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berat sama dipikul
ringan sama dijinjing 

Peribahasa di atas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Dan kita tidak 
aneh dengan maksudnya. Sebagai warga masyarakat Indonesia, peribahasa 
itu bukan sekadar hafalan atau tempelan di tembok, tetapi sudah menjadi 
laku atau menjadi karakter bangsa Indonesia: yang mengedepankan keber-
samaan, kerjasama, kegotongroyongan.

Maksud peribahasa itu jelas dan terang benderang, bahwa kalau ada 
anggota masyarakat yang susah maka kita ikut susah, kalau ada yang gem-
bira maka kita ikut gembira. Kalau ada tetangga yang sedang punya gawe, 
misalnya membangun rumah, tanpa digerakkan pun akan ikut membantu. 
Demikian pula kalau tetangga punya hajat, sudah dengan sendirinya ikut 
cawe-cawe mendirikan terop, menata kursi, dlsb.

Gotong-royong itu tanpa diperintah dan tanpa pamrih. Dilakukan den-
gan tulus, ikhlas dan tidak berharap bayaran (malah akan tersinggung ka-
lau diupah). Gotong royong adalah kesadaran kolektif. Nah, masyarakat 
kita terkenal dengan nilai-nilai kegotongroyongan seperti itu. Mulai dari 
hajatan hingga membangun balai RT, jalan desa, selokan, dlsb. semua di-
lakukan secara gotong royong.

Kadang-kadang kita bertanya-tanya: apakah nilai-nilai kegotong-
royongan itu masih ada? Di mana dulu melihatnya. Kalau di desa, bisa jadi 
kegotongroyongan masihlah sangat kental. Tetapi di kota? Dalam tatanan 
sosial di mana masyarakatnya lebih mementingkan diri sendiri ketimbang 
kepentingan kolektif, masyarakat yang individual, apakah gotong royong 
masih bisa didamba? 

Munculnya perusahaan-perusahaan jasa angkut, jasa kemas, dlsb di 
kota-kota besar karena untuk merespon tingginya nilai individualitas ma-
syarakat. Atau bisa jadi si tuan rumah, dengan menyewa jasa angkut atau 
jasa ini-itu, karena tidak mau merepotkan tetangganya. Si tuan rumah tahu 
kalau tetangganya juga seperti dia: emoh diganggu, apalagi kalau pas hari 
libur.

Tetapi sesungguhnya sangat sayang kalau nilai-nilai kebersamaan dan 
kegotongroyongan masyarakat pudar, apalagi sirna. Sebab banyak manfaat 
yang dipetik dari kegotongroyongan. Selain pekerjaan lebih ringan, hemat, 
juga saling intim antar tetangga. Tentunya juga mengikis perbedaan dan 
kelas sosial, karena berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selalu diperingati bangsa 
Indonesia setiap tahun dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai ke-
gotongroyongan tersebut. Jangan sampai nilai-nilai adiluhung yang sudah 
menjadi aset bangsa Indonesia itu hilang. Betapa hampanya hidup ini kalau 
kita tidak guyub antar tetangga, tidak ada kerja bakti membersihkan rum-
put di pinggir jalan, mengeruk selokan, dlsb.

Kita tentu berharap tradisi gotong royong tak lapuk dek hujan, tak 
lekang dek panas. (res)
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Gotong Royong vs Jasa Angkut

Munculnya 

perusahaan-

perusahaan jasa 

angkut, jasa kemas, 

dlsb di kota-kota besar 

karena untuk 

merespon tingginya 

nilai individualitas 

masyarakat. 
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B
BGRM IX mengangkat tema “Dengan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyara-
kat dan Hari Kesatuan Gerak PKK kita 
tingkatkan semangat persatuan dan ke-

satuan serta partisipasi masyarakat menuju ke-
mandirian bangsa.“

Dikatakan Dr H Rasiyo, Ketua Panitia BBGRM 
IX dan HKG PKK ke-40, tujuan BBGRM adalah 
untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif 
masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, 
kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pen-
guatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan 
gotong royong untuk mencapai masyarakat yang  
adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera. 

Latar belakang peringatan BBGRM IX dan 
HKG PKK ke 40, pertama, penguatan integritas 
sosial untuk memperkokoh persatuan dan kesatu-

Gotong Royong 
Perlu Dilestarikan
Provinsi Jawa Timur kem-
bali menjadi tuan rumah 

pencanangan Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) IX dan Hari Kes-

atuan Gerak PKK ke-40 tingkat nasional. 
Sebelumnya, tahun 2004, puncak BBGRM 

secara nasional dilaksanakan di Kabupaten 
Bangkalan dan dihadiri Presiden Megawati 

Soekarnoputri.  Pencanangan BBGRM IX 
dan HKG PKK ke-40 akan dihadiri Presiden 

RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan se-
jumlah menteri Indonesia Bersatu.
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an bangsa dan memperkuat NKRI, semangat kegotong 
royongan dan keswadayaan. Kedua, praktek  kego-
tongroyongan  dan keswadayaan masyarakat sebagai 
nilai-nilai budaya yang sudah melembaga di Indone-
sia  yang dapat dilihat pada berbagai momen seperti 
kegiatan kemasyarakatan, adat-istiadat, kekerabatan, 
keagamaan dan pembangunan di pedesaan sudah mu-
lai luntur.

Ketiga, gerakan PKK dengan 10 program Pokok PKK 
telah mendapat penghargaan dari Badan Dunia seperti 
WHO, UNICEF, UNESCO dan Asian Management Pro-
gram. Ini membuktikan bahwa kegiatan PKK mempun-
yai andil besar dalam pembangunan di Indonesia. 

Apa gotong royong itu? “Gotong royong adalah keg-
iatan melakukan pekerjaan secara bekerjasama (bekerja 
bersama-sama) atau tolong- menolong, bantu-memban-
tu yang ada di masyarakat.” Gotong royong merupakan 
bagian dari sistem budaya bangsa dan nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Gotong royong dalam Permendagri Nomor 42 Ta-
hun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat memberikan mak-
na sebagai berikut: (a) Gotong royong adalah suatu ni-
lai, norma, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat dan menjadi bagian dari sistem ni-
lai budaya bangsa; (b) Gotong royong adalah kegiatan 
kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pem-
bangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan 
dan kesatuan masyarakat serta peran aktif (partisipa-
si) masyarakat dalam pembangunan.

Asumsi yang dibangun pada Permendagri Nomor 
42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan 
BBGRM sebagai berikut: Pertama, nilai-nilai gotong 
royong saat ini masih ada di masyarakat Indonesia, 
dan membutuhkan upaya pelestarian; Kedua,  go-
tong royong perlu dilestarikan karena memiliki manfaat 
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala 
bidang pembangunan khususnya dalam hal kemasyara-
katan, ekonomi, sosial budaya dan agama serta lingkung-
an; Ketiga, kegiatan BBGRM adalah salah satu upaya un-
tuk melestarikan nilai-nilai gotong royong.

Dikatakan oleh Rasiyo, makna melestarikan ke-
beradaan nilai-nilai tersebut tetap ada dan berlang-
sung/bekerja/beroperasi di sistem budaya bangsa, 
termasuk di dalamnya sistem kemasyarakatan. Se-
dangkan kegiatan pelestarian adalah suatu upaya atau 
cara untuk menjadikan nilai-nilai gotong royong yang 
telah dikerjakan oleh masyarakat agar tetap berfung-
si dan bermanfaat bagi masyarakat sepanjang waktu 
(berkelanjutan).

Upaya pelestarian gotong royong dari sudut pan-
dang kelembagaan adalah bahwa nilai gotong royong 
sebagai modal sosial dapat memberikan pengaruh pada 
tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyaraka-
tan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim 
Penggerak PKK desa/kelurahan, lembaga adat, karang 
taruna, RT/RW, dan lembaga lainnya.

BBGRM diintegrasikan dengan HKG PKK dilaku-
kan pertama kali tahun 2011. Menurut Rasiyo, diinte-
grasikannya pelaksanaan BBGRM dan HKG-PKK tu-
juannya untuk menggali nilai-nilai kegotong royongan 
yang saat ini mulai luntur. Harus diakui, praktik ke-
gotongroyongan dan kesadaran masyarakat sebagai 
nilai-nilai budaya yang sudah melembaga di Indone-
sia yang dapat dilihat pada berbagai momen seperti 
kegiatan masyarakat, adat istiadat, kekerabatan, ke-
agamaan, pembangunan di pedesaan saat ini makin 
menipis. 

”Karena itu nilai-nilai budaya itu perlu diang-
kat kembali. Dan untuk menumbuhkembangkannya 
menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk ibu-
ibu PKK yang memiliki jaringan struktural hingga 
tingkat desa,” kata Rasiyo yang juga Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Timur ini.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur ketika mem-
beri sambutan pada BBGRM VIII di Kota Pasuruan 
mengatakan, peringatan BBGRM selalu diikuti dengan 
peringatan HKG PKK, karena hanya perempuanlah 
yang bekerja selalu dengan perasaan dan hati. Gotong 
Royong diimplementasikan dengan pelaksanaan pro-
gram PKK yang selalu bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, 
kesehatan, kebersihan lingkungan maupun pember-
dayaan ekonomi.

“Saya berterima kasih kepada para Kader PKK yang 
bekerja dengan perasaan dan hati tanpa mengharap-
kan imbalan. Cara kerjanya selalu bergotong royong 
dengan cara mendampingi secara orang per orang 
atau mereka yang memerlukan, misalnya balita gizi 
buruk, para lansia maupun memberikan pendamp-
ingan kepada koperasi wanita agar para perempuan 
lebih berdaya dan mempunyai nilai tawar dalam 
keluarga,”ujarnya.

Program Jatim Cerminkan Gotong 
Royong

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepe-
mimpinan Gubernur Dr H. Soekarwo sangat peduli 
dengan wong cilik. Di tengah masyarakat yang cen-
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derung liberalis, masyarakat bawah cenderung 
terpinggirkan. Karena itu berkali-kali Gubernur Soe-
karwo mengingatkan agar masyarakat yang kuat ha-
rus membantu masyarakat yang lemah. Kepedulian 
kepada wong cilik dan tetap mempertahankan nilai-
nilai kegotongroyongan tersebut tercermin dalam pro-
gram-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Gubernur memberi contoh, sikap gotong royong ini 
telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan memberi-
kan bantuan langsung kepada 493.004 RTSM (Rumah 
Tangga Sangat Miskin) sesuai dengan kebutuhan 
dan keadaannya. Sebanyak 8.900 RT di antaranya 
dalam keadaan jompo dan cacat diberikan bantuan 
berupa beras dan uang sebesar Rp. 150 ribu/bulan/
RT, sedang kan masyarakat sangat miskin yang masih 
produktif diberikan bantuan langsung berupa paket 
produksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya, 
misalnya bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan 
kelautan ataupun barang dagangan yang masing-mas-
ing keluarga sebesar Rp. 2,5 juta.

Dr H Rasiyo mengatakan banyak program- program 
Pemprov Jawa Timur yang bernuansa semangat kego-
tongroyongan, baik antar masyarakat maupun Pem-
prov Jatim dengan pemerintah daerah (kabupaten/
kota). Sebagai misal Jamkesda (Jaminan Kesehatan 
Daerah) yang bertujuan membantu kesehatan orang-
orang miskin. Menurut Rasiyo, ini merupakan bentuk 
gotong royong antara Pemprov Jatim dan pemerintah 
kabupaten/kota. “Pembiayaannya dari Pemprov, se-
mentara actionnya pemerintah kabupaten atau kota,” 
kata Rasiyo. Mantan Kadiknas Jawa Timur ini juga 

menyebut PNPM sebagai program yang kental dengan 
nilai kegotongroyongan. 

Bentuk kegotong royongan yang lain, dicontoh-
kan Rasiyo, melalui koperasi wanita yang dibentuk 
Pemprov Jawa Timur. Saat ini di Jawa Timur sudah 
terbentuk 8.506 koperasi wanita di mana di awal 
pembentukannya menerima dana hibah dari Pem-
prov Jawa Timur sebesar Rp 25 juta sebagai modal 
awal. “Dalam pelaksanaannya ada simpanan pokok 
dan simpanan wajib yang itu dari anggota. Actionnya, 
modal dari anggota tersebut dipinjamkan ke anggota 
yang membutuhkan. Itu sebagai bentuk gotong royong 
juga,” kata Rasiyo.

Dikatakan oleh Rasiyo, nilai-nilai kegotongroyon-
gan di masyarakat Jawa salah satunya tercermin dalam 
ungkapan sambatan. Sambatan mempunyai dua arti, 
yaitu mengeluh (secara negatif) dan hadir membantu 
orang lain yang sedang membangun rumah, hajatan, 
kematian, menanam, dlsb.

