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S
ebuah patung perajin emas berdiri di gerbang masuk kawasan sen-
tra kerajinan emas dan perak di Kecamatan Tempeh, Kabupaten 
Lumajang. Itulah salah satu jalan masuk ke Desa Pulo, Kec. Tem-
peh, yang selama ini dikenal sebagai desa sentra kerajinan perak 

dan emas terbesar di Kabupaten Lumajang.

Nama Desa Pulo cukup kondang bagi kalangan pengusaha perhiasan 
emas dan perak di Jawa Timur dan Bali. Desa ini tidak hanya menghasilkan 
perhiasan emas dan perak dengan desain dan motif yang beragam, tetapi 
juga perajin-perajin emas dan perak handal. Setiap waktu lahir perajin-per-
ajin perhiasan emas dan perak.

Menariknya, sedikit sekali perajin-perajin tersebut yang memilih bekerja 
di luar desanya. Mereka memilih bekerja dan hidup di desanya sendiri. Mak-
lumlah, sebagai sentra, Desa Pulo cukup menyediakan lapangan pekerjaan 
bagi mereka. Puluhan industri kecil kerajinan emas dan perak dengan sera-
pan tenaga kerja yang besar. 

Memang sebagian ada dari perajin itu sebelumnya merantau dan bekerja 
di luar desanya, tetapi kemudian kembali ke Pulo untuk membuka usaha 
baru. Banyak di antaranya yang sukses dan menyerap tenaga kerja yang ti-
dak sedikit. 

Geliat dunia industri kecil di Kabupaten Lumajang tersebut 
mendorong Redaksi Gema Desa untuk melakukan reportase ke 
Desa Pulo. Hasilnya kami tuangkan di rubrik Potensi. Adapun 
rubrik potensi selalu menyajikan informasi tentang potensi 
satu daerah di Jawa Timur, baik dari segi ekonomi maupun 
budaya. Sebelumnya Gema Desa menurunkan potensi kerajin-
an fiberglass di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Kita melihat bahwa kebanyakan potensi industri kecil 
ber ada di desa, dengan menyerap jumlah tenaga kerja yang 
tidak sedikit. Mereka tumbuh secara alami dan turun temu-
run. Berkat industri kecil tersebut, secara sosial ekonomi desa 
mengala mi kemajuan. Dan yang menggembirakan, mampu 
menekan angka urbanisasi. Memang pada akhirnya kurang 
bijak kalau kita bicara industri hanya industri besar saja yang 
menjadi perhatian, dengan mengabaikan sentra-sentra indus-
tri kecil yang tumbuh dan berkembang di desa-desa.(*)
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I
tulah pemandangan di Desa Ngepeh, Kec. 
Saradan, Kab. Madiun, menyambut kedatan-
gan tim klarifi kasi lapang Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 

2012. Tim klarifi kasi lapang yang dipimpin Suria-
man, SH, M.Si, Kepala Bidang Sosial Budaya Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, disambut meriah oleh penduduk 
Desa Ngepeh.

Desa Ngepeh merupakan salah satu dari empat 
desa yang masuk nominasi Perlombaan Desa/Kelu-
rahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Tiga 
nominasi lainnya yaitu Desa Sumbertangkir, Kec. 
Tirtoyudo, Kab. Malang, Desa Jeruk, Kec. Bandar, 
Kab. Pacitan, dan Desa Plangkrongan, Kec. Poncol, 

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Jawa Timur Tahun 2012

Seni Tradisional Sambut 
Tim Klarifi kasi Lapang

Halaman Balai Desa Ngepeh, Kec. 
Saradan, Kab. Madiun, berubah menjadi 
meriah. Suara gamelan bertalu-talu. Di 

tengah jalan, sekelompok grup reog 
meliuk-liuk. Warok menari-nari dengan 
gerak yang energik. Sementara ratusan 

orang berjejer di pinggir jalan menyaksi-
kan grup reog beraksi.
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Kab. Magetan.
Sedangkan untuk kategori ke-

lurahan adalah Kelurahan Nam-
bangan Kidul, Kec. Manguharjo, 
Kota Madiun, Kelurahan Ngadi-
rejo, Kec. Kota, Kota Kediri, Kelu-
rahan Semolowaru, Kec. Sukolilo, 
Kota Surabaya, dan Kelurahan Tis-
nonegaran, Kec. Kanigaran, Kota 
Probolinggo. 

Kemeriahan serupa, dengan 
pergelaran kesenian tradisional, 
hampir dapat ditemui di semua 
desa atau kelurahan yang menjadi 
nominator Lomba Desa/Kelurahan 
ketika menyambut tim klarifi kasi 
lapangan, mulai 6 Juni sampai 15 
Juni 2012. Kegiatan ini merupakan 
tahap III pelaksanaan penilaian 
Lomba Desa/Kelurahan. 

Kegiatan klarifi kasi lapang 
adalah melakukan klarifi kasi, 
identifi kasi dan wawancara lang-
sung dengan masyarakat di lokasi 
desa dan kelurahan  calon  juara 
Perlombaan Desa dan Kelurahan 
sesuai delapan indikator. Hasil 
klarifi kasi lapang untuk menentu-
kan urutan tertinggi empat desa 
dan empat kelurahan calon juara 
Perlombaan Desa dan Kelurahan  
Tingkat Provinsi. 

Sebelumnya, pada 28 sampai 29 
Mei 2012, dilakukan penilaian ad-
ministrarif, di mana juri memberi 
penilaian atas laporan perkemban-

gan pembangunan desa dan kelu-
rahan  sesuai  delapan indikator 
serta didukung data yang dikirim 
dari kabupaten/kota.

Adapun delapan indiaktor 
tersebut meliputi pendidikan, ke-
sehatan masyarakat, ekonomi  
masyarakat, keamanan dan ket-
ertiban, partisipasi masyarakat, 
pemerintahan desa dan kelurah-
an,  lembaga kemasyarakatan dan 
pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga.

Tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 
2012 adalah tahap penilaian pre-
sentasi, di mana masing-masing  
nominator memaparkan keber-
hasilan dan inovasi  pembangunan 
yang dilaksanakan  selama dua ta-
hun terakhir sesuai delapan indi-
kator, dilakukan oleh kepala desa/

kelurahan, badan  perwakilan desa, 
LKMD atau sebutan lain serta TP-
PKK desa/kelurahan  serta wawan-
cara  langsung dengan Tim Penilai 
Tingkat Provinsi.  Hasil penilaian 
presentasi menentukan urutan  
empat desa  dan  empat kelurahan 
calon juara Perlombaan Desa dan 
Kelurahan  Tingkat Provinsi. 

Usai melakukan serangkaian 
tahapan tersebut, pada Juni 2012 
dilakukan penetapan juara, dengan  

akumulasi nilai dari setiap tahapan 
penilaian untuk menentukan juara 
I  sampai IV Desa dan Juara  I sam-
pai dengan IV Kelurahan Perlom-
baan Desa dan Kelurahan Tingkat 
Provinsi Tahun 2012.  

Adapun penilaian  Perlombaan 
Desa dan Kelurahan  di tingkat  
kecamatan dilakukan pada bulan  
Februari sampai dengan Maret 
2012. Hasil penilaian dan peneta-
pan juara Perlombaan Desa dan  
Kelurahan Tingkat Kecamatan su-
dah diterima di tingkat kabupat-
en/kota paling lambat tanggal  22  
Maret 2012 Penilaian Perlombaan 
Desa dan Kelurahan di Tingkat 
Kabupaten/Kota, yaitu melakukan 
penilaian pada desa dan kelura-
han juara I tingkat kecamatan yang 
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telah ditetapkan dengan Keputusan   
Camat.  Pelaksanaan penilaian  di-
lakukan  bulan April sampai den-
gan Mei 2012. Hasil penilaian  dan 
penetapan juara Perlombaan Desa 
dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/
Kota sudah diterima di  Tingkat 
Provinsi tanggal  25 Mei 2012. 

Di hadapan musyawarah pimpi-
nan desa dan warga Desa Ngepeh 
Suriaman mengatakan, Perlom-
baan  Desa dan Kelurahan pada 
hakekatnya sebagai salah satu 
upaya untuk mendorong usaha 
pembangunan masyarakat atas 
dasar tekad dan kekuatan sendiri 
melalui penguatan kelembagaan, 
peningkatan motivasi, partisipasi 
masyarakat dan swadaya gotong-
royong masyarakat di Desa dan Ke-
lurahan. 

“Selain itu Perlombaan Desa/
Kelurahan ini sekaligus mengeval-
uasi keberhasilan usaha-usaha 
masyarakat dalam pembangunan 
desa dan kelurahan dengan melihat 
lonjakan perkembangan pemban-
gunan desa dan kelurahan  selama 
dua tahun terakhir,” kata Suria-
man.

Dikatakannya, sasaran Perlom-
baan Desa dan Kelurahan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 
adalah  desa dan  kelurahan  juara 
I  tingkat  kabupaten/kota di  Jawa 
Timur dengan melalui proses pe-
nilaian dari tingkat kecamatan.

Nantinya, setelah penetapan 
juara dengan SK Gubernur Jawa 
Timur, para juara Perlombaan Desa 
dan Kelurahan Tingkat Provinsi 

Jawa Timur 2012 akan diundang ke 
Surabaya untuk mengikuti malam 
ramah tamah dengan Kepala Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, tanggal 
16 Agustus 2012. Paginya mengi-
kuti Upacara Peringatan Hari Ke-
merdekaan RI di Gedung Negara 
Grahadi sekaligus penyerahan 
hadiah berupa uang pembinaan 
dan piagam dari Gubernur Jawa 
Timur.(bud)

Nominator Perlombaan 
Desa/Kelurahan Tingkat 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012
Desa

Desa Sumbertangkir, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang
Desa Jeruk, Kec. Bandar, Kab. Pacitan
Desa Plangkrongan, Kec. Poncol, Kab. Magetan
Desa Ngepeh, Kec. Saradan, Kab. Madiun

Kelurahan
Kelurahan Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun
Kelurahan Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri
Kelurahan Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya
Kelurahan Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
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M
eski angka kemiskinan di Banyu-
wangi telah turun menjadi 11,25 
persen, pengentasan kemiskinan 
masih menjadi pekerjaan rumah 

besar bagi Pemkab Banyuwangi. Sejumlah pro-
gram dari berbagai satker disinergiskan untuk 
mempercepat penurunan angka kemiskinan 
yang tahun 2010 mencapai 174.975 jiwa. Seperti 
yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggu-
langan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyu-
wangi yang menggelar acara Rakor TKPK di Ru-
ang Rapat Minakjinggo, Minggu (15/7).

Rakor TKPK kali kedua yang mengangkat 
tema“Sinergitas Program dan Pelaku Penanggu-
langan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi” 
dipimpin langsung oleh Kepala BPMPD Dra. 
Peni Handayani sekaligus Wakil Sekretaris TKPK 
Kabupaten Banyuwangi. Dalam rapat ini juga meng-
hadirkan narasumber yang memaparkan program dan 
langkah yang telah mereka lakukan dalam rangka pen-
anggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Acara ini dihadiri perwakilan dari seluruh SKPD 
yang bermitra dengan program Penanggulangan Ke-
miskinan,  Pimpinan PT. ASKES Banyuwangi, Fasili-
tator PNPM Mandiri Perkotaan, Fasilitator PNPM 
Mandiri Pedesaan, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Jalinkesra, Kader Pem-
berdayaan Masyarakat (KPM), Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan dan LSM yang mempunyai kepedu-
lian akan penangulangan kemiskinan serta beberapa 
kecamatan yang terdapat lokasi dan alokasi program 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyu-
wangi.

Pimpinan PT ASKES cabang Banyuwangi menyam-
paikan dalam paparannya bahwa pada tahun 2012 
PT Askes (Persero)  sebagai  BUMN turut serta men-
jadi  ujung tombak  program penanganan kawasan 
miskin dan pengentasan kemiskinan. Salah satu wu-
jud kepedulian adalah dengan melakukan  perbaikan 
rumah bagi rumah tangga miskin menuju rumah sehat 
di Kabupaten  Banyuwangi ini sebagai salah satu wu-
jud program CSR/ PKBL PT Askes (Persero) dengan 
tajuk Program  Bantuan Rumah Sehat Layak Huni  

Untuk Rumah Tangga Miskin. Pada tahun ini PT ASK-
ES Cabang Banyuwangi memberikan bantuan rumah 
sehat layak huni kepada 100 rumah tangga miskin  
di  dua  kecamatan  wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
Diharapkan dengan program ini masyarakat rumah 
tangga miskin bisa menempati rumah tinggal layak 
huni, di mana pemilik rumah/penghuni bisa menem-
pati rumah sehat standar minimal.

