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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Perlunya Tingkatkan TTG
 

Meningkatkan sistem usaha pembangunan masyarakat su-
paya lebih produktif dan efi sien, diperlukan teknologi, baik 
itu teknologi software maupun hardware. Sedangkan tek-
nologi yang berkembang di masyarakat adalah teknologi 

yang telah dikembangkan secara tradisional, atau dikenal dengan tek-
nologi tepat guna (TTG) atau teknologi sederhana. 

Teknologi ini proses pengenalannya banyak ditentukan oleh 
keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat terten-
tu. Itu sebabnya untuk memperkenalkan TTG perlu disesuaikan den-
gan kebutuhan, yaitu kebutuhan yang berorientasi kepada keadaan 
lingkungan geografi s atau profesi kehidupan masyarakat (desa) yang 
bersangkutan. 

Tak dapat dipungkiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa TTG te-
lah banyak menciptakan karya-karya yang berguna bagi peningkatan 
produksi di desa atau secara konsumtif dapat memberikan kemuda-
han-kemudahan hidup di desa. Tak terhitung berapa puluh TTG di 
Jawa Timur yang sudah digunakan oleh masyarakat, baik yang dicip-
takan oleh masyarakat sendiri maupun perguruan tinggi.

Tetapi di sisi lain, Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi 
besar di sektor agrobis (pertanian, peternakan, perikanan, perkebu-
nan). Masyarakat Jawa Timur sebagian besar bekerja pada sektor ini. 
Namun pada kenyataannya sektor agribisnis belum maksimal. Kenya-
taannya masih kalah dengan perdagangan dan perindustrian. Bahkan 
masyarakat mengurangi minatnya bekerja disektor agribisnis sehing-
ga terjadi urbanisasi atau bekerja di luar negeri, ini sangat mempri-
hatinkan.

Untuk mengoptimalkan usaha disektor agribisnis seharusnya 
diimbangi oleh usaha disektor agroindustri, sehingga masyarakat tidak 
hanya bergerak di pasar  komoditi, tetapi sudah ditingkatkan menjadi 
pasar setengah jadi atau produk sehingga akan meningkatkan nilai 
tambah, sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Agroindustri sebenarnya adalah agrobisnis yang berbasis teknologi. 
Teknologi mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan 
dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, terutama di Jawa Timur. 
Oleh sebab itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Ti-
mur sangat memperhatikan hal tersebut, mulai program bantuan TTG 
kepada masyarakat sampai dalam partisipasi keikut sertaan dalam ke-
giatan Gelar TTG Nasional setiap tahun.

Untuk mempercepat pengembangan TTG perlu campur tangan pe-
merintah. Pemerintah berfungsi untuk memperkuat kerjasama antara 
produsen dan pengguna teknologi tepat guna.

Bapemas Provinsi Jawa Timur, salah satu programnya adalah 
melakukaan pemetaan TTG berbasis potensi lokal, karena sebagian 
besar penduduk Jawa Timur mayoritas bertempat tinggal di pedesaan, 
75 % bergerak di sektor agrobis. Ekonomi pedesaan adalah pilar eko-
nomi nasional, karena itu penting memaksimalkan sumberdaya lokal 
dan revitalisasi pertanian. (*)
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Provinsi Jawa Timur bu-
kan hanya mempunyai 
penduduk terbesar di 
Indonesia, namun juga 

mempunyai potensi ekonomi 
yang besar, baik dari sektor per-
dagangan, perhotelan, industri 
pengolahan dan pertanian. Se-
mua potensi tersebut tersebar di 
29 kabupaten dan 9 kota di Jawa 
Timur.

Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Ti-
mur berasal dari  3 sektor, yaitu 
(1) sektor perdagangan, hotel dan 
restoran dan menjadi penyum-
bang terbesar bagi provinsi ini 
yang mencapai 29,1%; (2) Sektor 
industri pengolahan (27,6%); dan 
(3) sektor pertanian (17,4%). 

Besarnya kontribusi sektor 
perdagangan, hotel dan resto-
r an di Provinsi Jawa Timur ini  

menunjukkan bahwa potensi sek-
tor tersebut sangat menjanjikan 
dan masih memungkinkan untuk 
berkembang, mengingat jumlah 
penduduk di Jawa Timur menca-
pai 37 juta jiwa.

Terutama di sektor pertanian, 
peternakan, perikanan dan per-
kebunan mempunyai potensi 
yang sangat besar. Namun da-
lam pengelolaannya masih ba-
nyak yang perlu dievaluasi, ini 
mengingat sektor tersebut dalam 
menyumbangkan PDRB masih 
rendah, setidaknya bila diban-
dingkan dengan sektor perda-
gangan, perhotelan dan industri.  

Sektor pertanian, peternakan, 
perikanan dan perkebunan atau 
dapat disebut sebagai sektor 
agribisnis, masyarakat Jawa Ti-
mur sebagian besar bekerja pada 
sektor ini. Kenyataannya sektor 

agribisnis belum maksimal. Masih 
kalah dengan perdagangan dan 
perindustrian. Bahkan masya-
rakat mengurangi minatnya be-
kerja di sektor agribisnis sehing-
ga terjadi urbanisasi atau bekerja 
di luar negeri. Fakta ini sungguh 
memprihatinkan.

Untuk mengoptimalkan usaha 
disektor agribisnis, seharusnya 
diimbangi oleh usaha di sektor 
agroindustri, sehingga masyara-
kat tidak hanya bergerak di pasar  
komoditi, namun sudah ditingkat-
kan menjadi pasar setengah jadi 
atau produk. Dengan demikian 
akan meningkatkan nilai tambah, 
sehingga pendapatan masyara-
kat meningkat.

Agroindustri sebenarnya ada-
lah agrobisnis yang berbasis 
teknologi. Teknologi mempunyai 
peranan yang penting terhadap 

Salah satu TTG berasal dari Jawa Timur.

Jatim Memetakan TTG 
Berbasis Potensi Lokal 



perkembangan dan per-
tumbuhan ekonomi di 
suatu wilayah, terutama 
di Jawa Timur. Sebagai 
provinsi yang besar di 
negeri  ini peranan tek-
nologi sangat memegang 
peranan penting.  Ka-
rena itu Badan Pember-
dayaan Masyarakat Pro-
vinsi Jawa Timur sangat 
memperhatikan hal ter-
sebut, mulai program 
bantuan teknologi tepat 
guna (TTG) kepada masyarakat 
sampai dalam partisipasi keikut-
sertaan dalam kegiatan Gelar 
TTG Nasional setiap tahun.

Bentuk pemberdayaan ma-
syarakat adalah penerapan dan 
pengembangan hasil yang ada di 
setiap lapisan secara berkelan-
jutan. Program ini memberikan 
kepercayaan lebih kepada ma-
syarakat seluas-luasnya untuk 
dapat mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional, mempercepat 
kemajuan desa dalam meng-
hadapi persaingan global di ber-
bagai bidang dengan mampu 
menggunakan teknologi tepat 
guna. Hal itu sesuai dengan In-
struksi Presiden RI No. 3 Tahun 
2001 tentang Penerapan dan 
Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna. 

Teknologi tepat guna adalah 

teknologi yang cocok dengan 
kebutuhan masyarakat sehingga 
bisa dimanfaatkan pada rentang 
waktu tertentu. Biasanya dipakai 
sebagai istilah untuk teknologi 
yang terkait dengan budaya lokal. 
Teknologi tepat guna sebagai sa-
lah satu jalur penting untuk men-
capai tujuan yang mendasar, yak-
ni meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. TTG berarti tekno-
logi yang sesuai dengan kondisi 
budaya, dan kondisi ekonomi ser-
ta penggunaannya harus ramah 
lingkungan.

Untuk mempercepat pengem-
bangan TTG perlu campur tangan 
pemerintah. Pemerintah berfung-
si untuk memperkuat kerjasama 
antara produsen dan pengguna 
teknologi tepat guna.

TTG yang diharapkan adalah 
teknologi yang mampu menjawab 
isu nasional akan krisis energi 

atau menipisnya ketersediaan 
bahan bakar minyak, kerusakan 
lingkungan yang semakin pa-
rah dan peningkatan ketahanan 
pangan nasional. Pola pendekat-
an pembangunan TTG adalah 
untuk menjawab kebutuhan-ke-
butuhan pasar, baik yang telah 
nyata, ataupun yang dirasakan. 

Tujuan pemberdayaan masya-
rakat yang menggunakan TTG 
adalah: (1) Mempercepat pemu-
lih an ekonomi, meningkatkan, 
dan mengembangkan kegiatan 
usaha ekonomi produktif masya-

rakat, memperluas la-
pangan kerja, lapangan 
usaha, meningkatkan 
produktivitas, dan mutu 
produksi; (2) Menunjang 
pengembangan wilayah 
melalui peningkatan kua-
litas sumberdaya manusia 
dan pemanfaatan sum-
berdaya alam secara ber-
tanggungjawab menuju 
keunggulan kompetitif da-
lam persaingan lokal, re-
gional, dan global; dan (3) 

Mendorong tumbuhnya ino  vasi di 
bidang teknologi.

Berdasarkan uraian di atas 
maka survei dan pemetaan TTG 
berbasis potensi lokal sangatlah 
penting. Ini  sebagai salah satu 
program bagi Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, karena sebagian be-
sar penduduk Jawa Timur mayori-
tas bertempat tinggal di pedesaan, 
75 % sebagai petani. Ekonomi pe-
desaan sebagai pilar ekonomi na-
sional, karena itu memaksimalkan 
sumberdaya lokal dan revitalisasi 
pertanian yang belum maksimal ti-
dak bisa ditawar lagi.

Adapun manfaat pemetaan 
TTG adalah dengan adanya 
peta teknologi tepat guna di ma-
sing-masing wilayah maka akan 
mempermudah perencanaan 
pe  ngembangan teknologi tepat 
guna di masa mendatang. (*)

etersediaan

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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Pemetaan TTG ber-
basis potensi lokal 
sa ngatlah penting 
dilakukan.  Ada be-
berapa faktor pendo-

rong yang mempengaruhi ke-
berhasilan kegiatan, pertama 
komitmen Kepala Badan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur 
terhadap pentingnya pemetaan 
informasi Teknologi Tepat Guna 
dan produk unggulan, kedua, 
dukungan komitmen oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat ka-
bupaten/kota di wilayah Jawa Ti-
mur, ketiga, dukungan Lembaga 
Perguruan Tinggi sebagai mitra 
kerja Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat.

Sedangkan faktor pengham-
bat kegiatan di antaranya, per-
tama, ada beberapa pihak  yang 

belum memperhatikan TTG di 
wilayahnya. Kedua, ada bebera-
pa wilayah yang minim informasi 
tentang TTG.

Berdasarkan hasil kegiatan ini 
dapat direkomendasikan sebagai 
berikut: (1) hasil pemetaaan TTG 
dan produk unggulan ini dapat di-
jadikan acuan dalam pembinaan 
TTG masyarakat di wilayah Jawa 
Timur; (2) Informasi TTG dan pro-
duk unggulan sangatlah penting 
sehingga perlu di-up date setiap 
tahunnya dan diinformasikan ke 
publik agar masyarakat dapat 
memanfaatkan.

Malang Terbanyak
Penghasil jenis TTG di Jawa 

Timur terbanyak di wilayah Ma-
lang dan Surabaya. Pasalnya, di 
dua wilayah ini ada perguruan 

tinggi, yaitu Universitas Brawijaya  
dan Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS), yang secara ru-
tin mengkaji terhadap TTG.

Berdasarkan hasil pemetaan 
Kabupaten Malang dan Kota 
Batu mempunyai produk unggul-
an berupa sari buah, sirup buah 
apel, selai buah, jenang apel, 
krisan potong, mawar candy, ma-
war batik, mawar holland, keripik 
kentang, kerajinan tikar mendong 
”Mekar Sari”, gelang bambu, 
handycraft, minuman sari apel, 
jamu tradisional Toga Vitan, kripik 
buah, jamu toga vitan, dan handy 
craft kerajinan pelepah pisang.

Di Kabupaten Malang terdapat 
70 TTG. Dari jumlah  itu 64 TTG 
diproduksi Universitas Brawijaya 
Malang (selengkapnya lihat ta-
bel).

