sebagainya,” kata Achmad 
Subagio.

Jika Anda penggemar roti, bisa 
jadi roti yang anda nikmati bukan 
terbuat dari tepung gandum, tetapi 
dari tepung ketela alias singkong. 
Boleh jadi roti yang anda makan 
itu terbuat dari tepung ketela hasil 
modifi kasi Achmad Subagio.

Bagio menulis tentang riset 
untuk mengembangkan teknologi 
mocaf (modifi ed cassava fl our) 
sebagai industri bisnis masyara-
kat pedesaan untuk ketahanan 
pangan. Atas hasil risetnya ini, 
Bagio dinobatkan sebagai satu 
dari 100 peneliti muda inovatif 
Indonesia oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) atas 
penemuan teknologi mocaf. Yakni 
teknologi pembuatan tepung sing-
kong yang sudah dimodifi kasi.

Nama dan biodatanya juga 
masuk dalam buku Who’s Who 
in The World 2010. Buku yang 
diterbitkan Marquis Who’s Who, 
sebuah lembaga penerbitan nir-

Ir Achmad Subagio, Dosen Universitas Negeri Jember 

Karyanya Setara 
dengan Raja Dunia

Singkong selama ini memiliki image inferior. Sangat 
wajar karena di Indonesia singkong hanya biasa diolah 

menjadi makanan seperti gatot, tiwul, atau gaplek. 
Jenis makanan ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat 

kelas bawah.
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laba di Amerika Serikat. Buku se-
tebal 3.197 halaman itu memuat 
profi l Achmad Subagio bersama 
63 ribu orang lainnya dari berba-
gai belahan dunia dengan ber-
macam-macam latar belakang 
dan profesi. Mereka tercatat te-
lah memberikan banyak manfaat 
bagi sesama.

Bagio mulai meneliti singkong 
pada 2004 silam. Awalnya, dia 
memiliki kesempatan berkun-
jung ke pabrik AVB di Belanda. 
Sebuah pabrik yang mengolah 
kentang menjadi bahan pangan, 
pakan, dan industrial chemistry. 
“Di tempat itu saya melihat ken-
tang bisa diolah menjadi berbagai 
jenis produk. Mulai dari produk 
pangan hingga kosmetik,” tutur 
pria asal Kediri ini.

Kalau Belanda mengolah ken-
tang, maka Indonesia tentu juga 
mampu mengolah berbagai pro-
duk dari bahan baku dari sumber 
hayati lokal yang ada. Mulailah 
Bagio bereksperimen dengan 
berbagai bahan baku, hingga dia 
memilih ketela pohon atau sing-
kong sebagai bahan bakunya.

“Singkong sangat banyak di 
tanah air kita, tapi keberadaan-
nya jarang dilirik untuk dijadikan 
sebuah produk yang diterima pa-
sar,” kata Bagio.

Menurutnya, selama ini pe-
merintah hanya fokus pada be-
berapa komoditi saja, misalnya 
beras dan kedelai. Sementara 
singkong yang memiliki potensi 
besar diabaikan. Mulailah Bagio 
melakukan berbagai risetnya. 
Dia mencontohkan, di Thailand 
singkong pemanfaatannya jauh 
lebih baik. Di negeri Gajah Putih 
ini, singkong bisa digunakan se-
bagai pakan ternak, etanol, dan 
bioplastic.

Bagio juga menemukan fakta 
bahwa di Amerika Selatan sing-
kong bisa diolah menjadi tapioka 
masam. Tapi, untuk bisa men-
golah singkong menjadi tapioka 

masam, diperlukan waktu selama 
empat bulan. Kemudian di Afrika, 
singkong diolah menjadi gari dan 
fufu. Bahan pangan khas Afrika 
ini sebenarnya sudah diakui oleh 
FAO sebagai bahan pangan po-
tensial, namun tidak cocok un-
tuk Indonesia. Sebab bau, rasa, 
dan warna gari dan fufu tidak 
menarik.“Ini menunjukkan bila 
sumber hayati lokal seperti sing-
kong bisa diangkat sebagai ba-
han pangan yang lebih mapan,” 
urai Bagio.

Dengan bekal dana dari Ke-
menterian Riset dan Teknologi, 
mulailah Bagio melakukan pe-
nelitian. Pertama, Dia berupaya 
membuat sifat singkong menjadi 
netral dengan tidak berasa dan 
berbau singkong, tapi berbentuk 
tepung. “Bagaimanapun juga, 
masyarakat kita masih memi-
liki pikiran singkong itu konsumsi 
masyarakat kelas bawah. Men-
ghilangkan karakter singkong itu 
lah yang harus dilakukan pertama 
kali,”  ujarnya.

Setelah memodifi kasi sel sing-
kong melalui fermentasi, Bagio 
menghasilkan tepung mocaf. 
Hasil penelitian Bagio tentang te-
pung mocaf ini sendiri mendapat 
apresiasi dari para pengusaha 
makanan. Untuk pertama kali, 
sebuah pabrik mie instan men-
subtitusi (mengganti) tepung te-
rigu sebanyak 30 persen dengan 
mocaf.

Bahkan, pada tahun 2005, Pe-
merintah Trenggalek pun tertarik 
untuk mengembangkan sing-
kong dengan sentuhan teknologi. 
Dengan produksi tepung antara 
40 ton-150 ton per bulan, seba-
nyak 1.332 tenaga kerja di berba-
gai pelosok desa terserap dalam 
industry ini. Perekonomian pun 
terus menggeliat. Indikasinya, 
harga singkong di tingkat petani, 
yang sebelumnya hanya Rp 150 
per kilogram, kini meningkat men-
jadi Rp 500 per kg.

Dengan dukungan penuh 
Pemkab Trenggalek, mocaf mulai 
diproduksi oleh Koperasi Gemah 
Ripah Loh Jinawi. Kapasitas pro-
duksi pabrik mocaf di Trengga-
lek saat itu hanya 30 ton/bulan. 
Namun kini menjadi 200 ton/bu-
lan. Ke depan, Bagio memiliki 
obsesi untuk menjadikan mocaf 
sebagai slot pangan tersendiri, 
bukan sebagai bahan substitusi 
(pengganti).“Sekarang sudah ada 
produk turunan mocaf, yaitu mo-
caf merah, mocaf biru, mocaf HF 
(high fi ber), mocaf SB, dan mo-
caf sera. Semuanya diproduksi di 
Trenggalek,” tutur Bagio.

Salah satu pekerjaan rumah 
Bagio saat ini adalah mempro-
mosikan penggunaan mocaf di 
kelompok Usaha Kecil Menengah 
(UKM). Pasalnya, pasar UKM 
belum tergarap secara serius un-
tuk menggunakan mocaf. “Pasar 
UKM lebih besar dibanding pasar 
kelompok industry menengah ke 
atas. Sayangnya, respon mocaf 
di UKM ini masih belum bagus,” 
ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Bagio, ma-
sih banyak sumber hayati lokal 
yang bisa dimanfaatkan. Pene-
litian tentang koro-koroan misal-
nya, panganan jenis ini bisa men-
jadi pengganti kedelai. Karena 
kandungan protein di dalamnya 
cukup tinggi (17-22%) yang dido-
minasi oleh globulin.

Saat ini telah dikembangkan 
beberapa produk yang mengha-
silkan konsentrasi protein yang 
tinggi dan eliminasi sifat-sifat ne-
gatif koro-koroan, seperti  protein 
isolate, “Protein Rich Flour”, lac-
tic acid-fermented legume fl our, 
processed beans, dan tempe 
koro. Sementara kelapa dapat 
dijadikan sebagai bahan pangan 
murah mulai dari minyak, protein 
dan seratnya. Dari kelapa, “madu 
kelapa”, galaktomannan dan te-
pungnya merupakan bahan baku 
pangan dan industri yang bernilai 



GDGDProfil TokohProfil Tokoh

15GEMADESAEdisi Mei 2011

tinggi.
Berdasarkan hal tersebut, ke-

mampuan sumber hayati lokal 
berdasarkan potensi komposisi-
nya sebagai penyedia senyawa 
gizi telah merujuknya sebagai 
comparative dan competitive pro-
ducts untuk dikembangkan guna 
meningkatkan ketahanan pangan 
nasional. Jumlah penduduk Indo-
nesia pada tahun 2035 diperkira-
kan menjadi kurang lebih 400 juta 
jiwa. Akibatnya, Indonesia me-
merlukan tambahan persediaan 
pangan dua kali lipat dari perse-
diaan pangan saat ini.

