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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Praktik paling elementer dalam pene-
rapan nilai-nilai gotong royong dalam 
masyarakat Indonesia, dilalui de-
ngan cara musyawarah dilakukan 
mulai dari tingkatan bawah seperti 

rembug desa dan gugur gunung. Dalam musya-
warah tidak membedakan status dan golongan. 
Baik tua maupun muda, tinggi dan kecil. Namun, 
musyawarah harus mampu menyelesaikan per-
bedaan yang ada. 

Itulah yang mendapat titik tekan pada puncak 
pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-42 Tingkat Jawa Timur, yang di-
gelar di Ngawi, 12 – 15 Mei 2014. Patut dicatat, 
pernyataan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang 
menekankan bagaimana nilai-nilai gotong royong 
tertanam dengan subur dalam masyarakat kita. 
Jika  tidak dikembangkan, maka budaya liberal 
akan masuk. Jika liberalisasi berkembang maka 
yang terjadi adalah pemerintah tidak dianggap 
hadir dalam masyarakat.

Dalam edisi Gema Desa kali ini, kami turunkan 
serangkaian acara tersebut dengan segala pernik- 

perniknya, mulai dari pameran pembangunan 
produk-produk unggulan, pencanangan Gemar 
membacakan cerita kepada anak sebelum tidur, 
hingga pelaksanaan lomba pasar desa, lomba ke-
lurahan/desa terkait dengan nilai gotong-royong 
dan pemberian penghargaan Pro-Poor Award ke-
pada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur.

Dalam edisi ini, segenap persoalan terkait de-
ngan pembangunan di Provinsi Jawa Timur de-
ngan suasana gegap gempitanya akan disajiak. 
Hal itu dimaksudkan, untuk semua yang diker-
jakan secara gotong royong dan masyarakat di-
jadikan sebagai subjek pembangunan (people 
centre development) dalam penyusunan peren-
cana annya mulai dari tingkat RT/RW, desa, ke-
lurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga 
provinsi. Dengan demikian, seperti diharapkan 
kepala daerah di provinsi ini, hendaknya masyara-
kat aktif dalam memberikan usul pemba ngunan 
yang akan dilakukan dan menjadi  panduan se-
lama satu  hingga lima tahun ke depan.

Betapa pun, di provinsi ini dan secara keselu-
ruhan kenyataan dalam masyarakat Indonesia, 
memiliki keberagaman suku, agama, ras adat 
dan budaya, yang menunjukkan kemajemu-
kan dan pluralitas. Syukurlah, meski terdapat 
banyak perbedaan antara agama, suku, antar-
golongan dan partai namun isinya tetap satu: 
Bangsa  Indonesia.

Semoga dengan sajian Laporan Utama dan 
segenap artikel pendukungnya dalam Gema 
Desa kali ini, mampu memberikan gambaran yang 
jelas. Dengan kebijakan yang dihasilkan dalam 
pembangunan di provinsi ini, outputnya dapat di-
rasakan seluruh masyarakat terutama yang mar-
jinal atau terpinggirkan. Mereka pun diajak ikut 
merasakan hasil pembangunan yang telah dilaku-
kan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/
kota, sehingga masyarakat secara luas menjadi 
orang yang lebih berdaya, berkarya untuk menata 
kehidupan yang lebih baik dan layak.

Nah, selamat membaca. Semoga bermanfaat!

Kebersamaan untuk 
Membangun Negeri
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NGAWI menjadi pusat 
perhatian untuk pen-
canangan Bulan Bakti 
Gotong Royong Ma-

syarakat (BBGRM) XI dan Hari Ke-
satuan Gerak (HKG) Pembina an 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-
42. Inilah kesempatan emas bagi 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo 
untuk mengingatkan kembali akan 

pentingnya gotong royong sebagai 
senjata melawan liberalisme. Per-
soalan ini cukup penting karena 
tanpa perlawanan terhadap libe-
ralisme yang terjadi kekuasaan 
bisa dibeli dan dikendalikan uang. 

Benarkah dalam tradisi ma-
syarakat kita yang telah diajarkan 
leluhur bangsa Indonesia terjadi 
kekuasaan dengan model tran-

saksi semeriah kita di era refor-
masi? Itulah yang hendak dijawab 
dalam perhelatan yang dicanang-
kan pada Selasa, 13 Mei 2014, di 
Alun-alun Kabupaten Ngawi.

Memasuki arena kegiatan, sua-
sana meriah sudah terasa dengan 
melubernya peserta, baik di acara 
pembukaan maupun di arena pa-
meran pembangunan. Kegiatan 
ini, yang dihadiri seluruh pimpinan 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa 
Timur ini dimulai dengan pentas 25 
dalang cilik yang bermain serentak 
membuat kagum Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo beserta rombong-

Alam demokrasi yang menjadikan ajang transaksi 
“wani pira” menjadi kegelisahan bersama. Nilai-

nilai gotong royong harus menjadi acuan menata 
masyarakat.

Pencanangan BBGRM XI dan HKG PKK ke-42 di Ngawi

Lawan Liberalisme, Ingatkan 
Semangat Gotong Royong
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an. Pada kesempatan tersebut, 
sebuah keistimewaan karena di-
hadiri juga Wakil Gubernur Jatim 
Saifullah Yusuf. Sehingga, kedua 
pasangan pimpinan daerah, Gu-
bernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Timur, hadir secara khusus dalam 
kegiatan tersebut.

Mengawali sambutan  seba gai 
tuan rumah kegiatan, Bupati 
Ngawi Budi Sulistyono menyam-
paikan visi Kabupaten Ngawi yang 
‘Ramah’ selalu ingin sejahtera dan 
berakhlak berbasis pedesaan, se-
hingga posisi desa akan dikem-
bangkan terus. Saat ini, tanaman 
padi di wilayah Ngawi sekitar 400 
ribu ton, surplus setelah dikon-
sumsi orang Ngawi dan akan 
diting katkan terus.

“Selain itu, program gerakan 
tuntas gizi buruk ada 420 anak 
dengan gizi buruk pada awal 
2013 lalu. Ngawi punya program, 

pimpin an SKPD wajib menjadi 
bapak asuh, sehingga bisa mengu-
rangi anak gizi buruk, dan kini ting-
gal 138 anak gizi buruk pada akhir 
tahun 2013,” terang Bupati Ngawi.

Menjadikan kesempatan terse-
but untuk mempromosikan dae-
rahnya, Bupati Ngawi memamer-
kan bahwa Kabupaten Ngawi 
memiliki wisata sejarah Benteng 
Pendem yang dibangun pada 
1839 sebagai pusat pertahanan 
Belanda. Ada batik Ngawi dan teh 
Jamus. “Jika tidak singgah dulu, 
maka kurang lengkap saat me-
ngunjungi Ngawi,” ajaknya.

Puncak acara yang menekan-
kan pentingnya memelihara se-
mangat gotong royong ini, cukup 
menarik penjelasan Kepala Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, Zarkasi 
saat mengawali pencanangan 
tersebut. Menurutnya, kegiatan 
ini dilaksanakan dengan harapan 
mampu meningkatkan kepedu-
lian dan peran aktif masyarakat 
dalam upaya meningkatkan sikap 
kegotong-royongan dan penguat-
an integritas bangsa menuju ma-
syarakat adil, makmur, sejahtera, 
dan mandiri.

Dalam rangka BBGRM dan 
HKG PKK juga dilaksanakan pe-
nilaian gotong royong terbaik, 
lomba pasar desa, lomba kesatu-
an gerak PKK, lomba 10 program 

PKK se-Jawa Timur. Selain itu, di 
Alun-alun Kabupaten Ngawi juga 
dilaksanakan pameran kerajinan 
dan produk unggulan Jawa Timur 
selama tiga hari, 13 – 15 Mei, 
yang diikuti 118 peserta pameran 
se-Jawa Timur.

Liberalisme Merusak 
Kepribadian Bangsa

Pernyataan Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo cukup mengejut-
kan. Dalam sambutannya, Guber-
nur menuturkan keprihatinannya 
atas nilai liberalisme akan meru-
sak sendi-sendi budaya masyara-
kat yang guyub, sehingga hanya 
dengan gotong royong menjadi 
cara tepat melakukan perlawanan. 
“Jaga semangat gotong royong 
agar kita tidak dilibas dan digerus 
liberalisme. Hanya dengan gotong 
royong kita bisa menghadapi li-
beralisme,” tegas Pakde Karwo, 
sapaan akrab Gubernur Jatim itu.

Jika budaya liberalisme tidak 
segera dilawan dengan cara go-
tong royong maka menyebabkan 
nilai etika, sopan santun moral 
akan hilang. Untuk itu, Soekarwo 
berpesan pada Bupati/Walikota, 
Lurah, Camat, Kepala Desa dan 
seluruh elemen pemerintahan 
agar melawan liberalisme de-
ngan menyelesaikan setiap ma-
salah dengan cara musyawarah 
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 mufakat. 
“Liberalisme akan menjadi 

permasalahan serius jika paham 
tersebut telah masuk dalam nilai-
nilai budaya masyarakat. Peme-
rintah dianggap tidak ada fungsi-
nya, hanya mereka yang memiliki 
kekuasaan dan uang yang akan 
menang sehingga pemerintah di-
anggap tidak hadir di dalam ke-
hidupan masyarakat,” tutur Pakde 
Karwo. 

Lebih dari itu, liberalisme 
menghancurkan sendi sendi ke-
percayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Maka pemerintah dan 
masyarakat harus kembali kepada 
nilai-nilai musyawarah. Musyawa-
rah yang dilakukan secara mu-
fakat dengan cara gotong royong 
menjadi ciri khas budaya yang di-
lakukan masyarakat Jatim dalam 

menyelesaikan se-
gala persoalan. 

Masyarakat In-
donesia dan Jatim 
pada khususnya 
memiliki kebe ra-
gam an Suku, Aga-
ma, Ras Adat dan 
Budaya yang be-
gitu majemuk. Akan 
tetapi meskipun ter-
dapat banyaknya 
perbedaan antara 
agama, suku, antar 
golongan dan partai 
namun isinya tetap 
satu yakni Bangsa 
Indonesia.  

Gotong  royong 
dengan cara musya-
warah bisa dilaku-
kan mulai dari 
ting katan bawah 
seperti rembug desa 
dan gugur gunung. 
Musyawarah tidak 
membedakan status 
dan golongan. Baik 
tua maupun muda, 
tinggi dan kecil akan 

tetapi musyawarah harus mampu 
menyelesaikan perbedaan yang 
ada. “Jika budaya ini tidak dikem-
bangkan, maka budaya liberal akan 
masuk. Jika liberalisasi berkembang 
maka yang terjadi adalah pemerin-
tah tidak dianggap hadir dalam ma-
syarakat,” katanya.

gotong royong harus diperta-
hankan dan diperingati, karena itu 
adalah sarana dan cara bangsa 
Indonesia dalam menyelesaikan 
masalah, karena masyarakatnya 
majemuk baik, golongan, ras, 
maupun suku. Artinya, semua di-
musyawarahkan. Jangan terseret 
antar suku, ras atau golongan.