Ada yang Kurang Pehatian TTG  
TTG karya Kabupaten Madiun
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Kabupaten
Produk 
Unggulan

TTG

Bangkalan

Batik tulis Tanjung Bumi, mebel kursi, jamu galian singset, 
tas pinggang, clurit, terasi udang, kerajinan clurit dan tas 
rajutan

Mesin terasi

Kabupaten

Komoditi 
Unggulan

TTG

Banyuwangi

Kerajinan gelang kayu, marning ”Murya 9”, sale pisang, 
kerajinan dari bambu (tempat kue, parsel), bakiak, handy 
craft bahan bambu

Parutan kelapa skala rumah tangga, alat pelubang kayu 
(Ø 100 cm), alat pelubang kayu (Ø 50 cm), alat pemotong 
kayu, alat bubut gelang, bubutan pegangan tas

Kabupaten

Produk 
Unggulam

TTG

Blitar

Sirup rumput laut, stick rumput laut/krupuk rumput laut, 
gula kelapa, profi t (pakan ternak), kripik buah (nangka, 
salak, nanas, dll), ekstrak (minyak) bunga matahari, 
jamur (segala jamur kayu), hiasan dinding, tas dan 
kerajinan tangan lain, handy craft bambu

Pemotong kerupuk ikan, mixer pembuat pakan ternak, 
pengupas biji bunga matahari, blower pemisah kulit biji 
bunga matahari, spiner

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Bojonegoro

Ledre, mebel kayu jati, kerajinan bubut-cukit, kerajinan 
batu onix, kerajinan gerabah, tembakau, salak wedi, 
blimbing ngringinrejo, handy craft

Pemintal pelepah pisang, mesin pengupas kulit kopi

Kabupaten
Produk 
Unggulan
TTG

Bondowoso
Tape, kuningan
Oven screw, tungku pengecor aluminium (kecil)

TTG

Gresik

Kerajinan rotan, kerajinan pelepah pisang, rebana, 
kerajinan 
imitasi, kerajinan tikar pandan, kerajinan batu onyx, 
kerajinan damarkurung, kerajinan kopyah/songkok, 
kerajinan kerpus/jilbab dan busana muslim, kerajinan 
sarung tenun, kerajinan bambu, kerajinan tirai, kerajinan 
kaligrafi 
kerajinan tas

Pemotong kerupuk elektrik, penghancur plastik, 
penghancur dan pengaduk bahan kerupuk, poles rotan, 
cetak paving, penghancur pupuk organik, pemintal dobel 
elektrik, miniatur perpustakaan keliling, miniatur mobil 
masa depan, miniatur bus unit transfusi darah keliling, 
miniatur kantor pos keliling, generator solar cell atau 
pembangkit listrik tenaga panas, mesin split rotan, mesin 
giling kopi, mesin perajang jerami

Hasil Pemetaan TTG dan 
Produk Unggulan Jawa Timur 2009

Kabupaten

Produk 
Unggulan
TTG

Jombang

Penggiling limbah pertanian

Boneka Fik, ber dan Gips (Asesoris Tart)

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Kediri

Kerupuk jumbo, podange ( aneka olahan berbahan 
mangga podang), madumongso, opak gambir, emping 
melinjo

Pemotong umbi, alat pembuat kerupuk tapioka, alat 
pencampur bumbu kerupuk tapioka sederhana, alat 
selep multiguna, alat pembuat tepung tapioka sederhana

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Lamongan

Tenut Ikat/sarung paradila (UD Silvi MN), tenun ikat/
sarung Bintang Mas, tas enceng gondok, busana 
muslim (Podo Trisno), tas tempurung, kerajinan bambu, 
anyaman bambu, kerupuk kedelai, handicraf (R & D 
Handicarf), jilbab (Al Rohmah), Songkok Joko Tingkir, 
busana muslim (UD Setara), beton (Sumber Bahan), 
genteng, gerabah seni, bella (Becak Lek’e Lamongan), 
anyaman pandan, tikar tenung, kerajinan dari aluminium, 
tikar pandan, beton (UD Sri Rejeki), sandal imitasi, 
kerajinan mebel ukiran kayu, dompet, Songkok Nasional, 
batu bata, tenun tikar lipat (Wandana Putra), kompor 
briket, tas tempurung (M. Supriyadi), busana muslim (Al 
Livia), perhiasan, batik tulis (Cahaya Utama), kaos (Dua 
Hati), konveksi (Mahhabah), tikar lipat 

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Lumajang

Kripik ketela ungu, kripik ketela sukun, sale pisang 
goreng, kripik singkong, rengginang, kripik jahe, kripik 
pisang agung, keciput panjang, krupuk udang, kripik 
gadung

Pemecah kedelai tempe, penggiling gula, kopi dan 
kelapa, alat pengaduk bumbu kripik singkong, alat 
pengemas makanan ringan, mesin pencetak makanan 
ringan stick bidaran, mensin sangrai kopi, mesin 
pemarut toga, mesin penggiling padi keliling, mesin 
penggiling jagung keliling, becak mesin

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Madiun

kripik tempe, brem rasa buah, sambel pecel, anyaman 
plastik, brem dan bumbu pecel, brem, bumbu pecel, 
kripik ketela dan kripik garut

Pemanas air tenaga surya, tungku tenaga surya, 
penyuling air tenaga surya, rumah surya, pengering 
tenaga surya serba guna, alat pebuat tahu, susu kedelai 
dan kembang tahu, pemotong krupuk multiguna

Cintailah Cintailah 
Produk IndonesiaProduk Indonesia
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WartaWarta

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Magetan

Walangan, batik, aneka kerajinan kulit

Kerbot tegak, kerbot miring, pencacah pakis media 
tanaman hias

Malang Raya

Produk 
Unggulan

TTG

Univ. Brawijaya

Kota Batu, Kabupaten Malang

sari buah, sirup buah apel, selai buah, jenang apel, 
krisan potong (+ 2 ha), mawar candy, mawar batik, 
mawar holland, keripik kentang, kerajinan tikar mendong 
“mekar sari”, gelang bambu, handycraft, minuman sari 
apel, jamu tradisional toga vitan, kripik buah, jamu toga 
vitan, dan handy craft, kerajinan pelepah pisang, uicer 
buah atau rempah-rempah 12 kg, juicer buah atau 
rempah-rempah  8 kg

Mesin perajang cengkeh menggunakan ayakan, sepeda 
motor evakuator anti banjir, alat perajang kripik buah, 
Gerald B. Compos, alat peraga teknik ototmotif, alat 
pencuci wortel

biodiesel (unit pengolahan), blender, blender penghalus, 
chooper, destilasi/penyulingan minyak atsiri, evaporator 
vakum, fermentor, high pressure steamer, kacip mete, 
kemiri – pengering, kemiri – pemecah, konveyor truk, 
mixer adonan pasta / kering, mixer powder tipe v, mixer 
adonan kering, mixer kompos, moisture tester, oven 
fermentor, pasteurisator, pellet pakan ternak, pemarut, 
pembuat ice cream, pemipih jagung, pencampur bumbu, 
penepung, pemanas air, pembutir, pemipil jagung, 
pencetak dodol, pencuci empon-empon, pencuci jeruk, 
pengaduk serba guna, pengemas vakum, pengering 
drum berputar, pengering 1 pintu, pengering rak, 
pengering vakum, pengering semprot (spray dryer), 
pengering matahari, penggoreng vakum, penggoreng 
vakum tipe swing, pengupas kulit kacang, pengupas kulit 
kopi/melinjo/jarak, penutup kaleng, penyangrai, perajang, 
perajang lembaran, perajang stik, perajang serbaguna, 
perajang kompos, perajang kertas, perajang/pencacah 
plastik, perontok kacang, press tangan, pres ulir, sabut 
kelapa – pengurai, sabut kelapa – pengayak, separator 
sentrifugal, separator centrifugal – cairan, silo, sortasi 
jeruk, sortasi jeruk berbasis pencitraan, sortasi biji-bijian, 
inseminasi buatan (ib) kambing boer

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Mojokerto

tas wanita sekolah, gethuk pisang legit manis, miniatur 
kapal nusantara ckraft, helm auzzora

pembuatan pupuk organik bentuk granul

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Nganjuk

Piramid Shutle Cok Indonesia, mebel jati tua, sirup 
secang dan minuman tradisional, enting – enting geti, 
gamelan madu laras, kerajinan wayang kulit, ukiran akar 
kayu jati, bawang merah, handy craft/kerajinan kayu

Konverter, central switch multi fungsi, mesin pembuat 
obat hama organik

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Ngawi

NIKKI SAE (sepatu, jaket kulit, ikat pinggang, sandal), 
kerajinan meubel dan keranjang buah, anyam-anyaman 
(renggok)/produsen, kripik pisang

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Pacitan

Sermiyer, jenang dodol “Sari Rasa”, ukir kayu naga, 
kaligrafi , gula kelapa/gula semut, krecek singkong, toys, 
kolong, sale pisang, batik tulis “Saji”, batik tulis “Puri”, 
genteng kaolin -press, terasi udang, anyaman rotan, batu 
mulia dan marmer, handycraft dan sale

Perajang kripik singkong, perajang kripik singkong 
(tegak), perajang multiguna (kacang tanah, kentang, 
singkong, brambang dan bawang), parut kelapa joss, 
pembuat tortila, pembuat manil dan profi l kayu, penapis 
gabah, prototype TTG Listrik Tenaga Angin

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Pamekasan

Krupuk poli, batik tulis, petis, krupuk pisang, rengginang, 
kripik tempe, gula merah, ikan kering, otak goreng, jamu 
madura, clirut, tikar, kopi jahe, jamu madura dan kain 
batik madura

Mesin perajang jerami, miniatur tabung fermentasi BIO-
ZING, miniatur kincir angin air laut dalam produksi garam

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Pasuruan

camilan kupuk gadung, camilan kripik tempe, camilan 
kripik ubi ungu, grace, kain konveksi, bunga cengkeh
kripik susu

Pengemasan cup sari buah, biogas, CNC Milling, pemarut 
dan pemeras apel

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Ponorogo

gondorukem dan terpentyn, minyak kayu putih, cengkeh 
dan minyak cengkeh, tepung tapioka, reog, sate 
ponorogo, kripik pisang, kripik bayam, singkong balado,  
kacang goreng, biting, jenang murni (ketan, wijen, kacang 
hijau, durian, waluh, nanas), nilam (bibit – minyak nilam), 
jenang mirah, telur asin asap, sambel pecel ponorogo, 
geti, sari jahe sekoteng,  sari temulawak, aneka camilan 
khas Ponorogo, busa kepiting, emping melinjo, emping 
jagung, enting-enting kacang rasa jahe, jamur tiram, 
kacang koro, pang pang, singkong balado, stik balado, 
keciput, marning, bagelan, sale gulung, kripik talas, kripik 
telo, kripik tempe, kripik usus ayam, kue getas lomboan, 
kue semprong, kurma, madu mongso, kacang mede / 
mente, mirasa (dawet goreng), rangginan, roti kacang 
dan nastar, sagon, sale goreng, satu kacang ijo, kue 
kacang & ceriping pisang

Pencacah pakan ternak dan sampah, alat perajang 
batang padi (damen), pengaduk adonan krupuk, 
perajang krupuk, pengupas kulit ari kedelai, mesin 
pengering coklat, pengering coklat, pengasap ikan, 
pembuat tepung, pengaduk jenang, penyuling nilam, 
perajang kunir as vertikal, mini hamer mill, penyuling 
minyak cengkeh, biogas dari kotoran sapi, ketel 
pembuat tahu (miniatur), mesin sporing roda mobil, 
mesin selep, pemarut kelapa, mesin pencetak bakso, 
alat pencampur pakan ternak

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Probolinggo

Bawang merah, mangga arum manis “sully”, keripik 
kentang, gula aren, perahu fi ber, wedang pokak, genting, 
olahan tokek, tasbih

Mixer roti dan cake, selep, oven
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Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Sampang

Batik Arrohmah

Mesin perontok padi, perontok jagung, mesin penggiling 
tepung, mesin perontok kedelai, glekser, coper

Kabupaten

Produk 
Unggulan
TTG

Sidoarjo

Sandal, Sepatu dan Sandal, Jaket Kulit, Tas, Kaligrafi 

Kinabar (kincir angin besar)

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Situbondo

Kerupuk bawang, tahu, bandul besi, tempe, kerajinan 
kulit kerang, handy craft patung bahan kerang dan 
mangga manalagi, kerajinan kayu

