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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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Setelah Kota Padang, kini  giliran 
Kota Samarinda, Kalimantan 
Timur, menjadi tuan rumah Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) XVI 

tahun 2014. Perhelatan tingkat nasional 
yang dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono, 
19 Juni 2014 ini berlangsung sampai 23 Juni. 
Pada Gelar TTG ini dipamerkan puluhan 
TTG temuan anak negeri, termasuk TTG dari 
Jawa Timur.

Seberapa pentingnya TTG bagi negeri 
ini hingga setiap tahun diperingati secara 
 nasional? Menjawab pertanyaan ini, menarik 
disimak sambutan Wapres Boediono. Menu
rut Wapres, 

penerapan TTG sangat penting dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
Wapres mengatakan bahwa penemuan 
merupakan tahap awal dari sebuah proses 
panjang untuk kemudian dimanfaatkan bagi 
kepentingan masyarakat. 

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, 

Gamawan Fauzi, mengatakan, Gelar TTG 
sebagai tolok ukur penerapan kemaju
an teknologi di setiap provinsi. Gelar TTG 
juga sebagai wahana tukar menukar infor
masi dengan pemerintah daerah dari se
luruh  Indonesia, dengan dunia usaha dan 
 masyarakat. “Penyelenggaraan TTG ini di
maksudkan untuk menyebarluaskan informa
si berbagai ideide hasil karya anak bangsa 
kepada masyarakat luas,” katanya dalam 
sambutan pembukaan Gelar TTG XVI.  

Supaya dapat menyerap inovasi dari ma
syarakat dan juga menyebarluaskan TTG, 
dibutuhkan peran Pos Pelayanan Teknologi 
(Posyantek) di tingkat kecamatan. Peran Po
syantek adalah ujung tombak dari inovasi
inovasi teknologi, khususnya teknologi tepat 
guna, yang dihasilkan anak bangsa dari selu
ruh penjuru tanah air. Banyak TTG yang dite
mukan atau difasilitasi oleh Posyantek mem
bawa manfaat yang besar bagi masyarakat, 
khususnya industri kecil.

Boediono meminta agar laya
nan Posyantek semakin dikem
bangkan demi menjadi pusat 
pengembangan inovasi di daerah
daerah. Wapres juga menyarank
an supaya masingmasing  daerah 
bisa membentuk suatu sentra koor
dinasi yang mengkoordinir mulai 
dari penemuan, pemilihan dan 
teknologi tepat guna mana yang 
bisa diadopsi di daerah ma sing
masing sampai kepada penga
dopsiannya.

Memang selama ini Posyan
tek, yang secara secara struktur di 
bawah Bapemas, di setiap keca
matan atau kabupaten, memegang 
peran penting dalam penemuan 
dan penyebaran TTG di masyara
kat. Itu sebabnya tepat sekali bila 
Wapres pada Gelar TTG XVI tahun 
ini mengingatkan kembali tentang 
peran penting Posyantek.(*)

Perhatian pada Posyantek
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Melihat peran Posyan
tek yang besar ini 
Wakil Presiden, 
Boediono, ketika 

membuka Gelar TTG XVI di Sa
marinda, Kalimantan Timur, 19 
Juni 2014, meminta agar layanan 
Posyantek semakin dikembang

kan demi menjadi pusat pengem
bangan inovasi di daerahdaerah.  
“Masingmasing daerah saya 
harapkan bisa membentuk suatu 
sentra koordinasi yang mengkoor
dinir mulai dari penemuan, pe
milihan dan teknologi tepat guna 
mana yang bisa diadopsi di dae
rah masingmasng sampai kepada 
pengadopsiannya,” kata Wapres 
Boediono dalam sambutannya.

Wapres Boediono membuka 
Gelar Teknologi Tepat Guna XVI 
Tahun 2014 di Stadion Madya 

Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang berada di 
tingkat kecamatan selama ini menjadi ujung tombak 
dari inovasi-inovasi teknologi, khususnya teknologi 

tepat guna, yang dihasilkan anak bangsa dari seluruh 
penjuru tanah air. Banyak TTG yang ditemukan atau 
difasilitasi oleh Posyantek membawa manfaat yang 

besar bagi masyarakat, khususnya industri kecil.

Dari Gelar TTG XVI Tahun 2014 di Samarinda

Setiap Daerah Diminta Bentuk 
Sentra Inovasi Teknologi
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Laporan Utama
Sempaja, Samarinda. Hadir dalam 
kesempatan itu Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi, Wakil 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia Denny Indrayana dan Gu-
bernur Kalimantan Timur  Awang 
Faroek Ishak serta perwakilan dari 
kabupaten/kotamadya seluruh In-
donesia. Dari Provinsi Jawa Timur 
hadir Asisten IV Pemprov Jawa 
Timur, M. Jaelani, dan Kepala 
Bepemas Provinsi Jawa Timur, 
Drs Zarkasi, MM.

Gelar TTG XVI yang mengu-
sung tema “Dengan Teknologi 
Tepat Guna, Kita Tingkatkan 
Produktivitas dan Daya Saing Ser-
ta Kemandirian Bangsa” ini ber-
langsung 19-23 Juni 2014, diikuti 
34 provinsi di Indonesia, dan me-
nyajikan lebih dari 400 stan dari 
berbagai kementerian, lembaga, 
pemerintah pusat dan daerah. Pa-
vilyun Jawa Timur menampilkan 
paling banyak stand (baca hal 07).

Wapres mengaku gembira 
karena dari waktu ke waktu dia 
menyaksikan perkembangan atas 
inovasi teknologi yang tumbuh 
dari masyarakat. Ini membukti-
kan bahwa ahli-ahli Indonesia tak 
kurang mampu untuk menghasil-
kan sesuatu yang memberi man-
faat luas bagi masyarakat. Tapi 
menemukan sesuatu adalah awal 
dari proses panjang. Penemuan 
harus diikuti oleh proses adopsi 
dan kemudian menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari masyarakat 
dan memberi manfaat. “Sangat 
benar kalau kita mencoba terus 
menerus meningkatkan peman-
faatan teknologi tepat guna bagi 
masyarakat kita,” katanya.

Dalam kesempatan ini Boedio-
no meminta seluruh daerah di 
Indonesia membentuk sentra ino-
vasi teknologi untuk meningkatkan 
dan mengembangkan penerapan 
teknologi tepat guna. “Ke depan, 
masing-masing daerah harus 

memiliki sentra inovasi untuk per-
cepatan penerapan dan pengem-
bangan teknologi terapan karena 
manfaatnya sangat besar bagi 
masyarakat,” ujarnya. Ditambah-
kan oleh Boediono, apabila setiap 
daerah memiliki sentra inovasi 

dan sentra koordinasi pengem-
bangan TTG maka peran Posyan-
tek di setiap kecamatan akan lebih 
maksimal.

Dampak dari maksimalnya per-
an Posyantek di tiap kecamatan 
antara lain penemuan baru dan 
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pengembangan teknologi yang 
ada sebelumnya akan terus me-
ningkat. Hal itu terjadi karena se-
tiap saat para pelaku dan peman-
faat teknologi mendapat dorongan 
dari pemerintah daerah.

“Untuk itu saya meminta ma-
sing-masing daerah memben-
tuk sentra koordinasi yang bisa 
mengkoordinasikan pelayanan 
penemuan teknologi berkaitan 
penentuan teknologi yang tepat 
sehingga dapat dimanfaatkan ma-
syarakat,” katanya.

Hal terpenting dalam pengem-
bangan TTG, lanjut Boediono, 
juga harus mendapat dukungan 
dan kerja sama dari perguruan 
tinggi, lembaga penelitian terkait 
serta perbankan karena berkaitan 
pendanaan untuk pengembangan 
suatu teknologi baru, terutama 
teknologi yang berskala besar. 
“Di sini barangkali ada kerjasama 
yang erat antara pemerintah dae-

rah, universitas, lembaga peneli-
tian dan lembaga keuangan untuk 
menerjemahkan penemuan dalam 
kegiatan ekonomi yang nyata. Jadi 
jangan khawatir kalau penemuan 
itu tidak ada yang menyambut,” 
katanya.

Sedangkan terkait penyeleng-
garaan Gelar TTG, Wapres Boedio-
no berharap ke depan Gelar TTG 
harus mampu memberi “multiplier 
effect” atau dampak yang seluas- 
luasnya kepada masyarakat. 
“Pelak sanaan Gelar TTG harus 
memberi `multiplier effect` bagi 
masyarakat,” kata Boediono. 

Penerapan teknologi tepat 
guna, kata Boediono, sangat pen-
ting dalam meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. Ia mengatakan 
penemuan merupakan tahap awal 
dari sebuah proses panjang un-
tuk kemudian dimanfaatkan bagi 
kepentingan masyarakat. “Bukan 
hanya kali ini saya menghadiri Ge-

lar TTG. Sebelumnya saya juga 
telah melihat secara langsung 
pelaksanaan TTG. Dari waktu ke 
waktu saya lihat terjadi kemajuan 
dengan adanya temuan dan ide-
ide baru tentang teknologi tepat 
guna,” ungkap Boediono. 

Sementara itu Menteri Dalam 
Negeri, Gamawan Fauzi, me-
ngatakan Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) yang diselenggarakan 
setiap tahun sebagai tolok ukur 
penerapan kemajuan teknologi 
tersebut di setiap provinsi. “Penye-
lenggaraan TTG ini dimaksudkan 
untuk menyebarluaskan informasi 
berbagai ide-ide hasil karya anak 
bangsa kepada masyarakat luas,” 
katanya dalam sambutan pembu-
kaan Gelar TTG XVI.  Gelar TTG 
ini, tambahnya, juga sebagai wa-
hana tukar menukar informasi 
dengan pemerintah daerah dari 
seluruh Indonesia, dengan dunia 
usaha dan masyarakat. (hay)

Laporan Utama
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Pavilyun Jawa Timur Warnai 
Gelar TTG XVI  

Duapuluh satu kabupa-
ten/kota di Jawa Ti-
mur yang ikut andil di 
Gelar TTG ini adalah 

Kab. Bangkalan, Blitar, Bondo-
woso, Jember, Jombang, Kediri, 
Madiun, Malang, Nganjuk, Paci-
tan, Pamekasan, Sidoarjo, Situ-
bondo, Trenggalek, Tuban, Kota 
Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, 
Kota Mojokerto, Kota Proboling-
go dan Kota Surabaya.