Dengan gotong royong, maka 
akan membuka ruang yang le-
bar pada masyarakat. Hidupkan 
kembali rembug desa, agar nilai 

nilai khas desa tidak hilang. “Saya 
minta pada Bapemas dan Kades 
agar dilombakan rembug desa 
dan cari yang terbaik. Maksudnya 
agar suara rakyat kecil ini belajar 
untuk bisa didengarkan. Ini pen-
ting. Intinya, gotong royong harus 
memang dan jangan kalah dengan 
liberaliasi dengan wani piro-nya,” 
tutur Soekarwo.

Hasil pembangunan yang di-
laksanakan dengan pendekatan 
gotong royong dan pola partisi-
patoris inilah sehingga Jatim ber-
hasil mendapatkan penghargaan 
dari Presiden berupa Parasamnya 
Purnakarya Nugraha untuk ma-
syarakat Jatim.  

Pada kesempatan itu, Pakde 
Karwo mengapresiasi gagasan 
mengenai Ikrar Gotong Royong 
yang disampaikan perwakilan dari 
berbagai elemen masyarakat di Ka-
bupaten Ngawi. Ini dapat mening-
katkan semangat bergotong royong 
bagi seluruh masyarakat di Jatim. 

Di acara tersebut, Pakde me-
nyerahkan penghargaan pada 
peserta lomba pelaksana gotong 
royong terbaik kepada Bupati/
Walikota. Untuk pemenang I di-
raih oleh Kota Madiun, pemenang 
II diraih oleh Kota Surabaya se-
dangkan pemenang III diraih oleh 
Kota Kediri.  Untuk kategori desa, 
Pemenang I diraih oleh Kabupa-
ten Pacitan, Pemenang II diraih 
oleh Kabupaten Ngawi dan Pe-
menang III diraih oleh Kabupaten 
 Lamongan.

Selain itu, Gubernur Soekarwo 
juga memberikan bantuan pro-
gram kepada Kabupaten Ngawi 
berupa CSR dari Bank Jatim 
sebesar Rp 628.800.000. Sedang-
kan dari Bank UMKM diserah-
kan Dana Bergulir UKM sebesar 
Rp350 juta kepada Bank UMKM 
cabang Ngawi dan Dana Bergulir 
UKM Cabang Madiun sebesar Rp 
500 juta. (yad)

Laporan UtamaLaporan Utama
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Pameran Produk Unggulan, 
Jatim Songsong Pasar Global

DALAM rangkaian puncak pencanangan 
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-42 Tingkat Jawa Timur, 
di Alun-alun Kabupaten Ngawi juga di-

laksanakan pameran kerajinan dan produk unggulan 
Jawa Timur selama tiga hari, 13 – 15 Mei 2014. Di-
ikuti 118 peserta pameran se-Jawa Timur, terdiri dari 
38 peserta dari Kabupaten/Kota, dari SKPD tingkat 
Provinsi Jawa Timur ditambah 16 SKPD dari Kabu-
paten Ngawi sebagai tuan rumah serta UKM yang 
memberikan partisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo membuka pame-
ran produk unggulan tersebut, ditandai penggunting-
an pita oleh Ny Nina Soekarwo. Seperti diharapkan 
Gubernur Jatim, pameran produk ungulan berskala 
tingkat provinsi ini pada dasarnya berorientasi ke de-
pan untuk bersaing di era pasar global.

“Peran aktif dari masyarakat seperti yang terjadi 
sekarang ini bisa memacu produk lokal bisa bersa-
ing secara global, maka upaya pameran produk dae-
rah terus kita lakukan,” kata Pakde Karwo, panggilan 
akrabnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pember-
dayaan Masyarakat (Bapemas) Jawa Timur, Zar-
kasi, sebagai leading sector dari kegiatan tersebut 
menjelaskan pihaknya all out mempersiapkan pame-
ran bertaraf nasional 2014 ini.  “Target dari digelarnya 
pameran produk unggulan ini diharapkan ada tindak 
lanjut baik untuk pengusaha maupun para peserta 
pameran bisa langsung kontak dagang dengan para 
konsumen. Selain itu, di Jawa Timur hampir 80 persen 
masih didominasi Industri Kecil Menengah (IKM) yang 
berbasis agro olahan.”

Setelah dibuka secara resmi, berbagai kegiatan di-
lakukan di panggung utama pameran. Dengan meng-
gelar kegiatan simulasi menuju kesejahteraan keluar-
ga. Di antaranya, sebagaimana dipantau Gema Desa 
di lokasi, dilakukan tim dari PKK Kabupaten Gresik, 
yang menyajikan simulasi untuk menggalakkan pro-
gram Keluarga Berencana. Keluarga Berencana tak 
hanya bisa dilakukan bagi para ibu tapi juga membu-
tuhkan partisipasi dari para bapak. Misalnya, dengan 
vasektomi, sebuah pemasangan alat untuk memutus 
angka kelahiran.

Tampak, juga partisipasi dari Kabupaten Pame-
kasan, dengan menampilkan kesenian dipadu de ngan 
kegiatan simulasi. Dialog dalam simulasi berlangsung 
cukup memikat pengunjung, karena penampilan kese-
ni an dan busana khas dari daerah tersebut. Bahkan, 
di lokasi lain dan sejumlah daerah telah mempersiap-
kan diri untuk tampil dengan busana dan kesenian 
khas masing-masing.

Dalam pameran produk unggulan tersebut, dime-
riahkan dengan beberapa kegiatan seperti Parade 
Band Pelajar dan Umum, Drum Band, Lomba Lukis 
TK dan SD, Lomba Lawak SMA dan Umum, Lomba 
Vokal SD, SMP dan SMA serta Campursari. Tema 
BBGRM dan HkG PKK Tahun 2014 adalah “Dengan 
BBGRM dan HKG PKK Kita Tingkatkan Partisipasi 
Keluarga Dalam Pembangunan Untuk Mewujudkan 
Masyarakat Yang Berintegrasi dan Mandiri”.

Kegiatan ini, merupakan kehormatan dan kebang-
gaan bagi Pemerintah Kabupaten serta masyarakat 
Ngawi, yang terpilih sebagai tempat dilaksanakannya. 
Kegiatan  ini merupakan suatu kesempatan yang baik  
bagi Masyarakat Ngawi khususnya untuk ikut berpar-
tisipasi dalam kemeriahan acara yang dihadiri seluruh 
Kab/Kota Se-Jawa Timur. 

Even ini merupakan lahan promosi bagi UKM yang 
ada di Kabupaten Ngawi untuk memamerkan produk 
unggulan yang dimiliki. Didukung oleh tempat yang 
nyaman dan lokasi pameran yang strategis, yaitu di 
Alun-Alun Kabupaten Ngawi yang ditata dengan in-
dah. (yad)
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Bagi Pacitan, pengharga-
an ini merupakan kelan-
jutan dari keberhasilan 
sebelumnya, setelah 

penghargaan Piala Parasamya 
Purnakarya Nugraha, akhir April 
lalu. Penyerahan Piala peng-
hargaan diterima langsung oleh 
Bupati Pacitan, Indartato yang 

diserahkan oleh Gubernur Jawa 
Timur, Soekarwo. 

Desa Jeruk mendapatkan gelar 
juara ini setelah mengalahkan pu-
luhan desa lainnya di Jatim untuk 
kategori Desa Pelaksana Gotong 
Royong. Untuk kategori desa, Pe-
menang II diraih oleh Kabupaten 
Ngawi dan Pemenang III diraih 

oleh Kabupaten Lamongan. Se-
mentara untuk kategori Kelurahan, 
pemenang I diraih oleh Kota Ma-
diun, pemenang II diraih oleh Kota 
Surabaya sedangkan pemenang 
III diraih oleh Kota Kediri. 

Dalam kegiatan ini, juga diberi-
kan penghargaan bagi Pemenang 
Lomba Pasar Desa Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014. Terbaik I di-
raih Pasar Sumber Rejeki, Desa 
Kapas, Kecamatan Kapas, Kabu-
paten Bojonegoro. Terbaik II diraih 
Pasar Desa Selopuro, Desa Selo-
puro, Kecamatan Selopuro, Kabu-
paten Blitar; Juara III diraih Pasar 
Pangkah, Desa Pangkahkulon, 
Kecamatan Ujungpangkah, Kabu-
paten Gresik; dan Juara IV diraih 

Dari Desa Gotong Royong 
hingga Pasar Desa

Berkaitan  dengan pelaksanaan Puncak Peringatan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) 

XI diberikan penghargaan khusus kepada Desa dan 
Kelurahan sebagai Pelaksana Gotong Royong Terbaik 

tingkat Provinsi. Berhasil meraih Juara Desa adalah 
Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.



Edisi Mei 2014

Pasar Kemlali, Desa Kemlagi, Ka-
bupaten Mojokerto.

“Alhamdulillah meskipun baru 
1 tahun Pasar Raya Desa Kemlagi 
yang pengelolaannya dilakukan 
sepenuhnya oleh desa dengan 
membentuk pengurus dan pe-
ngawas pasar pada tahun 2014 ini 
dapat meraih juara 4 dalam Lomba 
Pasar Desa tingkat Jawa Timur,” 
tutur Kanzul Irvan, Ketua Pasar 
Desa Kemlagi pada Gema Desa.  

Penyerahan hadiah dilakukan 
pada acara Puncak Peringtatan 
Bulan Bhakti Gotong Royong dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat 
Jawa Timur 2014. Kades Kemlagi, 
Abd. Wahab SE menerima hadiah 
dari Wagub Jatim H Syaifullah Yu-
suf.

Dengan diraihnya juara tersebut 
diharapkan ke depan dapat lebih 
meningkatkan peranan pasar desa 
dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan pendapatan asli 
desa. Setelah penyerahan peng-
hargaan, dilanjutkan dengan Temu 
Karya Pemenang Lomba Pasar 
Desa Tingkat Jawa Timur Tahun 
2014, yang diadakan di Madiun. 

Pada kesempatan tersebut, M 
Yasin, pelaksana Lomba Pasar 
Desa mengatakan, pihaknya sudah 
melakukan penilai secara objektif 
bagi pengembangan perekonomi-
an desa dengan pasar desa. “Saya 
mengkhawatirkan dinilai kurang 
objektif. Setelah kami teliti kem-
bali, bersama Tim Penilai, memang 
akhirnya harus memutuskan yang 
terbaik menjadi juara dalam pasar 
desa,” tuturnya di depan peserta 
dan disaksikan Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Provinsi Jawa Timur Zarkasi.