Dalam sambatan ini, kata Rasiyo, masyarakat 
bekerja secara tulus untuk mencapai hasil yang maksi-
mal. “Masyarakat benar-benar membantu dengan 
tulus, penuh kesadaran, dan kerjasama untuk menca-
pai hasil yang maksimal. Ini sesuai dengan tujuan go-
tong royong itu sendiri, yaitu kerjasama, saling bantu 
membantu, tolong menolong dan meringankan beban 
secara bersama-sama,” kata Rasiyo saat rapat Sinkro-
nisasi dan Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan 
Puncak Peringatan BBGRM IX dan HKG PKK ke 40 
Tk. Nasional di Hotel Utami Sidoarjo, 2 Mei 2012. 
(tim)
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RR
encananya, pada puncak pencanangan BB-
GRM IX tahun 2012 dan Hari Kesatuan 
Gerak PKK ke-40, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono akan menyerahkan juara 

Penilaian Gotong Royong Terbaik tingkat Nasional. 
Dari 70.660 desa dan kelurahan se Indonesia, nanti-
nya akan dipilih 3 desa dan 1 kelurahan terbaik.

Tujuan penilaian Gotong Royong Terbaik adalah, 

pertama, untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong 
masyarakat, dengan melalui peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, khususnya pember-
dayaan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan 
pembangunan. Kedua, menetapkan juara Gotong Roy-
ong Terbaik Tahun 2012 tingkat kabupaten/kota dan 
tingkat provinsi serta tingkat nasional.

Sedangkan sasaran penilaian Gotong Royong Ter-

Penilaian Gotong Royong Terbaik, Penilaian Gotong Royong Terbaik, 
yang Baru di BBGRM IXyang Baru di BBGRM IX

Apakah ada yang baru dalam rangkaian acara pencanangan Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX tahun 2012? Jawabnya 
ada, yaitu penilaian Gotong Royong Terbaik. Kegiatan ini pada BBGRM 
tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. Gotong Royong Terbaik 
menilai pelaksanaan gotong royong di sebuah desa maupun kelurahan, 
diikuti hampir seluruh desa dan kota se-Indonesia. Lomba ini memilih 
pemenang Gotong Royong Terbaik tingkat kabupaten/kota, tingkat 
provinsi, kemudian tingkat nasional.
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baik Tahun 2012 adalah: Pertama, 
untuk menilai  seberapa besar pe-
ran lembaga kemasyarakatan desa/
keluarga dalam melaksanakan 
pembangunan  secara bergotong 
royong. Kedua, untuk menilai se-
berapa besar peran bupati/waliko-
ta dalam  melaksanakan pemban-
gunan secara partisipatif. Program 
kerja bupati/walikota yang diusul-
kan  untuk dinilai adalah program 
kerja non PNPM-MP dan PNPM 
Perkotaan.

Indikator penilaian untuk 
meng ukur gotong royong dikelom-
pokkan menjadi dua kelompok, 
yaitu adanya lembaga kemasyara-
katan yang mengimplementasi-
kan nilai-nilai gotong royong, dan 
peran pemerintah kabupaten/kota 
untuk mengimplementasikan nilai-
nilai gotong royong (non PNPM 
MP dan PNPM Perkotaan) dengan 
variable bidang kemasyarakatan, 
bidang ekonomi dan bidang sosial, 
budaya, agama dan bidang ling-
kungan.

Tim penilai untuk tingkat kabu-
paten/kota terdiri dari unsur SKPD 
terkait, tim Penggerak PKK  kabu-
paten/kota dan ditetapkan melalui 
keputusan bupati/walikota; tim 
penilai tingkat provinsi terdiri dari 
unsur SKPD terkait, Tim Penggerak 
PKK Provinsi dan ditetapkan melalui 
keputusan  gubernur; tingkat nasion-
al di pusat dibentuk tim penilai yang 
terdiri dari komponen Kementerian  
Dalam Negeri, kementerian terkait 
dan Tim Penggerak PKK Pusat dan 
ditetapkan melalui Surat  Keputusan 
Direktur Jenderal Pemberdayaan 
masyarakat dan Desa Kementerian 
Dalam Negeri.

Juara JatimJuara Jatim
Di Provinsi Jawa Timur pe-

nilaian Gotong Royong terbaik 

diselenggarakan di 38 kabupaten/
kota. 

Dari 38 kabupaten/kota terse-
but kemudian dipilih 15 kabupat-
en/kota sebagai nominator (lihat  
grafi s). Kelimabelas kabupaten/
kota tersebut yang telah memasuk-
kan laporan ke panitia penilaian

 

Gotong Royong Terbaik Gotong Royong Terbaik 
tingkat provinsi.tingkat provinsi.

Setelah melakukan penilaian 
administratif dan lapangan ber-
dasarkan Keputusan Guber-
nur Jawa Timur No. 188/244/
KPTS/013/2012 tentang Pemenang 
Pelaksanaan Gotong Royong Ter-
baik Provinsi Jawa Timur Tahun 
2012, ditetapkan Desa Duwet, Kec. 
Bendo, Kab. Magetan sebagai pe-
menang I, Desa Gunungsari, Kec. 
Arjosari, Kab. Pacitan sebagai 
juara II dan Desa Gading Watu, 
Kec. Menganti, Kab. Gresik seb-
agai juara III. Masing-masing pe-
menang memperoleh hadiah beru-
pa piagam penghargaan dan piala 

tetap dari Gubernur Jawa Timur.
Dengan ditetapkannya Desa 

Duwet, Kec. Bendo, Kab. Mag-
etan sebagai juara I, berarti desa 
sentra jeruk pamelo ini mewaki-
li Provinsi Jawa Timur untuk 
tingkat nasional. Penilaian lapan-
gan tingkat nasional dilakukan 
hari Senin, 1 Mei 2012. Tim pe-
nilai yang dipimpin Kartono dari 
Direktorat Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Kementerian 
Dalam Negeri ini disambut antu-
sias oleh warga Desa Duwet.

Agus Budiyono, Kepala Desa 
Duwet, Kec. Bendo, Kab. Magetan, 
mengaku bangga desa yang dipim-
pinnya bisa mewakili Provinsi Jawa 
Timur untuk ajang tingkat nasion-
al. “Kami sudah tentu bangga dan 
senang,” kata Agus Budiyono kepa-
da Gema Desa. Menurutnya, kego-
tongroyongan masyarakat sampai 
sekarang masih lestari di desanya, 
karena itu tidak susah menggerak-
kan warganya untuk melakukan 
kerja bakti. (res)

15 Nominator Desa/Kelurahan 
Tk. Provinsi Jawa Timur

Desa Campursari, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi
Desa Duwet, Kec. Bendo, Kab. Magetan
Desa Gunungsari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan
Kel. Bendo, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar
Desa Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Desa Keduwung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan
Kel. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
Desa Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember
Desa Sumber Lele, Kec, Kraksaan, Kab. Probolinggo
Desa Sumberpakem, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
Desa Gading Watu, Kec. Menganti, Kab. Gresik
Desa Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya
Desa Metesi, Kec. Jiwan, Kab. Madiun
Desa Dalpenang, Kec. Sampang, Kab. Sampang.
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 Pra Acara
 Paduan suara lagu-lagu daerah oleh 

    Paduan Suara Kab. Tulungagung. 
 

 Pembukaan MC 
 

 Sambutan selamat datang Gubernur Jawa Timur 

 Laporan Menteri Dalam Negeri

 Penyerahan Penghargaan :
 - Penghargaan Adhi Bhakti Utama dan 
   Adhi Bhakti Madya. 
 - Lomba Pelaksanaan Gotong Royong terbaik 
 - Lomba Pasar Desa Terbaik
 - Pelaksana Terbaik Administrasi PKK
 - Penghapusan KDRT
 - Pelaksana Terbaik UP2K-PKK

 - Pemanfaatan Halaman Asri Teratur Indah dan  
   Nyaman (HATINYA) PKK 
 - Pemanfaatan Toga 

  Sambutan oleh Bapak Presiden RI sekaligus 
      membuka Peringatan BBGRM IX, HKG PKK 
      ke-40 dan pencanangan Indonesia Berseri 
    
   kemudian dilanjutkan peresmian proyek-proyek  
 skala nasional, di antaranya PLTU Pacitan 

 Doa 

 Persembahan lagu-lagu oleh paduan suara 
    Kab. Tulungagung. 

 Dialog Presiden dengan kelompok fungsional 
     (KUR, PNPM-MP, UPK, Gapoktan, Peternak, 
     Petani Tebu, Petani Garam) dipandu oleh Gubernur 
    Jatim. 

 Peninjauan pameran dan display Value Gotong 
    Royong dimulai dengan pengguntingan pita 
    oleh Ibu Negara 

 Peninjauan Keliling Puspa Agro, termasuk 
    penanaman pohon oleh Presiden.

 Selesai
  *(Jadwal Tentatif)

PUNCAK PERINGATAN BBGRM IX PUNCAK PERINGATAN BBGRM IX 
DAN HKG-PKK KE 40 TAHUN 2012DAN HKG-PKK KE 40 TAHUN 2012
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D
ikatakan oleh Agus Budiyono, Kepala Desa 
Duwet, jalan aspal yang mulai dibangun 
tahun 2004 tersebut tidak terlepas dari 
peran serta warga Desa Duwet. “Jalan 

aspal di desa kami murni dari swadaya masyarakat. 
Itu merupakan gerakan awal. Baru tahun berikutnya 
Pemkab Magetan memberi bantuan berupa jalan as-
pal per RT,” kata Agus Budiyono ketika ditemui Gema 
Desa di rumahnya.

Kata Agus Budiyono, untuk menggerakkan kego-
tongroyongan warganya tidaklah sulit, terlebih itu un-
tuk kepentingan umum. Cukup diumumkan melalui 
pengeras suara masjid, warga sudah berbondong-
bondong melakukan kerja bakti. “Kesadaran warga 
kami untuk melakukan gotong royong sangat tinggi. 
Tanpa perintah langsung, tapi cukup lewat pengeras 
suara di masjid,” kata Agus yang menjadi Kades Du-
wet tahun 2007 ini.

Dia bersyukur menjadi pemimpin di desa yang 
warganya kompak. Sebab kekompakan itu merupa-
kan modal utama untuk memajukan atau memba-

Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan

Maju Berkat Gotong Royong
Memasuki Desa 

Duwet, Kecamatan 
Bendo, Kabupaten 
Ma getan, yang 

nampak adalah jalan 
beraspal yang mulus. Bahu ja-
lan berupa tanah di kanan-kiri 
jalan nampak bersih. Terlebih 
didukung dengan deretan 
pagar rumah penduduk yang 
dicat putih. Bukan hanya jalan 
utama yang beraspal, jalan-
jalan kecil di pemukiman pen-
duduk juga beraspal. Bahkan 
gang sempit yang bercecabang 
pun juga diaspal.
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ngun desanya. Dia tidak 
bisa membayangkan 
andaikata warganya ti-
dak kompak. “Kekom-
pakan itu sudah menjadi 
karak ter warga kami,” 
kata Agus. 

Wujud dari  kegotong- 
  royongan warga tersebut 
di antaranya jalan as-
pal, pembangunan balai 
desa, tempat periba-
datan, sekolahan dan 
irigasi. Misalnya saja 
membangun balai desa 
yang menelan dana 
hampir Rp 100 juta, itu merupakan murni swadaya 
masyarakat. Belum lagi partisipasi dalam bentuk tena-
ga, tidak terukur nilainya.

Karena itu, ketika Desa Duwet diumumkan men-
jadi Juara I tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Lom-
ba Gotong Royong tahun 2012, warga dan perangkat 
Desa Duwet tidak kaget. Maklum saja, gotong royong 
dan keguyuban sudah menjadi karakter warga Desa 
Duwet. “Sudah tentu kami senang dan bangga desa 
kami keluar sebagai juara I tingkat Provinsi,” kata 
Agus Budiyono.   

Lalu diceritakan, sifat kegotongroyongan tidak 
hanya ditunjukkan dalam pembangun fi sik, tetapi juga 
dalam kegiatan sosial. Misalnya saja kalau ada warga 
yang punya hajatan atau meninggal dunia, tanpa diko-
mando warga sudah berduyun-duyun datang. Dalam 
hajatan, tanpa diminta si tuan rumah pun warga akan 
datang untuk turut serta mendirikan terop atau lain 
sebagainya. “Dapatnya hanya makan, lain-lain tidak,” 
kata Agus. Selain dua di atas, kegiatan dalam skala 
pertanian seperti susuk kalen atau melancarkan aliran 

irigasi, antar warga saling bahu membahu.
Sementara itu, kaitannya Desa Duwet sebagai pi-

lot project Desa Siaga Aktif, kegotongroyongan dalam 
bentuk lain yaitu sumbangan buah pepaya dari warga 
untuk kesehatan warga. Setiap panen pepaya warga 
akan menyumbangkan satu buah pepaya ke desa. 
Nantinya hasil penjualan pepaya yang sudah terkum-
pul tersebut dikembalikan kembali ke warga dalam 
bentuk pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kadar 
gula secara gratis bagi lansia dan door prize.