Mesin penyiang gulma padi di sawah, mesin pencacah 
kompos, alat peniris minyak goreng centri fugal, alat 
pendukung pembuatan kerajinan kulit kerang, pompa 
hidram, alat pengerol pipa, alat vulkanisir ban sepeda, 
alat pendukung pengembangan inseminasi buatan pada 
kambing, induktif kompensator, kompor biomas dan 
bioethanol

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Sumenep

Rengginang lorjuk, tanaman tembakau, kerajinan ukiran 
kayu, ukir kayu jati asli, batik tulis pekandangan, keripik 
singkong – muris, rumput laut, krupuk ikan laut

Mesin pengering listrik serbaguna

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Kota Surabaya dan ITS

Hasil Penelitian Berupa Sirup Mangrove Appel
Handy Craft

Teknologi deteksi pencurian listrik, alat pengolahan 
sampah, automatic smart capacitor bank, alat identifi ksi 
jenis gas pada ruangan terbuka, miniatur Pembangkit 
Listrik Tenaga Angin, sepeda lipat, desain eksterior 
dan interior trainset MRT untuk jabodetabek, desain 
kendaraan agrowisata berbasis mobil listrik, penggerak 
perahu nelayan dengan motor listrik, alat panen padi, 
alat interpretasi gerak mata dengan kamera dan 
aplikasinya pada kontrol kursi roda listrik, prototype 
mobil untuk meeting (ITS), prototype kapal (ITS), 
prototype  kapal hovercraft (ITS), miniatur kapal trimaran 
bersirip, prototype kincir tenaga air (ITS)

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Tuban

nasi jagung, rengginang, krupuk ikan tenggiri, ikan asin 
jambal daging, ikan teri, ikan teri super, dendeng ikan, 
kecap laron, krupuk udang super, krupuk ikan super, batik 
gedok, krupuk terasi udang, krupuk ikan super matang, 
blinjo super matang, ceriping pedas, terasi udang extra, 
krupuk udang tanpa jemur, krupuk bawang, kopi bubuk 
dua gajah, aneka tas anyaman, gerabah, buah siwalan 
”ental”, legen, aneka kerajinan mebel

Becak motor, mesin pembuat pelet untuk pakan ikan, 
mixer kompos, alat penyortir kacang tanah, hammer 
mai / mesin penepung, mesin pengupas dan perontok 
jagung, perontok jagung dalam skala kecil, mesin 
pengupas kulit kacang tanah dengan blower, mesin 
pengupas kulit kacang tanah skala kecil, mesin sosoh / 
pengupas kuliat ari jagung, mesin penghancur sampah 
untuk kompos, blower, mesin perajang untuk makan 
ternak, mesin penghancur limbah tanaman palawija, 
mesin penggiling tebu, mesin selep jagung (dalam 
ukuran besar), mesin selep jagung (ukuran kecil), 
penggiling jagung dan kopi, traktor, kincir air, solar cell, 
mesin sumur bor, kincir tambak garam, mesin selep 
beras, penghancur kelapa, mesin selep kopi, mesin 
diesel

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Trenggalek

Temulawak instan, rengginang, mengkudu instan, sale 
pisang, keripik pisang, tepung cassava, tempe kripik, 
stick talas, alen-alen, genting, batu bata, camilan, 
handycraft dari bambu, handy craft dan camilan ukm 
binaan

Alat peras kelapa, las titik rakitan, majighang, mesin 
pembuat parut kelapa, perontok padi (blower), alat 
penanam jagung, tungku kompor (tuko), mesin perajang 
(sleser), kompresor mini ramah lingkungan, biogas, mixer 
serba guna, alat bakar sate, alat pengasah pisau

Kabupaten

Produk 
Unggulan

TTG

Tulungagung

Keset, geti wijen, jenang syabun, krupuk rambak (sapi, 
kerbau), aneka handycraft, interior dan eksterior ruangan 
dari batu, handycraft onix

Mesin perapi rambut sapu (sikat sapu), mesin parut mini, 
mesin pemecah batu (stone crusher), alat penghemat 
listrik (kompensator), parut tenaga listrik, teknologi induktif 
kompensator
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Tingkatkan Ekonomi Lewat 
Pembangunan Pasar Desa

Dalam rangka memberantas kemiskinan dan mempercepat peningkatan perekono-
mian masyarakatnya, Kabupaten Bojonegoro tidak puas hanya dengan menjalan-
kan program pemberdayaan dari pusat maupun provinsi. Kabupaten Bojonegoro 
memilih membangun pasar desa untuk mendukung peningkatan perekonomian 

masyarakatnya khususnya yang bermukim di pedesaan. 
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A
lasan utama pengemban-
gan pasar desa Menurut 
kepala Badan Pember-
dayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Bojonegoro, Mashuri, 
karena pasar tradisional yang ber-
lokasi di desa, dan menempati la-
han milik pemerintah desa, serta  
dikelola dan dikembangkan oleh 
pemerintah desa dan memiliki 
fungsi, sebagai sarana peningkatan 
pendapatan masyarakat dan desa, 
dan pusat interaksi sosial masyara-
kat desa.

Pembangunan pasar desa di-
lakukan dengan memberikan du-
kungan regulasi dalam pelaksa-
naan dan pengelolaan pasar desa, 
serta mengupayakan bantuan pen-
danaan untuk pembinaan penge-
lolaan dan pengembangan pasar 
desa, serta bimbingan teknis/pela-
tihan bagi pengelola pasar desa

Sejak 2009, melalui BPMD, 
Pemkab Bojonegoro telah mem-
berikan bantuan stimulan untuk 
pemberdayaan pasar desa dengan 
pola sharing atau dana penyertaan. 
Saat itu, dana bantuan stimulan 
yang disediakan Rp 1,5 miliar un-
tuk 30 pasar desa. 

Masing-masing pasar desa 
men dapatkan Rp 50 juta. Dari 
pem berian dana bantuan stimulan 
tersebut dapat menarik swadaya 

masyarakat sebesar Rp 3.1 miliar 
lebih, padahal sharing yang di-
harapkan hanya separuh dari dana 
yang dialokasikan. “Akibatnya pa-
sar tersebut membangun infra-
struktur berupa kios yang melebihi 
dari rencana semula,” katanya.  

Pada 2010, dana stimulant un-

tuk program ini kembali digulir-
kan. Nilainya Rp 1 miliar  untuk 10 
pasar desa. Masing-masing pasar 
memperoleh Rp 100 juta. Dana 
stimulan tersebut ternyata juga 
dapat menyerap swadaya sebesar 
Rp 2 miliar lebih. 

Program pemberdayaan dan 
peningkatan pasar desa ini mem-
punyai kontribusi cukup besar 
dalam mendukung usaha pengen-
tasan kemiskinan. “Indikasinya, 
perkembangan jumlah pedagang 
khususnya dari masyarakat desa 
setempat maupun dari desa sekitar, 
yang rata-rata per pasar desa seki-
tar 20 – 30 pedagang,” kata Heru. 

Penambahan prasarana pasar 
hingga menjadi bersih dan indah, 
membuat pasar desa sebagai pu-
sat interaksi sosial masyarakat se-
makin nyaman bagi pedagang dan 
konsumen khususnya. (sal)

Swadaya Pedagang Pasar Tertinggi 
dari Dana Stimulan 2009 Rp 100 Juta/Pasar

No Pasar Desa/Kecamatan Nilai Swadaya
1 Kapas, Kapas Rp 681.400.000
2 Jampet, Ngasem Rp. 65.200.000
3 Mojodeso, Kapas Rp 85.000.000
4 Pasar hewan Pasinan, Baureno Rp 420.000.000
5 Punggur, Purwosari Rp 340.000.000

Swadaya Pedagang Pasar Tertinggi dari 
Dana Stimulan 2009 Rp 50 Juta/Pasar

No Pasar Desa/Kecamatan Nilai Swadaya Keterangan
1 Pungpungan, Kalitidu Rp 650 juta 7 jadi 25 kios
2 Pasinan, Baureno Rp 776 juta 7 jadi 30 kios
3 Klepek, Sukosewu Rp 685 juta 7 jadi 28 kios
4 Sumberarum, Dander Rp 470 juta 7 jadi 24 kios
5 Tanjungharjo, Kapas Rp 365 juta Los jadi 18 kios
6 Jono, Temayang Rp 295 juta 5 jadi 15 kios

Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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Dalam upaya mewujud-
kan amanat tersebut, 
maka pelaksanaan pem  -
bangunan harus ber  -

orientasi pada pemberdayaan ma-
syarakat. Melalui pemberdayaan 
masyarakat diharapkan akan dapat 
meningkatkan dan mengembang-
kan potensi, aspirasi dan daya 
kreasi masyarakat yang selama ini 
belum terwadahi secara baik.

Berdasarkan Data BPS, jum-
lah penduduk miskin di Jawa Ti-
mur per Maret 2011 mencapai 
5.356.210 jiwa, yang terdiri dari 
kemiskinan di perkotaan sebesar 
1.768.230 jiwa, dan di perdesaan 
sebesar 3.587.980 jiwa. Dengan 
demikian jumlah kemiskinan di 
perdesaan relatif lebih tinggi di-
bandingkan dengan perkotaan, 
meskipun berbagai program pe-
nanggulangan kemiskinan telah 
banyak diluncurkan di wilayah 
perdesaan. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar 
ma syarakat masih 
menetap di pedes-
aan dengan keter-
batasan aksesibi-
litas sumber daya 
baik sumber daya 
manusia, informasi 
maupun modal.

Salah satu upa-
ya yang dapat dila-
kukan pemerintah 
dalam melakukan 
percepatan penu-
ru n an kemis ki n  an 
di pedesaan ada     -
lah dengan me  -
ning   katkan dan 
meng        gerakkan per     -
ekonomian ma sya -
rakat desa melalui 
p e m b a n g u n a n , 
pengembangan, 
dan peningkatan 
fungsi pasar desa 
sehingga masya  -
rakat desa dapat 
secara aktif terli-
bat dalam kegia-
tan usaha ekonomi 
produktif, baik formal maupun 
non formal.

Meskipun pasar merupakan 
sarana pengembangan ekonomi 
masyarakat desa yang strategis 
untuk menjual hasil produk perta-
nian, perikanan, peternakan, per-
kebunan, dan hasil industri rumah 
tangga tetapi secara proporsional 
jumlahnya masih kurang diban-
dingkan dengan jumlah desa dan 
kelurahan di Jawa Timur khusus-
nya dan Indonesia pada umum-

nya. Hal ini didasarkan pada  
laporan, pengamatan, dan data 
BPS di daerah, dari 73.067 desa 
dan kelurahan di Indonesia hanya 
56.176 desa dan kelurahan atau 
77% yang mempunyai  sarana 
pemasaran di desa dan kelurah-
an (pasar desa dan kelurahan), 
yang meliputi warung/toko/kios 
sebanyak 43.806, pasar dengan 
bangunan pemasaran sebanyak 
6.789, dan pasar tanpa bangunan 
permanen sebanyak 5.581. 

Selanjutnya berdasarkan ha-

Salah satu kebijakan prio-
ritas pemerintah difo-

kuskan pada penurunan 
jumlah kemiskinan mela-
lui peningkatan aksesibili-
tas sumber daya produktif 
guna mewujudkan tujuan 
pembangunan, yaitu me-
ningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini se-
suai dengan amanat UUD 
1945, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan umum. 

Percepatan Perekonomian Masyarakat Desa 

Melalui Pengembangan 
Pasar Desa

Oleh Dr. Andromeda Q, MM

Pasar Desa di Banyuwangi, sebelum (atas) dan sesudah 
direhab (bawah)



GDGD

13GEMADESAEdisi juni 2011

OpiniOpini

sil inventarisasi pasar desa di 37 
kabupaten/kota (tidak termasuk 
Kota Surabaya) tahun 2008 jum-
lah pasar desa sebanyak 1.506 
pasar. Dengan demikian, tidak 
semua desa dan kelurahan di 
Jawa Timur mempunyai pasar.

Terkait dengan hal tersebut, 
maka pembangunan dan pe-
ngem bangan pasar desa menjadi 
bagian penting yang sudah se-
mestinya  mendapatkan perha-
tian pemerintah daerah sebagai 
upaya untuk membangun dan 
mengembangkan enterpreuner-
ship masyarakat desa sekaligus 
sebagai pusat interaksi sosial 
bagi masyarakat desa. 