Pada kesempatan tersebut, 
Zarkasi menuturkan pengalaman-
nya ketika setiap hari Minggu dan 
hari libur ke pasar. “Tentu saja, 
saya hanya mengantarkan istri un-

tuk melihat langsung jual-beli dan 
keberlangsungan pergerakan eko-
nomi di tingkat bawah. Nah, saya 

tahu persis harga sayuran dan ke-
butuhan pokok sehari-hari ya, dari 
kegiatan ke pasar itu. Langsung, 
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Penghargaan Karya Penanggulangan Kemiskinan 
(Pro-Poor Award) 2014

Kategori Pemerintahan
Juara I 
Pemkab Banyuwangi di bidang bantuan dan perlindungan sosial. 
Trofi  dan Piagam, serta uang pembinaan Rp 70.000.000.
Juara II 
Pemkab Nganjuk dengan kategori bidang pemberdayaan masyarakat
Trofi  dan Piagam, serta uang pembinaan Rp 70.000.000.
Juara III 
Kabupaten Bondowoso dengan kategori bidang pemberdayaan usaha mikro dan 
kecil.
Trofi  dan Piagam, serta uang pembinaan Rp 70.000.000.

Kategori Lembaga Non-Pemerintah 
Perkumpulan Brenjonk Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mo-
jokerto.
Trofi  dan Piagam serta uang pembinaan sebesar Rp 30.000.000. 
Kategori Perseorangan 
Dra ME Budi Siwi R, warga Desa Mungut, RT/RW 01/01, No 30 Kecamatan Padas, 
Kabupaten Ngawi.
Trofi  dan Piagam, serta uang pembinaan Rp 25.000.000. 

Pemenang Lomba Pasar Desa Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014

Terbaik I  
Pasar Sumber Rejeki, Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. 
Trofi  dan Penghargaan, Rp 25.000.000.
Terbaik II 
Pasar Desa Selopuro, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar
Trofi  dan Penghargaan, Rp 22.500.000.
Terbaik III 
Pasar Pangkah, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten 
Gresik
Trofi  dan Penghargaan, Rp 20.000.000.
Terbaik IV 

Pasar Kemlali, Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.
Trofi  dan Penghargaan, Rp 17.500.000.
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bukan dari orang lain,” tutur Zarka-
si, disambut tepuk tangan peserta 
dan sejumlah pejabat di lingkungan 
Bapemas Jatim.

Kegiatan pasar dan nilai-nilai 
kegotongroyongan masyarakat, 
begitu tercermin dengan kegitan 
ini. Karena itu, kekhawatiran mun-
culnya paham liberal yang tidak 
cocok diterapkan dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan berma-
syarakat di Indonesia, bisa dielimi-
nasi. Karena, paham tersebut me-
mentingkan kekuatan individu, atau 
kelompok saja dalam memberikan 
pengaruh untuk menentukan se-
buah putusan. Pandangan itu, jelas 
tidak sama dengan yang selama 
ini dianut dan biasa dijalankan ma-
syarakat Indonesia. Liberal bisa 
membuat masyarakat makin anti 
pati dengan pemerintahnya, kare-

na apapun keputusan yang dikelu-
arkan dan tidak sepaham dengan 
mereka langsung disikapi dengan 
berbagai cara.

Menariknya, Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo juga menyerah-
kan berbagai tropi kejuaraan lomba 
tingkat Provinsi Jatim dan bantuan 
kepada sejumlah masyarakat ber-
prestasi di Jatim.  

Penghargaan Karya Penang-
gulangan Kemiskinan (Pro-Poor 
Award) 2014, Juara I diberikan 
kepada Pemkab Banyuwangi di 
bidang bantuan dan perlindun-
gan sosial. Juara II diraih Pemkab 
Nganjuk dengan kategori bidang 
pemberdayaan masyarakat; Juara 
III diraih Kabupaten Bondowoso 
dengan kategori bidang pember-
dayaan usaha kecil dan mikro. 
Kepada kategori pemerintah ini, 

Pemprov Jatim memberikan ma-
sing-masing berupa trofi  dan pia-
gam, serta dana pembinaan senilai 
Rp 70.000.000.

Sementara untuk kategori lem-
baga non-pemerintah diberikan 
kepada Perkumpulan Brenjonk 
Desa Penanggungan, Kecamatan 
Trawas, Kabupaten Mojokerto, 
mendapat trofi  dan piagam ser-
ta uang pembinaan sebesar Rp 
30.000.000. Penghargaan Karya 
Penanggulangan Kemiskinan (Pro-
Poor Award) 2014 ini, juga diberi-
kan dengan kategori perseoran-
gan yang berhasil diraih Dra ME 
Budi Siwi R, warga Desa Mungut, 
RT/RW 01/01, No 30 Kecamatan 
Padas, Kabupaten Ngawi, yang 
mendapatkan trofi  dan piagam, 
serta uang pembinaan sebesar Rp 
25.000.000. (yad)

10

Laporan UtamaLaporan Utama



Edisi Mei 2014

Laporan UtamaLaporan Utama

PADA acara Puncak Peringatan Bu-
lan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBRGM) XI dan Hari Kesatuan Gerak 
PKK ke-42 Jawa Timur di Ngawi, Selasa, 

13 Mei 2014, menjadi forum untuk mencanangkan 
Gerakan Membaca Buku pada Anak Sebelum Ti-
dur. Hal itu dilakukan Ketua Tim Pengerak PKK 
Provinsi Jawa Timur Ny Nina Soekarwo.

Melalui pencanangan itu, diharapkan mampu 
memberikan rangsangan positif pada anak usia Ba-
lita agar memiliki kegiatan gemar membaca yang 
lebih, utamnya saat di masa pertumbuhannya. 
“Melalui gerakan membaca ini, diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah dalam hal pengetahuan 
dan lainnya. Saya berharap hal ini dapat dilakukan 
para orangtua, agar anak juga merasa nyaman se-
belum tidur. Yang tak kalah pentingnya, sebelum 
tidur ajak anak untuk berdoa dan doa kan anak 
agar menjadi anak bermanfaat,” Nina Soekarwo. 

Bude Karwo, panggilan akrab Ketua Penggerak 
PKK Provinsi Jawa Timur itu, membacakan sam-
butan Ketua Umum Penggerak PKK Ita Gamawan 
Fauzi. Menurutnya, pencanangan gerakan memba-
ca buku pada anak menjelang tidur, yang dimaksud-
kan sebagai upaya pembentukan pondasi karakter 

Gerakan Baca Buku untuk Anak Sebelum Tidur

11
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anak, meningkatkan daya nalar 
anak, serta menumbuhkan ikat-
an emosional orang tua pada 
anak. ”Mulai nanti malam, ba-
cakan buku dongeng pada anak 
sebelum tidur, Jangan ditunda. 
Jadilah ibu dan orang tua yang 
baik bagi anak dan keluarga 
kita,” pesannya.

Pada kesempatan itu, dibe-
rikan penghargaan berbagai 
lomba kader PKK oleh Ketua 
Penggerak PKK Provinsi Jawa 
Timur, Nina Soekarwo. Lomba 
10 Program PKK diberikan ke-
pada Kabupaten Tulungagung, 
Kabupaten Ngawi, Kabupaten 
Ponorogo, Kabupaten Bojone-
goro, Kabupaten dan Kota Mo-
jokerto serta Kota Kediri. Kader 
Penyuluh PKK terbaik, yakni 
Umi Habibah asal Trenggalek, 
Dyah Permana dari Gresik dan 
Rini dari Kabupaten Mojokerto. 
Selain itu juga diberikan sertifi kat 
Logo Batik Emas kepada Kabu-
paten Ngawi. 

Patut dicatat, tahun 2014 mer-
upakan kebanggaan bagi Kabu-
paten Ngawi, yang mendapatkan 
beberapa prestasi dan penghar-
gaan yang dikomandoi Bapemas 
Kabupaten Ngawi. Prestasi yang 
dimaksudkan antara lain juara II 

Lomba Gotong Royong tingkat 
Provinsi Jatim, masuk nominasi 
6 besar dalam kategori lomba 10 
Program Pokok PKK Tingkat Na-
sional dan masuk nominasi 2 be-
sar dalam Lomba Pro Poor Award 
Tingkat Provinsi Jatim. (yad)
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Berbagai inovasi pro-
gram penanggulangan 
kemiskinan dan per-
lindungan sosial telah 

dijalankan Pemerintah Kabupa-
ten Banyuwangi. Hal itu membu-
at Pemprov Jawa Timur memberi 
penghargaan ‘Pro-Poor Award’ 
yang diserahkan Gubernur Jawa 
Timur, Soekarwo kepada Bu-
pati Banyuwangi Abdullah Azwar 
Anas dalam acara puncak pen-
canangan Bulan Bhakti Gotong 
Royong (BBGRM) di Kabupaten 
Ngawi. 

Sejauh ini, Banyuwangi 
sukses tekan angka kemiskinan 
hingga 9,93 persen. Berbagai 
program terus dijalankan, terma-
suk program perlindungan sosial 
untuk masyarakat miskin. Hasil-

nya, tingkat kemiskinan di Tanah 
Osing, sebutan Banyuwangi, 
berhasil ditekan hingga 9,93 per-
sen dari angka 20 persen sebe-
lum 2010.

Program yang tengah diga-
lakkan Pemkab Banyuwangi itu, 
tidak hanya bersumber dari dana 
APBD, berbagai program itu juga 
didorong skema public private 
partnership (PPP) yang melibat-
kan swasta dan BUMN.

Bupati Banyuwangi, Abdullah 
Azwar Anas mengatakan, perlin-
dungan sosial dan pengentasan 
kemiskinan adalah muara dari 
semua program pembangunan 
di kabupaten berjuluk The Sun-
rise of Java itu. Di Banyuwangi, 
kata dia, terdapat lima peraturan 
daerah (Perda), delapan pera-

turan bupati (Perbup), 29 ke-
putusan bupati, dan satu surat 
edaran, yang mengatur masalah 
perlindungan sosial dan pengen-
tasan kemiskinan.

“Hasilnya, tingkat kemiskinan 
bisa ditekan ke level 9,93 persen 
dari angka 20 persen pada tahun 
sebelum 2010. Kami siapkan 
pro-poor regulation yang nanti-
nya tercermin pada APBD kami 
dengan konsep pro-poor bud-
geting,” terang Azwar Anas.

Konsep program pengenta-
san kemiskinan ini, lanjut dia, 
ada yang karitatif atau jangka 
pendek, ada juga yang lebih ba-
nyak bersifat transformatif dan 
jangka panjang melalui pember-
dayaan masyarakat, ada per-
luasan akses pendidikan, serta 

Penghargaan ‘Pro-Poor Award’ 
untuk Banyuwangi 
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program peningkatan kapasitas 
warga.

“Enam strategi penanggu-
langan kemiskinan di Banyu-
wangi, yaitu pembangunan 
 sistem perlindungan sosial bagi 
penduduk miskin dan rentan 
miskin, peningkatan akses pe-
layanan dasar, pemberdayaan 
kelompok miskin, pembangunan 
inklusif, penguatan kelembagaan 
dan reorientasi kebijakan,” papar 
bupati yang pernah mengenyam 
studi ilmu kepemerintahan di 
Harvard Kennedy School of Go-
vernment, Amerika Serikat itu.