“Jadi kami menanam 
pohon pepaya selain untuk 
disetorkan ke desa, yang 
utama adalah untuk me-
menuhi gizi keluarga, teru-
tama pemenuhan kebutu-
han buah bagi anak-anak, 
mengingat buah pepaya 
mengandung gizi yang 
tinggi,” kata Sudarti, Ketua 
Tim Penggerak PKK Desa 
Duwet.

Bibit pohon pepaya itu 
mulanya adalah bantuan 
dari Pemerintah Desa Du-
wet. Sudah tentu bukan 

bibit pepaya sembarangan, tetapi jenis pepaya thai-
land. Bibit yang berusia tiga bulan tersebut diberi-
kan secara cuma-cuma kepada warga. Satu KK dapat 
1 bibit. Pohon pepaya itu sekarang sudah mulai ber-
buah. Lumayan, harga per kg-nya mencapai Rp 2.500, 
sementara per buah pepaya bobotnya bisa mencapai 2 
sampai 3 kg.

Berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan tanah pe-
karangan untuk lumbung hidup, warga juga melaku-
kan gotong royong pembuatan anjang (trap bersusun), 
di mana anjang-anjang tersebut ditempatkan di depan 
rumah dengan jenis tanaman obat dan sayuran. Warga 
gotong royong mulai memotong pohon bambu hingga 
pembuatan anjang. Selain itu, warga Desa Duwet juga 
gotong royong membuat green house untuk bibit sa-
yur, jeruk dan lain-lainnya.

Pendeknya, dengan gotong royong yang sudah 
menjadi karakter warganya, Desa Duwet tidak kesulit-
an menjalankan program desa maupun pemerintah. 
Tinggal diumumkan lewat pengeras suara semuanya 
beres.(res)

Agus Budiyono dan istri, Sudarti.



Desa Duwet, Ke-
camatan Ben-
do, Kabupaten 

Magetan, selama ini 
dikenal sebagai sentra je-

ruk pamelo (citrus grandis 
atau jeruk nambangan). Tanaman jeruk 
tumbuh bukan saja di kebun-kebun, teta-
pi juga di pekarangan rumah-rumah penduduk. Kare-
na itu, bila memasuki desa yang berjarak 4 km dari 
Kota Magetan ini, pemandangan yang paling menyita 
perhatian adalah pohon jeruk pamelo yang tumbuh di 
mana-mana.

Saat ini di Desa Duwet terdapat 17.700 batang 
pohon jeruk pamelo (berdasarkan pendataan tahun 
2011). Tahun 2010 jumlah pohon jeruk 17.300 batang 
dan tahun 16.800 batang. Jenis jeruk pamelo yang 
menonjol di Desa Duwet yaitu bali merah, putih dan 
seduku. 

Desa ini menjadi sentra pohon jeruk pamelo tidak 
lepas dari gerakan massal menanam jeruk pamelo ta-
hun 1986. “Waktu itu pertimbangannya daerah sini 
cocok untuk ditanami jeruk pamelo,” kata Agus Budi-
yono, Kepala Desa Duwet. Ketika pertama kali gerakan 
penanaman massal tidak semua warga menyambut 
baik. Bahkan ada yang apatis. “Tetapi, begitu melihat 
hasilnya, langsung banyak yang ikut menanam. Ya, 
waktu itu hasilnya memang bagus,” kata Agus Budi-
yono.

Pohon jeruk pamelo setidaknya bisa menjadi sum-
ber penghidupan sebagian besar warga Desa Duwet. 
Saat panen, yaitu bulan Mei setiap tahunnya, harga 
jeruk per bijinya Rp 5000 (tidak pandang berat dan 
besarnya). Padahal dalam satu batang pohon pamelo 
yang sudah berusia belasan tahun jumlah buahnya 
bisa puluhan. Sedangkan pohon yang usianya baru 
lima tahun jumlah buahnya antara 5 sampai 10 biji 
saja. Sejauh ini, meski musim puncak panen, harga 
jual buah jeruk pamelo relatif stabil.

Dukut, Ketua Kelompok Tani Mulya, kepada Gema 
Desa mengatakan, perawatan pohon jeruk pamelo ti-
dak sulit sebagaimana pohon apel. “Kami cukup meng-
gunakan pupuk kandang. Kalaupun menggunakan 
obat itupun sebatas untuk menghindari lalat buah dan 
membunuh hama berupa semut dan rangrang,” kata 
Dukut.

Hanya saja selama ini yang menghantui petani je-
ruk adalah penyakit kuning daun (begitu warga me-
namakan). Tanda-tandanya adalah daun menguning, 
tetapi yang paling berbahaya karena menyerang akar. 
Kalau sudah kena penyakit ini, meski pohon tetap 
berdiri tegak, tetapi tidak mau buah. Fatalnya, penya-
kit yang sampai saat ini belum ada obatnya ini, bisa 
menular ke pohon lain melalui tanah. Ditengarai virus 
pembawa petaka bagi petani ini dibawa jeruk keprok 
yang ditanam massal setelah jeruk pamelo.

Sudah berkali-kali diadakan penelitian dan eks-
perimen pengobatan penyakit ini, mulai tanah dibor 
sampai ranting dikrepes, tetap tidak membuahkan 
hasil. Maka solusi satu-satunya adalah menebang po-
hon yang sakit, tanah digali dan akarnya dibongkar. 
Runyamnya, kalau sudah menular, puluhan pohon 
jeruk dalam satu kebun atau pekarangan harus dite-
bang semua. Setelah itu menunggu 3 atau 4 tahun lagi 
baru ditanami pohon jeruk dari awal. “Selama proses 
menunggu itu kami menanami dengan palawija atau 
tebu,” kata Dukut. 

Petani berharap segera ditemukan obat untuk 
mengganyang virus penyakit kuning daun, sehingga 
tidak merugikan petani. “Kami berharap segera dite-
mukan obatnya,” kata Dukut. (res)

Sentra Jeruk Pamelo

Dihantui Dihantui 
Penyakit Penyakit 
Kuning DaunKuning Daun

GDGD Profil DesaProfil Desa
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Umumnya kulit jeruk setelah 
dikupas dibuang atau dijadi-
kan makanan ternak, tetapi 

bagi ibu-ibu di Dusun Duwet, Desa 
Duwet, Kecamatan Bendo, yang ter-

gabung dalam Kelompok Srikandi, kulit 
jeruk yang mirip gabus itu diolah menjadi bahan man-
isan. Namanya manisan Kurmela (perpaduan kurma 
dan parmelo). Dinamakan kurmela karena bentuknya 
mirip kurma sedangkan bahannya dari jeruk pamelo.

Manisan ini dijual dalam kemasan mika, mulai bo-
bot 15 gram, 35 gram, 75 gram hingga 1 kg. masing-
masing kemasan dijual dengan harga Rp 1000 (15 gr 
35 gr (Rp 2500), Rp 5000 (75 g) dan Rp 50.000 (1 kg). 
Sejauh ini penjualan manisan Kurmela sebatas Ka-
bupaten Magetan saja, dan itu pun baru berdasarkan 
pesanan.

Pembuatan manisan kulit jeruk ini sebetulnya su-
dah dimulai tahun 1995. Waktu itu ibu-ibu Desa Du-
wet mendapat pelatihan di rumah seorang anggota 
DPRD Kab. Magetan. Setelah latihan, ilmu yang di-
peroleh tidak diterapkan. Baru Maret 2012 memulai 
lagi produksi Kurmela. Kelompok ini mendapat ban-
tuan oven dari Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Mag-
etan.

Ani Setiyowati, Ketua Kelom-
pok Srikandi, mengatakan, setelah 
mendapat bantuan dua unit oven 
anggota kelompok ini lalu urunan. 
Anggo ta Kelompok Srikandi yang 
beranggotakan enam orang (Ani Seti-
yowati, Sri Supadmi, Sutrisni, Hesti, 
Suminem, Meri) masing-masing pa-
tungan Rp 50.000. Setelah uang ter-
kumpul baru dibelikan bahan baku seperti gula, garam, 
citrun, plastik mika, LPG, kayu dan lain-lain. 

Sedangkan bahan baku kulit jeruk merupakan je-
ruk sortiran dari masing-masing anggota. Jeruk ini 
hasil penjarangan, karena itu tidak berharga sehingga 
dibuang begitu saja. Ukurannya kecil-kecil dan rasa-
nya juga tidak manis.

Diakui Ani, untuk menghasilkan 2 kg manisan 
dibutuhkan waktu setidaknya lima hari. “Butuh waktu 

lama karena proses produksinya panjang,” kata 
Ani dengan didampingi anggota kelompoknya. 
Setidaknya, untuk menghasilkan 2 kg manisan 
Kurmela dibutuhkan 4 kg kulit kulit jeruk men-
tah.

Bisa membutuhkan waktu lama seperti itu karena 
proses pembuatannya agak njlimet. Mula-mula jeruk 
dikupas, kulit luar dibuang sementara kulit lapis ke-
dua berbentuk gabus diiris kecil-kecil berbentuk ko-
tak. Setelah diiris direndam semalam dengan air ber-
campur garam, tujuannya untuk mengilangkan rasa 
pahitnya. Esoknya dicuci sampai rasa pahitnya hilang, 
setelah itu direbus lagi selama 30 menit dalam air yang 
sudah dicampur dengan 3 kg gula dan 6 sendok citrun. 
Usai direbus sampai mendidih dengan bahan bakar 
kayu, direndam lagi semalam, kemudian esoknya dire-
bus lagi 30 menit. Terakhir dioven dalam suhu 200 de-
rajat Celcius. Setiap oven menampung 2 kg kulit jeruk. 
Dari 4 kg kulit jeruk setelah dioven susut menjadi 2 kg.  

Dikatakan oleh Ani, proses pengovenan dibutuh-
kan waktu delapan jam dengan bahan bakar LPG 3 
kg. Tetapi dua oven itu ketika proses pembakaran 
hanya digunakan empat jam saja. “Kalau terus-terus 
menerus digunakan delapan jam kami kuatir panas 
dan meledak. Karena itu, setelah empat jam kami gu-
nakan lalu diistirahatkan, setelah dingin dipakai lagi,” 
kata Ani ketika ditemui Gema Desa di posko Kelom-
pok Srikandi di RT II RW I Dusun Duwet, Desa Duwet. 

Sekali proses pengovenan dibutuhkan  satu LPG berat 
3 kg.

Meski proses produksinya butuh waktu panjang 
tetapi Ani dan kelompoknya mengaku sanggup me-
menuhi pembelian dalam skala besar. “Tapi sebelum-
nya harus hubungi kami dulu untuk mempersiapkan 
segala sesuatunya,” kata Ani. Pemesanan dapat di-
lakukan di no tlp. 081259659200. Pemesanan dapat 
berupa kemasan maupun curah.(res)

Manisan 
Kurmela 
Srikandi

Anggota kelompok Srikandi mengoven kulit jeruk (kiri) dan  Anggota kelompok 
Srikandi (kanan).
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Sejauh mana kesiapan Provinsi Jawa 
Timur menjadi tuan rumah BBGRM IX dan 
HKG PKK ke-40?

Jawa Timur tidak hanya menjadi tuan rumah Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat IX dan Hari Kesatu-
an Gerak PKK ke-40, tapi juga digunakan sebagai pen-
canangan Gerakan Indonesia Berseri, yaitu Indonesia 
Bersih Indah dan Asri. Pelaksanaan acara ini sebetul-
nya yang bertanggung jawab kan pusat, Provinsi Jawa 
Timur hanya membantu apa yang dipercayakan oleh 
pusat. Kita sudah mengumpulkan teman-teman dari 
provinsi se Indonesia untuk persiap an itu di Hotel 
Singgasana dan Hotel Utami. Begitu juga teman- teman 
dari Provinsi Jawa Timur kita kumpulkan berkali-kali 
dalam kaitan bertindak sebagai tuan rumah. 

Sejak tahun 2011 BBGRM disinergikan 
dengan HKG PKK. Maksudnya apa?