Dari stand-stand kabupaten/

Pavilyun Jawa Timur dalam Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) ke XVI Tahun 2014 di Samarinda, 
Kalimantan Timur, cukup menyita perhatian 

pengunjung. Selain banyaknya jumlah stand dari 
kabupaten/kota di Jawa Timur di pavilyun ini, juga 
adanya replika patung Prabu Brawijaya di depan 

anjungan. Patung ini memikat pengunjung lantaran 
ukurannya yang jumbo. Banyak pengunjung yang 

menjadikan patung ini sebagai latar belakang untuk 
foto-fotoan.
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kota di Jawa Timur tersebut di-
pamerkan TTG hasil temuan 
masyarakat, di antaranya mesin 
pencuci rimpang empon, me-
sin destilator sederhana, mesin 
pembuat sari kedelai, perajang 
serba guna, pencetak sosis, me-
sin pencacah, penggiling daging 
ikan pencetak ampang, mixer, 
pemanggang ayam dan ikan, 
pembuat dodol dan mesin pen-
cetak lilin. Selain TTG, juga dipa-
merkan produk UKMK unggulan 
masing-masing kabupaten/kota.

Mesin pencetak lilin untuk 
hotel merupakan kerjasama an-
tara Bapemas Provinsi Jawa Ti-
mur dan Universitas Brawijaya 
Malang. Mesin pencetak lilin te-
muan Karlin ini sepanjang pame-
ran berlangsung cukup banyak 
dikunjungi pengunjung. Mesin 
ukuran panjang 140 cm, lebar 
50 cm dan tinggi 70 cm dan tidak 
menggunakan listrik ini sekali 
cetak bisa memproduksi 192 ba-
tang lilin.

Pada Gelar TTG ini pavilyun 
Jawa Timur menerima penghar-
gaan sebagai 

juara harapan I kategori stand 
terbaik. Penghargaan diserah-
kan oleh Gubernur Kalimantan 
Timur.

Sedangkan stand Kabupa-
ten Malang  memamerkan jaring 
otomatis untuk mengatasi banjir 
di daerah pertambakan. Seperti 
kita tahu, jika banjir datang, ba-
nyak petani tambak yang rugi 
besar karena ikan di dalam tam-
bak meluap mengikuti luapan 
banjir. Berangkat dari keprihati-
nan ini Wahyu, guru SMKN 2 Tu-
ren, Kab. Malang, menciptakan 
jaring otomatis tersebut.

Jaring otomatis ini diciptakan 
Wahyu tahun 2001. “Mengapa 
saya menciptakan jaring otoma-
tis ini alasannya karena saya se-
ring melihat bencana banjir yang 
melanda daerah pertambakan di Wahyu
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Jawa Timur, seperti Lamong-
an dan Gresik. Waktu itu ka-
lau banjir banyak ikan yang 
meluap sehingga menimbul-
kan kerugian petani tambak 
sampai puluhan juta. Bahkan 
banyak ikan yang siap panen 
ikut hilang,” kata Wahyu yang 
sehari-hari menjadi guru di 
SMK kelautan ini.

Jaring ini berbentuk per-
segi empat, terbuat dari ja-
ring dengan tiang pancang 
di sudut. Jaring dikaitkan ke 
pancang dengan ring. Di per-
mukaan jaring, di bentangan 
antar tiang pancang, diikat-
kan pelampung. Nah, ketika 
banjir datang, secara otoma-
tis jaring ini akan naik ke atas 
mengikuti ketinggian air. “Ja-

ring akan naik ketika banjir surut, 
dan akan turun ketika air surut, 
sehingga mengamankan ikan,” 
kata alumni perikanan Unibraw 
ini.

Diakui Wahyu, jaring otoma-
tis temuannya tersebut belum 
dipakai petani tambak. “Selama 
ini baru sebagai praktek siswa 
SMK 2 Turen. Saya berharap ke 
depan jaring otomatis ini bisa di-
manfaatkan oleh petani tambak,” 
katanya.

Selain jaring otomatis, Wahyu 
juga memamerkan media taman 
laut untuk laut berombak dan 
arus besar. TTG temuan Wahyu 
ini adalah budidaya rumput laut 
dalam jaring yang kemudian di-
gantung di dalam laut. Dengan 
menaruh di dalam jaring men-
ghindari rumput laut dibawa arus 
laut. Satu lagi temuannya yang 
juga dipamerkan adalah mesin 
rekayasa genetika ikan gynoge-
nesis sinar UV dan yoghurt.

Kepala PPM Kabupaten Ma-
lang, Abdulrahman Firdaus, 
mengatakan, dipilihnya TTG te-
muan Wahyu sebagai duta Ka-
bupaten Malang dalam Gelar 
TTG ini karena Kabupaten Ma-
lang juga kawasan laut. “Ini juga 
tidak lepas dari perhatian Bupati 
Malang ke pembangunan perika-
nan. Bupati menaruh perhatian 
khusus mina tani di Wajak, juga 
tambak di daerah Purworejo, 
Malang. Selama ini di kawasan 
tersebut selalu muncul problem 
kalau banjir,” kata Abdulrahman.

Perhatian besar Bupati Ma-
lang, H. Rendra Kresna, di anta-
ranya diwujudkan dengan men-
galihkan sebagain dana cukai 
tembakau untuk pembangunan 
dan pengembangan industri ke-
lautan. “Pak Bupati tidak mau 
hanya sosialisasi, tapi kasih alat, 
ada bukti nyata, sehingga rakyat 
senang. Alat pemberian tersebut 
dikelola oleh pemerintah desa,” 
kata Abdulrahman kepada Gema 
Desa di stand Kabupaten Ma-
lang. (hay)

Laporan Utama
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Bupati Pacitan, Indartato, menyatakan bangga atas 
prestasi yang ditorehkan Desa Jeruk, Kecamatan 
Bandar. Dia bahkan terharu saat menerima pia-
la dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam 

acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBRGM) XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 
Jatim di Ngawi, 13 Mei 2014 lalu.

Ada pun Bupati Indartato hingga meneteskan air 
mata saat dirinya menerima penghargaan dari Mendagri 
Gamawan Fauzi, untuk kategori yang sama,  pada Pun-
cak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 di Jakarta, 22 Mei 
2014 lalu. 

Bupati Pacitan, Indartato, berterima kasih kepada se-

10

Profil Desa

Desa Jeruk, dari Puncak Gapai Paling Puncak

Desa Gotong Royong 
Terbaik Nasional 2014

Kabupaten Pacitan kembali 
mendapatkan penghargaan 

prestisius di tingkat Jawa Timur. 
Setelah akhir April 2014 silam sukses 

meraih penghargaan  ‘Parasamya 
Purnakarya Nugraha’ tingkat Jawa 
Timur, pertengahan Mei 2014 lalu, 

Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, 
mempersembahkan gelar juara Desa 

Pelaksana Gotong Royong Terbaik 
tingkat Jawa Timur.   
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luruh warga masyarakat Desa Jeruk, Kecamatan 
Bandar, atas torehan prestasi yang tidak hanya di-
persembahkan kepada masyarakat setempat, ter-
lebih kepada seluruh masyarakat Pacitan. “Ini yang 
namanya dari Puncak Gunung mampu meraih yang 
paling puncak,” paparnya.    

Bupati kemudian menandaskan semangat gotong 
royong di Kabupaten Pacitan  masih sangat tinggi. 
Semangat gotong royong seakan menjadi nadi se-
mangat hidup seluruh warga Pacitan. 

“Gotong royong sudah menjadi kristalisasi nilai ke-
hidupan warga Pacitan. Ini merupakan apresiasi bagi 
seluruh masyarakat Pacitan dimana gotong  royong 
merupakan kristalisasi nilai kehidupan sehari-hari 
kita,” kata Bupati.  

Menurut Bupati, setidaknya ada empat hal yang 
menjadi catatan positif pemerintah pusat terhadap Ka-
bupaten Pacitan. Yakni terkait bidang kemasyarakat-
an, sosial budaya dan keagamaan, ekonomi, serta 
lingkungan hidup.

Tingginya partisipasi masyarakat juga ditunjuk-
kan dengan pembangunan fasilitas umum secara 
swadaya. Sifat kegotongroyongan warga juga nam-
pak dalam bidang ekonomi. Ini terbukti dari upaya 
pemanfaatan bahan baku janggelan menjadi makan-
an siap saji. Sementara di bidang lingkungan hidup, 
 masyarakat bersama pemerintah desa selama ini 
 cukup aktif mengampanyekan konservasi lahan.

“Dalam hal ini peran Tim Penggerak PKK juga sa-
ngat penting. Terutama dalam menggerakkan kaum 
perempuan untuk aktif di koperasi wanita,” katanya.

Lebih lanjut, Indartato menyatakan bahwa tekad 
bersama untuk memelihara dan memupuk semangat 
gotong royong tidak terhenti pada tingkat pengharga-
an semata. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai luhur ini 
harus tetap menjadi landasan dalam sikap dan tindak-
an. Sebab, pada dasarnya setiap persoalan lebih mu-
dah dipecahkan jika dilakukan bersama. (emhay)
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Kepala Bidang Kelembaga
an Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten 
Pacitan, Dra. Wahyu Pri

badi, MSi, menyatakan dari semua 
desa di 12 kecamatan di Pacitan, 
Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, 
terbilang yang paling menonjol, ter
masuk dalam hal gotong royong. 
Tidak hanya praktik kemasyara
katan namun secara administrasi 
sangat tertib. 

“Seperti yang diungkap Bapak 
Bupati Pacitan, ada 4 bidang yang 
menjadi catatan pemerintah pu
sat yang dimiliki Pacitan (kema
syarakatan, social budaya dan 
keagamaan, ekonomi dan ling
kungan hidup), Desa Jeruk hampir 
melaksa nakannya dengan baik, 

termasuk ketelitian dan kecermatan 
dalam pengadministrasian,” ujar 
Wahyu Pribadi.      

Dikatakan, di Desa Jeruk, Bi
dang Kemasyarakatan diarahkan 
kepada peningkatan keamanan 

dan ketertiban lingkungan melalui 
optimalisasi fusngsi Poskamling, 
FKPM, Forum Detekti Dini serta 
lembaga lainnya termasuk gotong 
royong. “Selain itu digalakkan 
juga peningkatan profesionalisme 

Desa Paling Menonjol
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 Linmas dan peningkatan pemaham
an warga masyarakat terhadap hu
kum, politik dan wawasan kebang
saan,” tambah Wahyu.

Dalam Bidang Ekonomi, lanjut 
Wahyu, pengembangan diarahkan 
untuk penguatan lembaga keuan
gan dan kelompok usaha bersama, 
fasilitasi pengembangan usaha mi
kro dan usaha kecil masyarakat me
lalui sentra agro bisnis terpadu. 

“Arah pengembangan Bidang 
Ekonomi juga dilakukan dalam 
wujud penguatan ekonomi ma
syarakat dengan pemberdayaan 
dan fasilitas permodalan, teknologi 
dan manegemen berbasis potensi 
lokal,” tandasnya.  