Masing-masing pendamping program menyam-
paikan paparannya di mana mengerucut pada satu 
harapan bahwa singkronisasi data mutlak harus di-
lakukan dalam rangka mendukung sinergitas program 
dan pelaku penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Banyuwangi. Dalam kesempatan rapat Dra. Peni Han-
dayani, M.Si selaku Kepala BPMPD sekaligus Wakil 
Sekretaris TKPK Kabupaten Banyuwangi berpesan 
agar jangan sampai ada ego sektoral dan tumpang tin-
dih program di lapangan. 

Karena itu diperlukan sinergitas program dan peng-
gunaan data base yang sama dalam pelaksanaannya 
agar efektif dan tepat sasaran. Untuk itu Wakil sekre-
taris TKPK Kabupaten Banyuwangi mengusulkan agar 
sekretariat tetap TKPK Kabupaten Banyuwangi di-
tempatkan di Kantor BPMPD Kabupaten Banyuwangi. 
Berdasarkan kesepatan hasil rapat, pertemuan lintas 
pelaku penanggulangan kemiskinan diagendakan se-
tiap dua bulan sekali. (*)

TKPK Gelar 
Rakor Kemiskinan 
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D
esa di kawasan Timur 
Kabupaten Nganjuk itu 
setidaknya memiliki 
lembaga pemerintahan 

desa yang lengkap seperti Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), 
LPM, PKK, Karang Taruna, dan 
warung teknologi. Semua lembaga 

tersebut berjalan efektif sesuai tu-
gas pokok dan fungsinya. ‚‘Semua 
lembaga bersama-sama memiliki 
misi membangun dan menye-
jahterakan masyarakat desa,‘‘ kata 
Kepala Desa Rejoso Catur Hariadi 
Spd MM.

Tidak ketinggalan dalam hal 
urusan perekonomian, kata Catur 
lembaga keuangan yang tersedia 
juga beragam, bersifat saling men-
gisi dan menghindari persaingan 
yang tidak sehat sehingga memi-
nimalisir perpecahan. Lembaga 
keuangan yang ada di Desa Rejoso 
antara lain, Koperasi pasar Dar-

Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk

Maksimalkan Lembaga 
Pemerintahan Desa

Memaksimalkan peran lembaga pemerintahan yang 
ada adalah salah satu formula yang paling tepat untuk 
membangun dan membawa desa pada kemakmuran 

yang pada akhirnya membawa kesejahteraan pada ma-
syarakatnya. Formula tersebut sepertinya yang dipakai 

aparat Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso Kabupaten 
Nganjuk sebagai salah satu jalan untuk membawa desa 

seluas 375.974 hektare itu kepada keberhasilan pem-
bangunan.

Perangkat Desa Rejoso
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maniaga, Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) Bina Mandiri, Unit Pen-
gelola Keuangan (UPK) Program 
Gerakan Terpadu Pengentasan 
Kemiskinan (Gerdu Taskin) Bina 
Mandiri, dan Koperasi Wanita 
(Kopwan) Anggrek. ‚‘Semua lem-
baga perekonomian itu bersta-
tus sehat dan tidak pernah telat 
melaksanakan Rapat Anggota Ta-
hunan (RAT),‘‘ ujar kepala desa 
yang sudah memimpin sejak 1999 
ini.

Desa Rejoso menempati area 
seluas 375.974 hektare, merupak-
an salah satu dari 24 desa di Ke-
camatan Rejoso. Penduduk Desa 
Rejoso mencapai 3.912 jiwa dalam 
985 kepala keluarga. Mereka men-
diami dua dusun yakni Dusun 
Rejoso dan Dusun Banyurip yang 
ditempati 10 RW dan 28 RT. Di 
sebelah utara Desa Rejoso berse-
belahan dengan Desa Banjarjo, Se-
belah timur dengan Desa Talang, 
Sebelah barat dengan Desa Ngadi-
boyo, dan

sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Klagen yang semuan-
ya berada di wilayah Kecamatan 
Rejoso.

Mata pencaharian rata-rata 
masyarakat Desa Rejoso selain 
bertani juga sebagian ada yang 
melakukan aktifi tas ekonomi seb-
agai pedagang pasar di Pasar Desa 
Rejoso. Pasar yang dibangun den-
gan dana  sharing dengan pemer-
intah Kabupaten Nganjuk itu me-
nyumbang Pendapatan Asli Desa 

(PAD) sekitar Rp 11 juta pertahun. 
‚‘Saat ini desa masih mendapatkan 
prosentase pendapatan sebesar 
30 pesen, sisanya masih masuk ke 
Pemkab Nganjuk,‘‘ jelas Catur.

Pihaknya sengaja memban-
gun jembatan komunikasi yang 
baik antara aparatur desa dengan 
masyarakat desa agar apa yang 
diinginkan masyarakat dapat ber-
jalan searah dengan visi dan misi 
desa. Komunikasi dengan warga 
dilakukan baik secara formal mau-
pun non formal. Secara formal di-
lakukan melalui kegiatan tilik RT. 
Kegiatan ini dengan berkunjung ke 
RT-RT  setiap bulan untuk meny-
elesaikan masalah dan mendengar 
keluhan dari masyarakat. Selain 
tilik RT juga melalui kegiatan-ke-
giatan keagamaan pengajian un-
tuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang 
dilakukan secara rutin di masing-
masing dusun.

Karakter masyarakat Desa Re-
joso kata kepala desa yang ber-
profesi sebagai guru ini cukup 
responsif dalam pembangunan. 
Tingginya tingkat swadaya ma-
syarakat dalam pembangunan 
fi sik maupun non fi sik membuat 
Desa Rejoso dikenal sebagai desa 
yang maju dalam hal infrastruktur 
maupun suprastruktur.

Catur mencontohkan, proyek 
pembangunan Gedung Olahraga 
yang menghabiskan dana sekitar 
Rp 139 juta, dari dana ADD cukup 
dikeluarkan dana hanya sekitar Rp 
39 juta, sisanya masyarakat yang 
menanggung secara swadaya, baik 
itu fi sik maupun non fi sik. Kultur 
swadaya yang tinggi itu juga tam-
pak dalam pembangunan infra-
struktur lainnya seperti gedung 
kantor desa, musholla, jalan, dan 
infrastruktur saluran pengairan 
desa.

Desa Rejoso termasuk desa 

Catur Hariadi

Salah satu sudut Desa Rejoso
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yang memberikan perhatian lebih 
pada masalah pendidikan. Buk-
tinya, aparatur desa memberi-
kan perhatian pada infrastruktur 
pendidikan dengan menguatkan 
kepemilikan lahan dan gedung 
sekolah. Tahun ini, dua gedung 
sekolah masing-masing untuk 
jenjang Sekolah Dasar dan Pen-
didikan Anak Usia Dini (Paud) 
akan disertifikatkan. Hal ini 
juga langkah antisipasi pengala-
man sengketa lahan pendidikan 
yang seringkali terjadi di sejum-
lah daerah. Di Desa Rejoso ada 1 
sekolah Paud, 2 sekolah TK, dan 
3 SD. Semua lembaga pendidikan 

tersebut diupayakan lahannya 
bersertifikat untuk menjamin ke-
amanan dan kenyamanan siswa 
saat menuntut ilmu.

Keberhasilan Desa Rejoso 
membangun komunitas masyara-
kat yang berswadaya tinggi dan 
sistem pemerintahan yang baik 
membuat Desa Rejoso mengaku-
mulasi berbagai penghargaan dan 
prestasi yang membanggakan. Ta-
hun lalu, Desa Rejoso mendapat-
kan penghargaan sebagai desa 
yang paling baik dalam hal pem-
bayaran PBB. Tahun lalu juga, 
Desa Rejoso menggondol status 
desa terbaik kedua tingkat Kabu-

paten Nganjuk.
Prestasi Desa Rejoso di tingkat 

Kabupaten Nganjuk meningkat 
menjadi terbaik pertama pada ta-
hun ini. Karena itu, desa ini ber-
hak mewakili Kabupaten Nganjuk 
dalam lomba desa tingkat provinsi 
Jawa Timur tahun ini. Tahap 
presentasi di hadapan panitia di 
Kantor Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur sudah dilalui, tinggal  pe-
nilaian lapang yang akan dilaku-
kan untuk menyesuaikan data 
administrasi dan paparan yang su-
dah dilakukan. 

Juri perlombaan dibagi dalam 

Produsen Bawang Merah

S
ebagaimana kebanyakan 
desa di kawasan Kabu-
paten Nganjuk, Desa 
Rejoso juga merupakan 

produsen produk agrobis Bawang 
Merah disamping padi, kedelai, 
dan jagung. Namun hasil bumi 
berupa padi masih mendominasi 
hasil pertanian. Dengan luas lah-
an pertanian padi seluas 286.927 
hektare, produksi padi dilakukan 
hampir di dua kali masa tanam, 
yakni masa tanam pertama dan 
kedua. Sementara bawang merah 
hanya dilakukan di masa tanam 
ketiga setiap tahunnya bersama 
kedelai dan jagung.

Produksi padi desa berpen-
duduk 3.912 jiwa itu setiap ta-
hunnya mencapai rata-rata 18 ton 
per tahun per hektare. Pada masa 
tanam pertama dihasilkan seki-
tar 7,2 ton/hektare, masa tanam 
kedua mencapai 6 ton per hek-
tare dan pada masa tanam ketiga 

karena jarang terdapat air, maka 
sawah penduduk tidak ditanami 
padi. Sementara panen raya biasa 
dilakukan pada bulan Agustus - 
September setiap tahunnya.

Bawang merah di Desa Re-
joso setiap tahunnya diproduksi 
7,5 ton per hektare dengan lahan 
sawah khusus hanya sekitar 15 
hektare. Tidak seperti di daerah 
lain, di Desa Rejoso jenis tanah 
sawahnya dapat ditanami bawang 
merah jenis Bauji, sehingga tetap 
bisa diproduksi meskipun me-
masuki musim hujan. Jenis yang 
sama juga ditanam di Desa Sido-
kare, Ngadiboyo, Mungkung, Mo-
jorembun, Stren, dan Desa Gem-
pol.

Bawang merah di Kabupaten 
Nganjuk, mulai dibudidayakan 
pada sekitar tahun 1960 an, mu-
lai dibudidayakan di wilayah ke-
camatan Sukomoro, kemudian 
berkembang kearah utara ke-

camatan Gondang dan Ngluyu, 
kearah barat Kec. Rejoso-Bagor-
Wilangan dan Nganjuk. Asal mu-
lanya petani hanya menanam 
varietas lokal (Bauji) bethok dan 
ampenan yang produktivitasnya 
rata- rata per ha hanya menca-
pai 6-9 ton, namun varietas ini 
(bauji) mempunyai kelebihan bisa 
ditanam pada musim penghujan 
karena agak tahan terhadap gang-
guan cendawan.

Kemudian pada sekitar tahun 
1975 mulai dikembangkan vari-
etas Philip yang mempunyai po-
tensi 18-20 ton per hektar, namun 
varietas philip ini mempunyai 
kelemahan hanya bisa ditanam 
pada musim kemarau dan tidak 
bisa ditanam pada musim peng-
hujan karena agak peka terhadap 
gangguan cendawan.

Tingginya produksi hasil per-
tanian tidak lepas dari pembinaan 
pemerintah setempat melalui 
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kelompok tani. Ada tiga kelom-
pok tani di Desa Rejoso yang su-
dah berkembang bahkan sudah 
mandiri. Masing-masing adalah 
kelompok tani ‚‘Sumber Rejeki‘‘, 
kelompok tani Rejo ‚‘Martani‘‘, 
dan kelompok tani ‚‘Sidomu-
lyo‘‘. Ketiga kelompok tani terse-
but kerap mendapat pembinaan 
dari dinas pertanian setempat 
sehingga anggotanya terampil 
dan bertani, meningkatkan hasil 
pertanian, serta terampil dalam 
menanggulangi semua jenis pe-
nyakit yang menyerang pertanian.

Tidak hanya itu kata Catur, ke-

lompok-kelompok petani itu juga 
handal dalam mengelola kelem-
bagaan serta meningkatkan kes-
ejahteraan petani melalui usaha-
usaha yang dijalankan. Selain 
dilengakapi kelompok tani, Desa 
Rejoso juga memiliki kelompok 
peternak sapi ‚‘Beranggah‘‘ dan 
kelompok peternak kambing. 
Karena sebagai kawasan perta-
nian, sebagai usaha turunan, ma-
syarakat juga ada yang mengem-
bangkan usaha peternakan semi 
permanen dengan jenis sapi ung-
gulan adalah sapi Limosin. 