Selain itu, terdapat sejum-
lah program perlindungan so-
sial di Banyuwangi, di antaranya 
program Banyuwangi Cerdas 
dengan anggaran Rp 8 miliar per 
tahunnya. Program ini mengco-
ver beasiswa bagi pelajar dan 
mahasiswa kurang mampu.

Selain di kampus yang ada 
di Banyuwangi, mahasiswa juga 
akan dikuliahkan ke sejumlah 
kampus negeri di luar kota. “Ti-
dak hanya dibiayai sekolahnya, 
Pemkab Banyuwangi juga mem-
beri bantuan biaya hidup untuk 
mahasiswa yang mengikuti pro-
gram ini,” jelas Anas.

Untuk mendukung Banyu-
wangi Cerdas, masih kata Anas, 
juga digelar program Banyu-
wangi Belajar dan Siswa Asuh 
Sebaya (SAS) untuk memasti-

kan semua anak mendapat pen-
didikan layak di Banyuwangi, 
mulai dari tingkat dasar sampai 
menengah atas.

“Khususnya program SAS, 
telah menjadi nominator MDGs 
Award tingkat nasional dengan 
me nyisihkan ratusan program 
pendidikan dari kabupaten/kota 
lain di Indonesia. Hasilnya, dari 
tahun ke tahun, angka putus se-
kolah di Banyuwangi terus menu-
run.”

Untuk tingkat SD/MI, angka 
putus sekolah tinggal 0,03 per-
sen pada tahun 2013. Di tingkat 
SMP/MTs, tersisa 0,42 persen. 
Pada level SMA/SMK/MA, tersi-
sa 0,83 persen. “Untuk program 
jaminan kesehatan, Pemkab Ba-
nyuwangi menyiapkan anggaran 
Rp 19 miliar untuk menangani 
masyarakat miskin yang be-
lum tersentuh program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN),” ka-
tanya lagi.

Kata Anas, program ini 
dinama kan jaminan kesehatan 
masya rakat miskin (Jamkesmin) 
dan jaminan kesehatan masyara-
kat Banyuwangi (JKMB). Sedang 
untuk program JKN, Banyuwangi 
mengalokasikan dana Rp 55 mi-
liar. 

Anas menambahkan, selain 
itu, Pemkab Banyuwangi juga 
memiliki program asuransi bagi 
para pekerja informal melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
Dan ada 2.500 pekerja informal 
yang diasuransikan. Mereka 
adalah penderes kelapa (peme-
rah gula kelapa), penambang 
belerang, petugas kebersihan, 
dan juru parkir.

“Risiko pekerja informal sang-
at besar, seperti penderes kela-
pa yang harus memanjat pohon 
atau petugas kebersihan yang 
berada di jalan raya. Dengan 
asuransi ini, para pekerja terse-
but memiliki jaminan perlindung-
an keselamatan saat melakukan 
tugasnya. Jika ada kecelakaan 
kerja, sudah ditanggung asuran-
si, bisa menghindarkan mereka 
dari jatuh miskin,” beber Anas. 

Jaminan kesehatan secara 
khusus juga menyasar ibu dan 
balita melalui program Harapan 
Keluarga Bahagia Sejahtera 
(Harga Pas) dan Anak Tumbuh 
Berkualitas dan Cerdas (Anak 
Tokcer). Kedua program ini men-
jamin perlindungan kesehatan 
anak sejak ibu mengandung 
hingga masa pertumbuhan 
anak melalui pemantauan dan 
dukung an gizi di Puskesmas dan 
Posyandu. “Kami siapkan Rp 
844 juta untuk program pendam-
pingan ibu hamil ini,” kata Anas.

Ada pula program bedah ru-
mah yang sejak 2011 telah mem-
perbaiki sekitar 3 ribu rumah 
warga hingga laik huni dan lebih 
sehat dengan dana Rp 7 miliar. 
“Kami juga menggandeng pihak 
swasta dan BUMN untuk pro-
gram ini,” jelas Anas.

Program pemberdayaan 
e konomi masyarakat dilakukan 
melalui Gerakan 10.000 Kolam 
Pekarangan yang saat ini telah 
mencapai 9.700 kolam, pendam-
pingan kelompok tani, dan pening-
katan kinerja usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) melalui 
Klinik UMKM, fasilitasi promosi, 
dan dana bergulir. (yad)
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BERAT sama dipikul ringan 
sama dijinjing. Itulah moto 
masyarakat Desa Dagan, 
Kecamatan Solokuro, 

Kabupaten Lamongan. Karena, 
pada dasarnya manusia memang 
tak bisa hidup tanpa berdamping-
dampingan. Bagi masyarakat Desa 
Dagan, hal itu benar-benar dipa-
hami dan dilaksanakan. “Bantulah 
sekarang selagi bisa, esok kelak 
Allah akan membalas bantuanmu”. 

Gotong royong merupakan 
salah satu ciri kehidupan sosial ma-
syarakat di negeri tercinta ini. Pola 
hidup kemasyarakatan ini memang 
telah tertanam sejak jaman dulu.

Bagi masyarakat pedesaan 
yang kehidupan masyarakatnya 

Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

Semangat Gotong Royong 
Terpacu Semakin Tinggi

Desa Dagan berhasil meraih Juara III dalam Lomba 
Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014. Sebuah kebaggaan ketika menerima 
penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur 

Jawa Timur Soekarwo.
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masih terasa kekerabatannya, 
kegiatan gotong royong ma-
sih sering dilaksanakan. Baik 
dalam kegiatan kebersamaan 
seperti membangun Masjid Da-
russalam, Madrasah dan Pasar 
Desa Dagan. 

Kegiatan perekonomian juga 
berlangsung dengan sema-
ngat gotong royong. Kegiatan 
kemasyarakatan seperti bersih 
desa, membangun pos kamling, 
pembuatan rabat beton untuk 
memudahkan akses jalan desa 
dan pembangunan drainase. 
Dari kesemua kegiatan terse-
but pembiayaan pembangunan 
dari swadaya murni masyarakat 
desa. 

Desa Dagan mempunyai ciri 
khas sebagai sentra buah nang-
ka yang melimpah saat panen 
tiba. Untuk itu, melalui kelompok 
masyarakat yang terbentuk dalam 
Usaha Bersama (KUBE) Cipta 
Rasa dan Bintang Rasa dengan 
produksi membuat keripik nangka 

juga bahan-bahan lainnya seperti 
pisang, ketela dan sukun yang bisa 
dibuat bahan keripik. 

KUBE Bintang Rasa yang 
berdiri tahun 2009 yang dipimpin 

Ny Aliatul Rohmah. Dengan modal 
awal Rp3 juta dengan anggota 10 
orang dengan memberikan pinjam-
an kepada warga yang membu-
tuhkan dengan bunga 0,5 % se-
hingga tidak membebankan warga. 
“Hingga sekarang ini modal terse-
but bisa berkembang sebesar Rp 
8.250.000,- dengan anggota ber-
tambah menjadi 20 orang,” kata Ny 
Aliatul Rohmah.

Menurutnya, dalam produksi 
keripik masih sangat sederhana. 
Maka dari itulah Pemerintah Desa 
mempunyai rencana dan mimpi 
besar untuk bisa membeli alat 
penggorengannya (oven vrayying). 
“Sehingga kam bisa segera men-
golahnya menjadi kripik nangka 
supaya lebih bernilai tinggi secara 
ekonomi dan butuh adanya pela-
tihan-pelatihan dalam pengem-
bangan usaha pembuatan keripik 

tersebut”, tuturnya.
Selain itu Desa Dagan 

mempunyai kesenian Hadrah 
Al- Banjari yang diikuti oleh 
warga. Dengan kegiatan ini, 
semakin menambah semarak 
desa, baik dalam kegiatan ke-
agamaan maupun kerohanian 
lainnya.

Desa Dagan  di bawah 
kepemimpinan Kepala Desa 
Warjidan yang terpilih men-
jadi kepala desa pada ta-
hun 2013, mempunyai tekad 
membina kebersaman dan 
keguyuban. “Kami berharap 
keguyuban dan kebersamaan 
warga desa dapat terjalin utuh 
selamanya,” tuturnya pada 
Gema Desa.

Desa Dagan dengan pen-
duduk 4.687 orang dengan 
luas wilayah 1.629 hektare 
yang penduduknya bekerja di 

sektor pertanian, peternakan, pe-
dagang, buruh bangunan dan bu-
ruh tani. 

Kepala Desa Dagan, Warjidan, 

Profi l DesaProfi l Desa
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beserta Pengurus Desa Dagan Kecamatan Solokura 
Kabupaten Lamongan.

Keistimewaan Desa Dagan di antaranya, adanya 
mobil sehat  yang membantu kegiatan Polindes  di 
desa yang fungsi  utamanya membantu warga desa 
yang mengalami musibah/sakit yang memerlukan 
penangan langsung di Rumah Sakit Umum di Kota 
Lamongan. Dengan keberdaan mobil sehat  ini juga 
merupakan swadaya murni masyarakat. 

Dengan adanya mobil sehat yang ada di Desa Da-
gan ini, akhirnya Bupati Lamongan merasa sangat 
tertarik dengan program tersebut. Hal itu ditunjukkan 
pada saat Bupati memberikan pidatonya pada saat pe-
nerimaan tim penilai dari Provinsi Jawa Timur di Desa 
Dagan. “Akhirnya, Bapak Bupati akan memberikan 
memberikan mobil sehat sebanyak 33 buah mobil ke 
kecamatan di Kabupaten Lamongan,” kata Warjidan, 
Kades Dagan. 

Dari kebersamaan dan semangat kegotong royong-
an masyarakat Desa Dagan tersebut, melalui Bape-
mas Kabupaten Lamongan mengikutkan Desa Da-
gan pada Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat 
Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan lomba di-
awali presentasi di Bapemas Provinsi Jawa Timur dan 
Desa Dagan masuk dalam  nominasi desa yang ma-
suk dalam penilaian lomba tersebut. 

Dari hasil penilaian tersebut Desa Dagan meraih 
Juara III dalam Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan penyera-
han hadiah lomba tersebut telah diserahkan langsung 

oleh Bapak Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong ke-41 dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK ke X di Kabupaten Ngawi, 
Mei lalu. (abah sugeng)
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Pencanangan BBGRM XI 
dan HKG PKK ke-42 di Ngawi
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20 Edisi Maret 2014

Pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari menjadi hal 
penting yang menjadi 
perhatian. Nelayan dan 

petani, sebagai mata pencarian 
mayoritas warga, semakin ter-
bantu dengan UPKu.

Upaya untuk memberdaya-
kan masyarakat dengan peng-
elolaa keuangan menjadi jalan 
untuk kemajuan suatu desa. 
Desa Sumberanyar, Kecama-
tan Banyuputih, Kabupaten Si-
tubondo, misalnya, menjadikan 
UPKu “Bintang” sebagai wadah 
untuk ke arah pemberdayaan 

perekonomian warga. Dengan 
membantu modal awal bagi usa-
ha, baik dengan simpan pinjam 
maupun penyediakan kebutuhan 
sehari-hari dalam bentuk kios 
dan pertokoan.