“Kalau hanya dengan hanya 
mengandalkan beras saja tentu 
saja tidak mencukupi. Pemerintah 
bersama berbagai elemen masy-
arakat harus menyiapkan berba-
gai strategi. Utamanya, berkaitan 
dengan swasembada pangan 
sehingga mampu mencukupi ke-
butuhan pangan secara mandiri,” 
papar Bagio.

 
Beras Cerdas

Berhasil menemukan tepung 
mocaf, Bagio masih belum me-

rasa puas. Dua tahun terakhir, 
dilakukannya penelitian untuk 
menciptakan beras berbahan 
baku mocaf. Beras ini dinama-
kan Beras Cerdas karena bahan 
bakunya dari mocaf. Komposisi-
nya saat ini 75% mocaf dan 20% 
padi. Hal ini dimaksudkan agar 
cita  rasa beras masih cukup te-
rasa.

Keistimewaan lainnya, beras 
cerdas ini tidak perlu dicuci un-
tuk membersihkan kotorannya, 
tapi bisa langsung ditanak. Se-
lain itu, beras ini sudah menjadi 
satu dengan cita rasa lauknya. 
“Menanaknya tidak sekompleks 
sekarang. Selama ini orang sete-
lah menanak masih menyediakan 
lauknya, tapi Beras Cerdas ini su-
dah satu paket dengan cita rasa 
lauk seperti mie,” ujar Bagio.

Elemen-elemen nutrisi yang 
bagus untuk kesehatan pun di-
masukkan dalam beras cerdas 
ini. Sehingga, sehat untuk dikon-
sumsi balita, penderita diabetes, 
atau aman untuk orang yang me-
miliki kolesterol tinggi.

“Beras cerdas ini juga dikombi-

nasi dengan sari wortel atau sawi, 
sehingga beras ini warnanya tidak 
hanya putih namun juga ada pili-
han lain, misalnya merah, hijau, 
dan sebagainya,” tukas Bagio.

Beras ini bentuknya sebagai-
mana umumnya beras dengan 
bulir-bulir warna putih. Cara ma-
saknya pun hampir sama, yaitu 
ditanak di rice coocker. “Dima-
sukkan rice coocker, tuang air 
secukupnya, 20 menit kemudian 
sudah masak dan siap disantap,” 
kata Subagio. Masyarakat nanti-
nya melihat beras cerdas ini se-
bagai produk baru, tapi secara 
tradisi tidak mengubah kebiasaan 
masyarakat mengkonsumsi be-
ras.

Atas hasil penelitiannya ini, tak 
salah bila nama Achmad Suba-
gio masuk dalam buku Who’s 
Who in the World 2010. Sebuah 
buku yang terbit setiap tahun 
sekali dengan merilis profi l ma-
nusia yang memberikan banyak 
manfaat bagi sesama. Sebuah 
buku yang juga memuat nama 
raja-raja di dunia hingga peraih 
Nobel.(sal)
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Tanah di desa yang meru-
pakan perbatasan antara 
Kabupaten Ngawi, Kabu-
paten Madiun, Kabupa-

ten Bojonegoro dan Kabupaten 
Nganjuk ini kurang menguntung-
kan untuk pertanian. Karena itu, 
melihat tipologi tanahnya, banyak 
warga Desa Rejuno yang taraf 
hidupnya jauh dari cukup, bahkan 
di antaranya di bawah garis ke-
miskinan. Meski demikian seba-
gian besar penduduknya memilih 
tetap bertahan di desanya, terma-
suk pemudanya.

Di desa berpenduduk 3.695 

jiwa terdiri atas 1300 KK ini, ber-
dasar data PPLS tahun 2008, 
warganya yang berstatus rumah 
tangga miskin (RTM) sebanyak 
207 KK, 2 KK statusnya sangat 
miskin dan 28 orang mendekati 
miskin. Umumnya penduduk 
Desa Rejuno bermatapencahari-
an sebagai petani, dan sebagian 
besar menjadi buruh tani.

Banyak program Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur di desa ini, 
yang tujuannya mengentas war-
ga dari kemiskinan, di antaranya 
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 
dan koperasi wanita di tahun 

2009.
Di desa inilah berdiri UPKu 

Harjuno. Keberadaan UPKu 
Harjuno sedikit banyak ikut mem-
bantu mengatasi masalah ekono-
mi penduduk Desa Rejuno. Se-
perti diakui Samuji, Ketua UPKu 
Harjuno, pendirian UKPu Harju-
no bertujuan  untuk turut serta 
mengurangi angka kemiskinan 
di Desa Rejuno. “Alhamdulillah, 
sejak ada UPKu, warga yang ke-
sulitan keuangan sekarang dapat 
diatasi,” kata Samuji.

Salah satu yang kini sedang 
dilakukan penduduk Desa Rejuno 
adalah berternak kambing boer 
bantuan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Bantuan ini dikelola 
UPKu Harjuno. Saat ini terdapat 2 
unit kandang---satu unit bantuan 
daru Pemprov Jawa Timur dan 
satu unit swadaya masyarakat 
atau hasil sharing dari Pemkab 
Ngawi. Kambing boer bantuan 
dari Pemprov Jawa Timur yang 
diterima warga sebanyak 40 ekor 
kambing boer. Sedangkan dari 
hasil sharing, Pemkab Ngawi 

Jadikan Desa Rejuno Pusat 
Pembibitan Kambing Boer

Edisi Mei 2011

UPKu Harjuno

Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, 
merupakan salah satu desa yang lokasinya berada di 
sekitar hutan jati. Untuk mencapai desa ini tidaklah 

mudah, sebab harus melalui jalan desa yang panjang 
dengan kondisi jalan yang tidak semuanya bagus. Jalan 

aspal bergelombang, bahkan di sana-sini lapisan as-
palnya terkelupas. Sementara itu, sejumlah pedusunan 
desa ini berada di tempat yang jauh, dikepung pohon-

pohon jati, bahkan terkesan terpencil.

Karni (kiri) berharap pada kambing boer.
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membantu 10 ekor indukan.
Masing-masing kandang berisi 

20 ekor kambing boer. Empatpu-
luh kambing boer tersebut dikelola 
4 pokmas, setiap pokmas berang-
gotakan 10 orang. Setiap kandang 
didampingi seorang fasilitator dan 
kader IB. Anggota kelompok ini 
yang bertanggung jawab terhadap 
kambing-kambing tersebut, teru-
tama penyediaan pakan dan pen-
gelolaan kandang.

Dipilihnya Desa Rejuno seba-
gai tempat ternak kambing boer,  
juga tidak terlepas dari kebija-
kan Pemprov Jawa Timur, khu-
susnya Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. ”Desa-desa dari Kabupa-
ten Nganjuk, Madiun, Bojonegoro 
dan Ngawi yang berbatasan den-
gan Gunung Pandan diutamakan 
mendapat bantuan kambing boer. 
Pasalnya, di empat desa ini RTM-
nya masih sangat besar,” kata 
Samuji.

Gunung Pandan tepat berada 
di tengah-tengah perbatasan 
Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Bo-
jonegoro dan Madiun. Gunung ini 
tidak terlalu tinggi dan berupa hu-
tan jati. Pada era pemeritahan KH 
Abdurrahman Wahid di Gunung 
Pandan terjadi penjarahan pohon 

jati besar-besaran. Pelaku penja-
rahan juga melibatkan penduduk 
dari luar empat desa tersebut. 

Tetapi, beberapa tahun kemu-
dian, pohon jati di Gunung Pan-
dan kembali tumbuh subur. Berkat 
berbagai program yang melibat-
kan penduduk sekitar hutan un-
tuk pelestarian hutan, kini tak ada 
lagi penjarahan. Penduduk diberi 
kesempatan oleh Perhutani untuk 
bercocok tanam di sela-sela tega-
kan pohon jati. Bantuan kambing 
boer, yang dikelola masyarakat 
sekitar Gunung Pandan, diharap-
kan juga mengurangi penjarahan 
pohon jati, karena mampu me-
ningkatkan perekonomian warga.