Sementara itu, lanjut wanita 
berpenampilan kalem ini, khusus 
Bidang Sosial Budaya dan Agama, 
di Desa Jeruk, arah pengem bang
an nya dilakukan dalam ben tuk 
penguatan lembaga kesehatan, 
peningkatan sarana kesehatan.  

“Demikian halnya peningkatan 
SDM kader kesehatan, pembentu
kan lembaga kesenian desa, dan 
peningkatan sarana dan prestasi 
olah raga serta peningkatan ke
hidupan masyarakat yang aga

mis didukung oleh pengetahuan 
agama yang baik,” imbuhnya. 

Wahyu juga mengungkapkan, 
dalam Bidang Lingkungan, di Desa 
Jeruk lebih difokuskan pembangu
nan sarana dan prasarana ling
kungan. “Seperti pembangunan 
jalan lingkungan, pembangunan 

jembatan di Ndoro, pembangunan 
sarana kesehatan, pengemban
gan saluran irigasi, goronggorong 
dan jembatan, pembangunan 
mushola dan pembangunan ge
dung PAUD,” pungkasnya.        

Hampir senada, Plt Camat 
Bandar, Kabupaten Pacitan, Mu
nirul Ichwan, SSTp, menyatakan 
prestasi membanggakan yang 
diraih Desa Jeruk, semata meru
pakan wujud kebersamaan yang 
memang ditunjukkan oleh seleruh 
masyarakat.  

“Desa Jeruk memang leng
kap. Partisipasi dan kebersamaan 
yang ditunjukkan warga, salah 
satunya dengan tetap memper
tahankan tradisi gotongroyong,  

serta ketertiban administrasi yang 
dikelola oleh seluruh perangkat 
desa dibawah komando Kepala 
Desa, memang sudah selayaknya 
mendapatkan penghargaan yang 
layak dari pemerintah. “Kami 
bangga dengan raihan tersebut,” 
ujar Munirul Ichwan.  (emhay)   
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Seiring dengan gaung 
reformasi dan adanya 
regulasi bagi pengelo-
laan pasar desa oleh 

masyarakat desa itu sendiri, Pasar 
Desa Selopuro pengelolaannya be-
rada di bawah Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes). Pada 2012, BUM-
Des Desa Selopuro benar-benar 
mengambil alih pengelolaan yang 
sebelumnya dari Pemkab Blitar.

“Jadi, dari adanya Perda, ke-
mudian muncul Perdes. Sehingga 
Pasar Desa Selopuro masuk pen-

Pasar Desa Selopuro, Juara II Pasar Desa se-Jatim 2014 

Meningkatkan PAD, 
Menggairahkan Ekonomi Rakyat

Keberadaan Pasar Desa Selopuro, Kecamatan 
Selopuro, Kabupaten Blitar, bukan hanya memberikan 
pengaruh ekonomi warga setempat, melainkan juga 

bagi warga di wilayah Kecamatan Selopuro pada 
umumnya. Pasar yang telah ada sejak zaman Belanda, 

mengalami pasang surut perkembangan. Namun, 
hal itu merupakan dinamika yang mendukung 

corak perubahan masyarakat di kawasan jalan yang 
menghubungkan Malang-Blitar.
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gelolaan BUMDes dan segala 
hasil pengelolaan itu masuk ke 
kas desa. Artinya, BUMDes mem
bawahi Unit Pasar, untuk me
ngelola Pasar Selopuro Makmur,” 
tutur Ali Musta’in, Kepala Pasar 
Selopuro.

Ini merupakan kejutan bagi 
pengurus BUMDES Desa Selo
puro Kec. Selopuro Kab. Blitar, 
karena Pasar Desanya mendapat 
penghargaan sebagai Juara II 
Lomba Pasar Desa seJawa Timur 
tahun 2014.  Ini menunjukkan ke
seriusan dan kerja sama yang baik 
sesama pengurus BUMDes Desa 
Selopuro, setelah mendapat bim
bingan dari Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemkab Blitar  dalam 
hal ini ditangani tim di bawah 
pimpinan Kepala Bidang PNPM 
Kantor Bapemas Kabupaten Blitar 
Drs Sutikno. Selain itu, juga panitia 
lomba dari tingkat Kabupaten Bli
tar, meski ketika itu tengah digon
cang letusan Gunung Kelud sebe
lum lomba dilaksanakan.

Data Bapemas Kabupaten Bli
tar, di kabupaten ini terdiri dari 220 
desa, yang saat ini sudah terben
tuk BUMDes sebanyak 215 desa, 
sisanya masih dalam proses di 
notaris, sedang untuk pasar desa 
ada 65 pasar. Hal ini sesuai Un
dang Undang Nomor 32 tahun 
2004, sudah saatnya pengelolaan 
pasar desa dikelola oleh BUMDes. 

Agaknya harapan Bupati Bli

tar Hery Nugroho, saatnya pe
ngelolaan pasar desa dikelola oleh 
BUMDes karena membuka ke
sempatan kerja warga masyarakat 
desa guna mewujudkan pertum
buhan ekonomi yang berkualitas.  
“Sejak tahun 2010 Pemerintah 
Daerah telah mewajibkan Desa 
melalui Pedum (Pedoman Umum) 
ADD untuk mengalokasikan 10 % 
diperuntukan penguatan Modal 
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Usaha BUMDes dan pihak Peme
rintah Daerah masih menyediakan 
pendampingan untuk memper
cepat kemandirian BUMDes.”

Hal inilah yang dilakukan 
Pak Tangin, panggilan akrab Ali 
Musta’in, dalam kenyataan me
mang Pemerintah Daerah meman
dang pengelolaaan pasar desa 
dan penguatan BUMDes. “Hal itu 
merupakan satu kesatuan yang ti
dak dapat dipisahkan dan sangat 
strategis dalam rangka peningkat
an Pendapatan Asli Desa (PAD) 
dan peningkatan perekonomian di 
desa,” tuturnya. 

Pasar Desa Selopuro Makmur 
merupakan salah satu potret pasar 
desa yang ada di wilayah Kabupa
ten Blitar. Keberadaan  pasar desa 
ternyata mepengaruhi pertumbu
han ekonomi di daerah tersebut, 
yang  pada tahun 2013 ternyata 
di atas ratarata di tingkat Provinsi 
Jawa Timur.

Pak Tangin bertutur tentang 
pembagian sisa hasil usaha (SHU) 

dalam pengelolaan Unit Pasar 
Selo puro Makmur bagi kas de
sanya. Yakni, 20 persen masuk ke 
kas desa, setelah dipotong untuk 

pengadaan modal 40 persen, serta 
15 persen untuk pengelolaan dan 
manajemen, dan 5 persen sisanya 
untuk dana sosial dan pendidikan.

Sekarang, menurut Ali Musta’in, 
dari hasil pengelolaan pasar desa 
tersebut bisa memasukkan kon
tribusi ke BUMDes yang didapat 
dari sumbersumber pendapatan, 
se perti retribusi, sewa lahan, kios 
(133 kios), los dan lapak (114 stan), 
dll. Yang lebih menarik lagi, penge
lolaan oleh BUMDes selain pasar 
adalah kegiatan simpan pinjam, 
pembayaran listrik online, penjual
an token, dll. 

Aktivitas pasar pun tidak ter
batas pada harihari pasaran, me
lainkan setiap hari berlangsung. 
Karena biasanya pasar desa ber
langsung pagi hingga siang hari, 
untuk menarik perhatian masyara
kat kini diadakan pasar malam. 
Suasana yang lebih mengede
pankan hiburan bagi anakanak 
dan remaja, akan tercipta suasana 
marak. “Di situlah, kegiatan pereko
nomian pun jalan. Mulai dari para 

Profil Pasar
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pedagang kali lima (PKL), tukang 
parkir dan keamanan, mendapat 
tambahan penghasilan,” tutur Pak 
Tangin.

Dalam pengembangan pasar 
desa ke depan, menurut Tangin, 
pihaknya ingin agar ada kios atau 
toko pertanian milik pasar. “Saya 
berpikir, agar petani tidak terjerat 
oleh sistem kredit umumnya, bisa 
meminjam di toko pertanian de
ngan membayar pada masa pa
nen. Tentu dengan bunga yang 
cukup rendah menjadi pertimbang
an,” katanya, didampingi Isna 
Rahma dan Eko, bagian adminis
trasi dan keamanan pasar.

Pasar Desa Selopuro juga 
melakukan kerja sama dengan 
pihak ketiga, seperti BRI yang 
akan memberikan kredit modal 
bagi pedagang pasar. Pihak pe
ngelola pasar memfasilitasi dan 
merekomendasi para pedagang 
yang pa tut mendapat kredit untuk 
pengembangan usahanya.

Areal tanah pasar seluas 7.800 
meter persegi, disewakan kepada 
para pedagang dengan sejumlah 
variasi penyewaan. Kelas A de ngan 
sewa Rp50 juta per tahun, kelas B 
sewa Rp20 juta dan kelas C sewa 
antara Rp 5 juta hingga 20 juta. 
“Kami memprioritaskan warga Selo
puro untuk menempati areal pasar. 
Selebihnya, bila warga kami sudah 
kebagian baru dibuka untuk ma
syarakat sekitar,” tutur Tangin.

Mengutamakan warga Selo

puro sendiri, merupakan pertim
bangan utama karena lokasinya. 
Selain itu, juga demi menjaga 
keamanan yang membutuhkan 
perhatian tersendiri. Untuk men
jaga keamanan, biasanya bila 
di daerah atau pasar desa yang 
lain kerap terjadi perampokan ter
hadap pedagang emas, di Pasar 
Selopuro Makmur. Caranya, “Kami 
mengangkat anakanak pengang
guran untuk menjaga pasar. Yang 

dulu biasanya pada kegiatan 
negatif, sekarang kami percaya 
untuk menjaga. Sehingga, selain 
mereka tidak lagi melakukan hal
hal destruktif, justru menjadi baik 
karena mempunyai tanggung 
jawab dan tidak nganggur lagi,” 
tuturnya.

Manfaat lain yang dirasakan 
setelah adanya pengelolaan Pa
sar Selopuro Makmur sekarang, 
diupayakan pembentukan sejum
lah paguyuban. Seperti Paguyu
ban Pedagang Sayuran, Paguyu
ban Pedagang Malam, Paguyuban 
Pedagang Pakaian. “Dari semua 
persoalan dan penyelesaian ma
salah, para ketua paguyuban itu
lah yang diundang untuk musya
warah. Sehingga, para pedagang 

terwakili dalam mengambil kepu
tusan dalam pengelolaan pasar 
ini,” kata Pak Tangin.