Menurut salah seorang war-

ga, Haryati, warga Desa Rejoso 
terbagi menjadi dua kelompok. 
Pertama adalah kelompok ma-
syarakat yang aktifi tas ekonomin-
ya dinamis, mereka adalah para 
pedagang yang setiap harinya 
dapat memperolah dan mengolah 
penghasilannya. Kedua adalah 
masyarakat petani yang hanya 
memperoleh keuntungan ekono-
mi hanya saat panen saja. „Di luar 
musim panen, apa yang mereka 
makan dari berhutang, saat pan-
en baru amereka membayarnya,“ 
jelas wanita yang mempersiapkan 
diri menjadi calon Kepala Sekolah 
Dasar ini.

Padahal kata Haryati, banyak 
potensi alam yang dapat diman-
faatkan di Desa Rejoso. Semen-
tara para petani tidak pernah me-
maksimalkan. Tugas pemerintah 
dalam hal ini adalah menyadar-
kan masyarakat petani bahwa di 
bumi yang mereka pijak ini tidak 
hanya dapat ditanami padi. Masih 
banyak komoditas tumbuhan dan 
tanaman yang dapat dimaksimal-
kan untuk meningkatkan pereko-
nomian petani. (sal)

delapan indikator. Indikator 
pendidikan juri dari Universi-
tas Brawijaya Malang dan Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 
indikator kesehatan dari Dinas 
Kesehatan dan Bappeda Provinsi 
Jawa Timur, indikator partisipasi 
masyarakat dari Bapemas dan 
LSM Spectra, indikator kelem-
bagaan masyarakat dari Bape-
mas, indikator pemerintahan desa 
dan kelurahan dari Bapemas dan 
Biro Pemerintahan Provinsi Jawa 
Timur, indikator pemberdayaan 
kesejahteraan keluarga dari PKK 
Provinsi Jawa Timur, indikator 
kamtibmas dari Bakesbanglin-

mas dan Satpol PP Provinsi Jawa 
Timur, dan indikator ekonomi ma-
syarakat dari Dinas Pertanian dan 
Bapemas.

Berdasarkan Surat Keputu-
san Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/326/KPTS013/2011 tentang 
Pemenang Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2011Desa Hadiwarno, Ke-
camatan Ngadirejo, Kabupaten 
Pacitan dan Kelurahan Tanjung-
sekar, Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, terpilih sebagai pe-
menang satu untuk kategori desa 
dan kelurahan dalam Perlombaan 
Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011. 
Adapun pemenang lain Perlom-

baan Desa dan Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur, untuk kategori desa, 
pemenang II, III dan IV masing-
masing Desa Arjowilangun, Kec. 
Kalipare, Kab. Malang, Desa Kran-
ji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan 
dan Desa Tanjung, Kec. Pajarakan, 
Kab. Probolinggo. Kategori kelura-
han untuk pemenang II, III dan IV 
masing- masing Kelurahan Ban-
jarejo, Kec. Taman, Kab. Madiun, 
Kelurahan Blabak, Kec. Pesantren, 
Kota Kediri dan Kelurahan Ta-
manbaru, Kec. Banyuwangi, Kab. 
Banyuwangi. (sal)
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B
erdirinya UPK yang 
diperkuat dengan Su-
rat Keputusan Kepala 
Desa Rejoso Nomor 

188/08/K/411.617/2008/2008 
ini justru didesain untuk
melengkapi pelayanan peningkatan 
perekonomian warga desa tanpa 
ada persaingan, apalagi persaingan 
yang tidak sehat. ‘’Tidak ada iklim
persaingan antar lembaga per-
ekonomian, masing-masing lem-

baga saling melengkapi. Me-
menuhi kebutuhan warga yang 
membutuhkan layanan jasa
perekonomian,’’ kata Ketua UPK 
Bina Mandiri, Suwono, kepada 
Gema Desa belum lama ini.

Lembaga keuangan yang ada 
di Desa Rejoso seperti Koperasi 
Wanita, Koperasi Pasar, Badan 
Usaha Milik Desa (Bumdes), dan 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
PNPM Mandiri kata Suwono juga 

memiliki pengertian dan prese-
psi yang sama. Bahkan, untuk 
memenuhi prinsip itu, pihaknya 
pernah menurunkan suku bunga 
dari 2 persen menjadi 1,5 persen 
agar relatif sama dengan lembaga 
keuangan lainnya. “Ini sudah ke-
bijakan desa untuk menyamakan 
pelayanan kepada masyarakat,” 
tambahnya.

UPK yang digawangi Suwono 
sebagai ketua, sekretaris Edi Su-
santo, dan bendahara Siti Mar-
puah ini mendapat kucuran dana 
Program Gerakan Terpadu Pen-
gentasan Kemiskinan Provinsi 
Jatim sejak akhir 2008 senilai Rp 
117.500.000. Sesuai keperuntu-
kannya, dana tersebut untuk pem-
bangunan bidang tridaya, yakni 
untuk pemberdayaan usaha ekono-

mi masyarakat Rp 63 juta, pember-
dayaan lingkungan Rp 21 juta, dan 
Pemberdayaan manusia sebesar 
Rp 21 juta. Sementara sisanya, di-
manfaatkan untuk biaya operasioal 
kegiatan. 

Sesuai hasil Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) 2011, UPK Bina 
Mandiri menurunkan bunga pin-
jaman dari 2 persen menjadi 1,5 
persen. Hal itu kata Sekretaris UPK 
Bina Mandiri Edi Susanto sebagai 
bentuk solidaritas kepada lembaga 
keuangan lainnya di Desa Rejoso 
dalam menjunjung misi Desa Re-
joso yang ingin maju bersama dan 
mengangkat perekononmian warga 
secara merata. Dengan maksimal 
nilai pinjaman Rp 1,5 juta, UPK 
ini kini melayani 27 kelompok Ma-

UPK Bina Mandiri Desa Rejoso, 
Kecamatan Rejoso,  Kabupaten Nganjuk

Berlomba Melayani Nasabah

Menjadi salah satu lembaga ekonomi penggerak 
usaha masyarakat Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso,  

Kabupaten Nganjuk tidak menuntut Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) Bina Mandiri lantas bersaing dengan 
lembaga keuangan lainnya yang ada di desa setempat 

untuk mencari nasabah dan peruntungan.

Suwono (tengah) dan pengurus UPK Bina Mandiri.
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syarakat di Desa Rejoso. “Jumlah 
UPK bertambah setiap tahun. Awal 
berdiri dulu, hanya ada 12 pokmas 
yang pinjam,” tambahnya. 

Saat ini, usaha yang dikem-
bangkan UPK Bina Mandiri hanya 
simpan pinjam saja. Berbagai mod-
el usaha ini akan dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan masyara-
kat. Yang tengah disusun saat ini 
adalah konsep pemberian bantuan 
bagi petani untuk keperluan ber-
cocok tanam dalam satu periode 
musim tentunya dengan jumlah 
yang cukup besar. Pembayarannya 
akan disesuaikan dengan hasil pan-
en yang dikumpulkan petani. 

Awal berdiri, UPK ini pernah 
memiliki usaha sektor riil, namun 
karena harga sapi yang terus turun 
hingga 50 persen saat itu, akhirnya 
UPK ini tidak berani mengambil 
resiko. Sapi pun dijual berdasarkan 
kesepakatan dalam RAT, dan hasil 
penjualan dialokasikan untuk me-
ningkatkan modal simpan pinjam 
yang oleh masyarakat digunakan 
berbagai macam usaha seperti pen-
jahit, jasa, petani, pedagang kecil, 
penggilingan tepung dan lain seb-
againya. 

Hingga hari ini, asset yang di-
kumpulkan UPK Bina Mandiri 
terus berkembang. Dari usaha 
simpan pinjam yang dijalankan, 
asset yang terkumpul sampai saat 
ini mencapai lebih dari Rp 94 juta. 
Jumlah itu meningkat dari modal 

awal empat tahun lalu sebesar 
Rp 63 juta. “Kami optimis untuk 
terus mengembangkan UPK dan 
melayani lebih banyak masyara-
kat Rumah Tangga Miskin (RTM), 
karena pada tahun ini, rencananya 
Pemkab Nganjuk akan mengucur-
kan dana penguatan sebesar Rp 60 
juta,” tambahnya. 

385 RTM
Data BPS menyebutkan, 385 

KK adalah di Desa Rejoso adalah 
RTM. Klasifi kasinya, 110 termasuk
kelompok RTM rentan, dan sisanya 
adalah kelompok RTM berpotensi. 
Kelompok RTM rentan merupakan 
masyarakat yang sudah tidak mem-
punyai kemampuan lagi untuk 
melakukan aktifi tas kehidupannya 
menjadi lebih baik, seperti dengan 
bekerja.

Dalam kelompok ini, ma-
syarakat hanya dapat meng 
 gantungkan hidupnya pada peng-
hasilan hari ini saja, tidak un-
tuk hari-hari kedepan. Banyak
juga di kelompok ini orang yang 
mencari penghidupan sendiri, 
karena tidak ada orang lagi di ke-
luarganya yang di andalkan untuk 
mencari nafkah.

Kelompok RTM rentan ini hid-
up di tempat tinggal yang belum 
memenuhi syarat kesehatan, sep-
erti berlantai tanah, sehingga mer-
eka akrab dengan banjir, ataupun 
rumah jadi satu bangunan dengan 

kandang sapi atau ayam yang meru-
pakan satu-satunya harta yang 
mereka punya. Untuk itulah pada 
kelompok ini, diperlukan bantuan 
yang berorientasi pada pemenuhan 
mutu kehidupan dan pengurangan 
beban hidup agar kebutuhan dasar 
mereka terpenuhi.

Tujuan umum program 
Gerdutaskin mewujudkan ke-
mandirian masyarakat desa dalam 
penanggulangan kemiskinan dan 
pengangguran, dengan fokus uta-
ma pengembangan usaha ekonomi 
produktif melalui pendekatan Tri-
daya.

Secara khusus, program terse-
but juga bertujuan meningkatkan 
peran aktif RTM dalam pengam-
bilan keputusan pembangunan se-
cara terbuka, demokratis dan ber-
tanggung jawab, pengembangan 
kemampuan usaha dan peluang 
berusaha dalam rangka peningka-
tan pendapatan dan kesejahteraan
bagi RTM berpotensi. Menciptakan 
kesempatan kerja melalui pengem-
bangan usaha UPK dan RTM dalam 
rangka mengatasi pengangguran, 
menyediakan pelayanan kebutu-
han dasar dengan orientasi pada 
peningkatan mutu kehidupan, pen-
gurangan beban hidup dan pening-
katan kesejahteraan RTMR.

Mengoptimalkan fungsi fasilitas 
umum desa sebagai investasi yang 
mendukung pengembangan eko-
nomi lokal dan penanggulangan 
kemiskinan, menguatkan kapasi-
tas kelembagaan agar berfungsi 
dan berperan optimal sebagai pen-
gelola program penanggulangan 
kemiskinan maupun pengelola
pembangunan desa, serta mengop-
timalkan kemitraan antar steak-
holder dalam rangka mewujudkan 
keterpaduan dan keberlanjutan 
program penanggulangan kemiski-
nan secara partisipatif. (Sal)



14 GEMADESA Edisi Juli 2012

GDGD Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan

U
paya Pemerintah Kota Surabaya dalam 
memberdayakan peran perempuan dalam 
segala bidang terus mendapatkan apresiasi 
dari berbagai kalangan. Selain menerima 

penghargaan Anugerah Parahyta 
Ekapraya (APE) yang diserahkan 
Presiden Republik Indonesia, Susilo 
Bambang Yudoyono kepada Waliko-
ta Surabaya, Tri Rismaharini pada 
akhir tahun 2011 lalu. Kini, dengan 
dukungan penuh dari Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak, Pemerintah Kota 
Surabaya melaunching “Surabaya 
Kota Peduli Perempuan” belum 
lama ini.

Menurut Risma, selama ini 
banyak program yang telah dibuat 
Pemerintah kota Surabaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan warga 
Surabaya. Salah satunya melalui 
pemberdayaan masyarakat di bidang 
ekonomi. “Salah satu program yang 

dibuat Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat Surabaya yakni dengan 
menggelar kegiatan Pahlawan ekonomi, dimana keg-
iatan tersebut mengajak kaum perempuan Surabaya 
untuk lebih kreatif dengan menghasilkan karya-karya 
yang dapat pasarkan,” ucapnya.