Memang hasil penggemukan 
kambing boer saat ini belum bisa 
dirasakan warga. Setidaknya 
warga harus menunggu peng-
embangan 3 sampai 4 tahun lagi. 
”Saat ini memang belum bisa di-
rasakan. Tapi nanti, kalau sudah 
saatnya panen, pasti akan mem-
bantu perekonomian warga,” kata 
Samuji. 

Betapa tidak, kambing boer 
termasuk kelas kambing yang 
harga dagingnya tergolong ma-
hal. Per kg daging kambing boer 
bisa mencapai Rp 40.000. Bila 

dijual hidup, 1 ekor kambing boer 
usia 6 bulan bisa laku sampai 
Rp 1,5 juta, bandingkan dengan 
kambing lokal yang Rp 800.000 
sd Rp 1 juta per ekor. Soal pa-
sar, ”Saat ini masih dalam proses 
mencari pasar, sehingga nantinya 
ketika panen tidak kesulitan men-
jual,” kata Samuji.

Karni (33), salah seorang ang-
gota pokmas, mengaku berharap 
nantinya bantuan kambing boer 
dari Pemprov Jawa Timur banyak 
membantu meningkatkan pere-
konomian keluarganya. ”Semo-
ga nantinya kalau sudah panen 
kami tidak kesulitan keuangan,” 
katanya. 

Setiap hari Karni, yang 
suaminya menjadi petani, men-
cari rumput untuk diantar ke kan-
dang menjadi pakan kambing 
boer peliharaannya. Kebetulan di 
Desa Rejuno hijauan untuk pakan 
kambing berlimpah, walau musim 
kemarau. Selain itu UPKu juga 
mempunyai lahan rumput kalian-
dra yang cukup luas.

Saat ini kendala yang dihada-
pi peternak, khususnya faslitator, 
adalah penyimpanan straw. Saat 
ini UPKu belum mempunyai kon-
tainer sendiri untuk menyimpan 
straw. Harusnya UPKu mempu-
nyai kontainer dengan kapasitas 
20 liter dan ditempatkan di Dinas 
Peternakan Kabupaten Madiun. 
Selain itu, sejauh ini untuk mem-
beli nitrogen cair harus di Malang 
karena di Ngawi sendiri tidak ada 
yang jual.  

Harapan UPKu ke depan ada-
lah menjadikan Desa Rejuno 
menjadi pusat pembibitan kam-
bing boer di Kabupaten Ngawi. 
”Kami bericita-cita menjadikan 
Desa Rejuno pusat bibit kam-
bing boer, karena sampai saat 
ini di Kabupaten Ngawi baru di 
Desa Rejuno dikembangkan ter-
nak kambing boer,” kata Nanang 
Aminarko, fasilitator. (res)

Fasilitator dan kader IB.
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Upaya pengentasan ke-
miskinan pada hak-
ekatnya merupakan 
upaya pemberdayaan 

masyarakat agar dapat mandiri, 
baik dalam pengertian ekonomi, 
sosial maupun politik. Lapisan 
masyarakat miskin pada dasar-
nya merupakan lapisan masyara-
kat yang memiliki peluang terba-
tas untuk berusaha dalam upaya 
peningkatan pendapatannya 
dikarenakan rendahnya tingkat 
SDM, akses permodalan, infor-
masi dan teknologi serta belum 
tersentuh kebijakan pemerintah 
yang implementasinya berdam-
pak pada peningkatan kapasitas 
masyarakat miskin untuk mandiri. 

Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis Ka-
wasan merupakan salah satu 
program pengentasan kemisk-
inan dan penanganan pengang-
guran yang berorientasi pada 
upaya mengurangi disparitas an-
tar wilayah dengan pendayagu-
naan sumber daya potensial se-
cara optimal dan berkelanjutan, 
sehingga bernilai ekonomi. 

Upaya pengembangan nilai 
ekonomi sumberdaya mengu-
tamakan pada  keterkaitan poten-
si dan kebutuhan masyarakat di 
suatu kawasan pengembangan, 
dalam bentuk jaringan kerja pro-
duksi sampai dengan jasa pe-
layanan dan upaya-upaya ino-
vasi pengembangannya melalui 
upaya penggalian, sumber daya 
potensial, pengembangan in-
dustri, perdagangan, jasa serta 
investasi lainnya yang mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan 

dan peningkatan pendapatan ma-
syarakat miskin. 

Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis Ka-
wasan (P2SLBK) yang dilaksana-
kan sejak tahun 2009 telah mam-
pu memberikan manfaat bagi 
masyarakat dalam bentuk: (i) 
menggerakkan usaha sektor riil di 
kawasan, (ii) peningkatan penda-
patan, (iii) perluasan lapangan ker-
ja (iv) mengurangi praktik rentenir di 

pedesaan melalui penyediaan lem-
baga keuangan mikro yang melay-
ani pinjaman modal secara mudah, 
cepat dan murah, (v) terpenuhi-
nya dan terpeliharanya kebutuhan 
sarana dan prasarana lingkungan, 
(vi) terjadinya proses pembelaja-
ran sosial (social learning), dan (vii) 
menumbuhkan suasana demokrasi 
dalam pengambilan keputusan 
pembangunan.

Ruang lingkup Peng-

Sinergi P2SLBK dan 
Program PKK Tahun 2011
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embangan Sumberdaya Lokal 
Berbasis Kawasan meliputi tiga 
pilar pengembangan, yaitu: (i) 
Pengembangan Sumberdaya 
Alam (SDA), (ii) Pengembangan 
Sumberdaya Manusia (SDM), 
serta (iii) Pengembangan Sum-
berdaya Ekonomi (SDE) masya-
rakat secara terpadu dan berkela-
njutan. 

Keterkaitan tiga pilar inilah 
yang mendasari fokus peng-
embangan dalam P2SLBK. Un-
tuk itu perlu dirumuskan suatu 
rencana pengelolaan (strategic 
plan) dengan mengintegrasikan 
setiap kepentingan dalam ke-
seimbangan (proporsionality) an-
tar dimensi sumber daya alam, 
dimensi sosial, dimensi ekonomi, 
yang melibatkan segenap pelaku 
pembangunan (stakeholders). 

Perumusan pengelolaanya 
adalah dengan tetap mengacu 
pada strategi pembangunan yang 
pro poor, pro job, pro jender dan 
pro enviroment. Oleh karena itu, 
implementasi P2SLBK adalah, 
selalu berupaya melibatkan pela-
ku-pelaku pembangunan, yang 
salah satunya adalah dengan 
partisipasi perempuan, yaitu 
dengan mensinergikan pelaks-
anaan P2SLBK dengan Program 
Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK). 

Design Pilot Project 
Sinergi Program

Lokasi Program
Sesuai dengan Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/224/KPTS/013/2011 tentang 
Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan 
Hibah Program/Kegiatan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pro-
vinsi Jawa Timur Tahun 2011, ba-
hwa lokasi P2SLBK tahun 2011 
di Kabupaten Ponorogo  adalah: 
(i) Desa Cepoko Kecamatan Ng-
rayun; (ii) Desa Gajah Kecama-
tan Sambit dan (iii) Desa Mun-

ggu Kecamatan Bungkal. Lokasi 
tersebut merupakan lokasi pilot 
project sinergi P2SLBK dengan 
Program Pemberdayaan Kese-
jahteraan Keluarga (PKK) tahun 
2011, dengan mengembangan-
kan potensi janggelan pada wi-
layah tersebut. 

Potensi Sumberdaya
a. Desa Cepoko, Kecamatan 

Ngrayun, terbagi menjadi 6 dusun 
(Dsn Ngandel, Dsn Kembang, 
Dsn Slorok, Dsn Karajan, Dsn 
Tanggung dan Dsn Jati ) dan ter-
bagi menjadi 44 RT dan 13  RW. 
Jumlah penduduknya 5.839 jiwa, 
dengan jumlah laki-laki 2.839 jiwa 
dan perempuan 3.000 jiwa dan 
terdapat  1.741   KK. Sedangkan 
jumlah Rumah Tangga Miskin 
sebanyak 655  KK dengan kate-
gori Sangat Miskin 71 KK, Miskin 
253 KK dan Hampir Miskin 331  
KK. Hampir seluruh warga Desa 
Cepoko ( + 900 KK) menanam 
janggelan melalui tanaman tum-
pangsari.