Pendek kata, keberadaan Pa sar 
Selopuro Makmur yang me lingkupi 
aktivitas perekonomian warga 
desa setempat, telah mendorong 
gairah tersendiri bagi masyarakat 
secara luas. Dan yang lebih men
guntungkan lagi, mampu meno
pang keberhasilan desa den
gan meningkatkan Pendapatan 
Asli Desa (PAD) yang tentu akan 
mepengaruhi Pendapatan Asli Dae
rah (PAD) di Kabupaten Blitar. Dan 
itu agaknya yang diakui oleh kepala 
daerah setempat, sehingga mampu 
meraih predikat di atas ratarata 
daerah di Jawa Timur. (yad)
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Desa Minggirsari, Keca
matan Kanigoro, Ka
bupaten Blitar, menu
rut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada 2001, terma

suk desa ‘merah’ atau desa terting
gal, dengan jumlah Kepala Keluar
ga (KK) yang  termasuk keluarga 
miskin, sebanyak 305 KK. Setelah 
dilakukan klarifikasi dan klasifikasi 
pada 2008 jumlah rumah tangga 
miskin (RTM) sebanyak 257 KK, 
jumlah RTMB yakni 188 KK, dan 
RTMR yakni 69 KK. 

Dengan kondisi memprihatin
kan ini, ada keinginan warga 
dan tokoh masyarakat untuk ke
luar dari jerat kemiskinan di desa 
tersebut. Maka pada 2009, mu
lai dirintislah Unit Pengelolaan 
Keuangan (UPKu) “Maju Makmur” 
dengan modal awal Rp365 juta. 
Tentu, usaha awal UPKu tersebut 
mendapat sambutan dari war
ga hingga secara pelahan terus 

berkembang memberikan manfaat 
bagi pengembangan ekonomi di 
pedesaan.

“Kami merasa perlu melaku
kan langkahlangkah pemberda
yaan masyarakat miskin secara 
 terpadu. Dengan berdirinya Unit 
Pengelolaan Keuangan (UPKu ) 
‘Maju Makmur’ melalui Program 
Gerdu Taskin merupakan sarana 
dalam rangka mempercepat pe
ngentasan kemiskinan,” kata Hari
yanto, Ketua UPKu ‘Maju Makmur’ 
Desa Minggirsari, Kecamatan 
Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Dengan berbagai usaha ter
sebut, hingga terwujudnya pe
nguatan kemandirian masyarakat 
miskin dengan pemberdayaan dan 
peningkatan kualitas kehidupan 

UPKu ”Maju Makmur” Desa Minggirsari, Kanigoro, Kab Blitar

Mengubah Citra Desa Miskin, 
Jadi Desa Mandiri

Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) menjadi jalan 

untuk memajukan desa. 
Setidaknya, melalui 
lembaga tersebut, 

proses pemberdayaan 
masyarakat benar-benar 
termaknai. Sebagaimana 

terjadi di Desa 
Minggirsari.
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sosial ekonomi secara demokra
tis dan berkeadilan. Terhitung 
hingga 2 April 2014, UPKu Maju 
Makmur telah memiliki aset senilai 
Rp823.292.784. 

“Alhamdulillah, dengan adanya 
UPKu ‘Maju Makmur’ ini masyara
kat miskin, khususnya di Desa 
Ming girsari dapat meningkatkan 
kualitas kehidupannya, menang
gulangi dan mencegah kemiskinan 
serta menekan jumlah penganggu
ran,” kata Hariyanto, Ketua UPKu 
‘Maju Makmur’ Desa Minggirsari, 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar.

Kehadiran UPKu ternyata 
memberikan manfaat yang dirasa
kan langsung oleh masyarakat se
cara luas. Karena itu pula juga ber
pengaruh pada kondisi keluarga di 
masyarakat Desa Minggirsari. Ha
sil terbaru pendataan pada tahun 
2011, Desa Minggirsari terdapat 
RTM sebanyak 212 KK, RTMB se
banyak 96 KK dan RTMR sejum
lah 116 KK. 

Desa Minggirsari Kecamatan 
Kanigoro terletak di sebelah se
latan Pemerintahan Kabupaten 

Blitar atau makam Prokalamator 
Bung Karno ± 7 kilometer jumlah 
penduduk yakni 3.684 jiwa serta 
1.123 KK. Sedangkan jumlah pen
duduk berdasarkan pekerjaaanya 
adalah petani sebanyak 801 jiwa, 
buruh tani 283 jiwa, pengrajin 180 
jiwa, peternak 70 jiwa, pengusaha 
kecil 60 jiwa. 

Luas wilayah Desa Minggirsari 
adalah 261,76 hektare. Terdiri dari 
sawah seluas 54,4 hektare, pemu
kiman seluas 108,75 hektare, dan 
lading seluas 41,35 hektare serta 
sarana umum seluas 57,26 hek
tare. Dengan cakupan wilayah 
yang seperti ini, memungkinkan 
UPKu Maju Makmur untuk terus 
berkembang. Bukan saja pada ke
giatan simpan pinjam yang secara 
umum menjadi primadona, melain
kan juga pemberian modal bagi 
pengembangan sektor riil, seperti 
konveksi, sarana produksi pertani
an (Saprotan), pembuatan batako, 
jasa penggilingan dan usaha tani. 

“Selain itu, kami juga mengem
bangkan adanya pembesaran 
sapi, serta usaha krupuk goreng 
pasir, peternakan ayam potong 

dan bebek,” kata Hariyanto.
Dengan langkah dan usaha 

yang dimotorinya, maka UPKu 
Maju Makmur menjadi terus 
berkembang. Yang menarik, di 
Desa Minggirsari telah memiliki 
naungan secara resmi berbadan 
hukum, yakni dengan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya BUMdes, Desa 
Minggirsari mampu memosisikan 
diri sebagai desa maju yang mampu 
memberdayakan segala kekuat
an warganya dan kerap mendapat 
penghargaan tingkat kabupaten, 
provinsi maupun tingkat nasional.

BUMDes Minggirsari, organi
sasi ekonomi mikro yang lahir di 
tengah pedesaan itu, perlahan 
lahan menjadi lembaga bisnis yang 
dinamis. Tak ada yang menduga, 
dengan BUMDes Minggirsari, Ka
bupaten Blitar tibatiba menjadi 
pusat perhatian pelaku ekonomi 
sejumlah pemerintah daerah se
Indonesia.

Hal ini, tentu membuat baha
gia tersendiri bagi Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Ba
pe mas) Kabupaten Blitar, Drs. 
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Agus Budi Handoko, M.Si. Apa-
lagi, UPKu Maju Makmur kerap 
menerima ada nya kunjungan kerja 
dari bebera pa kabupaten di Su-
lawesi, Nusa Tenggara, dan Bali, 
yang melihat dari dekat, kinerja 
BUMDes tersebut.

Saat ini memang ada beberapa 
BUMDes yang layak dibanggakan 
oleh masyarakat Kabupaten Blitar. 
Selain BUMDes Desa Minggirsari, 
juga ada BUMDes Desa Purwore-
jo, Desa Bakung, Kebonduren, 
Dayu, dan sebagainya. Lembaga-
lembaga ekonomi tersebut secara 
fenomenal menjadi satelit dan 
dinamisator perekonomian desa. 
Fungsi pemberdayaan masyara-
kat benar-benar berjalan. Di Kabu-
paten Blitar, ada sebuah peraturan 
daerah (Perda) yang tergolong 
seret sejak dilahirkan. Perda itu 
adalah Perda No 14 Tahun 2006 
tentang Badan usaha Milik Desa 
yang lahir tanggal 18 Desember 
2006. Setelah dicermati, pemicu-
nya terletak pada keterlibatan se-
jumlah instansi yang diberi ama-
nah melaksanakan perda tersebut.

Guna efeketivitas dan efisiensi, 
Bapemas Kabupaten Blitar akhir-
nya ditunjuk sebagai pelaksana 
perda tersebut. Peta perekonomi-
an masyarakat segera dipelajari. 
Organisasi-organisasi kemasyara-
katan dibenahi secara masif. Se-
jumlah Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) yang telah terbentuk di 
desa-desa, segera dianalisis. Di-
agnosa itu perlu untuk menentu-
kan strategi operasional BUMDes.

Maka adanya momentum te-
pat, berhasil memodifikasi para 
pelaksana program Gerakan Ter-
padu Pengentasan Kemiskinan 
(Gerdu Taskin). Sejumlah UPKu 
direvita lisasi menjadi BUMDes. 
Kemudi an dilakukan injeksi  de ngan 
me nggenjot program. Sejumlah 
BUMDes pun menggeliat, berusaha 
menunjukkan eksistensinya. Ada 
yang cepat, namun ada pula yang 
terlambat panas. Namun si nyal 
grafik kemajuan mulai kentara.

BUMDes Desa Minggirsari per-
lahan tapi pasti berjalan terus. Ke-
giatan harian berinteraksi de ngan 
masyarakat sudah terjalin. Adanya 

dukungan konkret, paket-paket 
program yang diturunkan dari pu-
sat maupun provinsi, diarahkan ke 
BUMDes. Maka, BUMDes Desa 
Minggirsari, yang semula men-
gelola hanya mengelola kegiatan 
dana simpan-pinjam, akhirnya 
menangani jasa pembesaran sapi, 
jasa asuransi Kesejahteraan sos-
ial, dan lain-lain. Dampak langsung 
dengan penambahan program itu, 
adalah tenaga kerja yang terlibat 
dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Teguh Jalankan Amanah
Hariyanto menuturkan, di 

bekas aula PKK yang usang, saat 
ini telah disulap menjadi kantor 
sekaligus pertokoan yang dilekola 
BUMDes Desa Minggirsari. Le-
taknya strategis, karena berada 
di tepi jalan arteri memasuki Desa 
Minggirsari. Di ruang toko sebelah 
kiri, tampaklah tumpukan pupuk. 
Di pintu toko tertulis pengumuman 
“Harga Pupuk Turun”. Daya tarik 
tersendiri, bagi siapapun yang 
akan masuk toko. Sedangkan di 
bilik kanan, dipakai kantor opera-
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sional simpan-pinjam. Tak ubah-
nya praktik perbankan.

Sebagai Ketua UPKu ‘Maju 
Makmur’ Hariyanto kerap berdis-
kusi dengan sejumlah staf pelak-
sana.  Ia mengawali membangun 
BUMDes ini setelah ada gerakan 
revitalisasi pengurus UPK. Pa-
salnya UPKu Minggrisari mati suri 
antara  tahun 2003-2007. Ia diper-
caya memimpin gerakan mem-
bangun BUMDes, bersama Tim 9 
yang terdiri atas perangkat desa 
dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dengan menggenggam Perdes 
no 04/06/BUMDES/2008, ia dan 
kawan-kawannya dipercaya men-
jalankan program bantuan keuan-
gan dari propinsi maupun sharing 
dari Pemkab Blitar. Dengan kerja 
keras dan kegigihan, kredit yang 
tersalurkan ke masyarakat akhir-
nya bisa kembali dalam jumlah 
yang lebih baik. Lampu hijau untuk 
maju. 