Pemberdayaan perempuan ini awalnya, kata Risma 

Surabaya Kota 
Peduli Perempuan 

Ketersediaan data profi l dinilai sangat 
penting dalam proses pembangunan 

desa/kelurahan. Pemerintah dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
12 Tahun 2007 mengamanatkan, profi l 
desa dan kelurahan menjadi dasar per-
encanaan program pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat bukan hanya 
di tingkat desa/kelurahan, melainkan 

sinergis dengan kecamatan, dan kabu-
paten.
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berawal dari program Pemerintah 
kota Surabaya dalam pengentasan 
kemiskinan. “Untuk memaksimal-
kan sebuah keluarga, tidak bisa 
hanya mengandalkan suami tetapi 
istri juga harus bisa berperan aktif. 
Oleh karena itu, saya dan beserta 
jajaran saya menyusun suatu pro-
gram dengan mengajak para ibu-
ibu untuk mencari penghasilan 
tambahan. Tidak harus mening-
galkan rumah, berkarya bisa di-
lakukan dimana saja tanpa menin-
ggalkan kewajiban sebagai seorang 
istri,” jelasnya.

Selain itu, untuk pengentasan 
kemiskinan, Pemerintah Kota 
Surabaya juga telah mencanangkan 
Wajib Belajar 12 tahun yakni mulai 
dari ringkat dasar hingga tingkat 
atas.“Mulai tahun 2011, Pemkot 
telah mencanangkan Wajib Bela-
jar 12 tahun mulai SD hingga SMA 
tanpa dipungut biaya, baik sekolah 
negeri maupun swasta. Pemkot 

juga telah menetapkan kuota bagi 
anak-anak dari keluarga miskin 
sebesar 5% untuk masuk ke seko-
lah negeri tanpa melalui tes. Hal ini 
kami lakukan, agar mereka lebih 
muda untuk mendapatkan bantuan 
dari pemerintah,” tutur Risma.

Sementara itu, Menteri Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindun-
gan Anak yang sedang berhalangan 
hadir dan diwakilkan kepada Staf 
Ahlinya, Emmi Rahmawati menye-
butkan bahwa kota Surabaya patut 
menjadi percontohan dalam berb-
agai hal, termasuk implementasi 
pelaksanaan 3 pengarustamaan, 
yakni : pengarustamaan pemerin-
tahan yang baik, pengarustamaan 
pembangunan yang erkelanjutan 
dan pengarustamaan gender.

“Hal ini ditunjukkan kota 
Surabaya dengan terus memban-
gun kota menjadi kota yang mod-
ern, teratur, bersih, dan ramah 
lingkungan serta adanya kemauan 

kuat untuk mewujudkan Surabaya 
sebagai kota yang peduli perem-
puan. Hal ini ditandai dengan ke-
berhasilan dalam meraih berbagai 
penghargaan di tingkat nasional 
maupun internasional. Untuk itu, 
saya ingin mengucapkan selamat 
bagi Walikota Surabaya dan selu-
ruh jajaran serta seluruh masyara-
kat kota Surabaya atas keberhasi-
lan mendapatkan penghargaan 
Anugerah Parahyta Ekapraya 
(APE). Ini merupakan bukti komit-
men masyarakat Surabaya untuk 
mewujudkan kota yang peduli 
perempuan dan anak,” jelasnya.

Kegiatan semacam ini diharap-
kan dapat memberikan ciri khas 
yang belum dimiliki kota-kota lain. 
Menumbuh kembangkan semangat 
kepedulian terhadap perempuan 
serta upaya-upaya yang bersifat 
meningkatkan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat. (Sal)



Pelaksaan Klarifikasi Lapang Perlombaan Desa/Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Desa Sumbertangkil, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

Desa Plangkrongan, 
Kec. Poncol, 
Kab. Magetan

Desa Jeruk,
 Kec. Bandar, 
Kab. Pacitan

Kel. Ngadirejo,
 Kec/Kota Kediri, 

Kel. Semolowaru  
Kec. Sukolilo, 

Kota Surabaya

Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo, Kota Madiun



N
amanya Desa Pulo. Le-
taknya di Kecamatan 
Tempeh, Kab. Lumajang. 
Meski statusnya desa, 

tetapi desa ini jumlah penduduknya 
boleh dibilang cukup padat. Jarak 
satu rumah dengan rumah lainnya 
saling rapat seperti di perkotaan. 
Hamparan sawah juga sedikit. Aki-
bat dari semua itu, harga tanah di 
Desa Pulo cukup mahal, setidaknya 
dibandingkan desa-desa lain di Ke-
camatan Tempeh.  

Saat ini jumlah penduduk Desa 
Pulo sebanyak 9.923 jiwa sedangkan 
luas wilayahnya 350 hektar. Desa 
ini terdiri atas enam dusun, yaitu 
Dusun Mumbulsari, Pulo Krajan, 
Gumukmas, Dawuhan, Ringin Cilik 
dan Gentengsari. Jarak dengan Kota 
Lumajang sekitar 15 km dan dari ibu 
kota kecamatan sekitar 3 km.

Desa Pulo dulunya tergolong desa 
Inpres Desa Tertinggal (IDT). “Dulu 
desa kami ini desa IDT. Desa miskin. 
Ini karena pendidikan masyarakat-
nya rendah, motivasi bekerja juga 
kurang. Tetapi sekarang Desa Pulo 
sudah tidak lagi masuk desa IDT,” 
kata Buarso, Kepala Desa Pulo ketika 
ditemui Gema Desa di ruang ker-
janya.

Desa Pulo bisa berubah dan padat 
karena hampir semua penduduknya 
bermatapencaharian di desanya 
sendiri. “Kalau boleh di bilang, ti-
dak ada orang Tempeh, khususnya 
anak-anak mudanya, yang kerja ke 
luar desa. Semua kerja di sini karena 
lapangan kerja di sini terbuka lebar,” 
kata Buarso.

Maklum saja, Desa Pulo adalah 
sentra kerajinan emas dan perak di 
Kabupaten Lumajang. Status sebagai 
sentra kerajinan perak dan emas 
sudah cukup kondang. Hampir se-
bagian besar penduduknya bekerja 
sebagai perajin emas dan perak, baik 
sebagai pengusaha maupun buruh. 

Patut dibanggakan, dari Desa 
Pulo lahir perajin-perajin emas dan 
perak handal. Keterampilan itu se-
cara turun temurun. Kehandalan se-
bagai perajin itu menjadikan perajin 
emas/perak dari Desa Pulo disegani 
oleh kalangan perajin serupa di dae-
rah lain. Umumnya perajin di Desa 
Pulo sudah menjadi perajin sejak 
duduk di bangku SD. “Di sini pera-
jin yang tua mengajari anak-anak 
muda,” kata Buarso.

Perajin emas/perak di Desa Pulo 
dibagi dalam kelompok-kelompok 
perajin. Di Desa Pulo terdapat em-
pat kelompok perajin, di mana-mana 
masing-masing kelompok berang-
gotakan 14 orang perajin. Satiap per-

ajin paling sedikit mempekerjakan 
tiga orang karyawan.

Produk kerajinan emas dan per-
ak Desa Pulo tidak saja dipasarkan 
di Lumajang, namun juga di luar 
Lumajang, bahkan luar negeri. Seba-
gian besar ke Bali. Ketika terjadi kri-
sis moneter akhir tahun 90-an pera-
jin di Desa Pulo boleh dibilang jaya. 
“Mereka punya stok banyak, harga 
lama, tapi kemudian harga emas di 
pasaran melonjak,” kata Buarso. 

Tetapi tak lama kemudian, ketika 
terjadi bom Bali I disusul bom Bali II, 
pasar di Bali langsung terjun bebas. 
Banyak yang gulung tikar. Namun 
lambat laun, seiring dengan mem-
baiknya perekonomian nasional, 
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Sentra Emas dan Perak di Kab. Lumajang
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mereka bangkit lagi. Perlahan-lahan 
perajin emas dan perak di Desa Pulo 
tumbuh lagi sampai sekarang.

Produk kerajinan emas/perak 
Desa Pulo bentuknya macam-
macam, mulai dari cincin, gelang, 
anting dan kalung, untuk orang de-
wasa dan anak-anak. Motifnya bera-
gam. Hampir setiap perajin mempu-
nyai motif khas sendiri-sendiri, dan 
kebanyakan atas pesanan toko emas. 
Sedangkan untuk perak, selain mem-
buat motif sendiri, juga berdasarkan 
pesanan.

Berdagang Sendiri
Salah seorang perajin di Desa Pulo 

adalah Slamet Yudiskus Hasibuan 
(39). Perajin yang tinggal di Dusun 
Gentengsari ini sudah menekuni 
kerajinan perhiasan emas sejak ta-
hun 2003. Mulanya dia bekerja di 
perajin lain di desanya dan sempat 
bekerja di pabrik emas di Surabaya. 
Saat ini Mamek, begitu Slamet biasa 
disapa, sekarang mempekerjakan 
tujuh orang karyawan yang tak lain 
adalah warga Desa Pulo.

Mamek memproduksi anting, 
gelang dan cincin untuk orang dewa-
sa dan anak-anak. Perhiasan emas 
yang diproduksi Mamek berupa 
emas 24 karat dengan kadar ber-
variasi. Paling ringan beratnya 2 gr 
dan paling berat 10 gr. “Kadar emas 
biasanya berdasarkan permintaan 
pesanan toko emas,” kata Mamek.

Produk kerajinannya, selain di-
pasarkan sendiri, juga melalui sales 
yang memasarkan hingga ke Banyu-
wangi dan Probolinggo. “Sebagian 
besar melayani pesanan toko emas,” 
katanya. Pasar kerajinan emas 
paling ramai adalah saat musim 
panen, khususnya panen tebu, dan 
menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Soal bahan baku, menurut Mam-
ek, sejauh ini tidak ada masalah. 
Bahan baku malah bisa didapat di 
toko-toko emas di Desa Pulo. Bahan 

baku itu berupa emas batangan 24 
karat dengan kadar 30%. Mamek bi-
asanya membeli sesuai kebutuhan, 
yaitu seringkali 60 gr dengan harga 
Rp 30 juta. Dari batangan tersebut 
lantas dilebur lalu dicetak berdasar-
kan bentuk dan motif.

Karyawannya bekerja borongan 
dan bekerja berdasarkan tim. Satu 
tim terdiri atas dua orang. Satu tim 
ini dalam tiga hari harus bisa mem-
buat emas, anting dan gelang seban-
yak 1 ons. “Pokoknya tiga hari harus 
bisa membuat sedikitnya 1 ons,” kata 
Mamek. Ongkos berdasar gram. Un-
tuk satu gram Mamek memberi ong-
kos Rp 8000.

Lain Mamek, lain pula Edy 
Irawan (39), perajin perak yang 
tinggal di Dusun Pulo Krajan. Me-
lalui Edy Java sejak tahun 2005 Edy 
bekerjasama dengan pengusaha per-
hiasan perak dari Belanda, namanya 
Edwin. Dalam kerjasama tersebut 
Edy hanya fokus membuat gelang 
perak berbagai model untuk pria 
maupun wanita. 

Sedikitnya 50 model gelang yang 
dibuat Edy. Seminggu sekali gelang-
gelang ini dikirim ke Krobokan, Bali, 
untuk kemudian diterbangkan ke 
Belanda. Dari Belanda perak produk 
Edy dipasarkan ke seluruh dunia. 
Dalam sekali kirim ke Bali bisa 40 
sampai 50 kg gelang siap pakai den-
gan harga Rp 10 ribu/gram.

Saat ini Edy mempekerjakan 35 

orang karyawan yang bekerja mu-
lai Pk. 08.00 sd 16.30, sedangkan 
pekerja luar 10 orang. Ongkos kerja 
borongan. Satu orang karyawan 
dalam sehari rata-rata bisa membuat 
tiga biji gelang di mana untuk satu 
biji gelang dibayar Edy Rp 50 ribu. 
“Karyawan kami biasa bekerja lem-
bur, bahkan sampai jam 12 malam,” 
kata Edy.

Diceritakan Edy awal perke-
nalannya dengan Edwin. Waktu itu 
Edy tinggal di Sanglah, Denpasar. 
Bersama istrinya, di kos-kosan dia 
membuat kerajinan emas. Bahan 
bakunya membeli emas batangan 
di toko emas lalu dilebur dan dibuat 
perhiasan berdasarkan motifnya. A

Suatu hari seorang tetangga di 
Bali, Hany, menyuruh Edwin mem-
buat gelang perak berdasarkan pola 
yang sudah ada. Langsung saja Edy 
membuat. Setelah jadi gelang perak 
buatan Edy tersebut lantas dibawa 
Hany. 