Dalam PKK itu kan ada 10 Program Pokok PKK. 
Dalam prakteknya unsur gotong royong itu sangat 
erat sehingga Bulan Bakti Gotong Royong Masyara-
kat dengan PKK menyatu. Sebenarnya yang dilaku-
kan PKK kan bagaimana memerankan masyarakat 
dengan value gotong royong dibangun di situ, lalu 
ini dijadikan satu. Nanti ada yang baru yang belum 
dilakukan di provinsi-provinsi lain, yaitu pameran 

value gotong royong. Gotong royong itu bukan seka-
dar bersih-bersih sungai atau kerja bakti, tapi value 
gotong royong itu bagaimana caranya bisa mense-
jahterakan masyarakat. Satu contoh saja misalnya 
program-program pembangunan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu sebenarnya ada 
value gotong royong, karena program ini merupakan 
bagian dari sub sistem program nasional. Nanti Pak 
Gubernur akan menyampaikan value gotong royong 
di hadapan Presiden yang merupakan penjabaran dari 
cluster-cluster. Cluster I tentang pemberian Jaminan 
Sosial, kalau di pusat Jamkesmas, nah provinsinya itu 
apa? Jamkesda. Jamkesda ini adalah bentuk gotong 
royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota terkait, misalnya saja pendanaan, itu juga gotong 
royong. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, gotong royong 
bukan hanya bersih-bersih, tapi juga program. Kalau 
di bidang pendidikan misalkan saja BOS. Pusat BOS 
dan provinsi BOSDA. Nah BOSDA juga ada nilai go-
tong royong antara provinsi dan kabupaten/kota. Ni-
lai gotong royong ini, misalnya, memberi pelayanan 
di bidang pendidikan. Misalnya lagi jaminan sosial 
bagi orang-orang jompo yang itu tanggung jawab-
nya pemerintah tetapi dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi. Cluster II adalah pemberdayaan masyarakat 
mandiri pedesaan, di sini misalnya ada bantuan yang 
diberikan ke desa-desa. Jadi kalau pusat itu pember-
dayaannya, kemudian provinsi membantu pendan-
aannya, misalnya tiap desa di Jawa Timur dibantu 
Rp 66 juta rupiah. Itu adalah praktek konkret value 
gotong royong yang menyatu dengan program pem-
bangunan. Cluster III misalnya tentang KUR (Kredit 
Usaha Rakyat). Di Jawa Timur, misalnya, linked Bank 
Jatim bagaimana meningkatkan pelayanan pada ke-
lompok masyarakat supaya mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Kalau ada masyarakat yang ingin mengem-
bangkan usaha ekonominya, misalnya pinjam bank, 
lalu jaminannya tidak mampu bisa ditanggung oleh 
Jamkrida. Jadi ini ada gotong royong antara Bank 
Jatim linked dengan Jamkrida, Bank BPR, UMKM. 

Dr H. Rasiyo, Ketua Panitia BBGRM IX, HKG PKK ke-40 
dan Pencanangan Indonesia Berseri

Gotong Royong Bukan 
Sekadar Bersih-Bersih Sungai

Gotong royong bukan sekadar 
kerja bakti, tetapi juga dalam ben-
tuk program-program pemerintah. 
“Program-program pembangunan 
yang dilakukan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, itu sebenarnya ada value 
gotong royong, karena program ini meru-

pakan bagian dari sub sistem program nasional,” 
kata Sekdaprov Jawa Timur, Dr H. Rasiyo, yang 
juga Ketua Panitia BBGRM IX dan HKG PKK ke-40. 
Seperti apa implementasi gotong royong dan se-
jauh mana peran PKK dalam mendorong kegotong-
royongan masyarakat, berikut wawancara Gema 
Desa dengan Dr H. Rasiyo di ruang kerjanya.
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Cluster IV itu di perumahan, misalnya di Rasunawa 
dan lain sebagainya. Itu nanti yang beda dengan BB-
GRM yang lalu-lalu. Lalu pada Hari Kesatuan Gerak 
PKK ada implementasi dari 10 Program Pokok PKK, 
misalnya ada pangan, sandang, kelestarian hidup dan 
lingkungan. PKK ini bagaimana memberdayakan ke-
lompok masyarakat, misalkan, nilai pendidikan dalam 
pemberdayaan masyarakat bisa lebih baik, misalkan 
bagaimana pelayanan Posyandu. Jadi Posyandu itu 
pelayanan terpadu terhadap anak usia nol sampai em-
pat tahun di bidang kesehatan, pendidikannya, ini kan 
ada unsur gotong royongnya.

Yang lebih murni lokal Jawa Timur seperti 
koperasi wanita itu?

Ya, koperasi wanita itu masuk PNPM Mandiri. 
Jadi kalau yang pusat PNPM, kemudian yang 
di Jawa Timur pemberdaya annya, 

misalkan, melalui 
kelompok kope-

rasi wanita. 
Nanti kita 

bagi cluster 
I provinsi 

apa ka-
bupaten 
a p a , 
gotong 
royong-
n y a 
m a  n a ? 

C l u s t e r 
II pusat-

nya apa, 
provinsinya 

apa, value go-
tong royongnya 

apa.  Cluster III 
dan IV juga 

begitu. 

PKK-nya sendiri, karena ini Hari Kesatuan Gerak PKK, 
PKK itu apa? Value gotong royongnya apa? Kemudian 
nanti ada lain-lain, salah satunya lingkungan hidup kare-
na program dari Pemerintah Provinsi yang indikator ker-
janya ada lima itu, misalkan mengurangi angka miskin, 
mengurangi tingkat pengangguran terbuka, kemudian 
bagaimana upaya yang kita lakukan bersama untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkat-
kan indeks manusia, dan disparitas lingkungan. Itu nanti 
akan ditunjukkan saat BBGRM.

Sebetulnya nilai kegotongroyongan ma-
syarakat Jawa Timur seperti apa?

Tidak ansich seperti digambarkan sejak dulu di 
desa. Misalkan orang desa membangun rumah itu 
orang sudah tahu, sudah saya (baca soyo) sendiri. Jadi 
dengan kesadaran, dengan keikhlasan, membantu kita 
bekerja bersama-sama, tapi bekerja bersama-sama itu 
ada tujuannya dalam rangka peningkatan kesejahte-
raan. Itu adalah gotong royong. Kalau dulu mendiri-
kan rumah. Nilai-nilai gotong royong seperti itu seka-
rang ini, mohon maaf, agak memerlukan perhatian. 
Jadi orang diundang untuk gotong royong dalam 
pengertian kerja bakti saja sulit. Sampah di sungai dan 
got. Tidak ada kesadaran secara tulus, misalkan saja, 
warga membersihkan sendiri. Itu tidak ada. Nilai itu 
sudah luntur. Melalui BBGRM kita juga membangkit-
kan semangat. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada 
sejak dulu, nenek-nenek moyang kita. Nah kalau seka-
rang ini tidak kita lestarikan, tidak kita uri-uri, akan 
hilang. Orang sekarang kecenderungannya (hidup) 
sendiri, tidak peduli dengan tetangga, itu kan tidak 
bagus. Value yang sangat luar biasa dari leluhur kita, 
kita bangun kembali. Tentu harus ada penggeraknya. 
Penggeraknya salah satunya adalah pemerintah, me-
lalui BBGRM ini.

Apa pesan Bapak kepada masyarakat 
Jawa Timur kaitannya dengan BBGRM dan 
HKG PKK ini?        

Tentu nanti ada pencanangan gerakan Indonersia 
Berseri. Memang di Jawa Timur sudah kita lakukan, 
namun kita gerakkan kembali sehingga nilai-nilai 
gotong royong itu bisa tumbuh dan bangkit kembali, 
yang belakangan sudah mulai agak luntur, keber-
samaan kita, keguyuban kita, kegotongroyongan kita, 
kesungguhan kita. Semuanya itu kan agak menurun. 
Yang membangkitkan siapa? Ya kita. Untuk siapa? 
Ya kita. Karena itu semua harus maulah melestarikan 
nilai-nilai gotong royong. (*) 

Edisi M

koperasi wanita itu?
Ya, koperasi wanita itu masuk PNPM Mandiri. 

Jadi kalau yang pusat PNPM, kemudian yang 
di Jawa Timur pemberdaya annya, 

misalkan, melalui 
kelompok kope-

rasi wanita. 
Nanti kita 

bagi cluster 
I provinsi 

apa ka-
bupaten 
a p a , 
gotong 
royong-
n y a 
m a  n a ? 

C l u s t e r 
II pusat-

nya apa, 
provinsinya 

apa, value go-
tong royongnya 

apa.  Cluster III
dan IV juga 

begitu. 

desa. Misalkan orang desa 
orang sudah tahu, sudah saya
dengan kesadaran, dengan ke
bekerja bersama-sama, tapi b
ada tujuannya dalam rangka
raan. Itu adalah gotong royo
kan rumah. Nilai-nilai gotong
rang ini, mohon maaf, agak 
Jadi orang diundang untuk
pengertian kerja bakti saja sul
got. Tidak ada kesadaran sec
warga membersihkan sendiri
sudah luntur. Melalui BBGRM
kan semangat. Nilai-nilai itu
sejak dulu, nenek-nenek moya
rang ini tidak kita lestarikan
hilang. Orang sekarang kec
sendiri, tidak peduli dengan
bagus. Value yang sangat lua
kita bangun kembali. Tentu h
Penggeraknya salah satunya 
lalui BBGRM ini.

Apa pesan Bapak k
Jawa Timur kaitannya 
HKG PKK ini?       

Tentu nanti ada pencanan
Berseri. Memang di Jawa Tim
namun kita gerakkan kemb
gotong royong itu bisa tumbu
yang belakangan sudah mu
samaan kita, keguyuban kita,
kesungguhan kita. Semuanya
Yang membangkitkan siapa?
Ya kita. Karena itu semua har
nilai-nilai gotong royong. (*) 
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D
engan sentuh-
an seorang 
ibu, Ny. Nina 
merangkul dan 

mengajak masyarakat, 

khususnya kaum wanita, untuk 
peduli pada anak, keluarga dan 
lingkungannya. Sebagai Ketua TP 
PKK Provinsi Jawa Timur, Ny. 
Nina bersungguh-sungguh melak-
sanakan 10 Program Pokok PKK. 
Salah satunya, Ny. Nina memper-
juangkan diterbitkannya Peraturan 
Gubernur No. 63 Tahun 2011 ten-
tang Pengembangan Anak Usia 
Dini Holistik dan Integratif. 

Program Pengembangan Anak 
Usia Dini Holistik dan Integratif 
adalah pengembangan yang dilaku-
kan berdasarkan pemahaman un-
tuk memenuhi kebutuhan esensial 
anak yang beragam dan saling ter-
kait secara utuh, terpadu, simultan 
dan sistematis yang mencangkup 
layanan kesehatan, gizi, pengasu-
han, perlindungan dan rangsangan 
pendidikan. Pergub ini bertujuan 

agar seluruh kebu-
tuhan esen-

Rangkul Masyarakat, Stakeholder dan Instansi Terkait

PKK Fokus Perangi 
Gizi Buruk

engan sentuh-
an seorang 
ibu, Ny. Nina
merangkul dan

mengajak masyarakat, 

sial tuk memenuhi kebutuhan esens
er-anak yang beragam dan saling t
tan kait secara utuh, terpadu, simult

kup dan sistematis yang mencangk
su-layanan kesehatan, gizi, pengas
gan han, perlindungan dan rangsang
uan pendidikan. Pergub ini bertuju
bu-agar seluruh keb

tuhan esen-
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Kaum Perempuan yang diwakili oleh PKK 
selalu diikutsertakan dan diberikan suara 

untuk menyampaikan usulan atau masukan 
dalam pembuatan kebijakan Pemerintah 

Provinsi. Perempuan merupakan pelaksana 
ekonomi keluarga yang ikut berperan dalam 

mening katkan perekonomian daerah, juga memiliki pe-
ngaruh dalam peningkatan pendidikan anak, penurunan 
kemiskinan, pelayanan kesehatan. Sebagai istri Gubernur 
Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, M.Si 

mengemban tugas dan tanggungjawab dalam membantu 
pencapaian tujuan pembangunan Jawa Timur melalui TP 

PKK Provinsi Jawa Timur.



esensial anak usia dini dapat ter-
penuhi, sehingga anak dapat tum-
buh dan berkembang secara opti-
mal sesuai dengan usia dan tahap 
perkembangannya. 

Pada acara Sosialiasi Pergub Ja-
tim tentang Perkembangan Anak 
Usia Dini di Aula PKK, akhir tahun 
lalu, wanita yang biasa disapa Bude 
Karwo ini berharap ke depannya 
pengembangan anak usia dini se-
cara integral tidak lagi parsial me-
lalui berbagai kajian, penelitian, 
fasilitas kepada para lembaga pe-
nyelenggara. Bude Karwo kemudi-
an menyebut instansi lintas sektor 
seperti Bappeda, Bapemas, Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Di-
nas Sosial, BKKBN dan Kanwil Ke-
menterian Agama. 

Ny. Nina menginginkan balita 
dan anak usia dini dapat tumbuh 
dan berkembang agar menjadi 
generasi penerus yang berkualitas. 
Langkah nyata yang dilakukan TP 
PKK Jatim dengan memerangi gizi 
buruk dan gizi kurang. Usaha dan 
kerja keras Ny. Nina bersama para 
kader berhasil menurunkan angka 
gizi buruk di Jatim. Jika tahun lalu 
angka gizi buruk mencapai 40,7 
persen, maka tahun ini turun ke 
angka 38 persen. Angka ini diikuti 
dengan turunnya gizi buruk di ber-
bagai daerah di Jatim.