“Ya, dalam organisasi seperti 
ini harus ada ketegasan,” resep 
pria berputra tiga itu. Di  lapangan, 
ia tidak segan-segan menagih 
warga yang memang memiliki 
tanggungan keuangan yang  harus 
dikembalikan ke program. Kedi si-

plinan itu diterapkan secara sung-
guh-sungguh.

Akibatnya, karena kemauan 
dan komitmennya sangat jelas, 
Pemkab Blitar meluncurkan pro-
gram-program lain. Ada paket 
bantuan sapi perah, kemudian 
program asuransi, serta aneka 
program lainnya. “Ya, dengan ker-
jasama yang baik antar pengurus, 
nyatanya kita menjadi nominasi 
lima belas UPKu se Jawa Timur,” 
kata pria yang mengaku lulusan 
SPG ini.

Kini, UPKu ‘Maju Makmur’ 
tercatat memiliki nasabah kredit 
sebanyak 173 orang, dengan om-
set uang ratusan juta rupiah yang 
berputar. Uniknya lagi, saat ini 
pe nabung sebanyak 61 nasabah 
dengan omzet mencapai Rp 81 
juta. Ini sebuah lompatan besar, 
organisasi yang dibentuk masyara-
kat tetapi sudah memiliki tingkat 
kepercayaan untuk menyim pan 
tabungan masyarakat.

Kegiatan pengurus BUMDES 
Maju Makmur makin hari sema-
kin banyak saja. Selain mengu-
rusi distribusi pupuk, saat ini sibuk 
menerima tamu yang melakukan 
studi banding. Mereka berasal dari 

seluruh Indonesia. “Kami ini yang 
penting terus bekerja saja. Wong 
mendapat amanah seluruh warga 
desa. Perkara, kemudian banyak 
tamu, ya kita ikut menularkan ilmu-
nya saja lah,”kata suami Siti Zulai-
kah itu santai.

Dalam masalah pengelola 
keuangan, tidak seluruh nasabah 
bisa melakukan pencatatan de-
ngan baik untuk pelaporan. Kare-
na itu, ada jalan yang dilakukan 
Hariyanto, dengan aktif melakukan 
pencatatan buku kas harian. “Se-
hingga, khusus untuk perhitung-
an laba-rugi lembaga yang akan 
menanganinya. Dengan begitu, 
nasabah tidak mengalami kebi-
ngungan dalam membuat pelapor-
an rutin,” tutur Hariyanto.

Dampak adanya BUMDes de-
ngan segala aktivitasnya, akhirnya 
mampu memberi topangan bagi 
kemajuan Desa Minggirsari. Misal-
nya, untuk menopang program 
desa mandiri sebanyak 20 persen, 
dan memberi tambahan peneri-
maan asli desa (PAD) sebanyak 
15 persen. Selain itu, disisihkan 
juga untuk dana pendidikan se-
banyak 10 persen, serta untuk 
pengurus sebanyak 20 persen. 
“Khusus untuk saprotan dikelola 
dengan system usaha bersama, 
dikelola UPKu,” kata Hariyanto.

Dengan keberadaan UPKu 
Maju Makmur, dirasakan oleh se-
luruh warga desa tersebut. Baik 
keluarga miskin maupun anak 
yatim piatu. Setiap tahun akan 
dibagi dana sosial untuk 150 pa-
ket bagi yatim piatu, janda-duda 
dan warga kurang mampu se-
banyak 90 orang. “Kami selalu 
menyi apkan pembagian sembako 
bagi mereka. Ini kegiatan sosial 
yang selalu menjadi agenda, ter-
utama menjelang lebaran,” kata 
 Hariyanto. (yad)
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Pemerintah Kabupaten 
Pa mekasan meminta 
pe merintah pusat agar 
melanjutkan Program Na

sional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan, karena pro
gram itu dinilai sangat efektif dalam 
memajukan pembangunan desa.

"Selain itu, PNPM Mandiri 
Perdesaan itu, juga sangat mem
bantu meningkatkan peran aktif 
masyarakat dalam bidang pem
bangunan desa, karena semua 
pekerja dalam program ini kan 
warga desa sekitar," kata Bupati 
Pamekasan Achmad Syafii.

Berkat adanya program ini, kata 
Bupati, pemerataan pembangun
an di desa kini mulai terasa dan 
di samping itu, masyarakat juga 
merasa memiliki atas proyek pem
bangunan yang telah dilaksana
kan. "Kenapa ini terjadi, karena 
masyarakat terlibat secara lang
sung dalam proyek pembangun
an pada PNPM itu," katanya 
menjelaskan.

Oleh karenanya, Pemkab 
 Pa me kasan berharap, program 
tersebut bisa dilanjutkan di tahun
tahun berikutnya dan tidak hanya 
berhenti hingga 2014 ini, kendati
pun kepala negara nantinya ber
ganti. Di Pamekasan pelaksanaan 
PNPM Madiri Perdesaan dirupa
kan dalam banyak hal, seperti pro
yek pembangunan fisik, semisal 
perbaikan jalan rusak, baik jalan 
desa maupun jalan lingkungan, 
penyediaan sarana air bersih dan 
pembangunan embung.

Ada pula yang berupa simpan 
pinjam dengan bunga sangat kecil 
dan bisa terjangkau semua lapisan 

masyarakat yang ada di desa pe
nerima bantuan program itu. "Nah, 
untuk program simpan pinjam ini 
yang sangat dirasakan oleh ma
syarakat, bahkan dari usaha itu 
mampu mendatangkan keuntung
an yang lumayan, sehingga bisa 
menambahkan program bantuan 
sosial," katanya.

Ia mencontohkan seperti yang 
terjadi di Desa Montok,  Kecamatan 
Larangan, Pamekasan. Menurut 
Bupati, di desa itu PNPM Mandiri 
Perdesaan bisa meningkatkan 
usaha masyarakat hingga 15 per
sen dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan ini mulai dicanangkan 
pemerintah sejak tahun 1998 dan 
waktu itu masih bernama Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) 
tersebar di 16 Kabupaten, 140 ke
camatan dan 1.957 desa, dengan 
total nilai alokasi dana bantuan 
langsung masyarakat (BLM) sebe
sar Rp216 miliar lebih.

Memasuki tahun 2007 provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program berupa pengintegrasian 
PPK ke dalam PNPM yang selanjut
nya disebut dengan istilah PNPM
PPK dengan lokasi berjumlah 170 
kecamatan di 27 kabupaten dan 
Pilot Project PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas yang selanjutnya dise
but dengan istilah PNPMGenerasi 
dengan lokasi berjumlah 36 keca
matan di 5 kabupaten.

Pada tahun 2008 cakupan 
program ini kian meluas hingga 
202 kecamatan di 29  kabupaten. 
Semula Pilot Project PNPM Gene
rasi Sehat dan Cerdas yang se
lanjutnya disebut dengan  istilah 

PNPMGenerasi dengan lokasi 
berjumlah 36 kecamatan di 5 ka
bupaten mendapat tambahan 
PNPMGenerasi dengan lokasi 
berjumlah 14 kecamatan di 5 ka
bupaten. Jadi Total PNPMGene
rasi pada tahun 2008 berjumlah 50 
kecamatan di 5 kabupaten.

Memasuki tahun 2009 Provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program dengan bertambahnya 
lokasi menjadi 475 kecamatan, 
terdiri dari 425 kecamatan dengan 
Program PNPM Mandiri Perdesa
an dan 50 kecamatan dengan 
program PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas yang dialokasikan di 5 
kabupaten (Malang, Pamekasan, 
Trenggalek, Nganjuk, Magetan).

Kemudian pada 2010 Provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program dengan bertambahnya 
lokasi menjadi 508 kecamatan, 
terdiri dari 508 kecamatan dengan 
Program PNPM Mandiri Perdesa
an dan 50 kecamatan dengan 
program PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas yang dialokasikan di 5 
kabupaten (Malang, Pamekasan, 
Trenggalek, Nganjuk, Magetan).

Alokasi program untuk Ka
bupaten Pamekasan sejak 2010 
hingga 2013 ini berlanjut, karena 
pelaksanaan program itu di Kabu
paten Pamekasan dinilai sukses 
berdasarkan hasil survei lapang
an yang dilakukan tim peman
tau di tingkat provinsi dan pusat. 
"Makanya kami berharap, program 
ini bisa terus dilanjutkan, sehingga 
pemerataan pembangunan di ber
bagai pelosok desa bisa segera 
terwujud," kata Bupati Pamekasan 
Achmad Syafii.(*)

Pemkab Pamekasan Minta 
Pemerintah Pusat Lanjutkan PNPM
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Tiga rumah tidak layak huni 
milik keluarga miskin di Ke-
lurahan Tumenggung an, 
Kecamatan  Lamongan, 

dibongkar dengan dana bantuan 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) lewat program 
rehab rumah, Minggu (22/6/2014). 
Alokasi dana dari PNPM untuk  
tiga rumah itu mencapai Rp 40,5 
juta. Tiga rumah yang direhab di 
antara nya milik Kasim, Suwaji, 
dan Nono.

Rumah warga Tumenggungan ini 
dibongkar total lantaran tidak layak 
huni. Ditargetkan rehab rumah akan 
selesai dalam waktu satu bulan. 
Namun diperbaiki secara bergilir. 
Rumah pertama yang ditarget se-
lesai adalah milik Kasim, kemudian 
menyusul rumah Nono dan Suwaji.

"Rumah - rumah yang mendapat 
bantuan PNPM itu semuanya tidak 
layak huni dan tidak sehat, karena 
lebih rendah dari semua rumah yang 
ada di Tumenggungan,"ungkap 
Bambang Gimo Koordinator Ke-
suwadayaan Masyarakat PNPM, 
Minggu (22/6/2014) di lokasi rumah 
Kasim. 

Setiap rumah, PNPM meli-
batkan dua tukang dan tiga kuli 
ba ngunan untuk menyelesaikan 
rumah tersebut. Dana Rp 40,5 
juta yang dibagi untuk tiga rumah 
itu di luar pembuatan MCK. PNPM 
akan mengupayakan pembangu-
nan MCK meski dananya tidak ada 
dalam aloksinya. "Ini masuk rehab 
berat, karena ada selain memper-
baiki rumah secara keseluruhan 
juga peninggian lantai dan pondasi 

rumah," tambah Bambang.
Menurut Bambang, program re-

hab rumah ini akan dikembangkan 
lagi untuk tahun - tahun mendatang. 
Masalahnya, masih banyak rumah 
di dalam kota Lamongan yang tidak 
layak huni. Kalau hujan lantainya 
becek, kebanjiran.