Tak lama kemudian Hany datang 
dengan Edwin. Sejak itu Edy diper-
caya Edwin membuat perhiasan 
perak. “Saya kemudian pulang ke 
Lumajang, merekrut tenaga kerja 
di sini. Sebetulnya saya bisa saja 
membuka di Bali, tetapi saya lebih 
memilih kembali ke kampung hala-
man,” ujarnya. Edwin memberi Edy 
modal kerja Rp 12 juta yang kemu-
dian dibelikan alat-alat kerja seperti 
dynamo, mesin poles, penggilingan 
perak dan kompresor. Edy meng-
gunakan rumahnya sebagai tempat 
kerja. Sedangkan bahan baku, Edy 
dipasok dari Bali, yaitu perak berupa 
butir-butiran kecil.

Sampai sekarang hubungan 
kerja Edy dengan Edwin berjalan 
baik. “Saya berusaha menjaga ke-
percayaan yang diberikan Edwin,” 
kata Edy. Karena itu Edy pantang 
memproduksi gelang dengan model 
serupa lalu diam-diam memasarkan 
sendiri. (res) 

bekerja mu-mker
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Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pembangunan Desa 

P
emberdayaan masyarakat, 
secara lugas dapat diarti-
kan sebagai suatu proses 
yang membangun manusia 

atau masyarakat melalui pengem-
bangan kemampuan masyarakat, 
perubahan perilaku masyarakat, 
dan pengorganisasian masyarakat. 
Dari defi nisi tersebut terlihat ada 3 
tujuan utama dalam pemberdayaan 
masyarakat, yaitu mengembang-
kan kemampuan masyarakat, me-
ngubah perilaku masyarakat, dan 
mengorganisir diri masyarakat. 

Kemampuan masyarakat yang 
dapat dikembangkan tentunya ba-
nyak sekali seperti kemampuan un-
tuk berusaha, kemampuan untuk 
mencari informasi, kemampuan 
untuk mengelola kegiatan, kemam-
puan dalam pertanian dan masih 
banyak lagi sesuai dengan kebutuh-
an atau permasalahan yang diha-
dapi oleh masyarakat.  

Perilaku masyarakat yang per-
lu diubah tentunya perilaku yang 
merugikan masyarakat atau yang 
menghambat peningkatan kese-
jahteraan masyarakat. 

Pengorganisasian masyarakat 
dapat dijelaskan sebagai suatu upa-
ya masyarakat untuk saling menga-
tur dalam mengelola kegiatan atau 
program yang mereka kembangkan. 
Di sini masyarakat dapat memben-
tuk panitia kerja, melakukan pem-
bagian tugas, saling mengawasi, 
merencanakan kegiatan, dan lain-
lain. 

Pemberdayaan masyarakat 
mun cul karena adanya suatu kon-
disi sosial ekonomi masyarakat 
yang rendah mengakibatkan me-

reka tidak mampu dan tidak tahu. 
Ketidakmampuan dan ketidak-
tahuan masyarakat mengakibat-
kan produktivitas mereka rendah. 
Pemberdayaan masyarakat dila k-
sanakan melalui: (1) Pengembangan 
masyarakat, (2) Pengorganisasian 
masyarakat

Apa yang dikembangkan dari 
masyarakat, yaitu potensi atau ke-
mampuannya, dan sikap hidupnya. 
Kemampuan masyarakat meliputi 
antara lain kemampuan untuk ber-
tani, berternak, melakukan wira-
usaha, atau keterampilan membuat 
home industri; dan masih banyak 
lagi kemampuan dan keterampilan 
masyarakat yang dapat dikembang-
kan.

Dalam rangka mengembang-
kan kemampuan dan keterampil-
an masyarakat, dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Contoh de-
ngan mengadakan pelatihan atau 
mengikutkan masyarakat pada 
pelatihan-pelatihan pengembangan 
kemampuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan. Dapat juga dengan 
mengajak masyarakat mengun jungi 
kegiatan di tempat lain dengan 
maksud supaya masyarakat dapat 
melihat sekaligus belajar, kegiatan 
ini sering disebut dengan istilah 
studi banding.

Sikap hidup yang perlu diubah 
tentunya sikap hidup yang merugi-
kan atau menghambat peningkatan 
kesejahteraan hidup. Mengubah 
sikap bukan pekerjaan mudah. Me-
ngapa? Karena masyarakat sudah 
bertahun-tahun bahkan puluhan 
tahun sudah melakukan hal itu. 
Untuk itu memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk melakukan per-
ubahan sikap.  

Caranya adalah dengan mem-
berikan penyadaran bahwa apa 
yang mereka lakukan selama ini 
merugikan mereka. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memberikan ba-
nyak informasi dengan menggunak-
an berbagai media, seperti buku-bu-
ku bacaan, mengajak untuk melihat 
tempat lain, menyetel fi lm peneran-
gan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyara-
kat, kuncinya adalah menempat-
kan masyarakat sebagai pelakunya. 
Untuk itu masyarakat perlu diajak 
mulai dari perencanaan kegiatan, 
pelaksanaan, sampai pemeliharaan 
dan pelestarian. 

Pelibatan masyarakat sejak 
awal kegiatan memungkinkan ma-
syarakat memiliki kesempatan be-
lajar lebih banyak. Pada awal-awal 
kegiatan mungkin “pendamping” 
sebagai pendamping akan lebih 
banyak memberikan informasi 
atau penjelasan bahkan memberi-
kan contoh langsung. Pada tahap 
ini masyarakat lebih banyak be-
lajar namun pada tahap-tahap 
berikutnya “pendamping” harus 
mulai memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk men-
coba melakukan sendiri hingga 
mampu atau bisa. Jika hal ini ter-
jadi maka di kemudian hari pada 
saat “pendamping” meninggalkan 
masyarakat tersebut, masyarakat 
sudah mampu untuk melakukan-
nya sendiri atau mandiri.

Prinsip dasar pemberdayaan un-
tuk mewujudkan masyarakat yang 
berdaya atau mandiri: 
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a. Penyadaran
Untuk dapat maju atau melaku-

kan sesuatu, orang harus diba-
ngunkan dari tidurnya. Demikian 
masyarakat juga harus dibangun-
kan dari “tidur” keterbelakangan-
nya, dari kehidupannya sehari-hari 
yang tidak memikirkan masa de-
pannya. Orang yang pikirannya 
tertidur merasa tidak mempunyai 
masalah, karena mereka tidak me-
miliki aspirasi dan tujuan-tujuan 
yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa 
masya rakat secara  keseluruhan 
menjadi sadar bahwa mereka mem-
punyai tujuan-tujuan dan masalah-
masalah. Masyarakat yang sadar 
juga mulai menemukan peluang-
peluang dan memanfaatkannya, 
menemukan sumberdaya-sumber-
daya yang ada di tempat itu yang ba-
rangkali sampai saat ini tak pernah 
dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi 
semakin tajam dalam mengeta-
hui apa yang sedang terjadi baik di 
dalam maupun diluar masyarakat-
nya. Masyarakat menjadi mampu 
merumuskan kebutuhan-kebutuh-
an dan aspirasinya.

b.   Pelatihan
Pendidikan di sini bukan hanya 

belajar membaca,menulis dan ber-
hitung, tetapi juga meningkatkan 
keterampilan-keterampilan bertani, 
kerumahtanggaan, industri dan 
cara menggunakan pupuk. Juga 
belajar dari sumber-sumber yang 
dapat diperoleh untuk mengeta-
hui bagaimana memakai jasa bank, 
bagaimana membuka rekening dan 
memperoleh pinjaman. Belajar ti-
dak hanya dapat dilakukan melalui 
sekolah, tapi juga melalui  pertemu-
an-pertemuan informal dan disku-
si-diskusi kelompok tempat mereka 
membicarakan masalah-masalah 

mereka.
Melalui pendidikan, kesadaran 

masyarakat akan terus berkem-
bang. Perlu ditekankan bahwa se-
tiap orang dalam masyarakat harus 
mendapatkan pendidikan, terma-
suk orangtua dan kaum wanita. 
Ide besar yang terkandung di balik 
pendidikan kaum miskin adalah 
bahwa pengetahuan menganggar-
kan kekuatan.

c. Pengorganisasian
Agar menjadi kuat dan dapat 

menentukan nasibnya sendiri, suatu 
masyarakat tidak cukup hanya disa-
darkan dan dilatih keterampilan, 
tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa se-
gala hal dikerjakan dengan cara 
yang teratur, ada pembagian tugas 
di antara individu-individu yang 
akan bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan tugas masing-masing 
dan ada kepemimpinan yang tidak 
hanya terdiri dari beberapa gelintir 
orang tapi kepemimpinan di ber-
bagai tingkatan.

d. Pengembangan   
    kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan 
untuk mempengaruhi orang lain. 
Bila dalam suatu masyarakat tidak 
ada penyadaran, latihan atau organ-
isasi, orang-orangnya akan merasa 
tak berdaya dan tak berkekuatan. 
Mereka berkata “kami tidak bisa, 
kami tidak punya kekuatan”.

e. Membangun    
    Dinamika

Dinamika masyarakat berarti 
bahwa masyarakat itu sendiri yang 
memutuskan dan melaksanakan 
program-programnya sesuai de-
ngan rencana yang sudah digaris-
kan dan diputuskan sendiri. Dalam 

konteks ini keputusan-keputusan 
sedapat mungkin harus diambil di 
dalam masyarakat sendiri, bukan di 
luar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-
keputusan harus diambil dari 
dalam masyarakat sendiri. Semakin 
berkurangnya kontrol dari masyara-
kat terhadap keputusan-keputusan 
itu, semakin besarlah bahaya bah-
wa orang-orang tidak mengetahui 
keputusan-keputusan tersebut atau 
bahkan keputusan-keputusan itu 
keliru. Hal prinsip bahwa keputus-
an harus diambil sedekat mungkin 
dengan tempat pelaksanaan atau 
sasaran.

Pendamping dalam pemberda-
yaan masyarakat antara lain kabu pa-
ten, Fasilitator Kecamatan, Asis  ten 
Fasilitator Kecamatan, Fasilitator 
Desa, Camat, atau nama pendam-
ping lainnya. Pada dasarnya siapa 
saja yang berperan mendampingi 
masyarakat dikategorikan sebagai 
pendamping. Secara garis besar pen-
damping masyarakat memiliki tiga 
peran yaitu pembimbing, enabler, 
dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendam-
ping memiliki tugas utama yaitu 
membantu masyarakat untuk me-
mutuskan/menetapkan tindakan. 
Di sini pendamping perlu memberi-
kan banyak informasi kepada ma-
syarakat, agar masyarakat memiliki 
pengetahuan yang memadai untuk 
dapat memilih dan menetapkan 
tindakan yang dapat menyelesaikan 
masalah mereka.

Sebagai enabler, dengan ke-
mampuan fasilitasinya pendam-
ping mendorong masyarakat 
untuk mengenali masalah atau 
kebutuhannya berikut potensinya. 
Mendorong masyarakat untuk 
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cukup relevan, mengingat pengal-
amannya di dunia pemberdayaan 
masyarakat sudah tidak dapat di-
ragukan lagi.

Jiwa yang harus dimiliki bagi 
seorang yang bekerja di dunia 
pemberdayaan adalah jiwa me-
layani dan ikhlas memberikan ke-
mampuannya kepada masyarakat 
yang dilayani. ‘’Kita harus men-
empatkan diri sebagai pelayan 
masyarakat yang selalu siap un-
tuk melayani kapan saja dan di
mana saja, serta mengetahui apa 
yang diinginkan masyarakat,’’ 
kata lulusan Akademi Pembangu-
nan Masyarakat Desa ini.

Apalagi kata dia, prinsip dan 
alur kebijakan pemerintah saat 
ini bukan lagi dari atas ke bawah 
atau ‘’Top Down’’, tapi lebih 
mende ngarkan aspirasi masyara-
kat, berangkat dari bawah ke atas 
atau ‘’Buttom Up’’. Dalam prinsip 
pengambilan kebijakan ini kata 
Widarwati tentunya merupakan 
tugas berat bagi petugas pember-
dayaan masyarakat untuk meng-
gali dan mendengarkan sebanyak-
banyaknya aspirasi masyarakat 
bawah. Karena rumusan aspira-
si mereka akan menjadi dasar 
pemerintah untuk mencetak kebi-
jakan sesuai yang diinginkan.