Terdapat satu buah dusun 
yang seluruh  penduduknya men-
anam janggelan, yaitu di Dusun 
Ngandel dengan luas lahan 15 
ha dan setiap tahunnya mampu 
menghasilkan janggelan antara 
15 s.d. 20 ton pertahun,  dengan  
harga  berkisar Rp. 3.000,- per 
kg.   Apabila  musim kemarau  
harga  janggelan bisa menem-
bus angka Rp. 10.000,- s.d.  Rp. 
12.000,- per kg. Pemasaran jang-
gelan selama ini masih di Kabu-
paten Ponorogo dan sekitarnya, 
dan terkenal janggelan dengan 
kualitas baik, terutama jangge-
lan dari Desa Cepoko. Selain 
memiliki potensi janggelan, juga 
terdapat lahan kunyit /jahe yang 
berada dilahan sebesar 371  ha, 
pengrajin anyaman bambu, dan 
pertanian padi serta ubi/ketela 
pohon, namun untuk pengrajin 
anyaman bambu kesulitan pema-

sarannya sehingga tidak produk-
tif. Selain itu warga Desa Cepoko 
juga banyak yang memilki ternak 
sapi dan kambing.

Jarak ke ibukota kecamatan 
mencapai 10 Km, dengan waktu 
½ jam dan jarak ke ibu Kota Ka-
bupaten Ponorogo mencapai  + 
40 Km dengan waktu tempuh +  
90 menit (1 jam 30 menit). Desa 
Cepoko diusulkan untuk menjadi 
lokasi program, dengan alasan 
secara geografi s letak desa ini 
berdekatan dengan dua desa  
calon lokasi program, yaitu Desa 
Munggu,  Kec. Bungkal dan Desa 
Gajah Kec. Sambit, yang akan 
memunculkan produk kawasan 
yaitu janggelan dan untuk produk 
jahe/kunyit yang  selama ini su-
dah banyak dipasarkan ke berba-
gai kota di Jawa Timur dan dieks-
por ke Negara India.

 Desa Munggu Kecamatan 
Bungkal terbagi menjadi 4 dusun 
(Dsn Ngemplak, Dsn Ngunung, 
Dsn Sumberejo dan  Dsn Bun-
gur),  terbagi menjadi 27 (dua-
puluh tujuh) RT dan 5 (lima) RW. 
Jumlah penduduk 4.264  jiwa, 
dengan jumlah laki-laki 2.138 jiwa 
dan perempuan 2.126  jiwa dan 
terdapat 1.117  KK. Sedangkan 
jumlah Rumah Tangga Miskin se-
banyak 233  KK dengan kategori 
Sangat Miskin 74 KK, Miskin 100 
KK dan Hampir Miskin 59  KK. 
Memiliki luas lahan penanaman 
jahe 1 ha dan lahan kunyit 1 ha, 
dengan hasil panen berkisar 2 
s.d. 3 ton dengan besaran uang 
senilai Rp. 10.600.000. Jumlah 
tenaga kerja yang berprofesi se-
bagai pengrajang kunyit/jahe dari 
dua desa tetangga (Desa Gajah 
dan Desa Cepoko) sebanyak 73 
KK.

Berjarak ke ibu kota kecama-
tan  sekitar 4 Km dari balai desa 
dengan waktu tempuh ¼ jam dan 
ke Ibu Kota Ponorogo 30 Km wak-
tu tempuh ½ jam. Desa Munggu 



OpiniGDGD

22 GEMADESA Edisi Mei 2011

Kecamatan Bungkal diusulkan 
menjadi lokasi program, dengan 
alasan karena masih terdapat ke-
terkaitan dengan Desa  Cepoko, 
Kecamatan Ngrayun dan Desa 
Gajah Kecamatan Sambit yang 
memproduksi jahe/kunyit kering 
sebagai bahan baku jamu instan, 
selain memiliki lahan tanaman 
tersebut, juga memiliki  tenaga 
kerja sebagai pengrajangnya 
juga berasal dari Desa Munggu;

Selama ini pemasaran hasil 
produk jahe/kunyit kering sebagai 
bahan jamu instan ke berbagai 
kota di Jawa Timur, bahkan su-
dah merambah pangsa pasar luar 
negeri yaitu India.

c. Desa Gajah Kecamatan 
Sambit terbagi menjadi 4 dusun 
(Dsn Ngrancah, Dusun Pulih, 
Dusun Gajah dan Dusun Ngra-
kah), 55 RT dan 12 RW. Jumlah 
penduduk 6.843  jiwa, dengan 
jumlah laki-laki 3.405 jiwa dan 
perempuan 3.439  jiwa dan ter-
dapat 1.910  KK. Sedangkan jum-
lah Rumah Tangga Miskin yang 
berada di Desa Gajah sebanyak 
947 KK dengan kategori Sangat 
Miskin 415  KK, Miskin 577 KK 
dan Hampir Miskin 55 KK.

Prasarana jalan yang ada pada 
dua dusun belum cukup memadai/
tidak layak, dan kondisinya relatif 
rusak sehingga pada musim hujan 
masih menjadi lokasi langganan  
banjir, yang menyebabkan aktivi-
tas masyarakat desa terganggu. 
Memiliki lahan jahe/kunyit sekitar 
120 ha, lahan buah-buahan (apul-
kat dan durian), ketela pohon dan 
ubijalar. Mata pencaharian masya-
rakatnya rata-rata petani dan buruh 
tani.

Pelaksanaan dan 
Lembaga Pengelola 
Program

Pada prinsipnya pelaksanaan 
sinergi P2SLBK dan Program 
PKK tetap mengacu pada Stand-

art Pelayanan Publik (SPP) dan 
Standart Operasional Prose-
dur (SOP) P2SLBK tahun 2011 
dengan melibatkan unsur PKK, 
dengan design sebagai berikut :

Struktur Pengelola Pro-
gram Pengembangan Sumber-
daya Lokal Berbasis Kawasan 
(P2SLBK) Tahun Anggaran 2011 
khusus untuk Kabupaten Pono-
rogo, digambarkan sebagai be-
rikut:

Sebagaimana telah tertuang 
dalam SPP P2SLBK Tahun 2011, 
bahwa lembaga pengelola yang 
akan melaksanakan Program 
Pengembangan Sumberdaya Lo-
kal Berbasis Kawasan (P2SLBK) 
Tahun 2011 adalah Badan Ker-
jasama Antar Desa (BKAD) dan 
Unit Pengelola Keuangan dan 
Usaha (UPKu). Agar nantinya da-
lam pelaksanaan P2SLBK dapat 
menunjang kegiatan PKK yang 
ada di 3 desa lokasi P2SLBK Ta-
hun 2011, maka khusus pelaks-
anaan kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dikelola oleh UPKu, un-
tuk pemanfaat dana Usaha Sim-

pan Pinjam (USP) ini adalah:
Kelompok Dasa Wisma yang 

beranggotakan kelompok ibu-
ibu PKK, yang ada dimasing-
masing  desa lokasi program 
dengan proporsi dana minimal 
50% dari dana USP.

Kelompok Rumah Tangga 
Sasaran/RTS (kategori Hampir 
Miskin dan Miskin) dalam bentuk 
Pokmas juga akan mendapat-
kan alokasi dana USP minimal 
50% dari dana USP.

Besaran  pinjaman per ang-
gota Dasa Wisma masing-ma-
sing  maksimal sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Unsur pengawas BKAD yang 
tadinya Kasi PMD Kecamatan di 
3 kecamatan dan 3 Kepala Desa 
bisa ditambah dengan Ketua Tim 
Penggerak PKK Kecamatan di 
3 Kecamatan dan Ketua Peng-
gerak PKK yang ada di 3 (tiga) 
Desa sebagai Unsur Pengawas. 
Salah satu Kasi PMD  di tunjuk 
sebagai Koordinator Pengawas 
sebagaimana hasil kesepakatan 
bersama.
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Problem yang dihadapi 
daerah-daerah terting-
gal begitu kompleks. 
Kualitas sumber daya 

manusia dan tingkat kesejahtera-
an masyarakat daerah tertinggal 
masih rendah. Itu tecermin dari 
rendahnya tingkat pendidikan 
dan keterampilan angkatan ker-
ja, rendahnya derajat kesehatan 
masyarakat, dan tingginya tingkat 
kemiskinan.