Gerakan PKK, ujar Ny. Nina, 
akan terus mengoptimalkan peran 
dan kontribusi dalam penanggulan-
gan gizi buruk dengan mengkampa-
nyekan penanganan balita gizi buruk 
melalui Posyandu dan melakukan 

pendam ping-
an keluarga 
guna mewu-
judkan ke-
luarga  sadar 
gizi. Para 
kader PKK dituntut bisa menyadar-
kan keluarga yang didampingi agar 
bersedia membawa balitanya ke Po-
syandu secara teratur. Apabila nanti 
ditemukan balita gizi buruk, bisa 
langsung dirujuk ke Puskesmas atau 
Poskesdes

 “Untuk itu, saya mengimbau 
para orang tua yang punya anak 
usia balita untuk diajak ke Posyan-
du, dievaluasi melalui buku kese-
hatan ibu dan anak. Serta upayakan 
anak-anak dihadirkan ke Posyandu 
untuk mendeteksi secara awal anak 
menderita gizi buruk atau faktor 
lain,” ajak Ny. Nina saat melaku-
kan monitoring dan pembinaan 
penang gulangan kasus gizi buruk 
pada balita di Balai Desa Sidoharjo, 
Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, 23 
Februari 2012. 

Guna menjamin kesehatan dan 
keselamatan balita dari kekurang an 
gizi, TP PKK Jatim mencanang kan 
10.000 Posyandu di 38 Kabupaten/
Kota. Menurut Ny. Nina pada Perin-
gatan Hari Kesatuan Gerakan PKK 
ke-40 tahun 2012 di Gedung Neg-
ara Grahadi Surabaya, Maret lalu, 
gerakan ini akan dikombinasikan 
dengan Pendidik an Anak Usia Dini 
(PAUD) yang sejak beberapa tahun 
belakangan gencar dilaksanakan di 
kabupaten/kota. Bentuk integrasi 
posyandu secara menyeluruh di 

berbagai sektor dinamai Ny. Nina 
yang juga menjabat sebagai Ketua 
Dekranasda Provinsi Jatim ini seb-
agai “Taman Posyandu”.

Gerakan 10.000 Taman Posyan-
du diharapkan selesai terbentuk ta-
hun 2013. Di Jatim terdapat 8.506 
desa, asumsinya Taman Posyandu 
berada di setiap desa, dan sisanya 
pada desa yang punya wilayah luas 
akan didirikan 2 Taman Posyandu. 
Sampai saat ini telah terbentuk 
3000 Taman Posyandu, tahun 2012 
ini akan dibentuk 3.500 Taman 
Posyandu baru dan 3.500 Taman 
Posyandu berikutnya akan disele-
saikan pada tahun 2013. Program 
ini tentunya membutuhkan tenaga-
tenaga yang mumpuni, oleh karena 
itu TP PKK Jatim sejak April 2012 
membekali para kader yang sekali-
gus menjadi guru PAUD.

Ny. Nina menyatakan bahwa 
PKK sebagai mitra pemerintah 
dalam mensejahterakan masyara-
kat beserta seluruh kader-kadernya 
di Jatim siap menangani gizi buruk. 
Namun, harus dengan dukungan 
instansi terkait seperti Dinas Kes-
ehatan, Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan, Kesra, BKKBN dan BP-
PKB. Gerakan ini akan terlaksana 
seluruhnya apabila terdapat sinergi 
dengan stakeholder seperti TNI, 
Dharma Wanita dan lembaga lain-
nya. (rere)
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Gotong Royong (sweat 
equity) sebagai identi-
tas kultural hidup se-
bagai bentuk kerjasama 

tukar-menukar tenaga 
dan jasa telah berlangsung 

menyejarah dalam masyarakat Nusan-
tara. Kekhasan kerjasama ini menjadi ciri 
penting masyarakat yang berbasis perta-
nian Nusantara, dan tidak mungkin bisa 
disamakan dengan masyarakat pertanian di belahan 
negara lain di luar Nusantara.

Sebab gotog royang tidak sekedar bentuk kerjasa-
ma biasa, tetapi tindakan sosial tolong menolong yang 
mengandung unsur idiologis dan identitas sosial yang 
khas yang menyimpan implikasi sosial, yakni; sebagai 
solidaritas mekanik (mechanic solidarity) bukan soli-
daritas organik (organic solidarity). Solidaritas me-
kanik (mechanic solidarity) adalah empati sosial yang 
didasarkan kedekatan, persamaan nasib dan ikatan 
nilai-nilai adat atau norma agama yang diyakini oleh 
sebuah komunitas masyarakat. Sementara itu, solidar-
itas organic (organic solidarity) adalah sebuah ikatan 
kerjasama karena pertimbangan fungsional di mana 
kepentingan saling diuntungkan.

Konseptualisasi gotong royong menjadi modal 
sosial sebagaimana digambarkan oleh Tri Pranadji 
(2009: 61) secara kelembagaan mengandung unsur 
visi nilai sosial (idiologi); spirit perjuangan kolek-
tif; semangat saling menghargai (mutual collective 
trust); keorganisasian kerjasama yang kompatibel  
terhadap kemajuan bangsa. Aspek penting dilem-
bagakannya gotong royong diletakkan oleh founding 
father bangsa ini sebenarnya untuk membebaskan 
masyarakat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan 
sosial akibat memfosilnya mental inlander complex 
yang diciptakan oleh penjajah kolonial.

Revitalisasi Gagasan  
“Sambatan”

Konsep gotong  royong  dalam perspek-
tif bahasa telah menjadi khasanah per-
bendaharaan kosa kata Indonesia, bahkan 
menjadi kosa kata Melayu untuk negeri se-
rumpun (Indonesia, Malaysia, Brunei Da-
russalam bahkan Singapura). Kepopuleran 
istilah gotong royong yang mendunia khas 
Jawa, Indonesia dan Nusantara ini karena 

usaha keras founding fathers mengokohkan idologi 
kerakyatan ini. 

Perspektif makna kata  gotong royong bagi ma-
syarakat Jawa pedesaan yang berbasis mata pencaha-
rian pertanian disimbolkan dari makna kata “gotong” 
yang dimaknai simbolik berarti “pikul” atau “angkat.” 
Sementara itu kata “royong” dimaknai secara “bersa-
ma-sama” (Jawa: bareng, sesarengan; Inggris: collec-
tive) sembari diberi makna tersirat menjaga keselar-
asan dan keseimbangan (equilibrium) hidup bersama 
dalam komunitas sosial. Dalam makna Jawa-nya ber-
tolong menolong untuk menjaga keselamatan jagat/
dunia (mewayu hayuning bawono).

Oleh karena itu gotong  royong  memiliki  makna 
pada  setiap  individu  dalam komunitas sosial Nu-
santara, harus memiliki kesadaran berpartisipasi 
 aktif dalam memberi  kemamfaatan problem dan  ke-
butuhan  orang  banyak  dalam kehidupan sosialnya.  
Bentuk partisipasi  sosial ini bisa berupa bantuan 
tenaga, keuangan, materi, keterampilan bahkan ban-
tuan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bantuan dalam komunitas sosial gotong royong 
dioperasionalkan dengan istilah menghadiri “sam-
batan.” Kata ‘sambatan’ khas dimiliki oleh orang 
Jawa yang memiliki dua makna, yakni: pertama, kata 
sambatan bermakna negatif, yaitu dimengerti se-

Gotong Royong Modal 
Sosial Kearifan Nusantara

(Revitalisasi Gagasan “Sambatan” 
Sebagai Teori Pertukaran Sosial Modern)

Oleh: Sufyanto
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bagai sikap mengeluh ketika seseorang mendapat co-
baan atau usahanya tidak berhasil. Kedua, kata sam-
batan dimengerti sebagai makna yang positif, yakni 
hadir membantu orang lain yang diartikan sebagai 
empati sosial saling tolong menolong dalam keba-
jikan tanpa meminta imbalan apa pun, seperti ikut 
memper baiki rumah, membantu menanam ataupun 
memanen padi, membantu hajatan pernikahan dan 
lain se bagainya.

Istilah “sambatan” yang kedua dan bermakna 
positif inilah yang dimaksud mengiringi operasio-
nalisasi kerja masyarakat sosial gotong royong itu. 
Namun belakangan istilah sambatan itu sudah sulit 
di jumpai dalam masyarakat, misalnya memba ngun 
rumah, jika dulu orang dikampung ramai-ramai 
membantu mendirikan rumah, kini semua disele-
saikan oleh pekerja dan diganti dengan upah kepada 
para tukang. Begitu halnya jika dalam hal menanam 
atau memanen padi, jika dulu masyarakat bergiliran 
saling bahu-membahu untuk bercocok-tanam padi 
itu, kini menanam maupun memanen padi diganti 
oleh tenaga-tenaga professional dan mesin teknologi 
dengan imbalan capital.

Kesimpulannya, harus dibangunkan kesadaran 
kolektif masyarakat Nusantara ini menghidupkan 
kembali semangat “sambatan” untuk menyelesaikan 
problem kolektifnya dalam komunitas masyarakat 
gotong royong, jika hendak ingin punah kearifan 
modal social Nusantara yang menyejarah ini.

Pertukaraan Sosial yang   
Terancam Punah

Semangat gotong royong dalam perspektif teoritik 
dimengerti sebagai aktivitas teori pertukaran, sebab 
pada aktivitas gotong royong itu tersimpan norma 
saling memberi manfaat. Makna ini sebagaimana 
digambarkan oleh  Marcel Mauss (1872-1950), dalam 
The Gift, Forms and Functions Exchange in Archaic 
Societies, yang mengartikulasi secara mendalam ten-
tang pemberian (gift). Dimana tukar-menukar benda 
dan jasa bukanlah sesuatu yang mekanis tetapi se-
buah transaksi moral yang menghidupkan dan mem-
pertahankan hubungan-hubungan manusiawi dan 
pribadi diantara individu-individu dan kelompok-
kelompok. 

Dalam pengertian ini gotong royong dengan sim-
bolisasi kata “sambatan” sebagai salah satu bentuk 
pertukaran karena itu mengandung tiga aspek kewa-

jiban, pertama, kewajiban menerima, kedua, kewa-
jiban memberi, ketiga, kewajiban mengembalikan.

Sehingga kegiatan  gotong  royong  ini warisan 
penting dari nenek moyang bangsa Nusantara. Se-
iring menguatnya idiologi kapitalisme dan liberalism 
yang mengandaikan kehidupan itu serba material, 
maka tukar-menukar itu akhirnya diukur dengan 
nilai material pula. Kondisi ini menggerogoti sema-
ngat gotong royong yang diagung-agungkan oleh ma-
syarakat Nusantara sebagai idiologi kerakyatan yang 
dalam istilah Bung Karno disimbolisasikan dengan 
idiologi Marhaen. 

Sebagaimana hasil peneliti yang penulis kami 
lakukan di bawah lembaga The Republic Institute 
sejak tahun 2008-2011 ini, pada beberapa daerah di 
Jawa Timur khusunya daerah yang kami sebut Mata-
raman seperti Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo, 
Trenggalek, Kediri dan Nganjuk, istilah ‘sambatan’ 
sebagai spirit gotong royong sudah semakin sulit kita 
jumpai. 

Banyak aktivitas social seperti tolong menolong 
menanam padi, mendirikan rumah, bahkan pada go-
tong royong yang melibatkan tenaga dan jasa yang 
sejenisnya, kini tergantikan oleh semangat bermakna 
aktivitas ekonomi dan upah yang berbentuk capital 
atau mata uang. Memang penulis belum menggam-
barkan seberapa kuat relasi invasi idiologi kapitalisme 
dan liberalisme menekan sendi-sendiri kehidupan 
social Nusantara khususnya di Jawa, tetapi memang 
perubahan orientasi masyarakat dari aktivitas social 
menuju aktivitas ekonomi sangat kuat sekali. 

Kondisi ini menjadi tantangan yang amat berat 
bagi kelangsungan masyarakat gotong royong Nusan-
tara, dimana sesungguhnya kegiatan  gotong  royong  
sebagai bentuk tolong menolong bekerja  bakti  pada 
bidang ekonomi,,   teknologi   dan   perlengkapan   
hidup, kemasyarakatan  serta  bidang  religi  atau  ke-
percayaan sudah semakin tipis.

Kondisi ini semakin menegaskan pola berma-
syarakat yang instan, kapitalis dan liberalis adalah 
musuh utama kehidupan social gotong royong ma-
syarakat Nusantara. Lalu kesadaran dan tugas siapa 
merevitalisasi kembali kehidupan social gotong ro-
yong itu? Wawallahu a’lam bissawwaf…..

*) Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Univ. 
Muhammadiyah Sidoarjo, Kandidat Doktor Politik 
Univ. Airlangga Surabaya
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Pasar Induk Puspa AgroPasar Induk Puspa Agro

Untungkan Investor, Untungkan Investor, 
Majukan PetaniMajukan Petani

D
ikatakan oleh Ketua 
Badan Pelaksana Puspa 
Agro, Susono Hadinu-
groho, latar belakang 

dibangunnya Puspa Agro setidak-
nya terdapat empat hal yang men-
dasarinya. Pertama, melimpahnya 
produksi pangan dan hortikultura 
Jatim. Indikasinya, Jatim mampu 
memasok produk pangan dan hor-
tikultura sekitar 35% terhadap stok 
nasional.