Di acara rehab rumah yang 
pembongkarannya dimulai Minggu 
pagi tadi diawali dengan tumpeng-
an dan dihadiri Camat Lamongan, 
Dianto, Lurah Tumenggugan, Joni 
dan beberapa fasilitator PNPM.

Camat Dianto, berharap me-
lalui PNPM lewat program rehab 
rumah ini akan memberikan man-
faat bagi warga." Rumah sehat dan 
layak huni menjadi prioritas yang 
akan terus dikedepankan,"kata 
Dianto.(*)

PNPM Kucurkan Rp 40,5 Juta 
untuk 3 Rumah Tak Layak Huni
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Jember – Nahdlatul Ulama 
(NU) mendorong agar Pro
gram Nasional Pemberda
yaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri perdesaan dan perkotaan 
dipertahankan dan dilanjutkan oleh 
pemerintahan mendatang.

Dukungan ini dikemukakan 
Wakil Sekretaris Pengurus NU 
Cabang Jember, Moch. Eksan, 
dalam acara pemberian  santunan 
anak yatim piatu PNPM Mandiri 
Perdesaan, di lapangan Kecama
t an Bangsalsari, Kabupaten Jem
ber, Sabtu (21/6/2014). "Pro
gramnya nyata dan dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat luas. 
Selain, tingkat kebocoran 
yang rendah dibanding de
ngan programprogram lain," 
kata Eksan, yang juga aktivis 
muda NU ini.

Menurut Eksan, sejak 
dideklarasikan pada 2007 
hingga 2013, Rp 56 triliun 
sudah digelontorkan peme
rintah, dengan kebocoran 0,4 
persen. "Keberhasilan pro
gram ini tak lepas dari peli
batan para tokoh masyarakat, 
pelaku pemberdayaan, dan 
masyarakat umum dalam per
encanaan, pelaksanaan, pe
ngawasan dan pemanfaatan 
program yang bersumber dari 
bantuan Bank Dunia terse
but," katanya.

Eksan percaya, keberhasil
an program ini bisa dijadikan 
referensi untuk melaksanakan 
program pembangunan desa. 
Sesuai UU No. 6 tahun 2014 
tentang Desa, biaya pemba
ngunan desa minimal 10 
persen dari APBD kabupaten/

kota. "PNPM Mandiri telah menjadi 
salah satu sumber dana pembangu
nan infrastruktur dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat miskin di desa. 
Di tengah ketidakpastian soal keber
langsungan dan kelanjutan program 
yang berasal dari PPK dan P2PK ini, 
PNPM Mandiri sudah selayaknya di
lanjutkan, siapa pun nanti presiden 
yang terpilih," kata Eksan.

Eksan menegaskan, program 
unggulan 10 tahun pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono ini ma
sih sangat relevan dan kontekstual, 
dalam rangka pemberantasan ke
miskinan dan pembukaan kesem
patan lapangan pekerjaan baru. 

Ia mencontohkan SPP  (Simpan 
Pinjam Perempuan) yang selama 
beberapa tahun belakangan me
njadi sumber pendanaan pengem
bangan usaha mikro di desa dan 
di kota, khususnya masyarakat 
miskin.

"Para pelaku usaha mikro 
benarbenar memanfaatkan dana 
ini. Ini tak lepas dari kesadaran 
para peminjam, bahwa utang harus 
dibayar. Bila tidak justru merugi
kan diri sendiri secara material dan 
spiritual," kata Eksan.

Mengapa kredit macet minim 
dalam program ini? Eksan menduga 
ada kesadaran keagamaan yang 
menutup celah para peminjam untuk 
mengemplang dana PNPM Mandiri. 
"Kita bisa jatuh bangkrut dan kalau 
meninggal rohnya bergelantungan 
di antara langit dan bumi, sepanjang 
hutang belum dibayar," katanya. (*)

NU Dorong PNPM Mandiri 
Dipertahankan
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Kesemutan atau rasa kebas setelah tu-
buh diam dengan posisi dan jangka 
waktu tertentu selama ini dianggap wa-
jar. Namun hati-hati, kondisi ini bisa jadi 

tanda-tanda awal neuropati atau penyakit keru-
sakan saraf.Konsumsi beras merah pun disarank-
an untuk mencegahnya.

Dr. Manfaluthy, Sp.S(K), dari Perhimpunan 
Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) 
Pusat mengatakan bahwa banyak masyarakat 
yang tidak menyadari dan memiliki pengetahuan 
mengenai neuropati.

Penyakit neuropati ini dapat muncul pada usia 
muda, meskipun gejala awal yang muncul tampak 
ringan namun jika dibiarkan akan semakin parah.

“Kalau didiamkan itu akan semakin berat, bisa 
lumpuh. Jadi pada awalnya merasakan kesemut-
an kalau duduk sila lama, banyak orang bilang itu 
karena aliran darah terganggu tapi sebenarnya itu 
karena saraf dibelakang lutut kita tertekuk,” kata dok-
ter yang akrab disapa dr Luthy ini

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 
neuropati juga berimbas pada penanganan yang 
seada nya seperti pijat, menggunakan balsem, mem-
bengkokkan atau meluruskan area yang sakit, dan 
relaksasi. Padahal menurut Dr. Luthy tindakan terse-
but tidak mengatasi masalah.

Untuk mencegah penyakit semakin parah, pen-
derita disarankan mengkonsumsi sayur dan biji-bijian 
secara seimbang dan jika perlu konsumsi suplemen 
vitamin B.

“Saya menyarankan nasinya menggunakan beras 
merah, karena beras merah banyak kandungan vita-
min B dan baik untuk penderita diabetes,” tambah Dr 
Luthy.

Kesemutan Gejala 
Kerusakan Saraf?
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Jika Anda kerap menghabis-
kan waktu bekerja sepanjang 
hari tanpa peduli de ngan hal 
lainnya maka bisa jadi Anda 

adalah seorang workaholic atau gila 
kerja. Meski dituntut bekerja keras, 
bukan berarti Anda harus menjadi 
seorang workaholic. Bekerja terus-
menerus justru bisa menurunkan 
produktivitas dan membuat lelah. 
Tak hanya itu, Anda juga tidak memi-
liki waktu luang untuk bercengkera-
ma dengan keluarga atau teman. 
Akibatnya, Anda selalu diselimuti 
depresi. Untuk menghindari hal ini, 
ada baiknya mengambil jeda saat 
bekerja dan meluangkan waktu un-
tuk diri sendiri. Berikut kami berikan 
beberapa cara agar terhindar dari 
kebiasaan gila kerja.

Ada hal lain yang lebih penting 
selain pekerjaan

Tanyakan pertanyaan berikut 
ini kepada diri Anda. Apakah layak 
melakukan pekerjaan di minggu 
pagi dibandingkan bermain dengan 
anak-anak?

Melakukan pekerjaan yang 
benar-benar disukai memang pent-
ing, namun orang terkasih Anda 
juga tak kalah pentingnya. Pikirkan 
kembali bagaimana Anda membagi 
waktu.

Pastikan pula saat berkum-
pul bersama keluarga dan teman, 
Anda benar-benar menikmatinya. 
Hindari menjawab e-mail atau su-
rat elektronik soal pekerjaan lewat 
ponsel pintar. Fokus pada percaka-
pan keluarga dan teman.

Pikirkan return on  
investment (ROI)

Selalu pertimbangkan investa-
si yang telah Anda buat. Investasi 
dalam hal ini adalah waktu dan 

usaha. Jangan menghabiskan 
waktu terlalu banyak pada pe-
kerjaan yang tidak akan memiliki 
manfaat besar bagi perusahaan.

Pertimbangkan waktu dan 
usaha serta keuntungan yang Anda 
peroleh dari investasi tersebut. Hal 
ini akan membantu Anda menen-
tukan prioritas. Dengan demikian, 
Anda bisa memangkas pekerjaan 
yang tidak terlalu penting dan me-
manfaatkannya untuk berkumpul 
bersama keluarga. Selalu ingat 
dengan moto berikut ini: “Anda ha-
rus bekerja pintar, bukan bekerja 
keras.”

Tentukan batas untuk 
diri sendiri

Batasi jumlah waktu Anda 
bekerja di kantor dan juga peker-
jaan yang Anda lakukan. Jika pe-
kerjaan Anda sudah menumpuk 

maka jujurlah pada atasan.
Selalu ingat bahwa Anda bukan 

satu-satunya pegawai yang bekerja 
di perusahaan tersebut. Pegawai 
lain juga bisa mengambil alih be-
berapa pekerjaan.

Selain itu, jangan menghabis-
kan waktu di kantor hingga larut 
malam. Tinggalkan kantor ketika 
sebagian besar rekan kerja Anda 
sudah pulang.

Minta bantuan   
dari orang lain

Jika Anda tidak mampu lagi 
mengatur keseimbangan antara 
pekerjaan dan kehidupan pribadi 
maka tak ada salahnya memin-
ta bantuan kepada orang lain. 
Anda bisa meminta tolong kepada 
seorang ahli. Jangan pernah lupa 
bahwa kesehatan Anda sendiri leb-
ih penting dari pekerjaan.

Tips untuk Para Workaholic
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6 Kota paling penuh 
warna di dunia

Bisakah Anda bayangkan betapa besarnya 
pengaruh warna dalam mengubah kesan? 
Benda-benda yang tadinya tampak kusam 
atau membosankan akan terlihat lebih can-

tik jika diberikan warna yang lebih ceria. Begitu juga 
dengan kota-kota berikut ini. Beberapa di antaranya 
merupakan kota kumuh yang tadinya tidak sedap di-
pandang mata. Tetapi berkat kecerdikan pemerintah 
setempat pemukiman-pemukiman ini direvitalisasi 
dengan mengecat bangunan-bangunannya dengan 
warna-warni ceria. Sekarang kota-kota tersebut jadi 
tampak lebih semarak dan berkesan modern. Penasa-
ran dengan kota-kota yang penuh warna ini?

Cinque Terre, Italia
Cinque Terre merupakan bagian dari wilayah Ligu-

ria, Italia. Kota ini berbatasan dengan La Spezia ba-
gian barat. Cinque Terre secara harfiah berarti ‘lima 
pulau’. Daerah ini terdiri dari lima desa Monterosso 
al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, dan Riomag-
giore. Pemukiman dibangun secara bertingkat seperti 
terasering, dengan bangunan yang diacat warna-war-
ni. Seluruh wilayah Cinque Terre dilestarikan dengan 
menjadikannya Taman Nasional Cinque Terre. Cinque 
Terre juga sudah menjadi bagian dari Situs Warisan 
Dunia UNESCO.

