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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 
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pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Mendorong peningkatan partisi-
pasi masyarakat dalam pem-
bangunan, serta untuk me-
ngetahui tingkat keberhasilan 

pembangunan desa, menjadi orientasi 
media ini. Hal itu tampak, dengan meli-
hat pada orisinalitas gagasan, kreativitas, 
aktivitas, upaya penguatan kelembagaan 
dan peningkatan motivasi serta semangat 
swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam kaitan ini, pelaksanaan lomba 
desa dan lomba kelurahan se-Jawa Timur, 
yang sudah menjadi agenda rutin setiap 
tahunnya, menjadi laporan utama pada 
Gema Desa edisi ini. Lomba desa yang 
juga dikaitkan dengan penilaian lomba 10 
program PKK terbaik, didasarkan pada 
peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 
Tahun 2007 tentang Perlombaan Desa. 

Seperti diketahui, dengan Indikator pe-
nilaian perlombaan, meliputi indikator pen-
didikan, indikator kesehatan masyarakat, 
indikator ekonomi masyarakat, indikator 
keamanan dan ketertiban, indikator parti-
sipasi masyarakat, indikator pemerintahan 

desa dan kelurahan, indikator lembaga ke-
masyarakatan. Dan indikator pemberda-
yaan dan kesejahteraan keluarga.

Memang, keberadaan desa atau ke-
lurahan sebagai pemegang peran yang 
sa ngat vital dalam konteks pembangu-
nan  nasional dan daerah. Sebagai organi-
sasi pemerintahan yang paling bawah dan 
bersentuhan  langsung dengan  rak yat, 
desa ibarat akar yang melekat pada po-
hon besar dan sangat menentukan tegak 
tumbangnya pohon tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat 
menuju terwujudnya masyarakat yang 
berdaya  dan mandiri saat ini lebih di-
arahkan pada pemberdayaan masyarakat 
desa, dan pemerintah telah menggariskan 
berbagai kebijakan yang tertuang  dalam 
berbagi program kegiatan pemberdayaan. 
Baik program yang sifatnya fi sik maupun 
program yang bersifat motivatif . Seperti 
halnya pelaksanaan lomba desa/kelurah-
an yang terselenggara.

Dengan laporan ini, kita mencoba men-
catat, semua  pihak yang terkait dengan 
pelaksaan lomba desa, khususnya tim 
penilai lomba, bekerja dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, sehingga ke-
giatan ini benar-benar mampu menjadi 
ajang dalam mengukir prestasi bagi desa 
yang memang dan pantas untuk meraih-
nya. Nilai-nilai objektivitas  harus men-
jadi landasan pokok dalam pelaksanaan 
penilaian, hindari nepotisme, yang dapat 
menurunkan semangat  para peserta lom-
ba. Dan itulah yang coba kami turunkan 
dalam beberapa laporan, yang didukung 
dengan keberhasilan lomba pasar desa 
se-Jawa Timur, dan profi l petugas yang 
terkait dengan proses pemberdayaan ma-
syarakat.

Tak lupa juga diturunkan, profi l so-
sok perempuan sebagai kepala desa di 
Banyuwangi. Selamat membaca!.
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Desa Cokrokembang, 
Kec. Ngadirejo, Kab. 
Pacitan, terpilih seba-
gai pemenang I dalam 

Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa 
Timur 2013. Sedangkan Kelurahan 
Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri, 
ditetapkan sebagai pemenang I 

untuk kategori kelurahan. Para pe-
menang ini ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Gubernur Jawa Timur 
No. 188/429/KPTS/013/2013.

Atas keberhasilannya seb-
agai juara I, Desa Cokrokembang 
akan menerima penghargaan dan 
uang pembinaan dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 70 
juta. Sedangkan Desa Rejomulyo 
akan menerima penghargaan dan 
uang Rp 60 juta dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Penghargaan 
dan hadiah tersebut rencananya 
akan diserahkan Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasih, 
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Tim juri melakukan klarifi kasi lapangan di Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirejo, Kab. Pacitan.

Laporan UtamaLaporan Utama

Desa Cokrokembang, Pacitan 
Juara I Lomba Desa Tk. Jatim 

Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri, Juara I Tingkat Kelurahan
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M.Si, pada acara malam ramah 
tamah dengan pemenang Lom-
ba Desa dan Kelurahan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur 2013 di Hotel 
Simpang Surabaya, 16 Agustus 
2013.

Sebelum menghadiri malam 
ramah tamah, seluruh perwakilan 
pemenang Lomba Desa dan Kelu-
rahan akan mengikuti pidato kene-
garaan Presiden RI, Susilo Bam-
bang Yudhoyono dari Gedung DPR 
RI di Gedung DPRD Provinsi Jawa 
Timur. Esoknya, 17 Agustus, selu-
ruh perwakilan mengikuti upacara 
detik-detik Proklamasi di Gedung 
Negara Grahadi dengan inspek-
tur upacara Gubernur Jawa Timur, 
Soekarwo.