UPKu Bintang yang berdiri se-
jak 2009, kini beranggotakan 79 
orang dengan pengelolaan aset 
dana sebesar Rp 113.600.000. 
“Guna pengucuran dana, kami 
putuskan persyaratan melalui 
kelompok masyarakat (Pokmas) 
yang beranggotkan minimal 5 
orang,” tutur Bambang Suryoadi, 
Ketua UPKu Bintang Desa Sum-

UPKu Bintang Desa Sumberanyar, Banyuputih Situbondo

Memberdayakan Ekonomi 
Menuju Nelayan yang Mandiri

Pencanangan Bulan 
Bakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) akan 
mendorong masyarakat 

berpartisipasi melakukan 
gotong royong. Tim 

Penilai Tingkat Provinsi 
Jawa Timur telah 

melakukan penilaian 
lapangan di sejumlah 

daerah.



Edisi Mei 2014 21

Profi l UPKuProfi l UPKu
beranyar, pada Gema Desa.

Sebagian besar dana yang 
dikelola dengan simpan pin-
jam, sedikitnya kini terdapat 12 
kelompok masyarakat yang me-
manfaatkan keberadaan UPKu 
tersebut. Hingga Desember 
2013, memang terdapat sedikit 
hambatan dengan kurang lancar 
dan macetnya dana. 

“Dana yang macet, sekitar Rp 
21.750.000 yang ada di Pokmas. 
Sementara, kurang lancar sekitar 
Rp 17.600.000,” kata Bambang. 
Begitu pun, secara keseluruhan 
dana yang dikelola UPKu Bin-
tang mengalami perkembangan 
karena sebanyak Rp74.250.000 
terhitung lancar guna perguliran 
baru dalam kegiatannya.

Menurut sekretaris UPKu Bin-
tang, Heri Fatoni, dana awal yang 
diperoleh berasal dari PPKM se-
besar Rp80 juta, yang ketika itu 
diperoleh sebagian untuk dana 
plesterisasi sebanyak Rp40 juta. 
Selain itu, ada dana khusus dari 
APBD Kabupaten Situbondo se-
nilai Rp 40 juta.  ”Dengan peng-
elolaan yang harus memberikan 
kesadaran untuk semua warga, 
akhirnya berjalan kegiatan sim-
pan pinjam,” tutur Heri Fatoni, 
yang merasa beruntung dengan 
bendahara UPKu dipegang Kho-
lifatus Sa’adah. 

Desa Sumberanyar, Banyu-
putih Situbondo dihuni 18.267 
jiwa penduduknya, atau 6.869 
kepala keluarga. Di antara me-
reka, menganggap keberadaan 
UPKu Bintang memberikan man-
faat guna menunjang roda per-
ekonomiannya.

Menurut Heri Fatoni, dengan 
kegiatan simpan pinjam warga 
mendapat pinjaman modal awal 
untuk bakul sayur keliling, pe-
ternakan ayam potong dan ayam 
petelor, serta kios dan toko pera-
cangan. 

Di Desa Sumberanyar kini, 

mempunyai semangat baru 
dalam membangun desanya. 
Dengan adanya Kepala Desa 
Subaidi yang baru dilantik pada 
Oktober 2013, warga berharap 
adanya jalan menuju perbaikan 
dari sebelumnya.

Menurut Kades Subaidi, di 
desanya terdapat berbagai akti-
vitas warga, baik sebagai nelay-
an dan petani. Yang membang-
gakan, di Desa Sumberanyar 
terdapat Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) yang menghasilkan ikan 
tongkol dan ikan layar. “Hasil dari 
para nelayan inilah yang menjadi 
harapan warga untuk terus me-
ningkatkan taraf perekonomian,” 
tutur Kades yang dilahirkan di Si-
tubondo, 1 September 1978.

Tentang keberadaan UPKu 
Bintang, Subaidi mengang-
gap sebagai aset desa akan 
terus dikembangkan agar bisa 
memberikan manfaatkan bagi 
masyarakat. Juga menjadi ci-
ta-citanya, yang sebelumnya 
menggeluti profesi sebagai 
guru, ia berusaha agar terjadi 

perubahan di masyarakat Desa 
Sumberanyar ke arah perbai-
kan baik di bidang pendidikan 
dan perekonomian.

“Jadi, UPKu Bintang cukup 
membantu menggerakkan se-
mangat masyarakat untuk beru-
saha di bidang ekonomi,” tutur 
alumnus Pesantren Zainul Ha-
san, Genggong Probolinggo ini.

Kades Subaidi berharap, ne-
layan dan petani yang mayoritas 
menjadi penduduknya, membu-
tuhkan dana untuk menjadi ne-
layan dan petani yang mandiri. 
Artinya, segala kebutuhan dan 
peralatan miliknya sendiri, dan 
mampu meningkatkan harkat ke-
butuhan sendiri. Dengan begitu, 
hajat dan kebutuhan warga ter-
penuhi dengan baik.

“Semoga UPKu Bintang 
yang dikelola pengurusnya, 
menjadi berkembang. Dengan 
kemajuan dan pengelolaan 
yang baik, niscaya harapan kita 
menjadikan warga sejahtera 
akan terwujud,” tutur Subaidi, 
menambahkan. (yad)
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GEGAP gempita dalam 
melakukan aktivitas 
membangun daerah-
nya, terlihat di Kelurah-

an Demangan, Kecamatan Taman 

Kota Madiun. Mulai dari terpenuhi 
fasilitas Poskamling di setiap RT 
dan RW, memberikan gambaran 
betapa keamanan lingkungan sa-
ngat mendukung dengan suasana 
kondusif, kegiatan kesadaran hu-
kum, dan terbentuknya Satgas 
Narkoba.

Bahkan, di Kelurahan Demang-
an ada terobosan baru untuk men-
gurangi rasa kegalauan warganya, 
dengan dibentuknya Pos Curhat 
“Aulia”. Hal ini dimaksudkan de-
ngan tempat konsultasi psikologi 
bagi remaja dan anak baru gede, 
bahkan bagi secara keseluruhan 
warga di kelurahan berpenduduk 

8769 jiwa atau 2118 kepala kelu-
arga ini.

Menurut Lurah Demangan, 
Marsikin SSos, segala aktivitas 
dan terbentuknya kegiatan di bi-
dang kemasyarakatan dimaksud-
kan sebagai upaya bersama untuk 
saling menjaga kebersamaan dan 
kegotongroyongan. Karena itu, 
bila di antara warga mengalami 
sedikit masalah, sebisa mungkin 
diatasi bersama dengan kegiatan 
kemasyarakat yang tersedia.

Pos Curhat berada di Jl Niti 
Kusumo 10c, Kelurahan Deman-
gan, merupakan satu di antara 
tempat konsultasi yang mem-

Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Sediakan Pos Curhat, Atasi 
Problem Keseharian Warga

Guna menghindari 
adanya persengketaan 

di antara warga, 
dibentuk Pos Curhat. 

Kini, kebersamaan dalam 
membangun kelurahan 

menjadi kesadaran umum 
masyarakat.
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bantu menyelesaikan persoalan 
psikologi yang dihadapi warganya. 
Tentu, melihat latar belakang ma-
syarakatnya yang masih banyak 
berkultur agraris, untuk menyam-
paikan konsultasi masalah masih 
merupa kan hal tabu. Karena itu-
lah, setidaknya saat ini lebih ba-
nyak menjadi tempat ‘curhat’ bagi 
remaja dan pemuda, serta anak-
anak baru gede.

Pos Curhat “Aulia” dikelo-
la kader- kader PKK Kelurahan 
Demangan, menampung berbagai 
persoalan yang dihadapi warga. 
Mulai dari persoalan persengketa an 
di antara warga, hingga kasus-ka-
sus lain yang membutuhkan penye-
lesaian agar tidak mempe ngaruhi  
atau mengganggu hubu ngan keber-
samaan di antara warga.

“Kami pun menggalang aktivi-
tas remaja untuk menghidupkan 
Karang Taruna sebagai ajang 
mengembang diri dan keber-
samaan di antara mereka, dalam 
membangun di kelurahan ini,” tu-
tur Marsikin, pada Gema Desa.

Memang, Kelurahan Demang-
an agaknya menjadi citra lingkun-
gan masyarakat kota tetapi dengan 
ketalnya masih terasa suasana 
desa. Sebab, ¾ dari warganya 
masih bermata pencarian sebagai 
petani. Di sini pula, untuk masalah 
sampah bisa dikelola dengan baik. 
Misalnya, menjadikan sampah se-
bagai bahan untuk dijadikan kom-
pos.

Rumah Sehat pun ada, men-
jadi tempat yang memadai bagi 
mengatasi masalah-masalah kes-
ehatan. Belum lagi, adanya Panti 
PKK dan Satgas Narkoba. “Satgas 
Narkoba secara khusus diben-
tuk untuk mengantisipasi gejala 
masuknya obat-obatan terlarang 
yang bisa merusak kesehatan 
warga. Jadi, kami terbantu sekali 
dengan satuan tugas Narkoba ini,” 
tutur Marsikin.

Sedang untuk menuju kese-
jahteraan masyarakat dengan 
terpenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari, di Kelurahan Demangan 
terdapat beragama kegiatan di 
bidang ekonomi. Mulai dari Lem-
baga Kesejahteraan Keluarga, 
Koperasi Wanita (Kopwan) Melati 
Bakti dan UP2K, Koperasi Simpan 
Pinjam Pratama Surya, hingga ak-
tivitas batik jumput dan batik tulis 
yang dilakukan warga.

Meski termasuk di kawasan 
kota, warga Kelurahan Demang-
an tetap menjaga nilai-nilai kego-
tongroyongan yang tercermin dari 
kegiatan keagamaan dan sosial 
lainnya. Kegiatan Yasinan dan 
Tahlilan menjadi perekat dalam 
membangun kebersamaan untuk 
saling menjaga kerukunan. 

Di kelurahan yang dihuni 4341 
jiwa laki-lai dan 4428 jiwa perem-
puan ini, mempunyai 8 masjid dan 
18 langgar atau musala, serta 2 
gereja. Hal ini menunjukkan be-
tapa kebutuhan rohani menjadi 
faktor penting, dalam menciptakan 
rasa sejahtera lahir dan batin. 

Selain itu, terdapat aktivitas 
Posyandu bagi anak-anak dan Po-
syandu Lansia, cukup membantu 
pemenuhan kebutuhan gizi bagi 
warga. “Baik Posyandu anak mau-
pun Posyandu Lansia, mempunyai 
agenda rutin dalam sebulan. De-
ngan kegiatan ini, bisa memantau 
perkembangan kesehatan pada 
warga kami,” tutur Marsikin.

Kegotongroyongan dengan 
penanaman nilai-nilai kebersama-
an, terdapat pada aktivitas PKK 
di Kelurahan Demangan. Sebulan 
sekali, tepatnya setiap tanggal 12, 
diadakan pertemuan tingkat RT, 
hingga kelurahan. Bahkan, PKK 
Kelurahan Demangan kini berhasil 
mengelola terbentuknya Lembaga 
Kesejahteraan Keluarga yang se-
jak tahun 2002 berhasil mengelola 
dana senilai Rp300 juta.