Burano, Venesia, Italia
Kota paling penuh warna selanjutnya masih berada 

di Italia, tetapi kali ini di Venesia. Burano merupakan 
kumpulan dari empat pulau yang terhubung melalui 
jembatan-jembatan. Jaraknya sekitar empat mil dari 
kota Venesia. Kota ini dikenal karena kerajinan renda-
nya yang bermutu tinggi. Percaya atau tidak, penge-
catan pemukiman di kawasan ini merupakan perkara 

serius yang diatur dengan undang-undang. Jika ingin 
mengganti warna cat rumah mereka, penduduk harus 
melapor dulu kepada pihak yan g berwenang. Kemu-
dian bagian pemerintah daerah yang menangani tata 
kota akan memberikan persetujuan dan daftar warna 
apa saja yang diperbolehkan untuk mengecat bangu-
nan-bangunan tersebut.

Santa Marta, Rio de Janeiro, Brazil
Awalnya Santa Marta adalah kawasan favela 

(pemukiman kumuh) biasa yang terletak di pinggiran 
kota Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian pemerintah se-
tempat mengadakan Favela Painting Project untuk 
merevitalisasi Santa Marta menjadi kompleks pemuki-
man yang berkesan lebih modern dan maju. Bangu-
nan-bangunan di kawasan ini dicat dalam berbagai 
warna ceria untuk menghilangkan kesan kumuh yang 
melekat padanya selama ini. Kalau dulu satu-satun-
ya kebanggaan Santa Marta adalah video klip ‘They 
Don’t Care About Us’ yang pengambilan gambarnya 
dilakukan di sana, sekarang kawasan pemukiman ini 
cukup diminati oleh wisatawan. Bahkan film Fast Five 
dari seri Fast and Furious pun menjadikan Santa Mar-
ta sebagai salah satu setting-nya.
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Maklum saja, se-
lama ini untuk 
budidaya jamur 
tiram identik 

dengan kumbung. Um-
umnya ukuran besar, ter-
buat dari dinding anyaman 
bambu dengan kerangka 
bambu, lalu rak. Kumbung 
seperti ini membutuhkan la-
han luas.  

Rak jamur mini ini be-
berapa waktu lalu dipamer-
kan di acara puncak Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat ke XI 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-
47 di Kabupaten Ngawi. Rak mini 

jamur ini hasil inovasi Ismoyono, 
warga  Desa Ngrayudan, Kec. 
Ngrambe, Kab. Ngawi. 

Dikatakan oleh Ismoyono, 
rak jamur mini idenya untuk me-

nyiasati rumah tangga petani di 
perkotaan yang lahannya sempit 
sehingga perlu dibuat rak seifisien 
mungkin.  Rak jamur mini ini ter-
buat dari rangka bambu. Dibikin 
bersusun. Tinggi 1 m dan panjang 
1 m. Satu rak tersusun empat saf. 
Biaya untuk membikin rak ini juga 
relatif murah, yaitu Rp 40.000, dan 
bisa dipakai selamanya asal tidak 
rusak. 

Dengan model seperti ini, 
apalagi bisa dipindah-pindah, rak 
bisa ditempatkan di lorong-lorong 
rumah atau di pinggiran rumah. 
Kalau ditempatkan di luar rumah, 
dibutuhkan plastik warna gelap 
untuk mengurangi sinar matahari.  

Satu rak mini bisa menampung 
70 baglog. Harga baglog siap bu-
didaya Rp 2000/biji. Satu baglog 
bisa menghasilkan 0,5 jamur tiram. 
Jika dihitung, membuat rak Rp 
40.000, beli baglog 70 x Rp 2000 
= Rp 140.000, plus modal tamba-
han Rp 20.000, total Rp 200.000. 
Jika harga jamur tiram Rp 7000/

kg, maka Rp 7000 x 35 kg 
= Rp 245.000. Budidaya 
berikutnya hanya membu-
tuhkan modal Rp 2000 x 70 
saja untuk beli baglog.

Dikatakan Ismoyono, 
saat ini sudah banyak 
orang yang memakai rak 
jamur mini hasil inovasinya. 
 Ismoyono tidak menjual rak 
tersebut, tapi mengajari 
membuatnya. Sebenarnya 
siapa saja bisa membuat 
rak mini tersebut asalkan 

bahan baku tersedia, yaitu bambu. 
“Rak jamur ini mudah dipelajari, 
siapa saja pasti bisa bikin,” kata 
Ismoyono. (res)

Teknologi Tepat Guna
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Budidaya Jamur di Rak Mini

Anda ingin budidaya jamur tiram tetapi tidak 
mempunyai lahan? Jangan kuatir. Sebab, sekarang ini 
sedang marak dikembangkan budidaya jamur tiram 

dengan menggunakan rak mini, sehingga masyarakat 
yang tidak mempunyai lahan luas atau masyarakat 

perkotaan bisa budidaya jamur tiram.
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Kari Udang 
Pedas

Bahan:
800 gram udang, bersihkan
1200 ml santan dari 1 butir kelapa
1 sendok sayur minyak goreng

Bumbu:
2 batang serai, memarkan
2  cm lengkuas, memarkan
1 cm jahe, memarkan
2 lembar daun jeruk
2 butir kapulaga
3 lembar daun salam koja/daun kari
1 sendok teh gula pasir
2 buah cabe merah besar, potong serong
1 cm kayu manis
1 sendok makan air jeruk nipis

Haluskan:
2 buah cabe merah

6 butir bawang merah
4 siung bawang putih
2 sendok teh ketumbar, sangrai
4 butir kemiri
2 cm kunyit, bakar
1 sendok teh jintan, sangrai
½  sendok teh lada butir, sangrai
1 garam halus

Cara membuat:
Bumbui udang dengan garam. Goreng dengan 
minyak banyak hingga matang. Angkat, tiriskan.
Panaskan minyak, tumis semua bumbu halus 
dan potongan cabe merah hingga harum. Tu-
ang santan, masak hingga santan mendidih dan 
agak mengental.
Masukkan udang, aduk rata, masak kembali 
hingga kuah kental. Angkat. Tuang ke dalam 
pinggan saji. Hidangkan hangat.
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Televisi dengan berbagai 
acara yang ditayangkan-
nya telah mampu menarik 
minat pemirsanya, dan 

membuat pemirsanya ‘ketagihan’ 
untuk selalu menyaksikan acara-
acara yang ditayangkan, bahkan 
bagi anak-anak sekalipun sudah 
merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari aktivitas kesehari-
annya, bahkan acara “nonton tv” 
sudah menjadi agenda wajib bagi 
mereka.

Dengan berbagai acara yang di-
tayangkan mulai dari infotainment, 
entertainment, iklan, sampai pada 
sinetron-sinetron dan film-film yang 
berbau kekerasan, televisi telah 
mampu membius para pemirsa-
nya (anak-anak, remaja dan orang 
tua) untuk terus menyaksikan 
acara demi acara yang dikemas 
sedemikian rupa, dan dibubuhi 
dengan asesoris-asesoris yang 
menarik, sehingga membuat pe-
mirsanya terkagum-kagum dengan 
acara yang disajikan. Tidak jarang 
sekarang ini banyak anak-anak 
lebih suka berlama-lama didepan 
televisi dari pada belajar, bahkan 
hampir-hampir lupa akan waktu 
makannya. Ini merupakan suatu 
problematika yang terjadi diling-
kungan kita sekarang ini, dan perlu 
perhatian khusus bagi setiap orang 
tua untuk selalu me ngawasi aktivi-
tas anaknya.

Dengan sering menonton televi-
si daya penggerak untuk membaca 
akan berkurang karena menonton 
TV tayangannya serba cepat dan 
melintas membuat anak terperang-
kap dengan penuh daya pikat se-
hingga mengalami kesulitan mem-

bedakan sikap yang positif maupun 
yang negatif. Berbeda dengan 
membaca anak-anak selalu terse-
dia waktu untuk proses merenung 
sehingga memungkinkan untuk 
berpikir.

Secara kesehatan Televisi me-
mancarkan sinar biru yang juga 
dihasilkan oleh matahari. Namun 
sinar biru ini berbeda dengan sinar 
ultra violet. Sinar biru tak membuat 
mata mengedip secara otomatis. 
Namun parahnya, sinar biru lang-
sung masuk ke retina tanpa filter. 
Panjang gelombang cahaya yang 
dihasilkan adalah 400-500nm se-
hingga berpotensi memicu terben-
tuknya radikal bebas dan melukai 
fotokimia pada retina mata anak. 
Sepuluh tahun kemudian saat anak 
sudah dewasa, kerusakan yang 
ditimbulkan oleh sinar biru terlihat 
amat jelas. Retina mata tak lagi 
bening sehat seperti masa kanak-
kanak sehingga kemampuan 
berfungsinya pun menjadi juga 
berkurang.

Selanjutnya dampak televisi ter-
hadap anak adalah sebagai berikut 
:
1. Pada usia 0-3 th akan meng-

ganggu perkembangan otak 
yang berdampak pada perkem-
bangan bicara, kemampuan 
membaca verbal, maupun 
pemahaman

2. Pada usia 5-10 th akan meng-
hambat kemampuan dalam 
mengekspresikan pikiran me-
lalui tulisan, meningkatkan 
agresifitas dan kekerasan serta 
tdk mampu membedakan an-
tara realitas dan khayalan

3. Membuat anak menjadi konsumtif

4. Karena anak belum mempunyai 
daya kritis yang tinggi, besar 
kemungkinan terpengaruh oleh 
apa yang ditampilkan di televisi

5. Anak akan berpikir bahwa semua 
orang dalam kelompok tertentu 
mempunyai sifat yang sama 
dengan orang di layar televisi. 
Hal ini akan mempengaruhi si-
kap mereka dan dapat terbawa 
hingga mereka dewasa.

6. Bahasa televisi simpel, memi-
kat dan membuat ketagihan 
sehingga sangat mungkin anak 
menjadi malas belajar.

7. Terlalu sering nonton televisi 
dan tidak pernah membaca me-
nyebabkan anak akan memiliki 
pola fikir sederhana, kurang kri-
tis, linier atau searah dan pada 
akhirnya akan mempengaruhi 
imajinasi, intelektualitas, dan 
perkembangan kognitifnya.
Dan ada juga remaja yang me-

mang gemar menyaksikan dan 
terpengaruh untuk mengikuti hal 
tersebut guna mencari sensasi 
di lingkungan pergaulan. Remaja 
inilah yang paling rawan melaku-
kan berbagai pelanggaran, karena 
mere ka mudah terpengaruh dan 
ingin mencari sensasi dilingkungan 
pergaulan agar dapat disebut se-
bagai remaja yang gaul.