Ibu satu anak ini sendiri sa-
ngat sepakat dengan konsep yang 
diusung pemerintah, karena di-
anggapnya lebih memanusiakan 
manusia, dan menempatkan ma-
nusia pada tempat dan posisi 
yang terhormat.

Prinsip yang diterapkan 
pemerintah tersebut membawa 
dampak positif bagi masyarakat. 
Mereka lebih inovatif, komunika-
tif, konstruktif, serta cenderung 
mengarahkan masyarakat untuk 
berfikir kritis. ‘’Di bagian lain, 

pemerintah harus berbekal pen-
galaman yang memadai sehingga 
di saat maasyarakat terjebak pada 
suatu masalah, pemerintah sudah 
terbiasa mengambil jalan keluar,’’ 
terang isteri dari Drs Muhaimin 
Aziz Mh I ini.

Pejabat yang akrab dipanggil 
“Bu Wid” di kalangan bawahan-
nya itu mengawali karir sebagai 
PNS usai lulus dari Akademi Pem-
bangunan Masyarakat Desa pada 
1982. Penugasan di beberapa de-
partemen seperti di Departemen 
Sosial, Departemen Transmigrasi, 
dan Departemen Penerangan usai 
lulus pendidikan dijalaninya den-
gan baik, hingga setahun kemu-
dian surat keterangan pengang-
katan PNS pejabat berkerudung 
ini turun pada 1983. 

Widarwati mulai berkarir di Ka-
bupaten Nganjuk pada 1986. Saat 
itu dia mengawali posisi sebagai 
PJ Kasubsi Penyuluhan Latihan, 
di Seksi Pembinaan usaha gotong 
royong masyarakat, kantor PMD 
Kabupaten Nganjuk, dilanjutkan 
sebagai Kaur Keuangan pada 1989. 

Dia dikenal sebagai pejabat 
yang mengerti seluk beluk pem-
berdayaan karena sama sekali ti-
dak pernah keluar atau dimutasi ke 
instansi lain. Sampai pada 2008, 
Widarwati menjabat sebagai Plt 
Kepala Bapemaspemdes, dan pada 
2009, dia dipercaya Bupati Ngan-
juk sebagai Kepala Bapemaspem-
des sampai sekarang. 

Sebagai seorang pejabat asli 
Bapemaspemdes, didukung 
tingginya jam terbang turun ke 
tengah-tengah masyarakat, dia 
tahu betul karakter masyarakat 
Nganjuk. “Masyarakat Nganjuk 
sebenarnya cukup responsif kepa-
da program pemerintah, asalkan 
membawa dampak positif berupa 

kesejahteraan bagi mereka, kata 
Ibu dari Ahmad Falih Hadika ini. 

Bahkan meskipun sudah men-
jadi Kepala Bapemaspemdes yang 
harusnya berkomunikasi dan 
berkoordinasi dengan pejabat 
setingkat camat, Widarwati justru 
sering berkomunikasi dengan lu-
rah atau kepala desa dalam mem-
bicarakan urusan pemerintahan 
atau program pemberdayaan. 
“Bukan bermaksud melancangi 
pak camat, namun kedekatan 
saya dengan para kepala desa dan 
lurah  memang sudah terjalin se-
jak lama,” ujarnya.    

Memberdayakan dan men-
gayomi masyarakat tidak hanya 
di lakukan Widarwati dalam hal 
pekerjaan saja. Di luar konteks 
pekerjaan, dia juga memiliki ak-
tifitas sosial membesarkan dan 
merawat sejumlah anak yang 
kurang mampu untuk dibesarkan 
dan diberi hak memperoleh pen-
didikan yang layak seperti anak-
anak pada umumnya. 

Aktifitasnya itu akan diting-
katkan saat dia memasuki masa 
purna, sekaligus meluangkan 
waktu untuk keluarga dan ber-
bakti kepada ibu yang telah mem-
besarkannya.  

Di sisa waktu pengabdiannya, 
dia hanya ingin mengejar obsesi 
kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat melalui berbagai pro-
gram yang diberikan pemerintah 
dalam hal penguatan kapasitas 
kelembagaan, peningkatan sum-
berdaya manusia dalam rangka 
pengembangan ekonomi ma-
syarakat yang berujung kepada 
kesejahteraan hidup masyarakat 
Nganjuk. 

Empat program 
Kegiatan pemberdayaan ma-
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syarakat yang dilakukan secara 
umum mencakup empat program,  
yakni peningkatan keberdayaan 
masyarakat perdesaan dengan 
kegiatan, pembinaan lembaga 
kemasyarakatan desa/kelurahan, 
dan motifasi gotong royong ma-
syarakat.

Pendataan dan penyusunan 
profil desa/kelurahan, penyeleng-
garaan pelatihan penyusunan 
perencanaan program pemban-
gunan desa/kelurahan, penyiap-
an masyarakat monitoring dan 
evaluasi pengembangan wilayah 
terpadu antar desa (PWTAD), 
mengikuti gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) daerah, pembinaan 
dan pendampingan Alokasi Dana 
Desa (ADD), AP Biaya operasion-
al pembinaan dan pendampin-
gan bantuan keuangan desa dari 
APBD Provinsi Jatim.

Program peningkatan parti-
sipasi masyarakat dalam mem-
bangun desa dengan kegiatan, 
penyiapan masyarakat, monev 
stimulan desa miskin /program 
peningkatan keberdayaan ma-
syarakat (PPKM), penyiapan 
masyarakat, monev UPK gerdu 
taskin/pemberdayaan unit pen-
gelola keuangan, temu koordinasi 
pengurus UPK, dan AP program 
nasional PNPM. 

Program pengembangan lem-
baga ekonomi pedesaan dengan 
kegiatan, pelatihan keterampi-
lan menajemen BUMDes pelak-
sanaan evaluasi dan penilaian 
BUmdes berprestasi, dan pem-
berdayaan posyantekdes.

Program peningkatan kapa-
sitas aparatur pemerintah desa 
seperti, perlombaan desa/kelu-
rahan, pembinaan administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan, 
pelatihan aparat desa/kelura-

han, fasilitasi pemilihan kepala 
desa dan pengisian perangkat 
desa, fasilitasi tukar menukar
tanah aset desa dengan masyara-
kat kabupaten nganjuk -tol, dan 
AP bantuan keuangan bagi apara-
tur pemerintahan desa/kelura-
han,.

Penjabaran program/keg-
iatan yang akan dilaksanakan 
Bapemaspemdes pada tahun ini 
antara lain, berdasarkan surat 
Menkokesra tanggal 31 oktober 
2011 nomor: B.222/MENKO/
KESRA/X/2011 perihal peneta-
pan daftar lokasi dan alokasi BLM 
PNPM Mandiri tahun anggaran 
2012, Bapemaspemdes kabupat-
en nganjuk telah mendapatkan 
alokasi di 17 kecamatan. Meliputi 
PNPM Mandiri perdesaan di 6 ke-
camatan yakni kecamatan Baron, 
Gondang, Lengkong, Ngluyu, Pa-
tianrowo, dan Kecamatan Tan-
junganom.

PNPM generasi sehat cerdas 
di 11 Kecamatan yakni Keca-
matan Sawahan, Ngetos, Berbek, 
Loceret, Pace, Prambon, Ngrong-
got, Jatikalen, Rejoso, Wilangan, 
dan Kecamatan Sukomoro. Dan 
PNPM Perkotaan di 3 Kecamatan 
yakni Kecamatan Nganjuk, 
Bagor, dan Kecamatan Kertosono 
yang dilaksanakan oleh PU Cipta 
Karya

Adapun hasil-hasil yang ingin 
dicapai melalui Program PNPM 
tersebut adalah, terbentuknya 
kelembagaan masyarakat di desa 
yang menunjang perekonomian, 
meningkatnya partisipasi ma-
syarakat dengan adanya swadaya 
masyarakat baik berupa dana 
dan tenaga, pengembangan dana
bergulir masyarakat yang berasal 
dari dana simpan pinjam perem-
puan, dan peningkatan peran ser-

ta perempuan dalam setiap taha-
pan PNPM - MP dalam program 
pengarusutamaan gender.

Validasi data informasi dari 
desa/kelurahan sangat diperlu-
kan dalam rangka pengambilan 
kebijakan oleh steakholder. Bape-
maspemdes sebagai instansi yang 
memiliki tupoksi penyusunan pro-
fil desa/kelurahan akan melaku-
kan pelatihan penyusunan profil 
bagi sebanyak 284 desa/kelurah-
an pada anggaran 2012, Pelatihan 
sistem manajemen pembangunan 
partisipatif pada 284 desa, pe-
nyaluran dana ADD kepada 264 
desa pada 2012 sesuai perda no 1 
Tahun 2011 tentang alokasi dana 
desa sebagai dasar pelaksanaan-
nya menggantikan  perda no 12 
tahun 2006 tentang alokasi dana
desa/kelurahan.

Program pemberdayaan unit 
pengelola keuangan dan usaha 
(UPKu) di 6 desa pada 6 keca-
matan, mendukung Program 
Wilayah Terpadu Antar Desa 
(PWTAD), di Desa Bandung, Desa 
Nglawak, dan desa Rowoharjo, 
Kecamatan Prambon. 

Pengelolaan hibah kepada ke-
lompok masyarakat untuk 1.150 
pokmas,Peni laian BUMdes ke-
lurahan berprestasi di 20 keca-
matan, Kegiatan gelar TTG dae-
rah yang diikuti 20 kecamatan, 
Kegiatan pemberdayaan posyan-
tekdes untuk 6 kecamatan.

Perlombaan desa/kelurahan, 
dan beberapa kegiatan bidang 
pemerintahan desa meliputi pela-
tihan aparatur desa, fasilitasi pe-
milihan kepala desa/pengisian 
perangkat desa, pembinaan ad-
ministrasi desa dan fasilitasi tu-
kar menukar tanah asset desa 
dengan masyarakat Kabupaten 
Nganjuk untuk jalan tol. (Sal)
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Meningkatkan Karir 

  
1. Nasib saya tergan-
tung dari diri saya.

Bila Anda menghabiskan waktu 
hanya untuk menunggu datangnya 
mukjizat, maka Anda akan menung-
gu lama sekali, malah barangkali 
sia-sia. Seseorang yang sukses selalu 
melakukan sesuatu, secara baik dan 
tepat, untuk mewujudkan keingi-
nannya. Anda sebaiknya bergerak 
dan melakukan sesuatu, cari cara 
yang baik dan tepat, jangan hanya 
menunggu. Anda pasti akan berhasil 
dan berhak untuk mewujudkan im-
pian.

2. Segala sesuatu mung-
kin saja terjadi.

Anda berpikir tidak mungkin 
menjadi wakil direktur. Jika demiki-
an, maka Anda memang tidak akan 
pernah menduduki posisi tersebut. 
Ingat, jika Anda berpikir tidak bisa, 
maka Anda tidak akan pernah bisa. 
Tetapi bila berpikir Anda bisa, maka 
Anda pasti bisa.

3. Pekerjaan apa pun 
harus dilakukan dengan 
baik.

Anda tidak pernah tahu saat 
Anda diperhatikan atau dinilai. Bila 
Anda terbiasa melakukan pekerjaan 
dengan baik dan benar, maka Anda 
tidak mendapatkan kesulitan untuk 
menerima tanggung jawab yang leb-
ih besar. Jangan lupa, apa pun yang 
Anda lakukan, pasti diperhatikan 
oleh atasan.

4. Menganggap penting 
setiap orang.

Bila Anda ingin bersikap agresif, 
Anda pun perlu bersikap baik den-

gan rekan sekerja serta orang-orang 
yang berada di sekeliling. Anda ke-
liru kalau menganggap tidak perlu 
menjalin hubungan baik dengan 
sekretaris atasan. Bersikaplah sopan 
dan ramah terhadap orang-orang di 
sekeliling Anda. Soalnya, kita tidak 
pernah tahu, sikap baik itu mung-
kin memegang peranan penting bagi 
masa depan Anda.

5. Tidak terpaku pendi-
dikan.

Bila selalu merasa bahwa peker-
jaan yang Anda lakukan tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan, 
maka Anda akan menghasilkan pre-
tasi yang buruk. Mungkin pekerjaan 
yang Anda lakukan tidak terlalu co-
cok bagi Anda, tetapi seorang profe-
sional yang sukses melakukan tugas 
yang dibebankan kepadanya dengan 
sebaik-baiknya tanpa peduli di mana 
mereka berada.