“Di sini, untuk modal awal bagi 
pengembangan ekonomi warga 
dan pengusaha kecil, peracangan 
dan kegiatan ekonomi lainnya,” tu-
tur Ny Marsikin, ketua Tim Peng-
gerak PKK Kelurahan Demangan, 
menambahkan. (yad)
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UMUMNYA keberadaan 
pasar di berbagai tem-
pat itu dikelola dan be-
rada di bawah Dinas 

Pasar. Hal itu, berbeda dengan 
Pasar Desa Kapas, Kecamatan 
Kapas, Kabupaten Lamongan. Di 

sini, seluruhnya dikelola oleh 
pemerintah desa (Pem-

des) setempat. 
Baik ke-

bersihan, termasuk MCK, peman-
faatan areal parkir, dan tetek 
bengek lainnya. Dengan pengelo-
laan pihak desa, walaupun resti-
busi karcis masih dari Perusahaan 
Daerah (PD) Pasar Kabupaten 
Bojonegoro.

Pasar Desa Kapas merupakan  
pasar desa yang sangat strategis 
untuk mengadakan transaksi jual 
beli bagi masyarakat Desa Kapas. 
Tentu saja, keberadaannya ber-
pengaruh juga manfaatnya yang 
bisa dirasakan masyarakat dari 
desa-desa di sekitarnya. Karena, 
letak pasar Desa Kapas berada 
di tepi Jalan Jalur Provinsi Jawa 
Timur (Bojonegoro-Surabaya) se-
hingga mudah dijangkau dari se-
gala arah.

Untuk Pengelolaannya itu juga 
mendapat dukungan ma-

Pasar Desa Kapas, Juara I Lomba Pasar Desa se-Jatim 2014

Pasar Tradisional 
dengan Konsep Modern

Meskipun bermunculan Pasar Swalayan ataupun 
Supermarket, tak membuat surut masyarakat dengan 

keberadaan pasar desa. Minat berkunjung di Pasar 
Desa Kapas semakin marak, karena banyak barang 

kebutuhan cukup tersedia.
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syarakat sekitar pasar. Sehingga 
tak sedikit yang mendapatkan pe-
kerjaan dari keberadaan pasar 
tersebut. Seperti bagian kebersih an 
yang membersihkan sampah, men-
gelola MCK, dan menarik retribusi.

Meskipun di Desa Kapas 
sendi ri akhir-akhir ini bermuncu-
lan Pasar Swalayan ataupun Su-
permarket (Indomaret dan Irma 
Swalayan) namun tidak membuat 
minat penduduk untuk berkunjung 
di Pasar Desa Kapas berkurang. 
Karena, barang-barang yang 
tersedia lebih banyak jenisnya. 
Misalnya sayuran, buah, pakaian 
dan lain-lain yang mutu dan har-
ganya bisa bersaing. 

Bila dibandingkan dengan 

25
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barang-barang di supermarket, 
yang hanya menyediakan jenis-
jenis barang tertentu, Pasar Desa 
Kapas adalah PASERBA (Pasar 
Serba ada) karena menjual semua 
kebutuhan masyarakat desa.

Mulai tahun 2010 dengan ang-
garan  stimulan Pemberdayaan 
dan Peningkatan Pasar Desa 
dari APBD Kabupaten Bojone-
goro sebesar Rp 100.000.000. 
Dana sebesar itu digunakan untuk 
pengembangan dan pembangun-
an pasar desa. Kemudian tahun 
2011 mendapatkan Dana Reward 
Pengelolaan Pasar Desa Terbaik 
se-Kabupaten Bojonegoro sebe-
sar Rp 50.000.000 dan  dilanjutkan 
tahun 2012 mendapatkan kembali 
Dana Stimulan Pemberdayaaan 
dan Peningkatan Pasar Desa dari 
APBD Kabupaten sebesar Rp 
100.000.000.

Sehingga kegiatan pemba-
ngunan Pasar  Desa Kapas ti-
dak pernah berhenti. Baik un-
tuk pengembangan pasar desa 
kapas, dari kegiatan pembangun-
an tersebut mapu menarik swa-
daya pedagang hingga mencapai 
Rp 1.336.072.727 maupun kegiat-
an lainnya demi kemajuan. Hal ini 
membuat kebanggaan sendiri bagi 
Pemerintah Desa Kapas dan Pe-
ngeloa Pasar Desa.

Dengan semangat memba-
ngun pasar desa, Kepala Desa 
Kapas mengikuti lomba pasar 
desa tingkat Provinsi Jawa Timur 
tahun 2014 dengan melaui pe-
nilaian dari Tim Penilai dari Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pe-
nilaian tersebut Pasar Desa Kapas 
Kecamatan Kapas  ini menjadi 
juara pertama lomba Pasar Desa 
Tingkat Provinsi Tahun 2014.  

”Yang jelas dukungan ma-
syarakat cukup tinggi, bahkan 
keberadaan pasar itu sangat di-
manfaatkan masyarakat sekitar. 

Profi l PasarProfi l Pasar
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Bahkan keberadaan Pasar  Desa 
Kapas itu mampu memberikan 
pendapatan bagi desa, rata-rata 
Rp 3 juta/bulan atau 42 juta/tahun. 
Ini merupakan pendapatan desa 
yang sangat berarti bagi pember-
dayaan masyarakat dan pemban-
gunan desa,”  kata Kepala Desa 
Kapas Bapak Totok Sudiono pada 
Gema Desa.

Penyerahan hadiah dilak-
sanakan pada acara puncak perin-

gatan Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari 
Kesatuan Gerak PKK Ke-42  oleh 
Gubernur Jawa Timur Dr. Soekar-
wo di Kabupaten Ngawi tanggal 13 
Mei 2014. Kegiatan ini diteruskan 
penyerahanan piala dan piagam 
penghargaan yang diserahkan 
oleh Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, Drs. Zarkasi, M.Si di 
Hotel Setia Budi, Madiun.

Kepala Desa Totok Sudiono 

menyatakan bersyukur terha-
dap prestasi yang diraih oleh Pa-
sar Kapas dan penghargaan itu 
diakuinya adalah milik segenap 
warga desa.  ”Keberhasilan ini 
berkat rasa gotong royong warga 
yang memiliki kepedulian tinggi. 
Diharapkan ke depan dapat me-
macu masyarakat untuk lebih aktif 
dalam pembangunan,” tutur Ke-
pala Desa Kapas.

Dengan keberadaan Paar 
Desa Kapas, kini jumlah kios yang 
dimiliki sebanyak 97 unit, 432 los. 
Pasar itu juga dilengkapi kantor 
pasar, kamar mandi, lahan parkir 
dan tempat pembuangan sampah 
yang layak. Ke depan, pasar itu 
masih bisa dikembangkan karena 
luas lahannya mencapai 9631 m2.

Keberhasilan pasar itu bisa 
menjadi contoh bagi pengelolaan 
pasar desa di Provinsi Jawa Timur. 
Dengan demikian, pasar itu bisa 
menjadi pasar modern dengan tidak 
mening galkan unsur pasar tradisi-
onal dan menjadi percontohan un-
tuk daerah lain. (abah sugeng)
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Bukan hal yang mudah 
melestarikan sema
ngat gotong royong di 
tengahtengah alam 

kehidupan saat ini yang makin 
individualistis, makin kompetitif, 
kehidupan yang cenderung lebih 
menonjolkan persaingan daripada 
kebersamaan bagi seseorang un
tuk maju. Tapi itu harus kita laku
kan. Bulan Bhakti Gotong Ro yong 
Masyarakat adalah satu cara un
tuk mengingatkan kita kembali 
untuk senantiasa melestarikan se
mangat kegotongroyongan. 

Banyak hal, banyak cara yang 
dapat dilakukan oleh Kelompok
kelompok masyarakat dalam 
melakukan kegiatankegiatan 
nyata di lingkungannya masing

ma sing dengan nuansa kegotong
royongan.  Barangkali kita semua 
perlu memikirkan caracara yang 
lebih mendasar dan berwawasan 
ke depan. 

Kelestarian semangat gotong 
royong akan sangat bergantung 
pada satu hal, yaitu keberhasilan 
kita menanamkan semangat go
tong royong kepada anakanak 
kita, kepada generasi muda kita. 
Sebab merekalah pemegang 
masa depan bangsa ini.  Peran 
“Ibu” yang menjadi “penoreh” 
catatan penting pada jiwa anak
anak kita menjadi hal yang utama 
dalam menanamkan nilainilai 
luhur kebersamaan ini.  

Semangat kebersamaan, se
mangat teamwork, semangat go

tong royong memang harus dita
namkan sejak dini dalam proses 
pendidikan anakanak kita. Inilah 
sebabnya ibuibu DWP Bape
mas Provinsi Jawa Timur turut 
serta terpanggil untuk bersama
sama menyemangatkan kegotong 
 royongan, diawali dari lingkungan 
organisasi yang diharapkan akan 
berdampak pada diri individu dan 
lingkungannya. 

Melalui pelaksanaan penca
nangan Puncak Peringatan Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI dan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) PKK ke42 Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2014 yang di 
laksanakan di Kabupaten Ngawi 
pada Tanggal 1215 Mei 2014, 
Dharma Wanita Persatuan Bape

Dharma Wanita

28

DPW Bapemas Prov. Dukung BBGRM 
dan HKG PKK ke-42 di Ngawi
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mas Provinsi Jawa Timur ikut ber-
partisipasi pada pameran produk 
unggulan Provinsi Jawa Timur 
dengan menyajikan produk ung-
gulan hasil kreativitas pengurus 
dan anggota Dharma Wanita Per-
satuan Bapemas Prov. Jatim, yang 
berupa aneka produk baju, kreasi 
batik, tas dan asesoris lainnya.  

Masyarakat Jawa Timur sangat 
antusias dalam mengikuti acara 
yang di hadiri oleh seluruh kabu-
paten/kota seJatim ini. Hampir 
seluruh produk pameran mampu 
menarik simpati pengunjung, ter-
masuk antusiasme pengunjung 
terhadap produk hasil kreativitas 
Dharma Wanita Persatuan Bape-
mas Prov. Jatim, “....bahkan ham-
pir 90% produk yang disajikan di 
pameran ini habis terjual.....” kata 
salah seorang petugas. Hal ini 
menunjukan bahwa rasa cinta ma-
syarakat terhadap produk unggul-
an Jawa Timur sangat tinggi, se-
bab sebenarnya produk unggulan 
Jatim punya potensi besar untuk 
mampu bersaing dengan produk 
daerah lain bahkan produk impor.

Pameran semacam ini meru-
pakan sarana efektif bagi pem-
berdayaan ekonomi masyarakat 

Jawa Timur, se-
bab pameran ber-
skala luas ini akan 
mampu mengenal-
kan khasanah ino-
vasi dan kreatifi tas 
masyarakat jatim 
dalam menggali 
potensi produk lo-
kal guna mening-
katkan kesejahter-
aan mereka. 