   Pengelolaan potensi sumber 
daya lokal dalam pengembangan 
perekonomian daerah tertinggal 
masih belum optimal. Ini disebab-
kan rendahnya kemampuan per-
modalan, penguasaan teknologi, 
informasi pasar dan investasi da-
lam pengembangan produk ung-
gulan, dan rendahnya kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah 
dan masyarakat dalam pengelo-
laan sumber daya lokal.

 Modal sosial dan kearifan lo-
kal juga belum digunakan dalam 

proses pembangunan secara 
baik. Ini tecermin dari terkikisnya 
kepercayaan dan keterasingan 
nilai-nilai dasar yang dianut oleh 
masyarakat lokal terhadap proses 
pembangunan yang tidak berori-
entasi kepada pemeliharaan dan 
konservasi lingkungan, pengam-
bilan kebijakan, dan tindakan da-
lam proses pembangunan yang 
tidak sejalan dengan nilai-nilai 
luhur kemanusiaan.

Ketersediaan dan kualitas 
sarana dan prasarana, baik untuk 
pemenuhan hak dasar maupun 
untuk mendorong perekonomian 
masih terbatas yang meliputi 
sarana prasarana pendidikan, 
kesehatan, air bersih, energi list-
rik, telekomunikasi, irigasi, trans-
portasi dan semacamnya. 

     Aksesibilitas daerah terting-
gal terhadap pusat-pusat pertum-
buhan wilayah masih rendah, khu-
susnya terhadap sentra-sentra 
produksi dan pemasaran karena 

belum didukung oleh sarana dan 
prasarana angkutan barang dan 
penumpang yang sesuai dengan 
kebutuhan dan karakteristik dae-
rah tertinggal. Persoalan koordi-
nasi antarpelaku pembangunan 
di daerah tertinggal juga masih le-
mah karena belum dimanfaatkan-
nya kerja sama antardaerah ter-
tinggal pada aspek perencanaan, 
panganggaran, dan pelaksanaan 
pembangunan. 

Ciri utama daerah-daerah 
tertinggal adalah terkait dengan 
kemiskinan, pengangguran, dan 
kesenjangan. Penyebaran tingkat 
kemiskinan kabupaten daerah 
tertinggal sebagian besar berada 
di atas garis tingkat kemiskinan 
nasional. Setengah kabupaten 
daerah tertinggal memiliki tingkat 
pengangguran di atas rata-rata 
nasional. Terdapat kesenjangan 
yang sangat lebar antara daerah 
maju dan daerah tertinggal pada 
berbagai indikator, misalnya, IPM, 
Fiskal, dan PDRB. 

Seperti yang kerap saya ke-
mukakan dalam berbagai kesem-
patan bahwa untuk mempercepat 
proses pengentasan daerah-dae-
rah tertinggal diperlukan peruba-
han paradigma. Jika paradigma 
pembangunan daerah tertinggal 
sebelumnya berbasis pada ka-
wasan, paradigmanya sekarang 
berbasis pada perdesaan (base 
on village). Dengan paradigma 
seperti ini sasaran pengentasan 
daerah tertinggal langsung ke 
desa sebagai pusat komunitas. 

Pembangunan yang berba-
sis pedesaan sangat penting 
dan perlu untuk memperkuat 

Bedah Desa untuk 
Transformasi Sosial

Oleh: Imam Sayekti
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fondasi perekonomian negara 
dan mempercepat pengentasan 
kemiskinan serta pengurangan 
kesenjangan perkembangan an-
tarwilayah. Dengan pembangu-
nan daerah-daerah tertinggal 
berbasis pedesaan ini, akan 
menjadikan desa sebagai basis 
perubahan.

Fokus terhadap perdesaan 
adalah sangat strategis dalam 
upaya percepatan pembangu-
nan daerah tertinggal. Kegaga-
lan selama ini dalam memahami 
dan mengembangkan perdesaan 
adalah karena kebijakan dan pro-
gramnya cenderung meninggal-
kan ‘suara’ warga desa itu sen-
diri. Kebutuhan hari ini dan masa 
depan adalah mengembangkan 
pendekatan yang fokus pada ma-
salah kemiskinan dan keterting-
galan desa, serta menggerakkan 
perubahan desa untuk lebih maju, 
sejahtera, dan mandiri, 

fokus terhadap masalah ke-
miskinan dan ketertinggalan 
desa, serta menggerakkan pe-
rubahan desa. Pendekatan ini 
memberi perhatian utama pada 
masalah kemiskinan dan keter-
tinggalan desa serta faktor-faktor 
jangka panjang yang memenga-
ruhi political will dan kapasitas 
kelembagaan untuk memperbaiki  
kesejahteraan desa dan daerah 
tertinggal. 

Penerapan model Bedah Desa 
dimaksudkan untuk: (1) menge-
nali problematika yang sebenar-
nya dan solusi yang tepat dalam 
pembangunan perdesaan, dan 
(2) mengarahkan pengelolaan 
keterpaduan penyediaan ‘input 
dan proses’ kegiatan pelaksana-
an pembangunan di perdesaan 
yang diharapkan dapat mengu-
bah kondisi sosial-ekonomi ma-
syarakat yang maju dan produktif 
dan kualitas lingkungan kawasan 
perdesaan yang lebih fungsional 
dan teratur (urbanized society).  

Bedah Desa adalah instrumen 
untuk identifi kasi masalah ke-
miskinan dan ketertinggalan desa 
serta untuk analisis potensi yang 
dapat menggerakkan perubahan 
di tingkat desa. Kerja Bedah Desa 
adalah menganalisis faktor sosi-
al, budaya, ekonomi, politik, dan 
kelembagaan yang memengaruhi 
dinamika dan potensi perubahan 
di desa 

Bedah Desa ditujukan un-
tuk menghasilkan dampak  ke-
tepatan pengambilan kebijakan 
pembangunan yang mampu di-
pertahankan dan dikembangkan 
(sustained impact) dengan tiga 
pendekatan (partisipasi, inklusi, 
dan akuntabilitas) dalam upaya 
menggerakkan potensi dan dina-
mika perubahan sumber daya 
desa (struktural dan proses). Ke-
rangka kerja ini dipandu dalam 
perspektif perdesaan terpadu 
yang menegaskan fokus pada 
hak, keterkaitan kebijakan (policy 
lingkage), dan keterkaitan potensi 
ruang (spatial lingkage).

 Ada tiga asas yang mesti di-
perhatikan dalam pembangunan 
daerah tertinggal dengan basis 
perdesaan. Pertama, partisipasi, 
yakni perlunya pelibatan ‘suara’ 
warga desa dalam setiap proses 
perumusan dan pembentukan ke-
bijakan khususnya yang berkait 
langsung dengan pembangunan 
desa dalam upaya pemberday-
aan dan menggerakkan peruba-

han desa. 
Kedua, inklusi, yaitu memasti-

kan masalah-masalah kemiskinan 
dan ketertinggalan desa menjadi 
bagian penting dan utama dalam  
pembangunan perdesaan.

Ketiga, akuntabilitas, yakni 
memperkuat pelaksanaan kewa-
jiban dan respons kelembagaan 
dalam keberpihakan pemenuhan 
hak-hak dasar warga desa, khus-
usnya di daerah tertinggal dalam 
kerangka  penguatan good gover-
nance.

Dalam upaya  pembangunan 
daerah tertinggal yang berbasis 
pada perdesaan ini, Kementerian 
Pembangunan Daerah Terting-
gal (KPDT) juga menggabung-
kannya dengan program Produk 
Unggulan Kabupaten (Prukab), 
yakni mendorong daerah-daerah 
tertinggal memiliki produk unggu-
lannya, apakah itu berupa kakao, 
rumput laut, atau yang lainnya 
sebagai branding dan positioning 
daerah tersebut. 

Dengan menggabungkan Be-
dah Desa dengan Prukab, diha-
rapkan daerah tertinggal akan 
mengalami akselerasi dalam pro-
ses pembangunannya sehingga 
dapat sejajar dengan daerah-
daerah lainnya yang sudah maju.