Kedua, masih terbatasnya akses 
dan kurangnya pasar yang repre-
sentatif untuk memasarkan produk-
si petani di Jatim. Ketiga, belum 

tersedianya tempat atau pasar 
khusus untuk memasarkan produk 
pangan dan hortikultura (agrobis) 
dalam skala besar. Dan keempat, 
masih terbukanya peluang un-
tuk meningkatkan penjualan hasil 
pertanian,baik untuk skala region-
al, nasional,maupun internasional 
(ekspor).

Besarnya potensi dan peluang 
itulah yang mendasari pembangu-
nan Puspa Agro. Lewat Puspa Agro, 
akan dibangun sektor pertanian 
modern yang berbudaya industri 
untuk mengembangkan indus-
tri pertanian berbasis pedesaan. 

“Dengan demikian, pengembangan 
Puspa Agro tidak saja membuka 
peluang bisnis bagi investor, tetapi 
sekaligus meningkatkan kesejahter-
aan petani lewat peningkatan nilai 
ekonomi produk yang dihasilkan 
petani,” katanya. 

Puspa Agro juga dimaksud-
kan mengubah pola pikir dan pola 
kerja petani yang sederhana men-
jadi petani modern, melalui akses 
pasar yang lebih luas. Selain itu, 
keberadaan Puspa Agro juga bisa 
dijadikan sarana untuk mendidik 
petani memperbaiki mutu produk-
sinya, Pada gilirannya hal itu akan 
berdampak pada peningkatan nilai 
tambah dan pendapatan mereka.

Tidak hanya itu, jika dikelola se-
cara maksimal, Puspa Agro ke depan 
juga berdampak dan berkontribusi 
positif bagi peningkatan pendapa-
tan asli daerah (PAD) Jatim. “Selain 
itu, juga bisa meningkatkan devisa 
dari hasil ekspor dan menciptakan 
lapangan kerja baru di sektor ini,” 
tambahnya. 

Berbagai produk pangan dan 
hortikultura mengisi lapak dan kios 
Puspa Agro. Di antaranya, beras dan 
palawija, buah-buahan, sayur, dag-
ing, ikan, ayam potong, dan aneka 

Pasar Induk Modern Puspa Agro yang 
dikembangkan di lahan seluas 50 hektar 

diproyeksikan sebagai pasar induk terbesar 
dan terlengkap di Indonesia. Puspa Agro 

dikelola dengan konsep mengintegrasikan 
berbagai produk agro dalam satu kawasan yang 

tertata rapi. Bahkan untuk mengoptimalkan pengelo-
laan Puspa Agro, PT Jatim Graha Utama, Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim selaku 
pengembang dan pengelola megaproyek ini meleng-

kapinya dengan berbagai fasilitas yang memadai.
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komoditas penunjang lainnya. 
Semuanya akan tertata rapi dengan 
proyeksi mampu menampung lebih 
dari 5.000 petani dan pedagang.

Puspa Agro dibangun dan dikem-
bangkan di atas tiga pilar yang diin-
tegrasikan oleh manajemen yang 
bekerja secara profesional. Ketiga 
pilar itu adalah Puspa Agro sebagai 
sentra perdagangan sektor agro, se-
bagai sarana pendidikan agro, dan 
sarana wisata belanja agro.

Berbagai fasilitas disiapkan un-
tuk melengkapi dan memaksimal-
kan pengelolaan Puspa Agro. Di 
antaranya, tersedianya kawasan 
pergudangan,cold storage dan 
chiller, gedung pertemuan petani/
serba guna, balai lelang, apartemen 
sederhana, jembatan timbang, per-
kantoran, restoran dan pujasera, 
area parkir yang sangat luas dengan 
kapasitas 1.500 truk, 500 pick up, 
dan 2.000 rengkek, juga disiapkan 
komposter yang akan mengolah 
sampah dari pasar menjadi barang 
yang lebih bernilai.

Puspa Agro juga dilengkapi sub-
terminal yang menghubungkan 
pasar induk ini ke daerah sekitarnya 
dan daerah lainnya di Jatim. Selain 
itu, Puspa Agro juga dilengkapi ba-
lai kesehatan, masjid yang megah, 
Pusdiklat untuk petani, area agrow-
isata yang meliputi kios bunga dan 
tanaman hias, outbound and camp-
ing area, serta lapangan futsal. Agro 
water park juga akan melengkapi 
keberadaan Puspa Agro. Di area ini 
juga disiapkan kawasan khusus wi-
sata agro seluas 12 hektar.

Pasar Induk Modern Puspa Agro 
memiliki prospek untuk dikem-
bangkan sebagai sentra perdagan-
gan agro, tidak saja di skala lokal 
dan regional, tetapi  berpotensi kuat 
menjadi barometer perdagangan 
di kawasan Indonesia Timur. Bah-
kan, Puspa Agro akan menjadi sa-
rana efektif untuk menembus pasar 
internasional (ekspor) atau global 
market. Diperkirakan, potensi tran-
saksi di Puspa Agro mencapai Rp 10 
triliun hingga Rp 12 trilun per tahun.

Secara umum, tujuan diban-
gunnya Pasar Induk Puspa Agro 
adalah untuk mengubah pola pikir 
petani yang sederhana menjadi 
petani modern, mendidik petani 
memperbaiki mutu produksinya, 
meningkatkan nilai tambah dan 
pendapatan petani, meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Jawa Timur, meningkatkan devisa 
dari hasil ekspor, dan menciptakan 
lapangan kerja baru. 

Sementara visi yang diemban 
adalah, membangun pertanian 
modern yang berbudaya industri 
dalam rangka membangun industri 
pertanian berbasis pedesaan. Ada-
pun misinya, pendekatan agrobis-
nis, pemanfaatan sumber daya per-
tanian secara optimal, peningkatan 
aktivitas ekonomi pedesaan, dan 
menciptakan kondisi yang menja-
min pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan. 

Zoning KomoditasZoning Komoditas
Para pelanggan dan pengunjung 

Pasar Induk Modern Puspa Agro 

makin dimanja dan dimudahkan 
dalam berbelanja. Untuk memu-
dahkan memperoleh aneka komo-
ditas yang  tersedia di Puspa Agro, 
manajemen kini menata ulang pen-
empatan sesuai zona yang ditetap-
kan.  Dengan demikian, pembelanja  
tak lagi ribet  untuk mencari di mana 
lokasi barang yang dibutuhkan.

Setelah dua los grosir baru 
dioperasikan sejak 20 Februari 
lalu, manajemen Puspa Agro kini 
melakukan pemisahan lokasi komo-
ditas sesuai zona yang ditentukan 
dalam los atau gedung yang ada. 
Adapun pembagian zonanya adalah 
sebagai berikut.

Untuk komoditas atau produk 
olahan,  menempati Gedung Puspa 
1. Gedung Puspa 2 untuk komo-
ditas daging dan ikan. Selanjutnya 
Gedung Puspa 3, untuk komoditas 
bunga potong dan ikan hias. Ko-
moditas sayur menempati Gedung 
Puspa 4. Lalu Gedung Puspa 5 un-
tuk produk aneka buah. Sedangkan 
komoditas palawija dan beras me-
nempati Gedung Puspa 6.

  “Penataan ini kamilakukan un-
tuk memudahkan para pelanggan 
dan pengunjung Puspa Agro dalam 
berbelanja. Selain itu, kami komit 
untuk memberikan kenyamanan 
yang maksimal kepada pengunjung 
Puspa Agro,” kata Sonny D. Sa-
songko, Marketing Communication 
Manager Puspa Agro.

Sebelumnya, jelas Sonny penem-
patan aneka komoditas agro dan 
produk olahan dilakukan secara me-
nyebar. Dalam masa transisi terse-
but, dalam satu gedung komoditas-
nya masih campur. Hal itu karena 
gedung yang yang sudah dibangun 
dan dioperasikan masih sangat ter-
batas, yakni baru dua gedung. Kini, 
manajemen menata ulang dengan 
harapan memudahkan pelanggan 
dan pengunjung yang berbelanja 
untuk mendapatkan barang yang 
diinginkan. (sha/sal)
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B
erkah dipercaya berada 
di semua aktivitas kebai-
kan, berbuat baik antar 
sesama, atau menolong 

orang yang kurang mampu. Berkah 
yang dipercaya membawa kebaikan 
ini menjadi spirit tersendiri bagi 
pengurus Unit Pengelola Keuang-
an (UPK) Mutiara dalam melayani 
masyarakat untuk terlepas dari ju-
rang kemiskinan dan menuju ke-
pada kesejahteraan.

Pengurus UPK Mutiara Desa 
Lalangon, Kecamatan Manding, 
Kabupaten Sumenep sama sekali 
tidak memiliki orientasi mem-
perkaya diri dalam menjalankan 
dan mengembangkan program 
pengentasan kemiskinan yang 
digagas Pemprov Jatim ini. “Memi-
liki orientasi profi t itu perlu dalam 
mengembangkan usaha, tapi bukan 
untuk diri sendiri, melainkan demi 
pengembangan UPK,” kata Ketua 
UPK Mutiara Siti Ahyani.  

Honor sebesar Rp 75 ribu, se-
cara akal tidaklah cukup untuk 
mengganti operasional pengurus 
dalam menjalankan usaha UPK. 
Namun hal itu bukanlah hambatan, 
buktinya UPK yang digawangi oleh 
Siti Ahyani sebagai ketua, Ristiyani 
sebagai sekretaris, dan Buna‘am se-
bagai bendahara ini dalam dua ta-
hun terakhir menunjukkan ki nerja 

yang positif. Bahkan kinerjanya 
meraih prestasi dan diapresiasi 
oleh Pemprov Jatim dalam hal ini 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas).

UPK Mutiara didirikan 27 Mei 
2009 melalui Program Gerakan 
Terpadu Pengentasan Kemiskinan 

(Gerdutaskin). Dana awal program 
yang dikucurkan senilai Rp 60,5 
juta. Dana tersebut dialokasikan 
untuk usaha simpan pinjam sebe-
sar Rp 48,5 juta, dan usaha sektor 
riil berupa penjualan pakan beker-
jasama dengan warga setempat se-
nilai Rp 12 juta.

UPK Mutiara, Desa Lalangon, Kec. Manding, 
Kab. Sumenep 

Semangat 
Mencari Berkah 

Profil UPKGDGD
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Siti Ahyani (depan paling kanan) bersama pengurus UPK Mutiara

UPK Mutiara menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur yang diterima 
Siti Ahyani saat perhelatan Pro Poor Award, 2011, di Malang. UPK Mutiara ter-
pilih sebagai UPK terbaik I tahun 2011 tingkat Jawa Timur.



Hingga 31 Mei 2011, UPK Mu-
tiara berhasil memberikan pinja-
man kepada 18 Kelompok Ma-
syarakat (Pokmas) dengan jumlah 
anggota mencapai 167 nasabah, di 
antaranya laki-laki 48 orang, dan 
perempuan 119 orang. Usaha ma-
sing-masing nasabah antara lain, 
42 orang pedagang, 54 indus-
tri kecil, 24 petani, 25 peternak, 
dan usaha lainnya yang mencapai 
22 orang. Setiap bulan, UPK ini 
membuka pendaftaran Pokmas 
baru melalui proses analisa kela-
yakan usaha oleh tim khusus yang 
dibentuk Pokmas

Kini, usaha simpan pinjam UPK 
Mutiara digulirkan kepada 20 Pok-
mas yang masing-masing pokmas 
memiliki anggota maksimal 15 
orang dengan bunga rendah sebe-
sar 1,5% per bulan. Pinjaman dana 
dari UPK dimanfaatkan masyara-
kat untuk mengembangkan usa-
hanya diantaranya berupa olahan 
makanan tape, keripik singkong, 
dan makanan olahan dari tahu. 
“Alhamdulillah, sampai saat ini 
peminjam tidak pernah ada yang 
menunggak, artinya dana yang 
dipinjam cukup bermanfaat bagi 
pengembangan usaha masyara-
kat,“ katanya.

Kelancaran usaha simpan pin-
jam dan sektor riil berdampak pada 
bertambahnya aset UPK Mutiara. 
Dari dana awal sekitar Rp 60,5 

juta, sekarang berkembang men-
jadi sekitar Rp 125 juta. Ke depan 
dia mengagendakan pengemba-
ngan usaha UPK agar lebih ban-
yak melayani masyarakat dengan 
membuka usaha kredit barang dan 
sembako, serta penggemukan sapi 
Madura. 

Kantor UPK yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa Lalangon 
Nomor 3 Tahun 2009 itu terletak 
di Jalan raya Manding, Sumenep, 
bersebelahan dengan kantor Desa 
Lalangon. Letak kantor juga dinilai 
cukup strategis karena berdekat-
an dengan pasar desa, sehingga 
memudahkan pengurus UPK un-
tuk memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada para nasabahnya.