Pembangunan dan pengem-
bangan serta penataan penge-
lolaan pasar desa merupakan 
wujud pemberdayaan masyara-
kat dalam peningkatan kapasitas 
kelembagaan ekonomi desa, pem-
binaan dan regulasi dalam mendo-
rong pengembangan pasar desa 
yang kompetitif tanpa meninggal-
kan karakteristik tradisionalnya.

Kenapa Pasar Desa?
Sebelum disampaikan alasan 

yang mendasari kenapa untuk 
mempercepat pengembangan 
perekonomian masyarakat desa 
dilakukan dengan pembangunan 
dan pengembangan pasar desa, 
terlebih dahulu akan dijelaskan 
defi nisi pasar desa  menurut Per-
mendagri Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Pasar Desa. 

Pasar desa adalah pasar tradisio-
nal yang berkedudukan dan ber-
lokasi di desa, menempati lahan 
milik pemerintah desa/pemerin-
tah daerah maupun masyarakat 
(wakaf), dikelola dan dikembang-
kan oleh pemerintah desa dan 
masyarakat baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama 
dalam pembiayaan.

Adapun alasan yang menda-
sari perlunya dikembangkan pa-
sar desa adalah sebagai berikut:
Pertama, pasar desa merupa-

kan kebutuhan mendasar bagi ma-
syarakat desa, karena pasar desa 
merupakan tempat bergulirnya 
perekonomian masyarakat desa 
dalam rangka memenuhi kebutu-
han pokoknya. Selain itu, di pasar 
desa masih ada mekanisme tawar 
menawar, yang mana hal ini tidak 
dapat kita jumpai di pasar modern. 
Dari sisi harga, pasar desa mena-
warkan harga yang lebih murah 
daripada pasar modern karena 
produk yang ditawarkan langsung 
berasal dari produsen dan tidak 
ada biaya pendukung seperti AC, 
dan lain-lain. 
Kedua, pasar  desa juga meru-

pakan tempat untuk melakukan 
interaksi sosial yang selanjutnya 
akan memberikan dampak eko-
nomi. Interaksi sosial tersebut 
berupa  pengembangan hubung-
an personal maupun kelompok 
yang selanjutnya akan mengaki-
batkan tumbuhkembangnya ja-
ringan kerja, informasi maupun 

hubungan dagang.
Ketiga, pasar desa merupakan 

tempat untuk mempromosikan 
hasil, baik hasil pertanian, per-
kebunan, perikanan, peternakan, 
kerajinan maupun lainnya yang 
dapat memberikan nilai ekonomi.
Keempat, pasar desa merupa-

kan tempat distribusi barang ke-
butuhan pokok dan hasil pabrikan 
seperti sabun, minyak, garam, 
mie, dan lain-lain. Tidak adanya 
pasar maka masyarakat desa 
akan kesulitan mendapatkan ke-
butuhannya secara murah dan 
mudah. Ini bisa kita lihat, kema-
cetan distribusi seringkali mere-
sahkan masyarakat.
Kelima, pasar desa merupa-

kan tempat mengembangkan 
usaha bagi masyarakat desa se-
kaligus memberikan perlindung-
an terhadap pedagang kecil de-
ngan mendudukkan masyarakat 
desa sebagai pelaku ekonomi 
di pasar. Dengan adanya pasar  
desa, maka masyarakat dapat 
melakukan tukar menukar barang 
dan jasa sesuai dengan kebutu-
hannya. Dari bahan mentah dio-
lah menjadi barang setengah jadi 
maupun barang  jadi. 
Keenam, pasar desa merupa-

kan media strategis dalam men-
ciptakan lapangan kerja bagi ma-
syarakat desa itu sendiri maupun 
masyarakat desa disekitarnya.
Ketujuh, pasar desa dalam 

perekonomian desa secara ke-
seluruhan menguasai kurang 

Pasar desa di Jember, sebelum (kiri) dan sesudah direhab (kanan).
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lebih 80% belanja harian baik 
langsung maupun tidak lansung 
(melalui pedagang mlijo atau 
obrok). Ini merupakan jumlah 
yang sangat besar. Namun de-
mikian, karena tingkat kompetisi 
pasar modern yang semakin ting-
gi dan sudah merambah sampai 
pedesaan maka perlu dilakukan 
peningkatan kualitas pelayanan. 
Kedelapan, pasar desa merupa-

kan tempat bagi masyarakat de   sa 
untuk berinvestasi di tingkat lokal.

Berdasarkan pertimbangan 
dan alasan sebagaimana terse-
but di atas, maka pengembangan 
pasar desa merupakan kebijakan 
strategis dalam mendorong per-
ekonomian masyarakat desa da-
lam upaya percepatan penanga-
nan kemiskinan di Jawa Timur.

Fungsi dan Prinsip-
prinsip Pembangunan 
dan Pengembangan 
Pasar Desa

Pembangunan dan pengem-
bangan pasar desa dilakukan da-
lam upaya mempercepat kesejah-
teraan masyarakat desa melalui 
peningkatan pendapatan dan per-
luasan lapangan kerja. Untuk men-
capai kesejahteraan masyarakat 
desa tersebut maka fungsi pasar 
desa dioptimalkan sebagai pusat 
pengembangan ekonomi masya-
rakat desa dalam menyediakan 
kebutuhan pokok, memasarkan 
hasil produk masyarakat desa, dan 

meningkatkan wahana pasar desa 
dalam mewadahi masyarakat un-
tuk mengembangkan usaha per-
dagangan mikro dan kecil. 

Adapun prinsip-prinsip yang 
wajib dipenuhi dalam melaku-
kan pembangunan dan pengem-
bangan pasar desa adalah:
Pertama, mampu mewadahi 

kebutuhan dan kepentingan ma-
syarakat desa setempat dalam 
menampung dan memasarkan 
berbagai produk yang dihasilkan 
masyarakat desa.
Kedua, memberikan perlindung-

an dan kenyamanan bagi pelaku 
usaha, khususnya masyarakat ku-
rang mampu untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan ekonomi produktif.
Ketiga, menjaga kondusifi tas 

dengan menciptakan iklim usaha 
yang nyaman, sesuai adat dan 
norma serta budaya masyarakat 
setempat.
Keempat, meningkatkan pro-

fesionalisme dalam pengelolaan 
pasar desa melalui pemberian pe-
layanan prima.

Peluang dan   
Tantangan 

Keberadaan pasar desa mem-
punyai peluang yang strategis 
dalam menumbuhkembangkan 
perekonomian desa melalui en-
terpreurnership. Selain itu juga, 
keberadaan pasar desa dapat 
menciptakan lepangan kerja baru 
sehingga akan berdampak ter-

hadap pengurangan pengang-
guran dan kemiskinan. Peluang 
lainnya adalah dalam era globali-
sasi seperti ini adalah adanya 
kompetisi semua pelaku ekonomi 
yang perlu segera ditangkap.

Permasalahan 
 dan Strategi 
Pengembang an 
Pasar Desa

Meskipun harga di pasar desa 
relatif dapat bersaing dengan har-
ga di pasar modern, namun pasar 
desa mempunyai permasalahan 
pokok dalam  mengembangkan 
kualitas pelayanan kepada pe-
langgan atau konsumen. Perma-
salahan pokok tersebut  adalah 
infrastruktur yang cenderung apa 
adanya, kurang terawat dan kotor 
dengan pelayanan yang seadanya.

Untuk mengatasi permasalah-
an tersebut, maka perlu dilakukan 
revitalisasi pengelolaan secara 
terpadu antar pelaku. Oleh karena 
itu pasar desa harus dimanage 
dengan baik dengan melibatkan 
pedagang untuk berpartisipasi se-
cara aktif dan kreatif dalam me-
nyediakan pelayanan yang ra-
mah dan murah namun kompetitif 
dengan menggunakan manage-
men modern seperti sapa pembeli, 
layani dengan senyum, ramah 
dan adil, layani dengan cepat dan 
tepat,  barang yang ditawarkan 
berkualitas dengan masa peng-
gunaan barang yang selalu ter-

Pasar desa di Pamekasan, sebelum (kiri) dan sesudah direhab (kanan).



GDGDOpiniOpini

15GEMADESAEdisi juni 2011

kontrol, gunakan alat ukur yang 
standar, dan lain-lain. Karena 
apapun adanya pembeli adalah 
raja yang mempunyai hak untuk 
menetapkan pilihan ke mana dia 
harus membelanjakan uangnya. 

Perubahan menagemen pe -
nge   lolaan pasar melalui pening-
katan pelayanan merupakan upa  -
ya yang harus dilakukan segera, 
karena pesatnya pasar mo dern, 
dengan mengedepankan pela-
yanan yang baik, yang ditunjang 
dengan sarana yang baik, keber-
sih an dan higinies yang tinggi, ber-
sih, sejuk dan ditunjang dengan 
berbagai fasilitas lainnya. 

Untuk mengatasi permasalah-
an infrastruktur yang kurang baik, 
pengelola dapat melakukan kerja-
sama dengan pihak ke tiga yaitu 
dengan sesama instansi pemerin-
tah, swasta, asosiasi lem baga eko-
nomi desa maupun perorangan 
dengan tetap memperhatikan: (1) 
tetap memprioritaskan kepentingan 
pelaku usaha mikro, kecil, masya-
rakat desa dan pemerintah desa 
dan tidak merugikan kepentingan 
masyarakat desa dan pemerintah 
desa; (2) memperhatikan pening-
katan kesejahteraan masyarakat 
desa dengan memberikan kesem-
patan yang luas kepada usaha 
mikro dan kecil desa untuk menjual 
hasil produk yang dihasilkan se-
perti pertanian, perikanan, perke-
bunan, kerajinan, dan lain-lain; (3) 
kerjasama meliputi pembangunan 

dan pemasaran hasil produksi ma-
syarakat dengan pembagian ke-
untungan ditetapkan berdasarkan 
perjanjian bersama.

Peningkatan infrastruktur pa -
sar desa merupakan solusi untuk 
meminimalisasi dikotomi an tara 
pasar desa dengan pasar mo dern. 
Kesan kumuh, bau, dan se mrawut 
harus dihilangkan de  ngan melaku-
kan penataan guna meningkatkan 
kenyamanan konsumen. Dengan 
meningkatnya kenyamanan maka 
masyarakat akan semakin banyak 
yang datang ke pasar desa yang 
selanjutnya roda ekonomi desa 
semakin dinamis. Karena bagai-
manapun keberadaan pasar desa 
tidak bisa dilepaskan dari pertum-
buhan ekonomi desa.

Adapun strategi pengem bang-
an pasar desa melalui penataan 
terpadu diarahkan pada: Pertama, 
penataan  kios-kios di dalam pasar 
dengan cara mengelompokkannya 
berdasarkan komoditas barang 
dagangan. Melalui pengelompok-
an komoditas akan memudahkan 
pengawasan utilitas bangunan dan 
memudahkan konsumen untuk 
mendapatkan barang sesuai kebu-
tuhannya.
Kedua, material yang diguna-

kan merupakan material yang ta-
han lama dan mudah perawatan-
nya.
Ketiga, memperbaiki sirkulasi 

di dalam pasar dengan memper-
timbangkan kenyamanan pembeli 

dan penjual.
Keempat, memperbaiki sistem 

drainase secara terintegrasi untuk 
menjaga kebersihan dan kemuda-
han perawatan pasar.
Kelima, pasar sebagai tempat 

rekreasi. Selain sebagai pusat 
perbelanjaan, pasar juga dides-
ain sebagai tempat rekreasi yang 
akan menjadi tempat menarik bagi 
pengun jung.
Keenam, akses dari luar ke 

dalam pasar dibuat cukup banyak 
untuk memudahkan konsumen 
memasuki pasar.
Ketujuh, area parkir ditata tera-

tur dengan pola menyebar sehing-
ga memudahkan konsumen me-
masuki pasar melalui pintu masuk 
terdekat.
Ketujuh, memperhatikan kon-

sep tata hijau untuk pohon-pohon 
agar nampak asri dan sejuk serta 
mengurangi debu.