*)Penulis PNS DI BAPERMAS 
NGAWI

alamat rumah: Sidolaju Rw 
02/Rt 08, Widodaren, Ngawi
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Ganguan yang sering 
terjadi pada mouse 
memang sangat men-
jengkelkan. Bayang-

kan saja ketika kita sedang asyik 
bekerja menggunakan komputer, 
tiba-tiba pointer mouse tidak ber-
gerak atau yang lebih menjeng-
kelkan lagi ketika pointer mou-
se meloncat-loncat. Tentunya 
itu dapat membuyarkan kon-
sentrasi kita dalam pekerjaan 
bukan? Untuk memperkecil 
kemungkinan kejadian-keja-
dian yang sangat mengganggu 
tersebut, ada baiknya kita mera-
wat mouse optic yang biasa kita 
pake. Berikut beberapa tips untuk 
merawat mouse optic, semoga 
dapat membantu meyelesaikan 
masalah pada mouse Anda.

Untuk merawat mouse optic 
beda dengan merawat mouse 
bola (scroll), jika mouse bola bia-
sanya seminggu sekali dibuka 
bolanya dan dipersihkan kotoran 
yang menempel di bola dan roda 
putarnya. Tapi kalau mouse op-
tik perawatanya cenderung lebih 
simple.

Beberapa tips untuk merawat 
mouse optik :

1. Usahakan mousepad dan 
kondisi sekitar di mouse dalam 

keadaan kering. 
2. Bersihkan 

mou-
se

Berikut 
l a n g k a h -
langkah untuk 
membersihkan 
mouse:

* Buka baut pada 
bagian bawah mouse, 
kemudian keluarkan kompo-
nen-komponen pada mouse. 

* Setelah semua komponen 
dikeluarkan, lalu bersihkan debu 

yang ada pada mouse dengan 
menggunakan kuas atau kain 
kering.Bisa juga menggunakan 
cotton bud yang diberi sedikit al-
kohol.Bersihkan juga kotoran-ko-
toran yang terdapat pada cassing 
mouse, dapat menggunakan 
kuas, kain ataupun mengguna-
kan vacum cleaner. 

* Jika sudah, kita bisa mema-
sang kembali komponen mouse 

dan menutup mouse.
* Jangan terlalu se-
ring membuka mouse 

karena komponen 
yang ada di da-

lamnya rawan 
patah.

Tips Merawat Tips Merawat 
Mouse Optical Mouse Optical 
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Berikut
l a n g k a h -
langkah untuk 
membersihkan 
mouse:

* Buka baut pada 
bagian bawah mouse,
kemudian keluarkan kompo-
nen-komponen pada mouse. 

* Setelah semua komponen 
dikeluarkan lalu bersihkan debu

kohol.Bersihkan juga kotoran-ko-
toran yang terdapat pada cassing 
mouse, dapat menggunakan 
kuas, kain ataupun mengguna-
kan vacum cleaner. 

* Jika sudah, kita bisa mema-
sang kembali komponen mouse 

dan menutup mouse.
* Jangan terlalu se-
ring membuka mouse 

karena komponen 
yang ada di da-

lamnya rawan 
patah.
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Kayu bakar mahal dan 
meminta kerja keras un-
tuk mengumpulkannya. 
Di samping itu, kayu ba-

kar menghasilkan banyak asap. 
Briket arang adalah bahan bakar 
untuk memasak yang tahan lama 
dan menghasilkan sedikit asap. 
Briket arang dapat  dibuat dengan 
mudah dan menggunakan bahan-
bahan lokal.
A. Membuat Briket 
Arang

Langkah-lang-
kah untuk membuat 
briket arang adalah 
sebagai berikut:
• Potong ujung 

drum. Balikkan, 
lalu potong lingka-
ran kecil, selebar 
20 cm, di tengah-
tengah tutup ujung 
yang lain. Pastikan 
tepiannya yang ta-
jam dilekukkan ke 
dalam.

• Isi drum dengan daun-daun 
bambu yang segar, pecahan 
batang bambu yang tipis (tidak 
kering), tempurung kelapa dan 
sabutnya, sekam kopi, sekam 
padi, dedaunan(daun bambu 
yang terbaik).

• Bakar bahan-bahan tersebut 
dengan perlahan dan sekali-
kali aduk api dengan batang 
kayu melalui lubang atas 
drum. Sekali-sekali, cipratkan 
air untuk memperlambat pro-
ses pembakaran.

• Tambahkan sisa bahan-bahan 
kalau ada. Ketika semua ba-
han telah terbakar dan men-
jadi potongan-potongan arang 
hitam, matikan api dengan air.

• Arang hitam akan tertinggal di 
bawah.

• Buat perekat: 

❐ 
Lumatkan bebera-

pa singkong segar dan ambil 
santannya.

❐ Tambahkan air untuk mem-
buat lem/perekat yang ken-
tal. Atau, hancurkan batang 
singkong, taruh dalam ember 
(tidak termasuk kulitnya) dan 
campur dengan air. 

❐ Biarkan campuran mengendap. 
Campuran itu akan terpisah 
menjadi air pada atasnya dan 
perekat berada di bawah. 

❐ Tuangkan air keluar sehingga 
yang tertinggal hanya perekat-
nya.

• Campur arang hitam dengan 
lem/perekat singkong. (90 
sampai 95% arang dan 5 sam-
pai 10% perekat singkong.) 

• Letakkan campuran ini ke 
dalam cetakan, lalu jemur di 
bawah sinar matahari sampai 
kering.

B.Menggunakan Brik-
et Arang
• Briket arang dapat digunakan 

untuk memasak dengan api 
terbuka, tungku atau oven 
tanah liat. 

• Briket arang akan terbakar 
perlahan-lahan dan mengha-
silkan panas yang konstan. 

• Mulailah membuat api kecil 
dengan batang kayu lalu tam-
bahkan briket arang ketika api 
mulai menyala. Perlahan bri-
ket akan terbakar dengan sen-
dirinya. 

• Tambahkan beberapa batang 
kayu lagi jika Anda perlu me-
ningkatkan panas, dan tam-
bah lagi briket arang jika di-
perlukan.

Bahan Bakar Briket Arang

at Briket 
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1.Dosis
Belum ada ukuran yang aku-

rat tentang dosis kopi yang boleh 
dikonsumsi, tetapi para peneliti 
kebanyakan mengatakan 300mg 
caffeine (1 - 3 cangkir kopi) per-
hari tidak memberikan efek nega-
tif pada kebanyakan orang sehat

2.Sinyal Bahaya
Coba kenali sinyal bahaya kopi 

seperti: jantung berdebar, gelisa, 
gangguan tidur dan emosional. 
Jika sinyal-sinyal itu dirasakan, 
segeralah berhenti meminum kopi 
atau mengurangi. Seorang yang 
mempunyai kebiasaan mengkon-
sumsi kopi akan mengalami “ caf-
feine withdrawal “ saat berhenti 
mengkonsumsi kopi, biasanya di-
tandai dengan gejala sakit kepala 
berdenyut, tetapi gejala ini akan 
hilang setelah 24-48 jam atau 
mendapat caffeine lagi.

3.Dengarkan Respon 
Tubuh

Setiap orang berbeda-beda 
dalam batasan mengkonsumsi 
caffeine, ada yang mengkon-
sumsi 2 cangkir kopi sehari ti-
dak bermasalah, ada juga yang 
mengalami efek buruk dengan 
mengkonsumsi kopi dengan jum-
lah yang sama. Jadi, cara terbaik 
adalah dengarkan respon tubuh 
masing-masing.

4.Kenali kandungan 
Caffeine

Perhatikan dosis caffeine 
yang diajurkan, jika sudah hampir 
melewati dosis yang dianjurkan 
jangan mengkonsumsi produk-
produk yang mengandung caffe-
ine seperti: softdrink, teh, coklat, 
permen kopi, obat sakit kepala.
Cara pengolahan (roasting and 
brewing) berpengaruh pada 
kandungan caffeine dalam kopi.

5.Coffee Mix
Dengan mengkonsumsi 6 ons 

kopi, 5 milligram kalsium pada 
tubuh kita hilang, tetapi itu dapat 
diatasi dengan menambahkan 
2 sendok susu pada kopi atau 
membuat espresso latte.