Pada 2011 UPK Mutiara dino-
batkan sebagai UPK terbaik perta-
ma se-Jatim, terbaik kedua diraih 
oleh UPK Sido Bangkit Kabupaten 
Jombang, ketiga UPK Bina Se-
jahtera Kabupaten Magetan, keem-
pat oleh UPKu Bangkit Kabupaten 
Ngawi, dan kelima diraih oleh UPK 
Melati Kabupaten Tuban. Penghar-
gaan dan dana pembinaan senilai 
Rp 35 juta diserahkan langsung 
oleh Gubernur Jatim, Soekarwo 
pada November 2011 pada acara 
penganugerahan Pro Poor Award 
2011 di Kampus Universitas Brawi-
jaya Malang. 

Desa Lalangon adalah adalah 
salah satu dari 11 desa di Kecamatan 

Manding di kabupaten paling timur 
di Pulau Madura. Berada di 10-25 
kaki di atas permukaan laut, desa 
ini berada di 813,050 hektare. Se-
belah utara Desa Lalangon berba-
tasan dengan Desa Giring, sebelah 
timur dengan desa Tenonan, sebe-
lah selatan dengan Desa Kebunan 
Kecamatan Kota, dan sebelah barat 
dengan Desa Gunung Kembar, Ke-
camatan Manding.    

Desa Lalangon membawahi 11 
RT dan 3 RW yang tersebar di tiga 
dusun yakni Dusun Ganjur, Kale-
buen, dan Dusun Lalangon. Ber-
dasarkan data PPLS 2008, jumlah 
penduduk Desa Lalangon tercatat 
sebanyak 1.694 jiwa. Mata penca-
harian penduduknya didominasi 
oleh petani yang mencapai 159 
Kepala Keluarga (KK). Sisanya 
pedagang (46 KK), peternakan (67 
KK), wiraswasta (71 KK), industri 
rumah an (21 KK) dan pegawai ne-
geri (TNI, Polri, dan PNS 59 KK).

Data PPLS 2008 juga menyebut-
kan bahwa jumlah Rumah Tangga 
Miskin (RTM) di Desa Lalangon 
tercatat sebanyak 185 KK. Setelah 
diklarifi kasi dan diklasifi kasi jum-
lah total RTM mencapai 204 KK. 
Keluar dari daftar sebanyak 16 KK, 
masuk dalam daftar RTM baru se-
banyak  35 KK, tetap dalam RTM 
sebanyak 64 KK, lima KK berstatus 
RTSM, dan 135 KK RTHM. (sal)
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K
ebutuhan pangan se-
lalu mengikuti trend 
jumlah  penduduk dan 
dipengaruhi oleh pen-

ingkatan pendapatan per kapita 
serta perubahan pola konsumsi 
masyarakat.  Ini menunjukkan in-
dikasi bahwa diversifi kasi pangan 
sangat diperlukan  untuk mendu-
kung pemantapan swasembada 
pangan.

Dari  kondisi ini maka harus 
dapat dipenuhi dua hal, yaitu pe-
nyediaan bahan pangan dan diver-
sifi kasi olahan pangan.  Salah satu 
sumber bahan pangan pengganti 
beras yang mempunyai potensi 
yang baik adalah jagung.  Agroin-
dustri  dengan bahan baku jagung 
saat ini  sudah banyak beredar 
secara luas, seperti minyak jag-
ung, sirup jagung dan gula jagung. 
Akan tetapi untuk aplikasi dima-
syarakat teknologi tersebut  sulit 
dilaksanakan karena  memerlukan 
teknologi tinggi. Tanaman jagung 
(Zea mays L.,) adalah salah satu je-
nis tanaman biji-bijian dari keluar-
ga rumput-rumputan (Graminace-
ae) yang sudah populer di seluruh 
dunia.  Menurut sejarahnya, tana-
man jagung berasal dari Amerika.  

Di Indonesia,  daerah-daerah 
penghasil utama tanaman jagung 
adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Jawa Timur, Madura, Daerah Is-
timewa Yogyakarta,  Nusa Tengga-
ra Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Selatan dan Maluku.  Khusus di 
daerah Jawa Timur dan Madura, 

tanaman jagung dibudidayakan 
cukup intensif karena, selain tanah 
dan iklimnya sangat mendukung 
untuk pertumbuhan tanaman ja-
gung, di daerah tersebut khusus-
nya Madura jagung banyak diman-
faatkan sebagai makanan pokok. 
Jagung merupakan bahan pangan 
yang sangat familiar di masyarakat 
kita namun, jagung belum diman-
faatkan secara maksimal sebagai 
bahan baku snack, kue atau hi-
dangan. Harga Jagung relatif mu-
rah dan mudah didapat, mengun-
tungkan sebagai bahan baku menu 
atau hidangan untuk berwirausaha 
boga.  

Sayangnya saat ini belum ban-
yak penganekaragaman dari ja-
gung. Padahal dilihat dari kand-
ungan gizinya, jagung kaya akan 
karbohidrat, vitamin dan beragam 
mineral penting lainnya. Karbohi-
dratnya yang tinggi, cocok sebagai 
alternatif sumber kalori pengganti 
nasi. Jagung juga kaya akan serat 
dan rendah kalori, sangat baik bagi 
Anda yang sedang menjalani diet 
menguruskan badan. 

Berdasarkan urutan bahan 
makanan pokok di dunia, jagung 
menduduki urutan ke 3 setelah gan-
dum dan padi. Di Indonesia send-
iri, jagung merupakan komoditi 
tanaman pangan kedua terpenting 
setelah padi. Bahkan dibeberapa 
daerah seperti Madura dan Goron-
talo, jagung merupakan makanan 
pokok. Jagung ditanam setiap 
musim sehingga selalu tersedia 

sepanjang tahun. Jika jagung telah 
ditanam atau diusahakan masyara-
kat setempat, ini berarti jagung 
mampu memberi peluang beru-
saha, dapat dilakukan dan diterima 
oleh masyarakat setempat sehing-
ga berdampak pada penyerap an 
tenaga kerja serta pengembangan 
industri-industri kecil dan menen-
gah. Jagung berperan penting 
dalam perekonomian nasional de-
ngan berkembangnya industri pa-
ngan yang ditunjang oleh teknologi 
budi daya dan varietas unggul. Ber-
dasarkan komposisi kimia dan kan-
dungan nutrisi, jagung mempunyai 
prospek sebagai pangan dan bahan 
baku industri.

Pemanfaatan jagung sebagai 
bahan baku industri akan memberi 
nilai tambah bagi usahatani komo-
ditas tersebut. Penanganan dan 
pengolahan hasil pertanian me-
mang penting untuk meningkat-
kan nilai tambah, terutama pada 
saat produksi melimpah dan harga 
produk rendah, juga untuk produk 
yang rusak atau bermutu rendah.  
Jenis makanan hasil olahan dari 
jagung seperti kue kering, kasten-
gels, cake dan brownies. Pengo-
lahan kue berbahan baku jagung 
sudah pasti untuk tujuan mening-
katkan nilai tambah dari jagung, di 
samping mendorong tumbuhnya 
industri skala rumah tangga guna 
menyerap tenaga kerja keluarga 
dalam upaya meningkatkan kese-
jahteraan penduduk pedesaan dan 
petani jagung khususnya.  Ja gung 

Diversifi kasi Pangan 
Olahan Jagung 
Ditulis oleh Ir. Saptoningsih, MP



dapat diolah menjadi berbagai 
produk olahan.   Beberapa olahan 
jagung yang dapat dikembangkan 
ditingkat petani adalah sebagai 
berikut : Tortila/Kerupuk Jagung : 
Salah satu hasil olahan jagung yang 
cukup digemari adalah tortilla atau 
kerupuk jagung. Kecenderungan 
konsumen yang lebih menyukai 
produk makanan ringan yang prak-
tis dan siap santap seperti kerupuk 
jagung ini nampaknya memberi-
kan harapan baru bahwa diver-
sifi kasi jagung menjadi kerupuk 
jagung dapat diterima oleh ma-
syarakat indonesia. Proses pengo-
lahan produk ini cukup sederhana 
sehingga berpotensi membuka pel-
uang usaha sebagai industri rumah 
tangga.  Mutu produk olahan yang 
baik dapat meningkatkan nilai jual 
dan memperluas pasar. Pengolah-
an kerupuk jagung dilakukan den-
gan 3 tahap (pembuatan tepung 
jagung, pembuatan nasi jagung, 
dan pembuatan kerupuk jagung). 
Emping Jagung : Emping jagung 
adalah biji jagung yang dipress ti-
pis seperti emping. 

Di beberapa negara emping jag-
ung ini disebut corn fl ake.  Produk 
ini dapat di konsumsi dengan di-
campur susu dan biasanya digu-
nakan untuk sarapan.  Cara seperti 
ini di Indonesia belum membudaya.  
Meskipun demikian keberadaan 
emping jagung di Indonesia de-
wasa  ini semakin berkembang dan 
berdampak positif dalam usaha di-
versifi kasi menu makanan dengan 
menambahkan bahan tambahan 
seperti coklat, susu dan selai. Cook-
ies Jagung :   Cookies jagung meng-
gunakan bahan dasar dari tepung 
jagung atau maizena yang banyak 
dijual dipasaran. Cookies jagung 
biasa disebut sebagai kue semprit 
karena dibuat dengan cara ditekan 

atau disemprotkan. Umumnya 
kue kering semprit dibuat dengan 
creaming methode, maksudnya 
adalah mentega/margarin dikocok 
bersama gula. Adapun bahan yang 
digunakan untuk membuat cook-
ies jagung adalah tepung terigu, 
tepung jagung, mentega, gula pasir 
halus, soda kue, vanilla dan ber bagai 
manisan buah kering (sukade) untuk 
mempercantik bentuk kue. 

Kastengels Jagung:  Dalam 
mengembangkan olahan jagung 
dari bahan baku tepung jagung,  
maka tepung jagung dapat diolah 
menjadi kastengels berbeda den-
gan cookies jagung kastengels tan-
pa penambahan gula akan tetapi 
dapat ditambah keju atau royco 
untuk memberikan rasa gurih.  
Adapun beberapa bahan yang di-
gunakan untuk  membuat kasten-
gels adalah  tepung jagung, tepung 
terigu,  mentega,  susu bubuk,  sen-
dok teh royco,  telur ayam,  soda 
kue/baking powder dan keju. 

Bolu kukus jagung: Untuk 
membuat bolu kukus maka di-
pilihlah jagung manis sebagai ba-

han dasar sedangkan jagung yang 
dipilih adalah jagung manis yang 
baru, aromanya segar, biji jagung-
nya penuh dan berjajar rapi. Agar 
lebih praktis, Anda bisa membeli 
jagung manis yang sudah dikupas, 
asalkan melihat tanggal produk-
sinya. Jangan lupa, belilah dalam 
jumlah secukupnya. Sebab jagung 
manis yang sudah dikupas hanya 
bertahan dua hari jika disimpan 
dalam kulkas.  Adapun bahan yang 
digunakan dalam bolu kukus jagung 
adalah gula pasir, gula merah, air, 
tepung terigu, soda kue, ragi instant, 
telur, minyak jagung dan jagung ma-
nis pipilan. Dodol Jagung : Terobo-
san baru untuk mengembangkan 
produk jagung yaitu dengan mengo-
lahnya menjadi dodol jagung manis 
rendah kalori. Hal ini dikarenakan 
harga jagung di pasaran yang rela-
tif murah sehingga dengan usaha 
dodol tersebut dapat dijadikan alter-
natif usaha baru bagi petani jagung.
Cara tersebut merupakan langkah 
yang efektif untuk meningkatkan 
pendapatan para petani khususnya. 
(Bersambung)

GDGDResepResep
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PENGUPAS KULIT 
ARI KEDELAI

1Perancang : Siti Muslihah pada tahun 
1982 (Alumni Jur. Keteknikan Pertani-

an Fak. Teknologi Pertanian IPB, Bogor).

2Pengguna/Fungsi : Agroindustri peng-
guna adalah industri tempe, dan tahu 

kualitas tinggi.

3 Spesifi kasi

Rancangan Fungsional 
Tenaga penggerak adalah motor 
bahan bakar, atau motor listrik
Bahan bakar: kayu dan minyak tanah
Kapasitas : 40 kg kedelai kering 
per jam
Umur Alat : 5 (lima) tahun (perkiraan 
penulis)

4Prinsip Kerja Alat

Biji kedelai yang telah direbus dan 
direndam di masukkan ke dalam landasan 
gesek berupa permukaan kasar meleng-
kung. Sebuah selinder pengupas yang per-
mukaannya ditutupi karet berputar di atas 
landasan gesek sehingga biji tergencet di 
antara landasan gesek dan selinder pen-
gupas.

Keterangan Gambar:
(a) corong pemasukan
(b) ruang pengupasan
(c) selinder pengupas
(d) landasan gesek
(e) corong pengeluaran, dan
(f) kran penyemprot air)

5Harga/Analisis Biaya : Perkiraan harga 
1 (satu) unit adalah Rp. 5.000.000,- 

(perkiraan penulis, tahun 2000).