Akhirnya, agar pasar desa da-
pat memberikan manfaat ekonomi 
kepada masyarakat desa dan se-
kitarnya, maka pasar harus mudah 
diakses oleh masyarakat, mening-
katkan kualitas pelayanan, mampu 
meningkatkan daya kompetisinya, 
dengan tetap menjaga norma dan 
budaya masyarakat serta  didu-
kung oleh partisipasi masyarakat 
desa dalam melakukan perubahan 
menuju perbaikan. Proteksi pe-
merintah tidak akan berarti apa-apa 
kalau pengelola dan pedagang tidak 
melakukan perubahan apa-apa. (*)

Pasar desa di Madiun, sebelum (kiri) dan sesudah direhab (kanan)



A, B, C dan D: Susana dengar 
pendapat anggota Komisi A 
DPRD Jawa Timur dengan war-
ga di Pendopo Desa Satreyan.

Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kunjungan Kerja Komisi A DPRD 
Jawa Timur di Lokasi PPKM Jawa Timur di Lokasi PPKM 

di Desa Satreyan, Kec. Maron di Desa Satreyan, Kec. Maron 
Kabupaten ProbolinggoKabupaten Probolinggo

Foto A

Foto B Foto C

Foto D

Anggota Komisi A meninjau TK Kartini Meninjau rumah hasil plesterisasi.Anggota Komisi A meninjau lapangan.
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Dalam bidang pertanian, 
bencana tidak selalu da-
lam bentuk banjir, tanah 
longsor dan kekeringan, 

namun serangan hama juga men-
jadi salah satu jenis bencana yang 
tidak menguntungkan. Serangan 
hama pada sawah dan kebun juga 
tejadi di sejumlah desa di Keca-
matan Kalitidu, Kabupaten Bojo-
negoro, khususnya di area kerja 
Badan Koordinasi Antar Desa 
(BKAD) Surya abadi tepatnya di 
Desa Mojosari, Mojo, dan Desa 
Ngringinrejo yang sebagian besar 

warganya berprofesi sebagai pe-
tani sawah dan kebun.

Bencana akibat serangan 
hama tidak hanya terjadi di Ke-
camatan Kalitidu, bahkan ribuan 
petani di Jawa Timur mengalami 
kebangkrutan. Sejak Januari hing-
ga 15 Mei 2011 setidaknya ada 
6.417,94 hektar tanaman padi di 
sawah petani diserang wereng. 

Penyebab wereng menyerang 
tak lepas dari lamanya siklus iklim 
basah yang terjadi dalam beberapa 
tahun terakhir. Akibat lamanya iklim 
basah, lahan pertanian yang dalam 

setahun mestinya dua kali ditanami 
padi dan sekali palawija, oleh pe-
tani selama lima kali masa panen 
ditanami padi terus-menerus.

Dari jumlah itu, 4.052,73 hektar 
mengalami rusak ringan, 1.528,37 
hektar rusak sedang, 601,28 hek-
tar rusak berat, dan 235,56 hektar 
puso. Kebangkrutan terbanyak di-
derita petani di Lamongan dengan 
1.108,05 hektar lahannya dise-
rang wereng, disusul Bojonegoro 
dengan 940,40 hektar, lalu Pono-
rogo 865,49 hektar, lantas Tuban 
731,05 hektar, dan Nganjuk selu-
as 536,22 hektar.

Meski ada 6.417,94 hektar ta-
naman padi di Jatim yang dise-
rang wereng, tapi jumlah tersebut 
masih terbilang kecil dibandingkan 
total luas tanam yang mencapai 
2.087.208 hektar. Pengaruh se-
rangan wereng hanya 1,24 persen 
dari total luas tanam.

Terpukul Tiga Kali Gagal Panen

Edisi juni 2011

BKAD Surya Abadi Kecamatan Kalitidu, Kabupaten  Bojonegoro

Berinteraksi dengan alam tidak selalu menguntungkan. 
Ada saat alam memberikan kesejahteraan dari hasil 
bumi yang melimpah, ada juga manusia perlu was-

pada saat alam tidak bersahabat, karena tidak hanya 
kerugian materi yang akan disebabkan, namun nyawa 

manusia juga akan terancam.
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Tidak Langsung
Lembaga bentukan Program 

PWTAD Provinsi Jawa Timur 
mela   lui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Prov. Jatim ini me-
mang tidak terkena dampak se-
cara langsung, namun karena ga-
gal panen petani, secara otomatis 
berdampak pada pola pengemba-
lian pinjaman petani. ‘’Sejak Mei 
lalu petani sawah dan kebun ga-
gal panen karena hama wereng, 
sundep dan kaper. Karena banyak 
petani yang merugi, dampaknya 
mereka telat mengembalikan pin-
jaman,’’ kata Ketua BKAD Surya 
Abadi, Agus Widiarso SE.

BKAD Surya Abadi resmi be-
roperasi sejak 26 Juni 2009. 
Lembaga keuangan ini mengo-
perasikan dana awal sebesar Rp 
45O juta dari Provinsi Jawa Timur. 
Dana tersebut di antaranya un-
tuk operasional 3 UPK dan biaya 
pegembangan SDM, SDA, dan 
administrasi. Setahun kemudian 
BKAD ini memperoleh bantuan 
dana sharing program dari Pem-
kab Bojonegoro sebesar Rp 225 
juta, dukungan dana sharing itu 
berlanjut hingga tahun ini dengan 
nilai yang sama.

Usaha utama yang dijalankan 
BKAD Surya Abafi  adalah simpan 
pinjam yang mencairkan pinjaman 
hingga Rp 2 juta kepada masyara-
kat dengan bunga 1,5 persen dan 
dibayar dengan pola angsuran 
selama setahun 10 kali. ‘’Untuk 
pinjaman di bawah Rp 1 juta, cu-

kup dengan garansi kepala desa, 
namun untuk pinjaman di atas Rp 
1 juta perlu menggunakan agunan 
surat kendaraan,’’ kata Agus.

Pinjaman tersebut, kata Agus, 
biasa digunakan masyarakat un-
tuk keperluan pengembangan 
pertanian, perkebunan, dan usaha 
lainnya seperti perdagangan dan 
jasa. Selain simpan pinjam, BKAD 
Surya Abadi juga menjalankan 
usaha sektor riil berupa menjalin 
kemitraan dengan petani belim-
bing, peternak kambing etawa 
dengan maksimal dana kemitraan 
Rp 5 juta,  serta usaha swakelola 
menampung produk 3 desa dalam 
satu showroom usaha.

Memasuki tahun ke-3, usaha 
yang dijalankan BKAD Surya Aba-
di terbilang terus berkembang. 
Dana awal program kini terus ber-
kembang hingga mencapai Rp 
130 juta di masing-masing UPK, 

dan Rp 200 juta untuk total nilai 
aset BKAD. 

PWTAD lebih difokuskan pada 
penanganan dua desa dalam satu 
kecamatan yang saling berba-
tasan. Penanganan program ini 
dimaksudkan untuk mengurangi 
jumlah desa yang terisolisasi ka-
rena tidak adanya jalan peng-
hubung atau jembatan antardua 
desa yang saling menghubung-
kan. Setiap tahunnya, program 
itu rata-rata diberikan kepada 14 
desa di 7 kabupaten

Desa lokasi program akan 
mendapat dana stimulan dan 
APBD provinsi. Sementara pe-
merintah kabupaten wajib mem-
berikan dana penyertaan sebesar 
40% dari total dana yang diberi-
kan provinsi. Dana itu dibagi den-
gan prosentase 40% untuk pem-
bangunan fi sik dan 60% untuk 
usaha ekonomi produktif.

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

BKAD Surya Abadi membantu pemasaran sirup buah belimbing. 

Pengurus BKAD Surya Abadi.
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Kabupaten Bojonegoro 
yang mulai berkembang 
sebagai kawasan in-
dustri migas, ternyata 

menyimpan potensi wisata agro-
bisnis buah belimbing. Wisata 
agrobisnis yang belum diketahui 
banyak kalangan itu lokasinya di 
Desa Ngringinrejo, Kecamatan 
Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.  

Untuk mencapai lokasi bisa 
dengan  kendaraan umum, se-
jenis bus atau mobil penumpang 
umum (MPU) dari Bojonegoro ke 
arah Padangan atau Cepu, Jawa 
Tengah. Setelah berhenti di per-
tigaan Desa Ngringinrejo, untuk 
mencapai lokasi memasuki jalan 
paving sepanjang sekitar tiga ki-
lometer.

Setiap sore hari, di sepanjang 
kanan kiri jalan mendekati lokasi 
bisa ditemui warga yang sedang 
mengantongi buah belimbing 
yang baru saja dipetik dengan 
plastik. Karena itu, jika berkun-
jung ke sana, sebaiknya jangan 
terlalu sore, sebab semua belim-
bing hasil panenan sudah dikirim 
ke luar kota. 

Sejauh ini kebun belimbing di 
Desa Ngringinrejo, dengan luas 
sekitar 18,3 hektar milik sekitar 
104 warga setempat, masih di-
kelola secara tradisional. ‘’Keahli-
an menanam Belimbing diperoleh 
warga dengan belajar dan men-
cari pengalaman dari siapapun,’’ 
kata Kepala Desa Ngringinrejo, 
Sujarwo

Beberapa jenis belimbing (oleh 
penduduk setempat dinamakan 
dewo alias gedhe  lan dowo) yang 
kini tengah dikembangkan antara 
lain jenis tasikmadu dan demak. 

Selain itu sistem penanaman su-
dah berangsur menggunakan pu-
puk organik. Karena selain ramah 
lingkungan dan lebih sehat dikon-
sumsi, rasa buah yang dihasilkan 
jadi lebih manis.   

Letak kebun belimbing be-
rada di tanah seluas 18,3 hektar 
dengan komposisi setiap hektar 
ada sekitar 500 pohon. Kapasitas 
produksi mencapai 80 kilogram/
pohon/tahun. Biasanya dalam 
setahun petani melakukan 3 kali 
panen, dengan masa panen raya 
pada bulan April, Agustus dan 
Oktober. Namun saat ini petani 
mulai mengembangkan sistem 
panen setiap bulan. 

Dijelaskan Sujawo, buah 
belimbing yang dipoduksi war-
ganya selain dilempar ke pasar 

Bojonegoro, juga banyak didis-
tribusikan ke sejumlah pasar di 
Jawa Timur seperti Surabaya, 
Malang, Lamongan, Jember dan 
Banyuwangi. Sementara di Jawa 
Tengah meliputi Jepara, Blora, 
Semarang dan Jogjakarta. 

Namun, menurut dia, bagi 
pengunjung yang datang ke lo-
kasi bisa langsung membeli di ke-
bun, sekaligus petik dan makan 
buah belimbing. “Kalau membeli 
di lokasi belimbing kualitas paling 
bagus harganya Rp 7.000,00/kg, 
sedangkan yang kualitas biasa 
Rp 3.000,00/ kg,” jelas Sujarwo. 

Rintisan keberadaan po-
hon belimbing di desa setem-
pat dimulai sejak 1987, dengan 
mengadopsi sentra penghasil 
belimbing di Desa Siwalan, Ke-

Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro

Menuju Kawasan Belimbing 
Agropolitan
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camatan Rengel, Tuban. Usaha 
mengembangkan pohon belim-
bing di Desa Ngringinrejo ke-
mudian mendapatkan dukungan 
mantan Gubernur Jatim saat itu, 
Basofi  Soedirman, yang tengah 
gencar-gencarnya mendorong 
gerakan kembali ke desa.  

Bengawan Solo
Sejak saat itu usaha pekebu-

nan masyarakat di Desa Ngri-
nginrejo menjadi semakin ber-
kembang didukung lokasinya 
yang strategis, berada di ling-
karan Bengawan Solo. Hanya 
saja, karena berada di tepian 
Bengawan Solo, lokasi tersebut 
mudah tergenang banjir luapan 
Bengawan Solo di setiap musim 
hujan. Hanya saja, seusai banjir 
biasanya perkembangan buah 
belimbing menjadi terhambat. 
Namun di sisi lain, pertumbuhan 
pohon belimbing semakin bagus, 
karena mendapatkan pupuk dari 
“walet” Bengawan Solo. 

Pemkab Bojonegoro melalui 
Dinas Perhutanan dan Perkebun-
an mencanangkan Desa Ngri-

ngin rejo, sebagai desa wisata 
dengan andalan buah belimbing-
nya. Pengunjung, selain bisa 
makan belimbing di kebun, juga 
bisa menikmati kesejukan lokasi 
kebun dan keindahan Bengawan 
Solo. Karena itu, sebagai desa 
wisata pengunjung bisa menelu-
suri Bengawan Solo sepanjang 
tujuh kilometer dengan perahu 
karet. 