Campuran kopi  dengan al-
kohol kurang baik terutama bagi 
mereka yang mempunyai gang-
guan pada hati, campuran kopi 
dengan cream sebaiknya dihin-
dari untuk mengurangi kalori yang 
berlebihan.

Perhatian!!! caffeine dapat 
berinteraksi dengan beberapa 
jenis obat, bagi mereka yang se-
dang mengkonsumsi obat se-
baiknya tidak mengkonsumsi 
caffeine.

6.Kelompok Anti 
Kopi

Ini kelompok yang harus 
menghindari kopi: wanita ha-

mil, anak-anak, orang tua, orang 
yang mengidap sakit jantung dan 
pemburuh darah. Untuk kelompok 
ini harus meninggalkan kopi.

7.Check Up
Lakukan pemeriksaan  

kesehatan secara berkala, 
khususnya agar dapat meng-
etahui tekanan darah. Sema-
kin dini mengetahui hiper-
tensi samakin baik, untuk 
menghindari mengkonsumsi 
caffeine.

Semoga 7 tips ini berguna 
bagi Anda, khususnya yang 
gemar mengkonsumsi kopi.
Happy nice day........

sumber: abba-newskopi atau 
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Ternak kambing meru-
pakan ruminansia 
yang cukup  potensial 
dalam menghasil-

kan  daging dan disukai oleh 
peternak karena mudah dip-
elihara dan resiko relatif kecil 
dibandingkan dengan rumi-
nantia besar, selain itu kam-
bing mempunyai daya repro-
duksi lebih cepat berkembang 
biak serta dapat dilakukan 
oleh rumah tangga tani.

Di pedesaan kambing bia-
sanya dikandangkan dalam 
kandang-kandang seder-
hana yang terbuat dari kayu 
dan bambu, beratap genteng 
dan lantainya dari pasangan 
bilah bambu dengan keting-
gian 0,5-1 meter di atas tanah. 
Kambing jantan umumnya di-
pelihara dalam kandang terpisah 
dari kandang betina dan anak se-
hingga memudahkan pengawasan 
dan pengaturan perkawinan.

Pemerintah saat ini menyadari 
pentingnya mengembangkan po-
tensi sektor peternakan terutama 
domba dan kambing untuk mem-
beri lapangan pekerjaan baru bagi 
penduduk dan menambah penda-
patan petani kecil. Hal ini akan le-
bih efi sien menggunakan sumber 
alam berupa tanah, hijauan pakan 
ternak dan sisa hasil pertanian. 
Dengan usaha beternak akan 
mengakibatkan produksi sam-
pingan berupa kotoran ternak yang 
dapat dimanfaatkan sebagai pu-
puk untuk meningkatkan produksi 
tanaman pangan.

Sebagai faktor pendukung 
pengembangan ternak kambing 

adalah tersedianya tenaga manu-
sia yang cukup dan murah, terse-
dianya sumber alam berupa pakan 
ternak, permintaan daging baik 
dari dalam maupun dari luar cukup 
tinggi serta diimbangi harga yang 
selalu ada peningkatan. Namun 
sampai saat ini khususnya untuk 
konsumsi luar belum terpenuhi.

Ada tiga jenis usaha bisnis kam-
bing keturunan boer, yakni peny-
ediaan kambing betina lokal yang 
bunting dengan pejantan boer, 
pembesaran cempe F-1 sampai 
umur jual (min 6 bulan) untuk po-
tong, dan F-1 betina hasil seleksi 
untuk bibit (min umur 7-8 bulan).     

Kambing boer berasal dari Afri-
ka Selatan dan perkembangan po-
pulasinya tercatat sejak lebih dari 
65 tahun yang lalu. Kata ”Boer” 
artinya petani. Kambing ini adalah 
satu-satunya kambing jenis peda-

ging yang ada di dunia karena per-
tumbuhannya yang sangat cepat. 
Dapat dipasarkan    ketika bobot 
badannya   35 - 45 kg saat berumur 
5 – 6 bulan. Pertambahan berat 
badannya antara 0,2 – 0,4 kg per 
hari. Keragaman ini bergantung 
pada banyaknya susu dari induk 
serta mutu pakan sehari-harinya. 
Dibandingkan dengan kambing 
perah lokal, persentase daging 
pada karkas kambing Boer lebih 
tinggi dan mencapai 48% - 50% 
dari berat badannya.

Kambing boer dapat  dikenali 
dengan mudah dari tubuhnya  
yang lebar, panjang  , bulat, dit-
utupi oleh rambut yang putih, ber-
kaki pendek, hidung yang tidak 
pesek, telinga yang panjang, ke-
pala   berwarna coklat kemerah-
merahan atau coklat muda hing-
ga coklat tua. Beberapa kambing 
boer memiliki garis putih yang ada 
diwajahnya. Kulitnya berwarna  
coklat yang melindungi dirinya 
dari penyakit kulit akibat senga-
tan sinar matahari. Kambing ini 

sangat  suka berjemur  disiang 
hari. kambing boer jantan maupun 
betina semuanya bertanduk.

Kambing boer dapat hidup pada 
temperatur   lingkungan yang ek-
strim, mulai dari suhu sangat ding-
in (-25oC) hingga sangat panas 
(43oC) dan mudah beradaptasi 
pada perubahan temperatur ling-
kungan. Tahan terhadap penyakit. 
Kambing boer dapat hidup dika-
wasan semak belukar, lereng gu-
nung  yang berbatu atau padang 
rumput. Secara alamiah Kambing 
Boer adalah hewan yang suka me-
ramban sehingga lebih menyukai 
daun-daunan, tanaman semak da-
ripada rumput.

Adapun teknologi peng-
embangan kambing boer dapat 
dilakukan dengan sistem perkawi-
nan silang, dan seleksi kambing 

Beternak Kambing Boer 
Pemerintah Provinsi dan daerah saat ini sepertinya 

tengah bersemangat mengembangkan usaha ternak 
Kambing Boer. Bagaimana cara paraktis dan efektif beter-

nak Kambing Boer?
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hasil persilangan. Untuk perkawi-
nan silang, kambing yang diternak-
kan di Indonesia adalah berbagai 
varietas jenis kambing perah, kam-
bing lokal (kacang, jawa randu/
bligon).  Jika kambing boer Jantan 
dikawinkan dengan kambing lo-
kal, baik secara kawin alam atau 
secara kawin suntik (Inseminasi 
Buatan =IB), hasil persilangannya 
(F1) yang memiliki 50% genetik 
kambing boer sangatlah menga-
gumkan. Keturunan F1  ini akan 
memiliki   genetik dari kambing 
boer yang kuat. Ukuran  tubuh 
dan tingkat pertumbuhannya ter-
gantung pada jenis  kambing lokal 
yang dikawinsilangkan, pengelo-
laan cempe dan tergantung dari 
mutu pakannya, Hasil silangan 
jantan dapat  mencapai berat un-
tuk dipasarkan yaitu 35 – 45 Kg da-
lam enam sampai delapan bulan 
dengan jumlah daging yang lebih 
banyak   dibandingkan jenis kam-
bing lokal dengan usia yang sama. 
Penting difahami  bahwa protein 
membentuk otot. Untuk itu maka 
sebaiknya  jagung, tanaman  legu-
minosa, dan rumput yang tersedia 
lokal digunakan sebagai sumber  
protein dalam pakan. 

Apabila usaha ternak kambing 
lokal dengan tujuan bibit (pemur-
nian) ke arah boer, hendaknya 
mengetrapkan sistim perkawinan 
”grading up”   dengan ketentuan, 
pejantan (kambing boer) harus  
murni, jumlah pejantan minimal ter-
diri atas 4 (empat) galur, Keturunan 
pertama (F-1) yang jantan harus 
disingkirkan/dikebiri, Keturunan 

pertama (F-1) yang betina baru bo-
leh dikawinkan  umur 1 tahun, dan 
Semua ternak harus di perlakukan 
sama dan pada tempat yang sama. 