Banyak hal 
positif yang dapat 
dipetik dari kegiat-
an ini, bukan ha-
nya keikutsertaan 
dalam pameran 
yang menjadi titik tekan kegiatan 
ibu-ibu istri PNS Bapemas Provinsi 
Jawa Timur yang sangat aktif ini, 
akan tetapi proses kebersamaan 
yang dibangun semenjak persia-
pan, sampai dengan pelaksanaan 
kegiatan inilah yang menjadikan 
nilai tambah dalam diri anggota 
maupun pengurus DWP Bapemas 
Provinsi Jawa Timur.  

DWP Bapemas Prov. Jatim 
sebagai bagian dari keluarga be-
sar Bapemas Prov. Jatim, ikut 
berperan serta dalam memperke-

nalkan produk dalam negeri yang 
menjadi unggulan Jatim.  “Ayo kita 
bersama-sama saling membantu 
mengisi kegiatan organisasi yang 
menjadi wadah istri PNS Bapemas 
ini dengan aktivitas positif untuk 
menambah pengetahuan dan ket-
rampilan ibu-ibu, dengan demikian 
akan dapat mendukung kinerja 
suami dan mendidik anak-anak 
kita menjadi generasi yang lebih 
baik” demikian hal yang senan-
tiasa disampaikan oleh Ny. Kartini 
Zarkasi selaku Ketua DWP Bape-
mas Provinsi Jawa Timur.  

Semangat gotong royong 
harus terus menerus diajarkan 
melalui kegiatan-kegiatan prak-
tek nyata, bukan sekedar wa-

cana, menumbuhkan semangat 
kegotong royongan adalah kenis-
cayaan dan itu semua memang 
harus dipersiapkan dengan baik, 
Mari kita siapkan anak-anak kita 
menjadi generasi yang lebih baik 
daripada kita, generasi yang le-
bih siap menghadapi tantangan-
tantangan baru nanti, dengan 
diawali oleh kita yang senantiasa 
memberikan keteladanan keber-
samaan dan kegotongroyongan 
dalam melakukan aktivitas se-
hari-hari. (*)
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BAGI para pecinta tum-
buhan, terkadang kita 
mengalami kesulitan un-
tuk menanam tanaman 

yang kita sukai. Tanah semakin 
sempit sehingga kita mempunyai 
kesulitan untuk menanam tumbuh-
an. Namun, teknologisederhana 

ingin membagikan informasi bah-
wa dengan lahan terbatas anda 
dapat menanam tumbuhan secara 
hydroponic. Penanaman tumbuh-
an secara hydroponic ini sangat-
lah luar biasa karena kita akan 
memanfaatkan dari bahan botol 
bekas. Selamat mencoba!

Peralatan dan bahan:
aBotol bekas air mineral
aIsolasi hitam
aPompa udara
aNutrisi dan media tanam
aDrill
aGunting
aPenggaris/ meteran
aMarker

Cara pembuatan:
aLubangi tutup botol
aUkurlah botol dari bawah kira-

kira 13 cm dan tandai secara 
melingkar dengan marker

aBelah botol jadi dua bagian de-
ngan gunting, gunakan kedua 
potongan tadi menjadi Reser-
voir dan planter (pot)

aGunakan isolasi/ lakban

a. Pasanglah isolasi secara 
benar sehingga air nantinya 
tidak keluar/ bocor

aIngat, pemasangan pompa 
udara harus pas. Cara mema-
sang pompa udara yang benar 
adalah seperti ini

aBuang tanah dari tumbuhan 
dengan menggunakan air

aMasukkan tumbuhan ke botol 
yang telah kita modifi kasi men-
jadi media tanam dan juga nu-
trisi

aBerikan air dan nutrisi kedalam 
reservoir atau bak penam-
pungan
Sumber: teknologisederhana.

com
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Membuat Media Tanam 
Hydroponic dari Botol Bekas
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Bahan:
■ 500 gram daging sapi bagian has dalam
■ 75 gram kacang polong
■ Margarin
■ 2½ gelas air
■ ½ gelas air panas
■ Merica bubuk
■ ¼ sendok teh pala bubuk
■ ½ buah ( 100 gram ) bawang bombay, iris 
   memanjang tipis
■ 3 sendok makan kecap inggris
■ 3 sendok makan kecap asin
■ 2-3 sdm kecap manis
■ 2 sendok makan saus tomat
■ ½ sendok merica merica
■ ½ biji pala
■ Garam
■ Gula

Pelengkap:
■ 200 gram ( 1 buah ) wortel, belah 4, potong 4 cm
■ 100 gram buncis, potong 4 cm
■ 300 gram kentang goreng

Cara membuat:
■ Bistik. Lumuri daging dengan campuran merica, 

pala, dan garam. Diamkan selama 20 menit.
■ Tumis bawang bombay sampai layu dan harum 

dengan mentega. Masukkan daging. Tambah ke-
cap inggris, kecap asin, dan saus tomat lalu aduk 
sampai tercampur rata. Tuang air, dan masak ter-
us sampai daging setengah matang. Angkat lalu 
potong mengikuti serat setebal 1.5 cm. Masukkan 
kembali potongan daging.

■ Masak di atas api kecil hingga daging empuk dan 
sausd tinggal sedikit. Sebelum daging empuk, tu-
ang air panas. Masak terus sampai empuk dan 
cairan tinggal sedikit. Angkat.

■ Pelengkap. Masukkan wortel dan buncis dalam air 
mendidih. Bubuhi garam, masak sampai empuk. 
Tiriskan. 

Sajikan bistik dengan pelengkap.

Resep – Bistik 
Daging

ResepResep
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Even Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BB-
GRM) XI dan HKG –PKK 
yang ke-42 yang dilak-

sanakan di Jakarta pada 20 – 23 
Mei 2014, merupakan acara rutin 
Ditjen PMD yang dilaksanakan se-
bagaimana pada tahun-tahun se-
belumnya. Dalam pehelantan itu, 
tepatnya dipusatkan di halaman 
Kantor Direktorat Jenderal Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa Ke-
menterian Dalam Negeri Republik 
Indonesia, Jakarta.

Acara dibuka secara resmi 
Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi dan dihadiri para pejabat di 
lingkung an Kemendagri, Gubernur, 
Bupati/Wali Kota, Ketua TP PKK 
Provinsi, Ketua TP PKK Kabupaten/
Kota  se-Indonesia dan para pe-
jabat Dirjen PMD Kemendagri. Ha-
dir pada acara tersebut, Ketua TP 
PKK Provinsi Jawa Timur Ny. Nina 
Soekarwo. Pada kesempatan itu 
Mendagri memberikan pengharga-
an desa terbaik pelaksanaan BB-
GRM tahun 2014 di Tanah Air. 

Dalam sambutannya Mendagri 
Gamawan Fauzi menyampaikan, 
disatukannya pelaksanaan BBGRM 
dan HKG tingkat nasional tahun ini, 
sengaja dilaksanakan bersamaan 
mengingat keduanya merupakan 
dua hal penting. Yang satu sama 
lain sama-sama penting tidak ter-
pisahkan, bukan sekedar seremoni-
al diulang-ulang. “Tapi pelaksanaan 
kegiatan ini bermakna, kita harus 
mampu menjadi pemersatu nilai 
gotong royong dlm keluarga, dan 
tidak menjadi orang Indonesia yang 
berkepribadian asing,” tuturnya.

Perayaan BBGRM, menurut 
Mendagri, harus dimaknai dengan 

rasa kepedulian dan tolong me-
nolong dalam mengatasi persoalan 
yang ada selama ini dengan cara 
memikul bersama. ”Selanjutnya di-
carikan solusi untuk menanganinya 
khususnya masalah keluarga de-
ngan harapan tercipta keluarga 
yang bahagia yang merupakan fak-
tor utama dalam kesejahteraan ma-
syarakat,” kata Gamawan Fauzi.

Pada bagian lain, Mandagri men-
gungkapkan, faktor kesejahtera an 
masyarakat adalah salah satu dari 
peran PKK. “Adalah sangat men-
dasar jika PKK dan Pemerintah 
berkerjasama dan bergotong ro-
yong dalam memperjuangkan kese-
jahteraan keluarga dalam berbagai 
aspek kehidupan,” tutur Mendagri 
menambahkan. 

Semangat kegotong royongan 
itulah, kata Mendagri, yang wajib 
untuk dipertahankan, dilestarikan 
dan diperjuangkan demi eksisnya 
jati diri kita sebagai bangsa Indone-
sia.  

Pada tahun 2014 ini ajang BB-
GRM dan HKG-PKK bagi Provinsi 
Jawa Timur terasa istimewa dan 
sungguh membanggakan karena 
sebanyak 7 prestasi telah diraih 
dalam penilaian-penilaian lomba 
dalam rangka  BBGRM dan HKG-

PKK tahun 2014. Di antaranya, 
adalah (1) Desa Pelaksana Terbaik 
Gotong Royong Masyarakat Pa-
karti Utama I diraih oleh Desa Je-
ruk Kecamatan Bandar Kabupaten 
Pacitan, (2) Kelurahan Pelaksana 
Terbaik Gotong Royong Masyara-
kat Pakarti Utama I diraih oleh Kelu-
rahan Demangan Kota Madiun, (3) 
Pelaksana Tertib Administrasi PKK 
Kategori Kabupaten Pakarti Utama 
I diraih oleh Desa Blongsong Keca-
matan Baureno Kabupaten Bojone-
goro.

Selain itu, Jawa Timur juga ber-
hasil menjadi (4) Pelaksana Terbaik 
Pencegahan Kekerasan Rumah 
Tangga Kategori Kabupaten Pakarti 
Utama II diraih oleh Desa Tanjung-
an Kecamatan Kemlagi Kabupaten 
Mojokerto, (5) Pelaksana Terbaik 
Usaha Peningkatan Keluarga Pak-
arti Utama II diraih oleh Desa  Jurug 
Kecamatan Sooko Kabupaten 
Ponorogo.

Bahkan yang lebih membangga-
kan lagi, Jawa Timur juga berhasil 
meraih prestasi sebagai (6) Pelak-
sana Pemanfaatan Halaman Pe-
karangan Pakarti Utama I diraih 
oleh Desa Moyoteken Kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulung-
agung, dan (7) Pelaksana Peman-

Jawa Timur Menuai Prestasi Mengagumkan
pada Ajang BBGRM XI dan HKG-PKK ke-42 
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faatan Hasil TOGA Pakarti Madya I 
diraih oleh Desa Ngrayudan Keca-
matan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Selain acara pencanangan BB-
GRM XI dan HKG–PKK yang ke-42, 
acara tahunan ini juga dimeriahkan 
oleh pameran yang menampilkan 
hasil karya unggulan dan pembi-
naan PKK provinsi dan kabupaten/
kota se Indonesia yang bertempat di 
lapangan Ditjen PMD.