6. Memiliki jejaring yang 
kuat.

Pegawai yang sukses memahami 
dengan baik pentingnya suatu jarin-
gan, baik di dalam maupun di luar 
kantor. Anda perlu bersikap proaktif 
untuk mengembangkan hubungan 
profesional. Ajak dan undang rekan 
sekerja untuk makan siang di luar. 
Sesekali, pergilah ke kafe sehabis jam 
kerja. Bergabunglah dengan yayasan 
profesional. Kembangkan jaringan 
profesional demi masa depan Anda.

7. Tidak terpaku pada 
jam kerja.

Karena Anda bertanggung jawab 
atas nasib Anda, maka sudah men-
jadi kewajiban untuk terus mencari 
jalan dalam memperbaiki profesion-

alisme Anda. Bersikap sukarela 
dalam melakukan pekerjaan tamba-
han, berminat belajar sesuatu yang 
baru, serta bersedia pulang terlam-
bat untuk membantu sesama rekan 
sekerja. Pekerja yang sukses tidak 
hanya bekerja terpaku pada jam ker-
ja, tetapi juga bersedia melakukan 
lebih agar dirinya terlihat.

8. Kegagalan merupa-
kan kunci sukses

Setiap orang pasti pernah men-
galami kegagalan dari waktu ke 
waktu. Perbedaan antara orang yang 
sukses dan orang yang gagal adalah 
bagaimana mereka menghadapi keg-
agalan yang dialami. Pegawai yang 
sukses selalu belajar dari kesala-
han yang mereka lakukan dan tetap 
maju.

9. Perlihatkan kemam-
puan.

Apakah Anda menunggu sam-
pai seseorang melihat bakat dan ke-
mampuan Anda? Mungkin sudah 
saatnya memperlihatkan kemam-
puan Anda. Katakan keberhasilan 
Anda dan apa yang telah Anda laku-
kan bagi perusahaan. Profesional 
yang sukses mengerti cara memper-
lihatkan keberhasilan mereka tanpa 
terkesan sombong.

10.Tidak pernah berhen-
ti mencari peluang.

Tentu saja ada saat di mana Anda 
puas dengan pekerjaan yang sedang 
Anda geluti. Tetapi jangan lupa, 
profesional yang sukses selalu men-
cari kesempatan untuk maju dan 
berkembang. Pasang mata, buka tel-
inga, dan buka wawasan untuk tan-
tangan dan kesempatan baru. (*)



Budidaya 
Ikan 
Sidat

I
kan sidat (anguilla bicolor), 
termasuk family anguillidae, 
ordo apodes. Di Indonesia 
diperkirakan paling sedikit 

terdapat 5 (lima) jenis ikan sidat, 
yaitu Anguilla encentralis,  A. bi-
color bicolor,  A. borneonsis,  A. 
Bicolor Pacifi ca, dan A. celebensis. 
Ikan sidat mungkin tidak dikenal 
oleh banyak orang di Indonesia, 
tapi di berbagai negara ikan ini jadi 
makanan primadona yang hargan-
ya sangat mahal.

Permintaan ekspor sidat terus 
meningkat. Harga jualnya juga 
mencengangkan. Sayangnya, 
teknik pendederan dan pembesa-
ran yang menjadi kunci dihasilk-
annya sidat berkualitas dan layak 
ekspor belum banyak dikuasai.

Ikan sidat adalah sejenis belut, 
namun bentuknya lebih panjang 
dan besar. Ada yang mencapai 50 
cm. Memang tidak enak dilihat. 
Tapi siapa sangka, konsumen as-
ing menganggap cita rasa ikan si-
dat enak dan memiliki kandungan 
gizi yang tinggi. Kalau di restoran 
Jepang ikan ini sebutannya unagi.

Kandungan vitamin A menca-
pai 4.700 IU/100 gram, sedang-
kan hati ikan sidat lebih tinggi lagi, 
yaitu15.000 IU/100 gram. Lebih 
tinggi dari kandungan vitamin A 
mentega yang hanya mencapai 
1.900 IU/100 gram.

Bahkan kandungan DHA ikan 
sidat 1.337 mg/100 gram menga-
lahkan ikan salmon yang hanya 
tercatat 820 mg/100 gram atau 

tenggiri 748 mg/100 gram. Semen-
tara kandungan EPA ikan sidat 
mencapai 742 mg/100 gram, jauh 
di atas ikan salmon yang hanya 
492 mg/100 gram dan tengiri yang 
hanya 409 mg/100 gram.

Teknologi budidaya ikan sidat 
masih baru di Indonesia. Budi-
daya ikan sidat di Indonesia baru 
ditemukan sekitar tahun 2007 
oleh Satuan Kerja Tambak Pandu 
Karawang, yang merupakan UPT 
Ditjen Perikanan Budi Daya, De-
partemen Kelautan dan Perikanan. 
Padahal ikan sidat sudah cukup 
lama dibudidayakan di Jepang dan 
Thailand. Asal tahu saja, pengem-
bangan budidaya kedua negara 
tersebut menggunakan benih dari 
Indonesia.

Ikan sidat tumbuh di perairan 
tawar (sungai dan danau) hingga 
mencapai dewasa, setelah itu ikan 
sidat dewasa beruaya ke laut dalam 
untuk melakukan reproduksi. Lar-
va hasil pemijahan akan berkem-
bang, dan secara berangsur-angsur 
terbawa arus ke perairan pantai. 
Ikan sidat yang telah mencapai sta-
dia elver (glass eel) akan beruaya 
dari perairan laut ke perairan tawar 
melalui muara sungai.

Harga ikan memang sangat 
menggiurkan. Harga di tingkat pet-
ani ikan sidat untuk elver dengan 
harga jual antara Rp. 250.000/kg. 
Untuk ukuran 10-20 gram berkisar 
antara Rp 20.000-Rp 40.000/
kg, sedangkan ukuran konsumsi 
>500 gram untuk jenis Anguilla bi-
color pada pasar lokal rata-rata Rp 
75.000/kg; jenis Anguilla marmo-
rata Rp 125.000-Rp 175.000/kg.

Larva sidat (elver) berhubun-
gan dengan musim. Diperkirakan 
larva ikan sidat dimulai pada awal 
musim hujan, akan tetapi pada 
musim tersebut faktor arus sungai 
dan keadaan bulan sangat mem-
pengaruhi intensitas ruayanya.

Ikan sidat termasuk ikan kar-
nivora. Di perairan umum ikan 
sidat memakan berbagai jenis he-
wan, khususnya organisme ben-
thik seperti crustacea (udang dan 
kepiting), polichatea (cacing, larva 
chironomus dan bivalva serta gas-
tropods). Aktivitas makan ikan 
sidat umumnya pada malam hari 
(nokturnal).

Ikan sidat telah dibudidayakan 
secara intensif di Eropa khususnya 
di Norwegia, Jerman dan Belanda 
serta Asia, yaitu Jepang, Taiwan 
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dan China daratan. Di negara-neg-
ara lain seperti Australia, Indone-
sia dan beberapa negara Eropa dan 
Afrika Barat umumnya produksi 
ikan sidat masih mengandalkan 
dari hasil penangkapan di alam. 
Ikan sidat dapat dibudidayakan di 
dalam ruangan tertutup (indoor) 

dan di luar ruangan (outdoor). Di 
Indonesia dengan suhu lingkungan 
yang relatif konstan sepanjang ta-
hun maka pemeliharaan ikan sidat 
dapat dilakukan di luar ruangan 
(out door).

Secara praktis ikan sidat dapat 
dibudidayakan di kolam tanah 

berdinding bambu, kolam beton 
(bak beton), pen dan keramba far-
ing apung. Apa pun jenis wadah 
yang digunakan dalam budidaya 
ikan sidat yang harus diperhatikan 
adalah bagaimana mencegah lolos-
nya ikan dari media budidaya. 

a. Suhu.
Pada pemeliharaan benih ikan 

sidat lokal, A. bicolor bicolor, suhu 
terbaik untuk memacu pertumbu-
han adalah 29°C.

b. Salinitas.
Pada pemeliharaan ikan sidat 

lokal, A. bicolor bicolor (elver), sa-
linitas yang dapat memberikan per-
tumbuhan yang baik adalah 6 - 7 
ppt.

c. Oksigen Terlarut.
Kandungan oksigen minimal 

yang dapat ditolelir oleh ikan sidat 
berkisar antara 0,5 - 2,5 ppm.

d. pH.
pH optimal untuk pertumbu-

han ikan sidat adalah 7 - 8.

e. Amonia (N H3- N) 
dan Nitrit (NO2-N)

Pada konsentrasi amonia 20 
ppm sebagian ikan sidat yang di-
pelihara mengalami methemoglo-
binemie dan pada konsentrasi 30 
- 40 ppm seluruh ikan sidat men-
galami methemoglobinemie.

Kebutuhan Nutrien
Seperti halnya jenis ikan-ikan 

lain, ikan sidat membutuhkan zat 
gizi berupa protein, lemak, karbo-
hidrat, vitamin dan mineral. Ka-
dar protein pakan optimal adalah 
45% untuk ikan bestir (juvenil) 
dan sekitar 50% untuk ikan kecil 
(fi ngerling).

Budidaya Ikan Sidat 
Pada Jaring Apung 

a. Jaring Apung.
Satu unit jaring apung memi-

liki empat kolam berukuran 7 x 7 
m, dengan jaring berukuran 7 x 7 
x 2,5 m dan mata jaring 2,5 inchi. 
Untuk menghindari lolosnya ikan, 
disekeliling tepian kolam bagian 
atas diberi penutup dari hapa den-
gan lebar 60 cm.

b. Benih Ikan Sidat.
Benih Ikan Sidat (Anguilla bi-

color) berbobot 15 - 20 gram per 

ekor dengan panjang 20-30 cm.. 
Benih Ikan Sidat diperoleh dari 
Pelabuhan Ratu hasil tangkapan 
nelayan di perairan umum.

c. Padat Penebaran.
Setiap kolam ditebar 100 kg 

benih Ikan Sidat.

d. Pakan.
Pakan yang diberikan adalah 

pakan buatan berbentuk pasta 
dengan kandungan :

- Protein 47,93%
- Lemak 10,03%
- Seratkasar 8,00%
- BETN 8,32%
- Abu 25,71%

Pakan diberikan sebanyak 3% 
dari berat total ikan konvensi pak-
an sebesar 1,96. Dengan konvensi 
tersebut akan diperoleh laju per-
turnbuhan rata-rata 1,46`% den-
gan mortalitas 9,64 %.

e. Masa Pemeliharaan 
dan Panen.
❐ Pemeliharaan Ikan Sidat pada 

kolam keramba jaring apung 
selama 7 - 8 bulan, dan masa. 
panen secara bertahap dapat 
dimulai pada masa pemeli-
haraan 4 bulan.

❐ Ukuran Ikan Sidat yang, di-
panen dapat - mencapai uku-
ran. konsumsi yaitu 180 - 200 
gram per ekor

Lingkungan Perairan yang Baik 
untuk Budidaya Ikan Sidat
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P
rogram Jalinkesra (Jalan 
Lain untuk Meningkat-
kan Kesejahtrtaan Rakyat) 
Provinsi Jawa Timur di Ka-

bupaten Lumajang tahun 2012 ter-
data 345 orang, yang nantinya akan 
diserahkan secara bertahap. Adapun 
tahap I diserahkan kepada 181 KK 
berupa perlengkapan perdagan-
gan,  misalnya sepeda sayur, sepeda 
makanan dan warung sembako. Ta-
hap II akan diserahkan sekitar bulan 
September, dan bantuan ini akan 
berlanjut sampai tahun 2013. Acara 
penyerahan bantuan digelar di Kelu-
rahan Jogotrunan, Rabu (18/7).

Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan Provinsi Jawa Timur yang 
diwakili Sarifah, saat memberikan 
sambutan pada acara penyerahan 
bantuan Jalinkesra RTSM di Kabu-
paten Lumajang, mengatakan bah-

wa program Gubernur Jawa Timur 
ini agar betul-betul dimanfaatkan, 
se hingga apa yang menjadi cita-cita 
Pak de Karwo (sapaan Gubernur Soe-
karwo) akan tercapai, yaitu untuk 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Menurut Sarifah, penyerahan 
bantuan tahap II akan berbeda 
dengan tahap I, antara lain gero-
bak bakso dan gerobak bakmi. 
Bantuan ini tidak hanya untuk per-
lengkapan perdagangan tetapi juga 
diserahkan dari Dinas Pertanian 
dan Peternakan, sesuai dengan ke-
inginan masyarakat. Kepada Bupati 
Lumajang Sarifah berpesan agar 
bantuan ini nantinya bisa diman-
faatkan dengan sebaik-baiknya 
dan perlu ada pendampingan dari 
Pemerintah Kabupaten Luma-
jang agar dalam memberikan ban-
tuan tersebut tidak salah sasaran.