Penelusuran Bengawan Solo 
dari Desa Ngringinrejo hingga 
kota sudah beberapa kali diuji 
coba. Jalur sungai itu dulu terma-
suk juga pernah dilalui rombong-
an Bupati Bojonegoro Suyoto dan 
anggota DPR Tantowi Yahya, be-
serta sejumlah pejabat Pemkab 
Bojonegoro menelusuri Benga-
wan Solo dari Desa Ngringinrejo 
menuju Kota Bojonegoro. Rom-
bongan menelusuri Bengawan 
Solo dengan dua buah perahu 
karet pada malam hari dan hanya 
memakan waktu tidak lebih dari 
satu jam. 

Pembangunan Bendung Ge-
rak Bengawan Solo, yang diper-
kirakan beberapa tahun ke depan 
sudah rampung menjadi salah 

satu sarana pelengkap fasilitas 
untuk menjadikan Desa Ngring-
inrejo sebagai salah satu lokasi 
andalan obyek wisata di Bojone-
goro. 

Kebehasilan warganya dalam 
mewujudkan Desa Ngri nginrejo 
sebagai Desa Belimbing Agro-
politan tidak lepas dari peran 
pemerintah setempat. Selain 
menyuplay permodalan, tenaga 
pertanian pemkab selalu setia 
mendampingi petani belimbing 
yang tergabung dalam Kelompok 
Petani Belimbing Mekarsari ini. 

Bahkan hingga saat ini petani 
masih terus belajar dalam forum 
sekolah lapang yang diasuh Di-
nas Pertanian Bojonegoro setiap 
bulan sekali. Forum itu di anta-
ranya mempelajari bagaimana 
menghalau hama dan bagaimana 
meningkatkan kualitas dan ku-
antitas produksi belimbing. 

Selain itu, kelompok tani se-
tempat juga menjalin kerja sama 
dengan lembaga pendidikan per-
tanian di Sleman, Jogjakata, da-
lam hal beasiswa pendidikan per-
tanian. Pendidikan itu menjamin 
suplay sarjana pertanian asalkan 
berkenan kembali ke desa untuk 
mengembangkan pertanian.   

Usaha Turunan
Melimpahnya produksi buah 

dianggap potensi usaha tersendiri 
oleh masyarakat Ngringinrejo, se-
lain hanya menjual buahnya. Ter-
nyata banyak usaha turunan yang 
dapat dimanfaatkan warga dari 
buah belimbing. Berkat tangan-
tangan kreatif dan ide cemerlang 
warga, khususnya ibu-ibu rumah 
tangga dibantu sejumlah ahli ma-
kanan yang didatangkan dari luar 
kota, buah belimbing diproduksi 
menjadi sejumlah jenis makanan 
dan minuman, di antaranya sirup, 
dodol, selai, manisan dan keripik 
yang siap dijadikan poduk unggu-
lan Kabupaten Bojonegoro.  

Ibu-ibu warga Desa Ngringinrejo sedang membuat bahan baku krupuk  
dari belimbing.
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Berbagai potensi usaha yang 
ada secara tidak langsung juga 
menyerap tenaga keja desa se-
tempat meskipun secara infomal. 
“Dalam sehari setidaknya hampir 
100 tenaga kerja yang berada di 
kebun. Mereka rata-rata digaji 
sekitar Rp 25 ribu/hari lengkap 
dengan makan dan rokok. Hal ini 
yang membuat warga tidak ter-
pikir untuk mencari kerja di luar 
kota, karena pekerjaan sudah 
tersedia di desa sendiri,” kata 
Sujarwo yang sudah dua periode 
menjabat ini. 

Tersohornya nama Desa Ngri-
nginrejo dengan produk buah 
belimbingnya ternyata pernah 
mengundang perhatian dunia. 
Buktinya, salah satu oganisasi 
di bawah Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB) di bidang pember-
dayaan masyarakat, yakni United 
Nation Democrazy Fun (UNDEF) 
pernah memilih Desa Ngringin-
rejo sebagai lokasi pembuatan 
fi lm dokumenter tentang pember-
dayaan masyarakat.  

Desa Ngringinejo terletak di 
7 kilometer sebelah barat Ka-
bupaten Bojonegoro. Mendiami 
lahan seluas miliki 166,083 kilo-

meter persegi, penduduk desa ini 
mayoritas bekerja di sektor perta-
nian dan perkebunan. Desa Ngri-
nginrejo dihuni 2.115 penduduk 
yang tersebar di tiga dusun, yakni 
Dusun Margorejo, Mejayan, dan 
Dusun Ngringin. 

Sebelah barat desa ini bese-
belahan dengan Desa Pumpung-

an, Kecamatan Kalitidu, sebelah 
timur dengan Desa Padang, Ke-
camatan Trucuk, sebelah utara 
dengan Desa Mojo, Kecamatan 
Kalitidu, sementara di sebelah 
selatan letaknya berdampingan 
dengan Desa Leran, Kecamatan 
Kalitidu. 

Desa Ngringinrejo juga memi-
liki potensi peternakan kambing, 
sapi, puyuh, ikan air tawar, ung-
gas, dan home industri sebagai 
usaha andalan masyarakatnya 
meski tidak seterkenal usaha 
buah belimbingnya.  

Lokasi Desa Ngringinrejo 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dimasukkan dalam rang-
kaian kawasan potensi ekonomi 
Kapas-Kalitidu-Dander (KDK). 
Jika Desa Ngringinrejo terke-
nal dengan produksi buah be-
limbingnya, Kecamatan Kapas 
khususnya di Desa Tanjung-
harjo terkenal dengan produksi 
buah salaknya, sementara Ke-
camatan Dender unggul dalam 
bidang petenakan rakyat dan 
bidang keseniannya. (faisal) Sujarwo (empat dari kanan) bersama perangkat  Desa Ngringinrejo.

Sirup dan krupuk belimbing produksi warga Desa Ngringinrejo.
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GDGDKonsultasi

Bersambung

1. SEJARAH SINGKAT
Ternak ini semula hewan liar 

yang sulit dijinakkan. Kelinci dijin-
akkan sejak 2000 silam dengan 
tujuan keindahan, bahan pangan 
dan sebagai hewan percobaan. 
Hampir setiap negara di dunia 
memiliki ternak kelinci karena 
kelinci mempunyai daya adaptasi 
tubuh yang relatif tinggi sehingga 
mampu hidup di hampir seluruh 
dunia. Kelinci dikembangkan di 
daerah dengan populasi pendu-
duk relatif tinggi, Adanya penye-
baran kelinci juga menimbulkan 
sebutan yang berbeda, di Eropa 
disebut rabbit, Indonesia disebut 
kelinci, Jawa disebut trewelu dan 
sebagainya.

2. SENTRA 
    PETERNAKAN

Di Indonesia masih terbatas 
daerah tertentu dan belum men-
jadi sentra produksi/dengan kata 
lain pemeliharaan masih tradisio-
nal.

3. JENIS
Menurut sistem Binomial, 

bangsa kelinci diklasifi kasikan 
sebagai berikut :

Ordo : Lagomorpha
Famili : Leporidae
Sub famili : Leporine
Genus : Lepus, Orictolagus
Spesies : Lepus spp., 
Orictolagus spp.
Jenis yang umum diternakkan 

adalah American Chinchilla, Ang-
ora, Belgian, Californian, Dutch, 
English Spot, Flemish Giant, Ha-
vana, Himalayan, New Zealand 
Red, White dan Black, Rex Ame-
rika. Kelinci lokal yang ada sebe-

narnya berasal dari dari Eropa 
yang telah bercampur dengan je-
nis lain hingga sulit dikenali lagi. 
Jenis New Zealand White dan 
Californian sangat baik untuk pro-
duksi daging, sedangkan Angora 
baik untuk bulu.

4. MANFAAT
Manfaat yang diambil dari 

kelinci adalah bulu dan daging 
yang sampai saat ini mulai laku 
keras di pasaran. Selain itu hasil 
ikutan masih dapat dimanfaatkan 
untuk pupuk, kerajinan dan pakan 
ternak.

5. PERSYARATAN 
LOKASI

Dekat sumber air, jauh dari 
tempat kediaman, bebas ganggu-
an asap, baubauan,suara bising 
dan terlindung dari predator.

Budidaya Kelinci Secara Modern (1)

Bulu Kelinci Cukup Menjanjikan
Sebenarnya sejak jaman 
dulu nenek moyang kita 

sudah membudidaya-
kan kelinci walaupun 

masih taraf tradisional. 
Kelinci yang dipelihara 
pun masih kelinci lokal 
yang bobot badannya 

kecil. Kelinci merupakan 
binatang yang mudah 

dikembangbiakkan 
(mempunyai adaptasi 

lingkungan yang tinggi) 
dan mempunyai nilai 
ekonomi yang tinggi. 
Oleh karena itu ada 

baiknya kita mengenal 
jenis-jenis kelinci yang 
mempunyai prospek 

agribisnis bagus.
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Profil Tokoh

Namun dengan keteku-
nan, kesabaran dan 
niat baik untuk meny-
ejahterakan masyara-

kat, segala hambatan itu pasti 
dapat dilalui. Drs. MS. Heruwidi 
MM, Kepala Badan Pemberdaya-
an Masyarakat Desa Kabupaten 
Lamongan, pun akhirnya berha-
sil memperkenalkan masyarakat 
Kecamatan Paciran kepada era 
baru yang lebih menjanjikan.

Dalam beberapa tahun ter-
akhir, Kecamatan Paciran men-
jadi kawasan industri dan wisata 

yang patut dikunjungi oleh wisa-
tawan luar negeri maupun lokal 
yang kebetulan singgah di Jawa 
Timur. Sebut saja Wisata Bahari 
Lamongan, Gua Maharani dan 
Pantai Tanjung Kodok. Industri 
lainnya di bidang pelabuhan se-
perti Lamongan Integrated Sho-
rebase, dan Pelabuhan Paciran 
yang rencananya akan selesai 
pada 2012.

Bahkan PT PLN berencana 
membangun Jaringan Salu-
ran Udara Tegangan Tinggi 150 
KiloVolt di Paciran. Rencana 

pembangunan jaringan SUTT itu 
selain di Paciran, juga melewati 
19 desa di enam kecamatan yang 
ada di Kabupaten Lamongan, ya-
kni Kecamatan Lamongan Kota, 
Tikung, Deket, Glagah, Karangbi-
nangun dan Paciran.

Mengubah kawasan pantai 
utara Lamongan itu menjadi ka-
wasan industri seperti saat ini 
menurut Drs. MS. Heruwidi MM 
tidak semudah membalik tela-
pak tangan, namun memerlukan 
perjuangan yang mengorbankan 
materi dan nonmateri. Karakter 
masyarakat Paciran yang keras 
dan low profi le, seperti umumnya 
karakter yang dimiliki masyarakat 
pesisir, membuat banyak pejabat  
tidak betah bertahan lama-lama 
menjabat Camat Paciran.

Namun tidak dengan pejabat 
yang satu ini, Drs. MS. Heruwidi 
MM justru memecahkan rekor se-

Buka Jalur 
Industrialisasi Paciran

Drs.MS. Heruwidi MM, Kepala BPMDesa Kabupaten Lamongan 

Bukan pekerjaan mudah mengenalkan moderenisasi 
dan industrialisasi pada masyarakat yang terkenal reli-

gius seperti di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamong-
an. Hilangnya kultur ketenangan dan budaya agamis 
menjadi alasan mereka untuk dengan tegas menolak 

apapun yang berbau moderenisasi.
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bagai camat terlama yang men-
jabat di Paciran, yaitu sejak 2004 
hingga saat ini. Bahkan sejak di-
rinya dipindahtugaskan menjadi 
Kepala BPMD Lamongan, dia 
secara defi nitif masih menjabat 
sebagai Camat Paciran. Saat itu 
hanya satu tugas utama yang di-
berikan oleh Bupati kepadanya, 
yaitu mengawal transisi masyara-
kat Paciran dari tradisional menu-
ju industrialisasi.