Penampilan Provinsi Jawa Timur 
pada pameran cukup dominan dan 
menonjol dengan menempati 10 
stan seluas  60 meter persegi. Stan 
seluas ini merupakan hasil kerja 
sama Bapemas, Dinas Koperasi, 
Disperindag dan Biro Perekonomi-
an dengan materi pameran kerajin-
an kayu, logam dan kain, batik, tas, 
kerajinan berbahan enceng gondok, 
kerudung aroma therapi, manik-
manik dll. Sedangkan Kabupaten/
Kota yang mendukung adalah Ka-
bupaten Tulungagung, Kabupaten 
Pacitan, Kota Madiun dan Kota 
Kediri dengan produk-produk ung-
gulan masing-masing.

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur Drs. Zarkasi, MSi me-
nyampaikan rasa terima kasih dan 
bangganya kepada semua pihak 
yang telah terlibat aktif dalam men-
sukseskan acara BBGRM XI dan 
HKG–PKK yang ke 42 ini. Dimu-

lai dari kegiatan awal di tingkat 
Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi 
dan membuahkan hasil yang 
membangga kan di tingkat nasional. 

“Prestasi yang telah diraih 
merupa kan hasil kerja keras yang 
perlu dipertahankan untuk kebaikan 
dimasa yang akan datang. Dan bagi 
yang belum berprestasi merupakan 
cambuk penyemangat untuk meraih 
prestasi,” kata Zarkasi.

Terkait dengan stand pameran 
Provinsi Jawa Timur, menurut Ke-
pala Bapemas, selama ini memang 

sangat menonjol dibandingkan 
stand lain. Hal ini merupakan upaya 
Jawa Timur untuk dapat turut serta 
menyukseskan dan memeriahkan  
acara HKG–PKK yang ke-42 ini 
dengan menampilkan potensi yang 
ada. “Di sisi lain agar supaya dapat 
mengakomodir stake holder yang 
ingin berperan dalam mengangkat 
citra Provinsi Jawa Timur di tingkat 
nasional sesuai bidang tugas ma-
sing-masing,” tuturnya. 

Untuk itu, pihaknya senantiasa 
dilakukan komunikasi dan kerjasa-
ma intensif dengan mengedepan-
kan sifat gotong royong  untuk se-
lalu mensukseskan mengangkat 
nama Provinsi Jawa Timur pada 
setiap event nasional.   

Dalam pameran ini transaksi 
penjualan atas barang-barang yang 
dipamerkan di stand Jawa Timur 
mencapai Rp. 120.000.000,- Menu-
rut Drs. Zarkasi, MSi yang men-
jadi salah satu kunci sukses dari 
penjual an selama pameran adalah 
kreativitas, harga yang kompetitif 
dan pelayanan yang ramah. (res/
yad)
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Tujuh Prestasi Jawa Timur
pada BBGRM dan HKG-PKK, 2014

1. Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Pakarti Uta-
ma I diraih oleh Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Paci-
tan.

2. Kelurahan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Pakarti 
Utama I diraih oleh Kelurahan Demangan Kota Madiun.

3. Pelaksana Tertib Administrasi PKK Kategori Kabupaten Pakarti 
Utama I diraih oleh Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabu-
paten Bojonegoro.

4. Pelaksana Terbaik Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Kat-
egori Kabupaten Pakarti Utama II diraih oleh Desa Tanjungan Ke-
camatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

5. Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Keluarga Pakarti Utama II 
diraih oleh Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

6. Pelaksana Pemanfaatan Halaman Pekarangan Pakarti Utama I 
diraih oleh Desa Moyoteken Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung.

7. Pelaksana Pemanfaatan Hasil TOGA Pakarti Madya I diraih oleh 
Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
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Dia adalah Rukman, KPM 
dari Kelurahan Sambik-
erep, Kec. Sambikerep, 
Kota Surabaya. Dia 

terpilih sebagai pemenang I KPM 
tingkat Provinsi Jawa Timur, yang 
piala dan piagamnya diserahkan 
Gubernur Jawa Timur bersamaan 
pencanangan Bulan Bhakti Go-
tong Royong Masyarakat XI dan 
HKG-PKK ke-42 di Kabupaten 
Ngawi. Atas prestasinya ini Ruk-
man memperoleh uang pembi-
naan Rp 7.500.000.

Selain Rukman, penghar-
gaan juga diberikan kepada Ita 
Puji Astutik (pemenang II), KPM 
Desa Tamansari, Kec. Pringku-
ku, Kab. Pacitan.Nora Susiana 
(pemenang III), KPM Kel. Pan-
danwangi, Kec. Blimbing Kota, 
Malang, dan Khayatin (pemenang 
harapan I), KPM Desa Karangsari, 
Kec. Ngawi, Kab. Ngawi. Masing-

masing memperoleh uang pembi-
naan Rp 5.500.000, Rp 3.500.000. 
Para pemenang KPM tahun 2014 
ini berdasarkan SK Gubernur No 
188/264/KPTS/2014.

Diceritakan oleh pria kelahiran 
tahun 1975 ini, kiprahnya sebagai 
kader lingkungan dimulai tahun 
1994. Waktu itu warga di kam-

pungnya banyak yang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Umum-
nya dinding rumahnya terbuat dari 
bambu, lantai tanah, ventilasi bu-
ruk dan tidak punya jamban. Dae-
rahnya kumuh. “Mereka tidak sa-
dar kalau mereka miskin, karena 
sudah terbiasa hidup miskin,” kata 
Rukman.

Rukman, Pemenang I KPM Tingkat Jatim

“Mereka tidak Sadar 
Kalau Miskin”

Mendapat penghargaan 
dari pemerintah, jauh 

dari yang dia bayangkan. 
Kegiatan sosial yang 

dimulainya sejak 1994 
sampai sekarang 

dilakukan dengan 
ikhlas, sebagai bentuk 

pengabdiannya kepada 
masyarakat miskin. 
Itu sebabnya, ketika 

Gubernur Jawa Timur, Dr 
H Soekarwo, memberikan 

penghargaan sebagai 
Kader Pemberdayaan 

Masyarakat (KPM) 
Berprestasi Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014, hanya 
rasa haru yang membara 

di hatinya.
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Prihatin melihat kehidupan tet-
angganya Rukman kemudian aktif 
menghubungi banyak pihak, ter-
masuk LSM. “Saya keliling meng-
komunikasikan apa yang men-
jadi persoalan di kampong saya,” 
ujarnya. Salah satunya Plan In-
ternasional. Tahun 1998 gayung 
pun bersambut. Plan Internasional 
memperhatikan “keluhan” Ruk-
man. Sebanyak 164 KK di RW IV 
(dari 11 RW di Kelurahan Sambik-
erep) menjadi skala prioritas. 

Masyarakat penerima diajari 
Rukman membikin proposal send-
iri-sendiri sesuai kebutuhannya. 
Dari situ LSM membatu sesuai 
pengajuan proposal. “Setelah di-
penuhi baru dana ditransfer lang-
sung ke rekening pemanfaat. 
Aturannya memang begitu,” kata 
pria yang tahun 2013 menamat-
kan Kejar Paket A-nya ini.

Berhasil merehab rumah tidak 
layak huni, Rukman pun beralih ke 
pemberdayaan ekonomi. Menu-
rutnya, akar masalah kemiskinan 
adalah masalah ekonomi. Seb-
agai wujudnya dibentuklah pra ko-
perasi, pada 1998, yaitu Koperasi 
Mandiri dan Koperasi Bengawan. 
Unit usahanya simpan pinjam. 
Pada awal berdiri setiap anggota 
dikenakan simpanan Rp 100 ribu. 
Uang simpanan anggoa tersebut 
dijadikan modal simpan pinjam.

Sekarang kedua koperasi ini 
bisa menyalurkan pinjaman bah-
kan hingga Rp 10 juta. Pengem-
balian 11 kali, dengan uang jasa 
1,5%.  Omzet Koperasi Mandiri Rp 
100 juta, dan Koperasi Bengawan 
Rp 40 juta. “Kami memprioritas-
kan pinjaman untuk modal usaha, 
bukan konsumtif, misalnya untuk 
modal pracangan, warung, beli 
kulkas untuk bikin es batu, dan 
lain-lain,” kata Rukman.

Koperasi ini bisa lancar dan 
tidak terjadi tunggakan (NPL 0) 
karena melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat di Kelurahan Sambik-
erep, di antaranya tokoh agama, 
guru dan ta’mir masjid. Mereka 
duduk sebagai pengawas. Den-
gan melibatkan tokoh masyarakat 
peminjam segan kalau menung-
gak. “Alhamdulillah sampai saat 
ini tidak pernah terjadi tunggakan,” 
kata Rukman.

Paling terasa sejak berdirin-
ya koperasi ini adalah hilangnya 
ketergantungan masyarakat ke 
rentenir. “Dulu sebelum ada ko-
perasi masyarakat kalau pinjam 
uang larinya ke rentenir. Sampai-
sampai kalau tidak bisa mencicil 
mereka sembunyi-sembunyi. Teta-
pi sejak terbentuk koperasi ma-
syarakat sudah tidak bergantung 
lagi ke rentenir,” ujarnya. 

Pemberdayaan ekonomi lainnya 
adalah memberdayakan keluarga 
usia produktif. Saat ini ada 10 KK 
yang menjadi sasaran. Rata-rata 
ibu-ibu usia 35 tahun, di mana um-
umnya suaminya bekerja menjadi 
kuli bangunan atau menganggur. 
Kepada mereka diberi pelatihan 
dan difasilitasi untuk memperoleh 
alat kerja. “Kami berharap apa yang 
mereka harapkan bisa berkelanju-
tan, sehingga tidak meminta-minta 
ke orang lain,” ujarnya.

Saat ini Rukman mengupay-
akan bekerjasama dengan Bape-
mas Kota Surabaya dan Disnaker 
Kota Surabaya agar masyarakat 
usia produktif ini menerima bantu-
an untuk usaha laundry dan mesin 
jahit. Kedua alat ini sesuai dengan 
usulan mereka.

Diakui oleh Rukman, kiprahn-
ya mengentas kemiskinan tidak 
terlepas dari peran Kader Swa-
daya Masyarakat (KSM). Saat ini 
di Sambikerep terdapat 16 KSM. 
Pada awalnya hanya 7 KSM. Ruk-
man  secara intens mendampingi 
para KSM. Setiap KSM mem-
bawahi satu kelompok, di mana 
anggota masing-masing kelompok 
antara 10 sampai 15 orang.

Tahun 2001 Rukman mendiri-
kan Yayasan Ikatan Pendamping 
Anak Surabaya. Saat ini 79 orang 
anak yatim di Kelurahan Sambik-
erep, Lontar dan Beringin yang 
didampingi yayasan ini. Rata-rata 
usia anak yatim yang didampingi 
usia 0 sampai 18 tahun. “Tapi bi-
asanya usia 17 tahun sudah kita 
komunikasikan dengan orang 
mampu untuk membantu membi-
ayai sekolahnya sampai perguru-
an tinggi,” ujar pria yang sebelum-
nya bekerja di pabrik baja ini.(res) 
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