Untuk kambing betina F1 (50%)  
mencapai usia satu  tahun, (tergan-
tung dari tingkat  pertumbuhannya), 
dia dapat dikawinsilangkan lagi 
dengan pejantan Kambing Boer 
yang garis keturunannya berbeda 
dari ayahnya. Anak-anak yang 
lahir (F2) akan membawa 75% 
genetik Kambing Boer. Kambing 
Boer Jantan F1 dan F2 hendaknya 
dikastrasi/dikebiri lalu dijual untuk 
dagingnya. Kambing Boer betina 
F2 saat berumur satu tahun dapat 
dikawinkansilangkan lagi dengan 
pejantan Kambing Boer yang ber-
beda dari pejantan atau kakeknya. 
Keturunannya (F3) adalah anak-
anak Kambing Boer dengan 87,5 
(88)% genetik Kambing Boer. Ge-
nerasi selanjutnya (F4) menjadi 
93,75 (94)%.  

Sangat disarankan agar Kam-
bing Boer jantan hasil persilangan 
dikastrasi /dikebiri. Hal ini untuk 
mengurangi resiko perkawinan 
yang tidak direncanakan dan untuk 
mendapatkan pertumbuhan yang 
tinggi sehingga segera mencapai 
berat jual kambing pedaging. Pada 
usia 6 – 8 bulan,  Kambing Boer su-
dah siap untuk dipasarkan.

Tetapi kalau  dalam usaha kam-
bing untuk tujuan bisnis (niaga), 
maka disarankan  cukup menga-
winkan  kambing betina lokal 
dengan satu pejantan murni terus 
menerus atau dari pejantan keturu-
nan pertama. Hasil keturunannya 

sudah memberikan keuntungan, 
karena proporsi tubuh kambing 
Boer sudah nampak kokoh, berat 
lahir tinggi, pertumbuhan cukup ce-
pat asalkan pada saat cempe cu-
kup mendapatkan air susu induk. 
Usaha ini lebih menguntungkan 
dibandingkan pelihara kambing lo-
kal, sebagai gambaran dapat diik-
uti illustrasi berikut: 

Sementara sistem seleksi ada-
lah memilih ternak yang dianggap 
baik untuk dikembangbiakkan dan 
memilih ternak yang dianggap ku-
rang baik untuk disingkirkan. Ke-
turunan pertama dari hasil persi-
langan, baru mengandung proporsi 
darah kambing boer 50 %, sehing-
ga masih bervariasi baik warna 
maupun bentuk tubuhnya. Oleh 
karena itu seluruh keturunan yang 
dihasilkan harus diseleksi (dipilih) 
berdasarkan warna, ukuran tubuh, 
berat lahir, pertambahan berat ba-
dan harian, umur berat badan 1 bu-
lan, 3 bulan, umur 6-8 bulan, dan 
berat 1 tahun. 

Warna yang dipilih sebaiknya 
warna seperti pejantannya (ba-
dan putih, kepala coklat) atau pa-
ling tidak seluruh tubuh warnanya 
putih. Berat lahir minimal 2,5 kg; 
pertambahan berat badan per hari 
sebelum disapih 200 gram, se-
telah disapih 100-150 gram. (hal 
ini tergantung cukup tidaknya air 
susu yang diperoleh cempe dari 
induknya), berat 1 bulan berkisar 
8-9 kg; berat 16-18 kg (jantan) dan 
14-16 kg (betina). Berat 6-8 bulan 
untuk jantan 30-35 kg dan betina 
antara 25-30 kg. Berat badan umur 
1 tahun untuk jantan 40 – 42 kg, 
betina 33-36 kg.

Kambing hasil persilangan ter-
sebut yang sudah diseleksi kemu-
dian di kelompokkan berdasarkan 
grade tertinggi sampai terendah, 
hal ini untuk membedakan harga 
jual kambing hasil persilangan 
tersebut. Karena kambing ini se-
baiknya dijual berdasarkan berat 
badan hidup.
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Mun-
gkin, kita se-

ringkali membayangkan betapa rumitnya membuat 
minuman tradisional.  Padahal, membuat minuman-
tradisional itu mudah. Anda dapat mencoba ane-
ka resep minuman tradisional berikut ini untuk 
dinikmati bersama keluarga atau teman-teman.

A.Bajigur
Bahan

• Gula aren 150 gram.
• Jahe 50 gram.
• Daun pandan 2 lembar.
• Kayu manis 2 ruas jari.
• Kopi bubuk 2 sdt.
• Santan 1 liter.
• Kolang kaling secukupnya.

Cara Membuat
•Gula merah diiris tipis.

•Jahe dibakar, lalu dimemarkan dan diku-
pas.
•Santan, kolang kaling, kayu  manis, daun 
pandan dan jahe   dimasukkan dalam panci,  
lalu direbus.
•Masukkan gula merah dan  kopi, aduk hing-
ga larut.
• Sajikan selagi hangat.

B.Es Gula Asam
Bahan
• Air 1 liter.
• Asam jawa 200 gram.

• Air soda 500 ml.
• Sirup gula 100 gram.
Cara Membuat

• Rebus asam jawa dalam 1 liter air. Biarkan 
hingga mendidih dan airnya sisa setengah.

• Saring rebusan air asam.
•Tuang 30 ml air rebusan asam yang sudah disaring 

ke dalam gelas, tambahkan sirup gula (sesuai 
selera) dan air soda 100 ml. Tambahkan es ba-
tu bila akan disajikan dingin.

Minuman Segar 
dan Hangat

Minuman merupakan teman menyenangkan 
di saat santai. Bersantai sambil menikmatimi-

numan tidak hanya dapat dinikmati di kafe 
atau mall dan pertokoan. Terlebih, bila Anda 

menyukai minuman tradisional. Minu-
man tradisional masih jarang dijumpai.

h
• Sarin

Minuman m
di saat santa

numan tid
atau mall

men
man
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Wakil Gubernur Jawa Timur H.Syaifullah 
Yusuf menegaskan, pemerintahan di 
desa merupakan ujung tombak utama 
dari pemerintah pusat maupun daerah 

karena pemerintahan di desa sangat dekat dengan 
masyarakat. 

Dikatakannya,  pembangunan suatu negara 
apabila dikatakan berhasil atau masyarakatnya 
makmur yaitu dengan memulainya 
pembangunan di desa.”Jadi pe-
merintahan di desa itu diibaratkan 
sebagai kepanjangan tangan dari 
pemerintah baik pusat maupun 
daerah untuk menjalankan pro-
gram dari pemerintah pusat dan 
daerah,” katanya seusai melantik 
pengurus Asosiasi Kepala Desa 
(AKD) se Kabupaten Magetan, di 
Pendopo Magetan, baru-baru ini.
Menurutnya, posisi kepala desa 
atau pemerintah desa sangatlah 
strategis dalam pembangunan, 
karena setip program pemerin-

tah selalu menyentuh ke berbagai sektor kema-
syarakatan seperti pembangunan jalan, program 
keluarga, dan prestasi warga dalam olahraga.
“Saya berharap kepala desa harus memantau per-
kembangan warganya dalam bidang olahraga. Bila 
ada warga yang berprestasi menonjol saya minta un-
tuk berkoordinasi KONI setempat untuk mendapat-
kan pelatihan dan pendidikan lebih intesif,” harapnya.
Soal tentang perpanjangan jabatan kepala desa 
yang sebelumnya 6 tahun akan menjadi 8 tahun, 
dia mengatakan sangat bagus karena apabila ke-
pala desa tersebut dapat menjalankan masa ja-
batannya lebih lama akan dapat membantu pro-
gram pemerintah, baik itu pusat maupun daerah.
Gus Ipul juga berpesan kepada kepala desa agar 
setiap memimpin harus memiliki inovasi atau pro-
gram baru bagi masyarakat desa, dengan membuat 
inovasi baru organisasi tersebut dapat berjalan, Pe-
mimpin juga harus memiliki jaringan kerja yang luas 
apabila mempunyai jaringan yang bagus membuat 
desa tesebut bisa berkembang, serta mempunyai 
pelayanan cepat dengan menggunakan teknologi.
Dengan memiliki inovasi yang baru dalam organisa-
si dapat membuat organisasi tersebut berhasil. Dia 
juga berharap kepada kepala desa lebih mewaspa-
dai putra - putrinya dan tanggap terhadap semua 

Saifullah Yusuf

Desa 
Merupakan 

Ujung Tombak 
Pemerintahan
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