Awalnya memang berat men-
jadi pejabat di Paciran. Saat dia 
masuk, yang dia rasakan adalah 
runtuhnya kredibilitas pemerin-
tahan di mata masyarakat. Insti-
tusi kecamatan sama sekali tidak 
dianggap masyarakat sebagai 
institusi pemerintah. ‘’Saya tidak 
tahu pasti, yang jelas kredibilitas 
camat saat itu rendah di mata 
masyarakat,’’ katanya.

Dengan pendekatan dan 
komunikasi intensif, akhirnya 
Heru bisa juga mengambil hati 
masyarakat Paciran. Selama le-
bih dari empat tahun, mantan 
Camat Kembang Bau ini menjalin 
hubungan baik dengan berbagai 
cara, termasuk menggunakan 
media rekreasi yang dibuatnya 
khusus untuk mendekatkan diri 
dengan masyarakat.

Lama bergaul dengan masya-
rakat Pacitan, membuat lulusan 
S2 Universitas Islam Kediri Jurus-
an Manajemen Sumberdaya Ma-
nusia yang lulusan tahun 2001 ini 
tahu betul karakteristik masyara-
kat nelayan di Paciran. “Masyara-
kat Paciran sebenarnya memer-
lukan pemimpin yang tegas, dan 
memiliki komitmen yang kuat atas 
segala kebijakan yang dibuat,” 
ujar salah seorang dari tiga camat 
berprestasi se –Jawa Timur tahun 
2010 ini. 

Terkait angapan sulitnya mem-
bawa masuk arus industrialisasi 
ke Paciran, menurut dia, hal itu 
hanyalah karena masyarakat be-

lum tahu betul apa dampak dan 
manfaatnya. Karena itu diperlukan 
cara-cara penyampaian pemaha-
man yang mudah tentang manfaat 
industrialisasi bagi mereka.   

Masyarakat Paciran menurut 
dia juga memiliki akses komuni-
kasi yang baik dengan pejabat di 
pemerintah pusat maupun tokoh-
tokoh nasional. Sehingga me-
reka sangat mudah mendatang-
kan pejabat-pejabat itu daripada 
dari Pemkab Lamongan sendiri. 
Hal itu sangat dipahami, karena 
Paciran adalah daerah dengan 
peradaban Islam yang termasuk 
paling tua, banyak pejabat yang 
merupakan alumnus puluhan pe-
santren tua di kecamatan yang 
memiliki 12 desa itu. 

Drs. MS. Heruwidi MM men-
jajaki karir pegawai negeri sipil 
(PNS) awal 1991. Saat itu dia 
menjadi staf Bagian Kepega-

waian golongan 2a.  Lima tahun 
kemudian bapak tiga orang anak 
ini dimutasi menjadi Kepala Uru-
san Pembangunan di Kecamatan 
Sukodadi. Dua tahun di Sukodadi, 
Drs. MS. Heruwidi MM kemudian 
dipromosikan sebagai Sekwilcam 
Kecamatan Sekaran pada 1997. 

Nama Drs. MS. Heruwidi MM 
sebenarnya bukan nama baru bagi 
masyarakat Paciran, karena sejak 
1998 dia sudah pernah menduduki 
kursi Sekretaris Kecamatan Paci-
ran, sebelum akhirnya menjabat 
Camat Paciran pada 2001. Saat 
menjadi Camat Paciran dia terma-
suk camat termuda dari jajaran 
Camat se –Kabupaten Lamongan. 
Namun akhir 2001 dia dimutasi 
lagi menjadi Camat Kembang Bau, 
sebelum akhirnya kembali lagi me-
mimpin Paciran pada 2004 karena 
perintah khusus dari bupati saat 
itu.(faisal)

Nama Drs. MS. Heruwidi MM
Tempat tgl/lahir  
Pendidikan - Jurusan Administrasi Negara, Universitas 

Islam Malang (S1)
- Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia, 

Universitas Islam Kadiri (S2)
- APDN Angkatan R Tahun 1987
- Diklat Administrasi Umum
- Diklatpim III

 Karir PNS - Staf Bagian Kepegawaian
- Kaur Pembangunan kecamatan Sukodadi 
- Sekwil Kecamatan Sekaran
- Sekcam Paciran
- Camat Kembang Bau
- Camat Paciran
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa  
 Isteri Endah Srilestari Mpd 
Anak -      Siti Rahmadiani Herlinawati

-      Rahmat Hermawan Gradianto
-      Rahmat Daniswara Herdianto

 Oranisasi  - Ketua Bidang SDM PSSI Lamongan
- Ketua Bidang Organisasi KONI Lamongan

Biodata 

sss GDGDProfil Tokoh
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Tehnologi Tepat Guna

Penggunaan kertas di per-
kantoran dan sekolah 
masih sangat tinggi kare-
na belum ada barang lain 

yang dapat menggantikan fungsi 
kertas. Kertas-kertas yang telah 
digunakan untuk menulis, mence-
tak, dan menggambar biasanya 
dibuang menjadi sampah. Disebut 
sampah karena nilai dari kertas 
tersebut berkurang karena sudah 
menjadi kotor, terisi tulisan atau 
gambar lain, dan sudah tidak dapat 
digunakan. 

Penggunaan kertas dapat di-
kurangi dengan cara menggunkan 
kertas secara efi sien, seperti men-
cetak secara bulak-balik pada ker-
tas dengan jenis huruf, besar huruf, 
dan besar spasi yang sudah dise-
suaikan agar mendapatkan peng-
gunaan kertas yang maksimal. 
Walaupun penggunaan kertas te-
lah dikelola secara efi sien, perkan-
toran, sekolah dan lainnya tetap 
menghasilkan sampah kertas yang 
sangat besar. Perlu diingat bahwa 
sampah kertas menjadi urutan ke-
dua setelah sampah organik.

Karena itu daur ulang sampah 
kertas ini sangat dibutuhkan untuk 
menambah nilai dan daya guna 
kertas itu sendiri. Kertas yang di 
daur ulang biasanya menjadi ba-
han kerajinan tangan. Berikut ba-
han yang digunakan untuk mem-
buat kertas daur ulang.

1. KERTAS BEKAS
Setiap jenis kertas dipilah-pi-

lahberdasarkan jenisnya masing-
masing, kertas Koran, kertas HVS, 
karton hingga kertas warna warni.

2. PEWARNA ALAM
- Kunyit, jika diparut dan diperas 

sarinya akan menghasilkan warna 
kuning
- Kulit bawang, jika direbus akan 

menghasilkan warna coklat
- Pandan suji, jika ditumbuk dan 

diperas airnya dapat mengha-
silkan warna hijau pekat

- Pandan wangi, jika direbus dan 
ditumbuk lalu diperas airnya da-
pat menghasilkan warna hijau 
muda, sekaligus aroma wangi

- Kesumba (bixa), jika bijinya diren-
dam dan diremas atau direbus 
dapat menghasilkan warna ora-
nye

- Serutan kayu nangka. Jika dire-
bus akan menghasilkan warna 
kuning

- Sirih, jika ditumbuk dan dicampur 
dengan kapur akan menghasil-
kan warna merah kecoklatan

- Daun pisang kering, jika dibakar, 
abunya dapat menghasilkan 
warna coklat keabu-abuan

- Rumput putri malu (Mimosa sp) 
jika direbus akan menghasilkan 
warna lembayung
3. LEM KAYU
Pembuatan kertas daur ulang 

ini tidak memerlukan bahan lain 
yang berharga mahal. Dapat dili-
hat di atas bahwa bahan pewarna 
yang digunakan adalah pewarna-
pewarna alami yang harganya mu-
rah bahkan bisa didapatkan secara 
cuma-cuma. Untuk biaya peng-
gunaan energi yang digunakan 
adalah biaya listrik untuk blender 
pada saat membuat kertas bekas 
menjadi bubur kertas (pulp) dan 
biaya penggunaan air bila air di ru-
mah kita menggunakan air ledeng 
menggunakan pompa air. 

Pengeringan dilakukan pada 
saat matahari terik sehingga tidak 
memerlukan biaya. Bila memper-
hitungkan secara kasar pembuatan 
kertas daur ulang tersebut memer-
lukan biaya sebesar Rp.800, - dan 
biasanya toko-toko yang handicraft 

men-
j u a l 
h a s i l 
k a r y a 
m e r e k a 
dengan har-
ga yang cukup tinggi sekitar Rp. 
1500,- sampai Rp. 2000, - mungkin 
ini disebabkan pembuatan kertas 
daur ulang yang cukup memakan 
waktu.

Selain menambah pemasukan 
pengolahan kertas daur ulang ini 
memberikan dampak positif bagi 
lingkungan sekitar kita karena 
sampah kertas berkurang dan 
pengolahannya tidak menimbul-
kan sampah dan limbah lain yang 
membahayakan lingkungan. Pen-
golahan kertas skala kecil ini mem-
bantu berkurangnya sampah se-
cara berkala walaupun tiap industri 
tidak memerlukan sampah kertas 
yang banyak, penggunaan kertas 
yang berasal dari kayu murni un-
tuk kerajinan tangan pun berkurang 
secara drastic karena kertas daur 
ulang ini lebih menarik daripada 
kertas yang terbuat dari kayu murni.

Kertas daur ulang ini diguna-
kan untuk kerajina tangan karena 
kertas daur ulang jenis ini ter-
nyata sulit untuk menyerap tinta, 
karena itu penggunaan kertas 
daur ulang berskala kecil hanya 
bisa digunakan sebagai keraji-
nan tangan saja. Tetapi nilai jual 
kertas daur ulang ini lebih tinggi 
daripada kertas untuk menulis ka-
rena keindahan dari serat, warna, 
dan nilai seninya (sumber: http://
barangdaurulang.blogspot.com)

Kertas Cantik 
dari Sampah Kantor

mmmmmen-
jjjjjj u a l 
hhhhh a s i l 
kkkkk a r y a 
mmmmm e r e k a
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GDGDTips SehatTips Sehat

Berikut ini mungkin 
bermanfaat bagi yang 
ingin dapat tips hidup 
sehat secara alami dan 

bugar, terutama bagi wanita. 
Belakangan ini terutama di nega-
ra-neraga maju, sudah banyak 
orang yang menerapkan perilaku 
hidup sehat seiring dengan gera-
kan pencegahan kanker. 

Berikut ini langkah-lang-
kah yang dianjurkan untuk 
mencegah timbulnya kanker 
dengan cara hidup sehat:
*  Makan banyak sayur-say-

uran, buah-buahan, biji-
bijian seperti tempe, tahu 
dan makanan yang banyak 
mengandung serat. Paling ti-
dak satu atau dua kali sehari 
mengkonsumsi sayuran hijau 

dan buah-buahan.
*  Hindari berat badan ber-

lebihan atau kegemukan. 
Timbanglah berat badan 1 
kali seminggu. Penelitian 
menunjukkan, akibat kegemu-
kan, risiko terjadinya kanker 
lebih besar khususnya kan-
ker payudara, rahim, usus 
besar, lambung, ginjal, serta 
kandung empedu.

*  Kurangi terlalu banyak maka-
nan gorengan dan juga yang 
mengandung protein dan le-

mak tinggi serta jeroan.
*  Batasi makanan yang diolah 

dengan suhu tinggi dan lama 
atau dengan pengolahan ter-
tentu yang dapat menimbul-
kan prokarsinogen seperti 
makanan yang diasinkan, 
diasap, dibakar, dipanggang 
sampai keluar arang (gosong) 
. Yang terbaik adalah maka-
nan yang direbus.

* Hati-hati dengan penggunaaan 
pemanis buatan, pewarna 
makanan serta zat pengawet 

yang berlebihan. Makanan 
terbaik adalah makanan 
segar.
* Makanan dijaga kebersi-
hannya, beraneka ragam, 
dan bebas dari zat cema-
ran lingkungan.
* Sebaiknya tidak berlebi-
han mengkonsumsi minu-
man yang mengandung 
alkohol dan juga merokok.
* Kegiatan fi sik dengan 
olahraga secara teratur 
disertai kesehatan mental 
dan rohani merupakan ba-
gian terpadu dalam upaya 
pencegahan penyakit kan-
ker.

Semoga dapat berman-
faat dan membantu anda 
(fi tri).