Terhadap remaja yang mudah 
terpengaruh oleh adegan-adegan 
tersebut, mengakibatkan mereka 
selalu berbuat iseng dalam bergaul 
atau dalam bentuk kenakalan. Apa-
lagi mereka bergaul dengan teman 
yang nakal maka semakin mudah 
pula mereka terpe ngaruh. Seperti 
nonton film porno karena keter-
tarikan akan program televisi yang 

Lindungi Anak dari Pengaruh 
Buruk Tayangan Televisi
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bersifat sensualitas hingga me
nimbulkan suatu bentuk penyim
pangan dalam bergaul. Serta cara 
berpacaran yang sudah melewati 
batas, hingga menimbulkan seks 
bebas di kalangan remaja yang 
pada akhirnya banyak diantara 
remajaremaja yang menikah di 
usia muda. Selain itu juga dapat 
menimbulkan pemerkosaan dan 
pencabulan di kalangan remaja.

Begitu juga tidak semua taya
ng an mengenai sinetron remaja itu 
jelek. Jika para anak atau remaja 
dapat mengambil sisi positif dari 
tayangan tersebut, tentu tidak akan 
ada masalah terhadap pribadi dan 
lingkungannya. Namun jika mereka 
meniru berbagai tayangan yang 
dinilai kurang mendidik, seperti per
gaulan bebas dan saling mempe
ngaruhi diantara lingkungan yang 
memang menyediakan lingkungan 
yang kurang baik. Kemungkinan 
remaja akan melakukan ber bagai 
penyimpangan, baik dari segi 

agama maupun moral dan etika 
bahkan tak jarang memuaskan 
nafsu akhirnya melakukan pelang
garan hukum.

Dari begitu banyak dampak 
yang diakibatkan oleh tontonan 
televisi, ada beberapa hal yang 
bisa kita lakukan oleh setiap orang 
tua, yaitu:
1. Pilih acara yang sesuai dengan 

usia anak.
 Jangan biarkan anakanak me

nonton acara yang tidak se
suai dengan usianya, walaupun 
ada acara yang memang un
tuk anakanak, perhatikan dan 
analisa apakah sesuai dengan 
anakanak (tidak ada unsur ke
kerasan, atau hal lainnya yang 
tidak sesuai dengan usia me
reka).

2. Dampingi anak memonton TV.
 Tujuannya adalah agar acara 

televisi yang mereka tonton se
lalu terkontrol dan orangtua bisa 
memperhatikan apakah acara 

tersebut masih layak atau tidak 
untuk di tonton.

3. Letakan TV di ruang tengah, 
hindari menyediakan TV di ka
mar anak.

 Dengan meyimpan TV di ruang 
tengah, akan mempermudah 
orang tua dalam mengontrol 
tontonan anakanaknya, serta 
bisa mengantisipasi hal yang ti
dak orang tua inginkan, karena 
kecendrungan rasa ingin tahu 
anakanak sangat tinggi.

4. Tanyakan acara favorit mereka 
dan buntu memahami pantas 
tidaknya acara tersebut untuk 
mereka diskusikan setelah me
nonton, ajak mereka menilai 
karakter dalam acara tersebut 
secara bijaksana dan positif

5. Ajak anak keluar rumah untuk 
menikmati alam dan lingkung
an, bersosialisasi secara positif 
dengan orang lain.

 Acara yang bisa dilakukan mi
salnya hiking, tamasya, sila
turahim tempat sanak keluarga 
dan hal lainnya yang bisa mem
bangun jiwa sosialnya.

6. Perbanyak membaca buku, le
takkan buku ditempat yang mu
dah dijangkau anak, ajak anak 
ke toko dan perpustakaan

7. Perbanyak mendengarkan radio, 
memutar kaset atau mende
ngarkan musik sebagai meng
ganti menonton TV
Hal ini sangat penting untuk di

lakukan karena dengan mende
ngarkan radio, anak akan terlatih 
kemampuan mendengarnya, jika 
kita bandingkan denga menonton 
televisi hanya merangsang anak 
untuk mengikuti alur cerita tampa 
menga nalisis lebih lanjut dari apa 
yang dialihat dan dengar. Begitu juga 
de ngan mendengarkan musik lebih 
baik dilakukan bila dibandingkan 
dengan menonton televisi karena 
bisa me latih perkembangan imaji
nasi anak.**
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Kabupaten Ngawi yang 
juga dijuluki Bumi Orek-
Orek ini, melalui Kali 
Tempuk yang merupak-

an pertemuan antara Bengawan 
Solo dengan Bengawan Madiun, 
diketemukan situs manusia purba 
Pythecantropus Erectus. Selain 
terkenal akan Musium Trinil dan 
Benteng Pendem, di Ngawi ter-
dapat Alas Ketonggo atau Alas 
Srigati, sehingga Kabupaten 
Ngawi mendapat predikat sebagai 
Daerah Pusaka. Karena tempat 
ini ada hubungan histori sejarah 
berdirinya Bangsa Indonesia.

Kekhasan dan kekayaan alam 
inilah yang mendorong wanita 
yang tinggal di Dusun Munggut, 
Kecamatan Padas, Kabupaten 
Ngawi, ini terinspirasi untuk mem-
perkenalkan karya batiknya yang 
sekaligus sebagai pelopor batik 
tulis dengan motif khas Kabupaten 
Ngawi. 

Benteng Pendem menginspi-

rasi Siwi menjadi motif kemudian 
diberi nama Benteng Pendem I 
dan II. Lalu Ngawi yang bermakna 
bambu melahirkan motif Bambu 
Jati, Bambu Jati Abang, Bambu 
Rebung I, Bambu Trinil I dan Pring 

Gadhing. Keragaman hasil perke-
bunan menelurkan motif batik de-
ngan nama Kedelai, Melon Khas 
Ngawi, Jati Aking, Padi Mendhung, 
Padi Sawah, Teh Jamus, The 
Pucuk, Mawar dan Kupu-Kupu.

ME. Budhi Siwi R., Peraih Pro Poor Award Tahun 2014

Berdayakan Wanita Desa 
Melalui Batik

Kekayaan alam 
Kabupaten Ngawi 
dan latar belakang 

sosial masyarakatnya, 
membuat ME. Budi Siwi 

R terinspirasi untuk 
membuka mata dunia 

melalui coretan batik tulis 
yang sekaligus sebagai 
pelopor batik dengan 

motif khas Bumi Ngawi.
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Kali Tempuk menginspirasi Siwi 
lalu tercipta motif Kali Tempuk, Kali 
Tempuk I dan II. Demikian juga 
Trinil, tercipta motif Pithecantro-
pus Erectus, Trinil Bledak, Trinil II, 
Parang Trinil, Perang Antar Suku, 
Lereng Ceplok Trinil, Ngawi Joyo I 
dan II, Lereng Gading, Nomaden.   

Setelah mempelajari dari ber
bagai sumber dan literatur, akhir
nya Siwi memutuskan mencipta 
motif batik dengan mengeksplora
si kekayaan Ngawi.  “Alasan saya 
membuat motif batik tulis khas 
Ngawi dengan motif bambu, kare
na Ngawi  berasal dari kata awi 
(sansekerta) yang artinya bambu, 
selain bambu juga motif Trinil. Si
tus purbakala Trinil sudah dikenal 
di dunia maka dari brand image 
batik Trinil akan mudah dikenal 
orang,” kata wanita yang menga
jar kesenian di SMPN I Kasreman 
Ngawi ini.

Menariknya, dalam membatik 
Siwi juga melibatkan ibuibu atau 
istri petani di Desa Munggut, Ke
camatan Padas, sehingga bisa 
memberi penghasian tambahan 
bagi keluarganya. Ibuibu ini akan 
mebatik kalau menunggu musim 

panen. “Kalau waktu panen ibu
ibu akan berhenti membatik kare
na membantu suaminya di sawah. 
Selama musim tanam mereka 
kembali membatik,” kata Siwi ke
pada Gema Desa.

Melibatkan wanita desa mem
batik ini pertama kali dimulai tahun 
2011. Sebelumnya tahun 2010 be
lajar membatik di Blitar. Siwi sen
diri memilih Desa Munggut karena 
dia tinggal di rumah dinas suami
nya yang waktu itu menjadi kepala 
puskesmas. Pertama kali Siwi 
mengumpulkan delapan orang un
tuk dilatih membatik secara gratis. 

Sekarang setidaknya  puluhan 
wanita yang bermitra dengan 
Siwi. Mereka tidak hanya tinggal 
di Kecamatan Padas, tetapi juga 
di Kecamatan Ngawi dan Kasre
man. Dari membatik ini wanita tani 
memperoleh penghasilan sebulan 
ratarata di atas Rp 300.000. Bah
kan saat ini masih banyak ibuibu 
yang berminat membatik.

Atas dedikasinya member
dayakan wanita pedesaan dalam 
bidang ekonomi, tahun 2014 ME 
Budhi Siwi memperoleh penghar
gaan Pro Poor Award kategori per

orangan dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Siwi dinilai berhasil 
mengentas kemiskinan, terutama 
di pedesaan, melalui kegiatan 
membatik.

Saat ini Siwi sudah mencipta 
118 motif batik yang sebagian 
besar inspirasinya dari kekayaan 
alam dan sejarah Ngawi. Batiknya 
dikenal sebagai Batik Purba. 
“Saya namai Batik Purba karena 
motifnya mengangkat tulang
tulang dan fosil manusia purba,” 
katanya. Selain itu, karena Ngawi 
kerap dilanda banjir, Siwi juga 
mengangkat motif banjir.

Widi Nugraha Batik, demikian 
label yang diberikan untuk brand
ing batik Siwi. Dari Setiap batik 

tulis yang dihasilkan diberi ini
sial “WN” singkatan dari Widi Nu
graha. Selain di Ngawi, batik WN 
merambah ke manamana, ter
masuk di Jakarta dan Bandung. 
Saat Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari 
Kesatuan Gerak PKK ke47 di Ka
bupaten Ngawi, Mei 2014, batik 
Siwi menjadi seragam. Saat itu 
Siwi mendapat pesanan dari pa
nitia 200 lembar batik tulis dan 16 
batik sutra. (res)
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esenian tradisional R
eog Ponorogo, m

enjadi kebanggaan Indonesia. M
eski sem

pat diklaim
 oleh negeri jiran M

alaysia, nam
un eksistensi R

eog Ponorogo m
akin 

m
engukuhkan karya budaya khas Indonesia. Tam

pak, Tari Jaranan yang m
erupakan rangkaian R

eog Ponorogo dim
ainkan para putri.