Bupati Lunajang DR Sjahrazad 
Masdar, MA dalam sambutannya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
yang masih peduli dengan Kabupat-
en Lumajang, yaitu  dengan diberi-
kannya bantuan Jalinkesra RTSM. 

Bantuan untuk delapan keca-
matan untuk 181 KK, yaitu Kec. 
Lumajang 53, Kec. Sumbersuko 5, 
Kec. Candipuro 27, Kec. Pronojiwo 2, 
Kec. Tekung 2, Kec. Randuagung 33, 
Kec. Jatiroto 17 dan Kec. Yosowilan-
gun 3. Sisanya akan diserahkan pada 
September 2012. “Diharapkan apa 
yang diberikan ini agar betul-betul 
dimanfaatkan dan jangan dijual lagi 
kepada yang lain,” pesan Sjahrazad 
Masdar. Dan diharapkan program 
ini bisa bermanfaat bagi RTSM, 
karena tugas pemerintah adalah me-
layani masyarakat. (mas)

Penyerahan Bantuan 
Jalinkesra di Lumajang

me ngenali kondisinya, menjadi be-
gitu penting karena hal ini adalah 
langkah awal untuk memulai ke-
giatan yang berorientasi pada pe-
ningkatan kemampuan masyara-
kat. Keterampilan fasilitasi dan 
komunikasi sa ngat dibutuhkan un-
tuk menjalankan peran ini.

Sebagai ahli, pendamping de-
ngan keterampilan khusus yang 
diperoleh dari lingkup pendidikan-
nya atau dari pengalamannya dapat 
memberikan keterangan-keterang-
an teknis yang dibutuhkan oleh ma-
syarakat saat mereka melaksanakan 
kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh pendamping bukan 
bersifat mendikte masyarakat me-

lainkan berupa penyampaian fak-
ta-fakta saja. Biarkan masyarakat 
yang memutuskan tindakan yang 
akan diambil. Untuk itu pendamp-
ing perlu memberikan banyak fakta 
atau contoh -contoh agar masyara-
kat lebih mudah untuk mengam-
bil sikap atau keputusan dengan 
benar.

Pendamping dalam ruang ling-
kup pemberdayaan  masyarakat 
perlu menyadari, bahwa peran uta-
manya melakukan pembelajaran 
kepada masyarakat.

Berdasarkan peran pendam-
ping sebagaimana telah dijelaskan 
di atas, maka dapat diidentifi kasi 
persyaratan pendamping adalah se-
bagai berikut: Mampu membangun 

kepercayaan bersama masyarakat, 
mampu mengenali potensi ma-
syarakat, mampu berkomunikasi 
dengan masyarakat, profesional 
dalam pendekatan kepada ma-
syarakat, memahami kondisi ma-
syarakat, punya keterampilan dasar 
untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Persyaratan lainnya bagi pen-
damping adalah mengetahui keter-
batasan diri sehingga tahu ka-
pan meminta nasehat, di mana 
mendapatkan nasehat tenaga ahli, 
siapa yang harus didekati, ruang 
lingkup tugas dari berbagai dinas 
dan sumber-sumber bantuan tam-
bahan. (Artikel ini ditulis oleh 
Nur yasin, SSTP, MH)

Pemberdayaan Masyarakat......                Sabungan dari hal 21
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Teknologi Tepat GunaTeknologi Tepat Guna

1. FUNGSI
Merajang singkong yang sudah dikupas, sehingga 

menjadi tipis-tipis dan siap diolah atau digoreng men-
jadi keripik.

2. CARA KERJA
■ Siapkan bahan yang akan dirajang.
■  Asah dan bersihkan pisau perajang sebelum dipakai
■ Posisi pisau disetel sesuai dengan ketebalan yang 

diinginkan

■ Motor dihidupkan.
■ Kemudian bahan yang akan dirajang diletakkan 

pada pisau perajang sambil didorong pelan-pelan, 
sehingga bahan terajang semuanya.

■ Selesai bekerja, alat dibersihkan supaya tahan lama.

3. SPESIFIKASI
Dimensi alat : P = 47 cm; L = 45 cm; T = 80 cm
Berat : 10 kg
Tenaga penggerak : Motor listrik 1,0 hp
Kapasitas kerja : 50 kg/jam
Operator : 1 orang
Bahan : Plat besi, besi siku, alumunium

Perajang 
Singkong

Keripik adalah irisan buah atau umbi 
yang digoreng sampai kering dan gar-

ing. Keripik mempunyai kadar air rendah 
sehingga dapat disimpan lama. Meski-

pun cara pembuatannya sederhana dan 
cukup mudah, namun keripik pepaya 
belum dikenal oleh masyarakat dan 

tidak tersedia di pasaran. 

Perajang Singkong Tipe II
1. FUNGSI

Merajang singkong yang sudah dikupas, sehing-
ga menjadi tipis-tipis dan siap diolah atau digoreng 
menjadi keripik.

2. CARA KERJA
❐ Siapkan bahan yang akan dirajang.
❐ Asah dan bersihkan pisau perajang sebelum 

dipakai
❐ Motor dihidupkan, posisi pisau disetel sesuai den-

gan ketebalan yang diinginkan.

❐ Kemudian bahan yang akan dirajang diletakkan 
pada pisau perajang sambil didorong pelan-
pelan, sehingga bahan terajang semuanya.

❐ Selesai bekerja, alat dibersihkan supaya tahan 
lama.

3. SPESIFIKASI
Dimensi alat : P = 60 cm; L = 40 cm; T = 100 cm
Berat : 8,5 kg
Tenaga penggerak : Motor penggerak
Kapasitas kerja : 80 kg
Operator : 1 orang
Bahan : Besi siku, alumunium
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Bahan-bahan :
1.000 ml santan dari 1 butir kelap
1 bungkus (120 gram) tepung hunkwee
20 gram tepung beras
175 gram gula merah sisir
2 lembar daun pandan
1/2 sendok teh garam
200 gram talas, lumuri garam, 
bilas, kukus lalu potong kotak kecil
Plastik cantik manis 

Cara Pengolahan :
1. Larutkan tepung hunkwe di dalam 200 

ml santan (dari 1000 ml santan).
2. Masak sisa santan, tepung beras, gula 

merah, daun pandan, dan garam. Ma-
sak sambil diaduk sampai meletup-
letup.

3. Angkat dari api. Tambahkan campuran 
hunkwe. Aduk rata. Masak lagi sambil 
diaduk sampai meletup-letup dan matang. Tam-
bahkan talas. Aduk rata.

4. Ambil selembar plastik. Letakkan sepotong daun 

pandan. Taruh adonan. Bungkus, bentuk agak 
gembung. Dinginkan.

Untuk 21 buah

Bahan  I :
• 50 gram tepung terigu
• 5 sdm air
• 1 sdm ragi instaBahan II :
• 200 gram ubi merah/ ubi jalar
• 200 gram tepung terigu

• 100 gram gula pasir
• 1 butir telur
• 100 cc santan
• 1/4 sdt garam

Cara Membuat :
• Kukus ubi merah lalu haluskan, 

sisihkan.
• Campur air bersama ragi instan 

dan tepung terigu, aduk hing-
ga rata. Diamkan selama 20 

menit. ==> adonan I
• Aduk ubi yang telah dihaluskan 

diatas dengan gula pasir, telor, 
garam, tepung terigu, tambah-
kan santan sedikit demi sedikit 
sampai rata ==> adonan II

• Masukkan adonan I kedalam 
adonan II lalu aduk rata, di-
amkan sampai mengembang 
selama 45 menit.

•  Jerang air dalam dandang, 
tunggu sampai air mendidi.

•  Masukkan adonan pada cetakan 
bolu, lalu kukus pada dandang    
( panci ).

• Bungkus tutup panci/ dandang 
dengan serbet agar air ua-
pan tidak turun membasahi 
adonan, lalu tutup rapat hing-
ga matang ( -/+ 20 mnt ).

• Angkat satu persatu cetakan 
tersebut, biarkan dingin baru 
disajikan.

Kue Mangkok 
Ubi Jalar

Kue Talas Kue Talas 
Gula MerahGula Merah
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S
elama 15 tahun mengemban tugas sebagai 
pengajar di kawasan pegunungan terpen-
cil di ujung timur kawasan Indonesia sejak 
1985 - 2000 membuat Haryati mendalami 

makna kata pengabdian. Berbekal sisa semangat yang
dia punya dari perjuangan mencerdaskan siswa di le-
reng pegunungan Jayawijaya, Haryati berkeinginan 
membangun kampung halamannya.

Dari sisi medan perang, mungkin di Jayapura leb-
ih menantang daripada di Desa Rejoso, Kecamatan 
Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Di sana, fi sik dan men-
tal benar-benar diuji. Medan pegunungan yang sulit 
dijangkau, dinginnya hawa pegunungan, belum lagi 
sulitnya berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ke-
adaan itu berbeda 100 persen dengan keadaan di Desa 
Rejoso yang semuanya sudah relatif tersedia.

Meski demikian, bagi wanita kelahiran Ngan-
juk, 25 Desember 1966 ini, mudahnya akomodasi 
dan tersedianya segala keperluan bukanlah ukuran
dan indikasi keberhasilan pendidikan. ‘’Justru di sini 
perjuangan bisa lebih berat, karena pengaruh dari luar 
yang belum tentu baik, dapat mudah keluar masuk di 
telinga dan mata anak didik,’’ kata ibu tiga orang anak 
ini.

Kembali ke kampung halaman sejak tahun 2000, 
ibu dari Sylviana Vita Andrianti, Restiana Vita Widi-
anti, dan Ahmad Latif Kurniasandi ini tidak hanya 
memiliki aktifi tas mengajar di SD Negeri Rejoso 2
Kecamatan Rejoso. Dia juga aktif di beberapa ke-
giatan desa seperti menjadi Fasilitator PNPM 
Generasi, Sekretaris PKK, Sekretaris Majelis
Taklim, Ketua Warung Teknologi, dan Pengawas 

Kopwan. Karena itu, sepulang dari Jayapura, aktifi -
tas isteri dari Rahyono SP ini justru tidak berkurang, 
namun bertambah banyak. Karena itu, dia mengaku 
tidak jarang mendapat protes dari putranya meskipun 
pada akhirnya memahaminya. 

Apa yang dilakukan sarjana SPG Nganjuk ini se-
bagai bentuk bhaktinya sebagai manusia yang diper-
intah untuk menjadi bermanfaat bagi manusianya. 
“Mumpung masih hidup, kalau saya sudah meninggal 
siapa yang merawat jenazah saya selain warga desa 
ini,” ujarnya. 

Wanita berjilbab ini lantas membeberkan kon-
sepnya untuk memajukan Desa Rejoso. Menurutnya, 
warga Desa Rejoso terbagi menjadi dua kelompok. 
Pertama adalah kelompok masyarakat yang aktifi tas 
ekonominya dinamis, mereka adalah para pedagang 
yang setiap harinya dapat memperolah dan mengo-
lah penghasilannya. Kedua adalah masyarakat petani 
yang hanya memperoleh keuntungan ekonomi hanya 
saat panen saja. “Di luar musim panen, apa yang mer-
eka makan dari berhutang, saat panen baru amereka 
membayarnya,” jelas wanita yang m0empersiapkan 
diri menjadi calon Kepala Sekolah Dasar ini. 

Padahal kata Haryati, banyak potensi alam yang 
dapat dimanfaatkan di Desa Rejoso. Sementara para 
petani tidak pernah memaksimalkan. Tugas pemer-
intah dalam hal ini adalah menyadarkan masyarakat 
petani bahwa di bumi yang mereka pijak ini tidak han-
ya dapat ditanami padi. Masih banyak komoditas tum-
buhan dan tanaman yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan perekonomian petani. 

Haryati juga terkenal piawai meracik ramuan obat 
herbal. Bahkan saah satu produknya yakni Virgin Co-
conut Oil (VCO) sempat dipasarkan sampai ke luar 
Kabupaten Nganjuk. VCO yang berasal dari ramuan 
campuran buah, dan tumbuh-tumbuhan itu berkha-
siat sebagai obat luar untuk penyakit lluka, ketombe, 
telinga bernahah dan lain-lain. 

Haryati S.PG SD

Membawa 
Semangat 
Jayawijaya
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