Tips 
Hidup 
Sehat 
Alami



Resep

Bahan: 
275 g tepung terigu
2 sdt baking powder
¼ sdt garam
¼ sdt soda kue
100 g gula pasir
2 butir telur ayam, kocok
50 g mentega, lelehkan
125 ml susu cair, aduk dengan½ sdm air jeruk 

nipis
150 g kentang, kupas, kukus, haluskan
minyak goreng

Cara membuat: 
Campur semua bahan kering menjadi satu. 
Buat lubang di tengahnya. 
Masukkan telur dan mentega leleh sambil aduk 
hingga rata. 
Tuangi susu sedikit-sedikit sambil uleni hingga 
licin. 
Tambahkan kentang halus, aduk hingga adonan 
tidak lengket di tangan. 
Bentuk adonan menjadi bola-bola atau bentuk 
cincin. 
Goreng dalam minyak banyak di atas api kecil 
hingga donat kuning kecokelatan. Angkat dan 
tiriskan. 
Taburi gula bubuk, jika suka. 
Sajikan (untuk 16 buah).

Resep Donat Kentang

RGDGD
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Dalam rangka melaks-
anakan fungsi penga-
wasan, khususnya 
pro gram/kegiatan Ba-

pe mas Provinsi Jawa Timur, 
pimpinan dan anggota Komisi 
A DPRD Provinsi Jawa Timur 
melaksanakan kunjungan kerja 
di Kabupaten Probolinggo, Mei 
2011.

Program/kegiatan Bapemas 
yang dikunjungi adalah Program 
Peningkatan Keberdayaan Ma-
syarakat (PPKM) dan Program 
Nasional Pemberdayaan Masya-
rakat Mandiri Pedesaan di Desa 
Satreyan, Kecamatan Maron, Ka-
bupaten Probolinggo.

Rombongan Komisi A DPRD 
Prov. Jatim dipimpin Wakil Ke-
tua Komisi A DPRD Prov. Jatim, 

diterima di Balai Desa Satreyan, 
Kecamatan Maron, Kabupaten 
Probolinggo. Hadir pada kun-
jungan ini Tim Bapemas Prov. Ja-
tim, Pendamping Program PPKM 
(Tim Universitas Brawijaya) dan 
Bapemas Kab. Probolinggo be-
serta Fasilitator PNPM Kabupa-
ten dan Kecamatan serta para 
pengelola program dengan bebe-
rapa pokmas dan penerima man-
faat program.

Pada kesempatan ini disam-
paikan penjelasan dari Tim Ba-
pemas Provinsi Jawa Timur 
yang dipandu oleh Kepala Bi-
dang Pengembangan Pereko-
nomian Masyarakat, terkait Pro-
gram Bapemas Tahun 2010 dan 
lokasi program sebagaimana  
SK Gubernur Nomor: 188/193/

KPTS/013/2010, tanggal 19 April 
2010, tentang lokasi dan alokasi 
Dana Bantuan Hibah Program/
Kegiatan pada Bapemas Prov. 
Jatim tahun 2010, khususnya 
yang dialokasikan di Kab. Probo-
linggo.

Paparan singkat pengelola 
program/pengurus UPKu, terkait 
jumlah bantuan dana  yang di-
terima, alokasi penggunaannya 
dan perkembangannya antara 
lain sebagai  berikut: Penerima 
Hibah  UPKu Putra Mandiri, ala-
mat Desa Satreyan, Kec. Ma-
ron,  Kab. Probolinggo. UPKu 
Putra Mandiri berdiri tahun 2010 
dengan legalitas lembaga  Kep. 
Kades No : 903/87/813.17/2010 
tanggal 31 Mei 2010 dan legali-
tas Pengurus Kep. Kades No : 

Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

Dibutuhkan Sinergitas 
Provinsi, Kabupaten 

dan Pendamping



903/87/813.17/2010 tanggal 31 
Mei 2010. Pengurus terdiri atas  
Ketua: Hermanto (29 tahun/D1/
GTT), Sekretaris: Nanik Erawati 
(30 tahun/SMP/wiraswasta) dan 
bendahara: Suwaras (27 tahun/
D2/GTT).

UPKu Putra Mandiri mempe-
roleh alokasi bantuan hibah Pe-
merintah Provinsi Jatim Tahun 
2010 sebesar Rp. 120.900.000, 
pencairan dana  LS/7619/2010 9 
Agustus 2010.

Alokasi bantuan dipergunakan 
untuk kegiatan PPKM dengan 
rincian sebagai berikut: Ban-
tuan APBD Provinsi Jatim Rp 
120.900.000 dan bantuan APBD 
Kabupaten 51.814.,285. Ban-
tuan APBD dipergunakan untuk 
kegiatan BOP UPKu (sebesar 
Rp 6.000.000), UEP SP 14 Pok-
mas sebanyak 140 RTM (Rp 
80.430.000), Sarpras Plesterisasi 
rumah 10 RTM (Rp 34.470.000). 
Adapun APBD Kabupaten diper-
gunakan untuk kegiatan BOP 
UPKu (Rp 5.181.385), UEP 
SP 14 Pokmas, 140 RTM (Rp 
13.989.900) dan sarpras ples-
terisasi rumah 10 RTM (Rp 
32.643.000).                

Perkembangan program/ke-
giatan saat ini telah berkembang 
dari 14 Pokmas menjadi 17 Pok-
mas dan untuk total UEP yang 
semula Rp. 80.430.000 saat ini 
telah berkembang menjadi Rp. 
101.000.000 dan plesterisasi ru-
mah bagi RTM bermanfaat sekali 
bagi penerima manfaat di desa 
ini. 

Program Nasional Pemberda-
ya  an Masyarakat Mandiri Pedesa-
an (PNPM-MP) pada tahun 2010 
Kabupaten Probolinggo menda-
patkan alokasi dan lokasi PNPM-
MP sebesar Rp. 42.500.000.000 
(Rp. 34.000.000.000 APBN dan 
Rp.8.500.000.000 APBD) pada 
21 kecamatan yang menjangkau 
283 desa.

Khusus di Kecamatan Ma-
ron, untuk kegiatan Simpan 
Pinjam Perempuan (SPP), dari 
alokasi pinjaman sebesar Rp. 
3.981.150.000, persentase pe-
ngem    balian sebesar 87,2 %, 
sedangkan untuk sarpras telah 
dibangun sekolah Taman Kanak-
kanak di Desa Satreyan, Kec. 
Maron.

Pengelola program meny-
ampaikan bahwa dana Program 
telah disalurkan sesuai dengan 
nominal jumlah bantuan sebagai-
mana SK Gubernur, yaitu untuk 
PPKM Desa Satreyan sebesar 
Rp. 120.900.000, dan untuk pem-
berdayaan UPKu di Desa Puspan 
dan Ganting Wetan masing-ma-
sing Rp. 27.000.000.  

Bantuan ini sangat berman-
faat bagi masyarakat, utamanya 
untuk kelompok perajin genteng 
dan batu bata. Diakui bahwa ban-
tuan yang diterima saat ini belum 
dapat menghapus bank titil, kare-
na pinjamannya kecil sementara 
masyarakat yang membutuhkan 
banyak. Karena itu masyarakat 
berharap seyogyanya bantuan 
tersebut ditambah.

Dalam pelaksanaan program 
tidak terlepas dari permasalahan-
permasalahan, terutama untuk 
simpan pinjam. Kiat yang telah 
dilakukan pada program PNPM-
MP menghindari kredit yang ma-
cet adalah dengan sikap tegas 
tetapi fl eksibel. Tegas apabila me-

mang ada penyalahgunaan dana 
harus diproses sesuai dengan 
ketentuan bahkan ke jalur hu-
kum. Fleksibel artinya pendam-
ping juga ikut serta mendampingi 
UPK untuk menagih, dan melihat 
kondisi peminjam. Apabila me-
mang benar-benar tidak mampu 
diberikan kelonggaran waktu se-
suai dengan kesepakatan dalam 
forum musdes.

Pada kesempatan ini dilaku-
kan pula kunjungan lapang. Ang-
gota Komisi A DPRD Prov. Jatim 
berkesempatan melakukan tin-
jauan lapangan terhadap reali-
sasi kegiatan fi sik program PPKM 
(plesterisasi/rehab rumah) dan 
program PNPM-MP (pembangun-
an sekolah taman kanak-kanak) 
di Desa Satreyan, Kec. Maron, 
Kab. Probolinggo.

Atas hasil yang dilaporkan 
oleh para pengelola program dan 
dialog secara langsung dengan 
para penerima manfaat program 
serta peninjauan hasil pelaksana-
an fi sik program, baik PPKM mau-
pun PNPM0MP di Desa Satreya, 
pimpinan dan anggota Komisi A 
menyimpulkan bahwa sinergitas  
antara Pemerintah Provinsi (Ba-
pemas Prov. Jatim), Pemerintah 
Kabupaten (Bapemas Kab. Pro-
bolinggo) dan Pendamping su-
dah terjalin dengan baik sehingga 
ke depan perlu dirumuskan apa 
yang akan dikembangkan untuk 
kemudian hari. (*)

30 GEMAGEMADESADESA Edisi juni 2011

Anggota Komisi A meninjau TK Kartini di Ds. Satreyan.
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Sri Purwati

 Yang Terbaik  Yang Terbaik 
untuk Ngringinrejountuk Ngringinrejo
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TTidak ada sesuatu yang paling pantas dibe-
rikan kepada desa tempatnya dilahirkan, 
kecuali bhakti dan perjuangannya untuk 
mengembangkan desa. Bagi Sri Purwati, ber-

buat yang terbaik untuk kemajuan desa justru adalah 
kewajibannya.

Sedikitpun tidak tampak lelah di mata perempuan 
kelahiran Bojonegro, 8 Mei 1973 ini meski waktunya 
bersama keluarga bany- ak tersita untuk berbagai 
macam aktivitas kemasyarakatan 
di Desa Ngring- inrejo, Kecama-
tan Kalitidu, Bojonegoro.

Ibu dari Pua Dewa 
Indra Ludira dan Pua 
Dewa Alan Florensiano 
ini sekarang m e m a n g 

menempati sejumlah posisi strategis di desa kelahi-
rannya. Dari bendahara Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Ngringrejo, salah satu unit dari Badan Koordi-
nasi Antar Desa (BKAD) Surya Abadi, Kepala Urusan 
Pemerintahan Desa, hingga di Usaha Ekonomi Desa 
Simpan Pinjam (UED-SP).

Tak ayal, lulusan SMEA Negeri Bojonegoro ta-
hun 1991 ini setiap harinya harus meluangkan waktu 
ekstra untuk kegiatan-kegiatan tersebut. ‘’Selama ini 
saya masih merasa enjoy, karena warga di sini khu-
susnya ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan,’’ 
katanya.

Bahkan akhir-akhir ini dirinya untuk sementara 
menggantikan posisi ibu Kepala Desa Ngringinrejo se-
bagai pemimpin semua kegiatan perempuan, semen-
jak yang bersangkutan meninggal dunia beberapa 
bulan terakhir akibat sakit.

Sri Purwati adalah sosok perempuan 
desa yang masih peduli dengan ke-
majuan desanya. Berbagai kegiatan 
kemasyarakatan khususnya yang ber-
hubungan perempuan dilakukannya 
dengan semangat tinggi dan ketulusan. 

Sebagaimana kebanyakan warga 
Desa Ngringinrejo, Sri Purwati juga ber-

profesi sebagai petani buah belimbing. 
Tidak besar lahan kebun belimbing yang di-

kelolanya, namun itu cukup baginya untuk me-
nambah penghasilan keluarga dan menghidupi 
dua orang anaknya.

Dia juga turut aktif melakukan diversifi kasi  usa-
ha buah belimbing yang dikembangkan menjadi 
sirup, sari buah, dodol, sele, krupuk dan kripik. 
Sebagaimana harapan semua warga Ngringin-

rejo, Sri juga memimpikan jika kelak kebun agro 
belimbing di desanya seramai agrowisata buah apel 

di Batu.
Kabupaten Bojonegoro yang mulai berkembang 

sebagai kawasan industri migas memiliki satu potensi 
wisata agrobisnis berupa buah belimbing. Kebun be-
limbing di Desa Ngringinrejo seluas sekitar 18,3 hek-
tar milik sekitar 104 warga setempat, masih dikelola 
secara tradisional. ‘’Keahlian menanam belimbing di-
peroleh warga dengan belajar dan mencari pengala-
man dari siapapun,’’ kata Kepala Desa Ngringinrejo, 
Sujarwo.(sal)