(Tipe Selinder)

GDGD Teknologi Tepat GunaTeknologi Tepat Guna
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TipsTips

10 Cara Ampuh 
Memperluas Networking

S
alah satu kunci meraih 
sukses adalah memiliki ja-
ringan kerja atau network-
ing yang luas. Hanya saja, 

menjalin networking yang baik 
tidak semudah membalik telapak 
tangan. Bisa jadi Anda banyak me-
miliki hubungan, tapi tak satu pun 
dari hubungan itu yang mengun-
tungkan. 

Perlu diketahui bahwa memper-
luas jaringan tidak sekadar berkena-
lan, saling bertukar nomor 
telepon, alamat e-mail, 
atau tukar-menukar kartu 
nama. Tapi lebih dari itu, 
untuk memperoleh net-
working yang baik, jelas 
memerlukan trik-trik 
khusus. Bagaimana? Si-
mak berikut Ini: 

Jujur dan tidak kema-
ruk. Saat bertemu dengan 
banyak orang, di sebuah 
pertemuan misalnya, co-
balah untuk bersikap luwes, tulus, 
ramah, namun tidak arogan dan ti-
dak maksa. 

Percaya diri. Orang yang memi-
liki kepercayaan diri cukup baik, 
umumnya lebih banyak relasinya. 
Kenapa? Karena relasi atau kolega 
akan datang sendirinya. Lagi pula, 
siapa yang menolak memiliki rekan-
an dengan rasa percaya diri yang cu-
kup baik? 

Punya pendapat. Agar orang-
orang di sekitar Anda percaya de-
ngan eksistensi Anda, pertama-
tama bikin mereka respek dulu 
dengan Anda. Caranya? Jadikan diri 
Anda sebagai sosok yang well in-
formed dan menguasai bahan pem-

bicaraan lebih dari sekadar tahu apa 
yang tengah Anda bicarakan. Sudut 
pandang Anda boleh jadi berbeda 
dengan mereka, tapi setidaknya 
mereka tahu apa saja yang menjadi 
pemikiran Anda. 

Jangan sampai kehilangan ba-
han pembicaraan. Sungguh tidak 
enak kalau tidak ada bahan pem-
bicaraan sama sekali bukan? Ter-
lebih jika bertemu seseorang yang 
nampaknya bakal jadi salah satu 

kolega potensial. Karenanya, agar 
selalu ada bahan pembicaraan, bi-
carakanlah sesuatu dengan tenang 
dan ja ngan buru-buru beralih ke 
lain topik. 

Akhiri pembicaraan dengan kes-
an yang menakjubkan, seperti sisip-
kan lelucon-lelucon yang menarik 
perhatiannya. Tentu saja kejelian 
dan kepandaian Anda membahas 
topik pembicaraan juga dibutuhkan. 

Ikuti fi losofi  bunglon. Filosofi  
bunglon yang suka gonta-ganti war-
na itu bisa diartikan secara positif. 
Maksudnya, di setiap ajang perte-
muan atau seminar misalnya, san-
gat baik jika Anda mampu menjadi 
sosok yang mudah menyesuaikan 

diri. Tapi ingat, jangan paksa untuk 
mengenal seluruh orang yang hadir. 
Yang wajar-wajar saja. Pokoknya, 
jangan sampai tidak punya kenalan 
sama sekali sepulang dari acara per-
temuan. 

Jangan keseringan minta tolong. 
Konon, salah satu kesalahan yang 
kerap dilakukan oleh para profe-
sional adalah cerewet minta tolong 
begini dan begitu. Padahal, orang 
lain sendiri pastinya akan lebih 

menghargai jika Anda me-
minta informasi dan tip-tip 
khusus misalnya, daripada 
meminta tolong melakukan 
atau menyelesaikan sesuatu 
yang Anda kerjakan. 

Carilah mentor. Berguru 
dengan orang yang lebih 
berpengalaman? Kenapa ti-
dak. Justru berkenalan den-
gan mereka yang berpen-
galaman akan menambah 
khasanah networking Anda.

Jangan malas menjawab tele-
pon. Soalnya, kalau Anda enggan 
menjawab telepon yang masuk, 
bisa-bisa rekanan Anda pun ma-
las menelepon Anda. Kalau begitu 
caranya bagaimana networking bisa 
bertambah? 

Aktif dan tidak putus asa. Jan-
gan cuma menunggu sesuatu bakal 
terjadi, tapi berbuatlah sesuatu agar 
apa yang Anda harapkan menjadi 
kenyataan. Artinya, kalau Anda in-
gin memperluas jaringan ya sering-
seringlah datang ke acara-acara 
pertemuan. Dari yang sifatnya san-
tai seperti pesta hingga yang sedikit 
serius seperti seminar.
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D
i luar kekayaan situs 
Majapahit, Kecamatan 
Trowulan juga banyak 
menyimpan potensi in-

dustri kecil. Sebut saja cor kunin-
gan, ukir batu dan fi berglass. Dari 
ketiga jenis industri kecil terse-
but, mungkin kerajinan fi berglass 
kurang kondang di masyarakat. 
Padahal kerajinan fi berglass yang 
diproduksi perajin Trowulan dari 
hari ke hari pasarnya semakin luas 
dan hasilnya tak kalah bagusnya 
dengan buatan pabrikan.

Sentra kerajinan fi berglass di 
Kecamatan Trowulan berada di 
Desa Pakis, Kecamatan Trowulan. 
Untuk memasuki desa ini orang 
terlebih dahulu harus lewat jalan 
depan Museum Trowulan atau 
kolam Segaran, ke arah selatan. Di 
desa yang subur dengan pertanian 
padinya ini kerajinan fi berglass 
sudah lama tumbuh dan menjadi 
mata pencaharian bagi sebagian 
besar ibu-ibu rumah tangga.

Berbagai jenis kerajinan dari 
fi berglass diproduksi perajin Desa 
Pakis, di antaranya souvenir, gif 
kaligrafi , piala, food model dan 
mainan anak-anak. Dulu perajin di 
Desa Pakis juga membuat perleng-

kapan sepeda motor seperti slebor, 
tetapi kemudian lebih fokus ke 
souvenir dan food model.

Kerajinan dari fi berglass di Desa 
Pakis dimulai sekitar pertengahan 
tahun 90-an. Waktu itu sejumlah 
warganya mengikuti pelatihan gra-
tis keterampilan fi ber dan keramik 
dari Pemerintah Kabupaten Mo-
jokerto. Dari pelatihan ini sejum-
lah warga Desa Pakis kemudian 
melanjutkan sampai sekarang.

Salah seorang alumni pelatihan 
itu adalah Kasmari (51). Sebelum 
menekuni kerajinan fi ber dia pet-
ani padi tulen, bahkan sampai sek-
arang pun masih menggarap lahan 
sawahnya yang 6000 meter perse-
gi. Saat ini Kasmari, dengan diban-
tu istrinya, Supartin, memproduksi 

souvenir beserta turunannya, pi-
ala, tempat lilin, dan pigora foto. 
Setidaknya ada 100 item souvenir 
yang dibuat Kasmari.

Diakui Kasmari, sampai saat 
pesanan paling banyak adalah 
souvenir, baik untuk pernikahan 
maupun ulang tahun. Bentuknya 
macam-macam, mulai dari tokoh 
fi lm kartun, misalnya Upin Ipin 
sampai tokoh-tokoh klasik. Dalam 
sehari Kasmari bisa memproduksi 
sedikitnya 300 biji souvenir. “Ka-
lau ramai pesanan kami kadang 
kualahan,” kata Kasmari. Bulan 
Desember dan Januari tercatat se-
bagai bulan sepi pesanan.

Pesanan paling sedikit 200 biji, 
sedangkan souvenir berupa tokoh 
kartun sedikitnya 50 biji. Harga 

Sentra Kerajinan Fiberglass di Trowulan, Mojokerto

Tak Gentar Serbuan 
Produk Cina

Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, selama ini 
dikenal sebagai punjernya Kerajaan Majapahit. Di keca-

matan ini banyak terserak benda-benda arkeologi pening-
galan Kerajaan Majapahit. Museum Trowolan, Pendopo 

Agung, Candi Tikus, kolam Segaran, dan masih banyak lagi 
peninggalan Majapahit berada di kecamatan ini.  Masdukin.
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yang dipatok Kasmari bervariasi, 
mulai dari Rp 2000 sampai Rp 
15.000/biji.

Sehari-hari Kasmari mempe-
kerjakan 13 orang dan 12 orang 
kerja borongan. Karyawati  Kas-
mari bekerja mulai Pk. 08.00 sd 
16.00. Hampir semua 
karyawati Kasmari 
adalah ibu-ibu rumah 
tangga. Mereka bekerja 
mencetak dan mewar-
nai. Sedangkan untuk 
pengamplasan dilaku-
kan pekerja borongan 
yang hampir semua 
adalah ibu-ibu rumah. 
Pekerja borongan yang 
mengerjakan di rumah 
ini dalam satu hari bisa 
menyelesaikan peng-
amplasan hingga 25 biji sou-
venir kartun, di mana 
ongkos per biji antara 
Rp 200 hingga Rp 
1000.

Pasar kera-
jinan fi ber 
Kasmari se-
jauh ini di 
S u r a b a y a , 
k h u s u s -
nya di 
Pasar Atum 
dan Mangga 
Dua. Ada 
toko souvenir 
yang khusus 
menampung 
atau meme-
san dari Kas-
mari. Kerap-
kali Kasmari 
m e n g i r i m 
pesanan de-
ngan naik bus. 

Lain Kasmari lain Mokh. Mas-
dukin, SE yang tinggal di Dusun 
Pakis Wetan, Desa Pakis. Melalui 
bendera Jaya Fiber Collection, 
Masdukin fokus mengerjakan 
food model, meski tetap menerima 

pesanan souvenir, mainan anak 
dan piala. Food model ma-
sih dibagi lagi kegunaannya, 
yaitu makanan untuk pemba-

ngun tubuh berupa satu set 
sayur-mayur, 

p e n g a t u r 
berupa lauk 
pauk dan 

tenaga berupa 
nasi dan 
mie.

Selain me-
menuhi pesan-
an dari Pasar 

Turi Surabaya 
dan Malang, 
Masdukin ba-

nyak menerima 
pesanan dari Di-
nas Kesehatan. 
“Kami lebih 
senang kalau 

food model ber-
dasarkan pesan-

an. Sejauh ini yang banyak 
pesan dari Dinas Kesehat-
an yang didistribusikan ke 
sekolah-sekolah,” kata Mas-
dukin, yang selain sebagai 
perajin juga memberi pela-
tihan kerajinan fi berglass 
melalui Gema Surya Maja-
pahit Institute ini.

Harga satu set food 
model, yang terdiri atas 
50 – 60 item, harganya 

berkisar antara Rp 150.000 sam-
pai Rp 200.000. Sedangkan untuk 
satu porsi makanan yang terdiri 
atas nasi, satu potong ayam dan 
tahu harganya Rp 50.000 sampai 
Rp 60.000.

Meski belakangan barang seje-
nis dari Cina membanjir di Tanah 
Air dengan harga yang jauh lebih 
miring, tapi Masdukin tidak gen-
tar. Pasalnya, barang-barang se-
jenis dari Cina umumnya terbuat 
dari plastik dan ringan serta buat-
an pabrik. 

“Kami berani bersaing dengan 
produk food model dari Cina. Seka-
rang ini orang kalau beli melihat 
kualitas. Kiat kami tidak sekadar 
bagus, tetapi bahan juga, yaitu dari 
fi ber. Produk Cina tidak ada yang 
dari fi ber. Selain itu, produksi kami 
murni hand made,” kata Masdukin 
yang juga mempekerjakan ibu-
ibu rumah tangga sebagai tenaga 
 borongan ini.(dedi)
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Kasmari (kanan) dan istri.
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Ny. Vita Gamawan Fauzi memberi sambu-
tan saat rapat persiapan penyelenggaraan 
BBGRM IX dan HKG PKK ke-40 di Gedung 
Grahadi, 15 Maret 2012.

6. Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur dan Sekdaprov. 
Jawa Timur dalam rapat per-
siapan di Hotel Singgasana 
Surabaya, 20 Maret 2012.

Peserta rapat persiapan di Ho-
tel Singgasana Surabaya.

Gubernur Jatim, Dr H. Soekarwo, memberi sambutan di acara yang 
sama.

Persiapan BBGRM IX dan HKG Persiapan BBGRM IX dan HKG 
PKK ke-40 di SurabayaPKK ke-40 di Surabaya
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a. Wawancara tim penilai di Desa Gading Watu, Kec. Men-
ganti, Kab. Gresik.

b. Tim penilai meninjau pos kamling Desa Gading Watu.
c. Tim penilai di Desa Gunungsari, Kec. Arjosari, Kab. 

Pacitan. 
e. Tim penilai disambut hadrah.
f. Tim penilai tingkat nasional wawancara di Desa Duwet, 

Kec. Bendo, Kab. Magetan.

Kegiatan Penilaian Gotong Royong Kegiatan Penilaian Gotong Royong 
Terbaik di Jawa TimurTerbaik di Jawa Timur
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