Lomba Desa dan Kelurahan 
bertujuan mendorong peningkatan 
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Tim Penilai di Kelurahan Kelun, Kota Madiun.
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Pemenang Lomba Desa/Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013

Desa

Pemenang I - Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirejo, Kab. Paci-
tan
Pemenang  II - Desa Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo
Pemenang III - Desa Janggan, Kec. Poncol, Kab. Magetan
Pemenang IV- Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik

Kelurahan

Pemenang I - Kelurahan Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri
Pemenang II - Kelurahan Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun
Pemenang III - Kelurahan Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. 
Banyuwangi
Pemenang IV - Kelurahan Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar
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Laporan UtamaLaporan Utama

partisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan, serta untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan pembangunan 
desa dan kelurahan dengan me-
lihat pada orisinalitas gagasan, 
kreativitas, aktivitas, dan upaya 
penguatankelembagaan, pening-
katan motivasi serta semangat 
swadaya gotong royong masyara-
kat. Sasaran Lomba Desa dan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 adalah  desa 
dan  kelurahan  juara I  Tingkat  
Kabupaten/Kota di  Jawa Timur 
dengan melalui proses penilaian 
dari tingkat kecamatan.

Ditemui di ruang kerjanya Su-
riaman, SH, M.Si, Kepala Bidang 
Sosi al Budaya Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, mengatakan, perlom-
baan  desa dan kelurahan pada 
hakekatnya sebagai salah satu 
upaya untuk mendorong usaha 
pembangun an masyarakat atas 
dasar tekad dan kekuatan sendiri 
melalui pe nguatan kelembagaan, 
peningkatan motivasi, partisipasi 
masyarakat dan swadaya gotong-
royong masyarakat di desa dan ke-
lurahan. 

“Selain itu perlombaan desa/
kelurahan ini sekaligus mengevalu-
asi keberhasilan usaha-usaha 

masyarakat dalam pembangunan 
desa dan kelurahan dengan meli-
hat lonjakan perkembangan pem-
bangunan desa dan kelurahan  
selama dua tahun terakhir,” kata 
Suriaman.

Dikatakannya, sasaran perlom-
baan desa dan kelurahan tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2013 
adalah  desa dan  kelurahan  juara 
I  tingkat  kabupaten/kota di  Jawa 
Timur dengan melalui proses pe-
nilaian dari tingkat kecamatan.

Penilaian Lomba Desa/Kelurah-
an ini melalui proses penilaian dan 
klarifi kasi berjenjang.

Sebelumnya, pada Mei 2013, 
dilakukan penilaian administrarif, di 
mana juri memberi penilaian atas 
laporan perkembangan pemba-
ngunan desa dan kelurahan  sesuai  
delapan indikator serta didukung 
data yang dikirim dari kabupaten/
kota.

Adapun delapan indiaktor terse-
but meliputi pendidikan, kesehatan 
masyarakat, ekonomi masyarakat, 
keamanan dan ketertiban, parti-
sipasi masyarakat, pemerintahan 
desa dan kelurahan, lembaga ke-
masyarakatan dan pemberdayaan 
dan kesejahteraan keluarga.

Mei sampai 1 Juni 2013 adalah 

tahap penilaian presentasi, di mana 
masing- masing  nominator me-
maparkan keberhasilan dan inovasi  
pembangunan yang dilaksanakan 
selama dua tahun terakhir sesuai 
delapan indikator, dilakukan oleh 
kepala desa/kelurahan, badan  per-
wakilan desa, LKMD atau sebutan 
lain serta TP-PKK desa/kelurahan  
serta wawancara  langsung den-
gan Tim Penilai Tingkat Provinsi.  
Hasil penilaian presentasi menen-
tukan urutan empat desa  dan  em-
pat kelurahan calon juara Perlom-
baan Desa dan Kelurahan  Tingkat 
Provinsi. 

Usai melakukan serangkaian 
tahapan tersebut, pada Juni 2013 
dilakukan penetapan juara, dengan  
akumulasi nilai dari setiap tahapan 
penilaian untuk menentukan juara I  
sampai IV desa dan juara I sampai 
dengan IV kelurahan.  

Adapun penilaian  Lomba Desa 
dan Kelurahan  di tingkat  kecamatan 
dilakukan pada bulan  Fe bruari sam-
pai dengan Maret 2013. Hasil pe-
nilaian dan penetapan juara Lomba 
Desa dan Kelurahan Tingkat Keca-
matan sudah diterima di tingkat ka-
bupaten/kota Maret 2013.

Desa Cokrokembang, Kec. 
Ngadirejo, adalah sentra batik di 
Kabupaten Pacitan. Hampir ma-
yoritas penduduknya, khususnya 
ibu-ibu, terlibat dalam kerajinan 
batik. Anak-anak juga sudah pintar 
membatik. “Menariknya, di SD di 
Desa Ngadirejo ada ekstrakulikuler 
membatik. Tujuan ekstrkulikuler ini 
selain melestarikan budaya adalah 
juga untuk mengajari anak-anak 
terampil membatik,” kata Suriaman 
yang juga Ketua Tim Klarifi kasi 
Lapangan Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2013. Kerajinan batik 
di Desa Cokrokembang sejauh ini 
sudah berhasil menjadi penopang 
perekonomian penduduk setempat. 
(res)

Ibu - ibu PKK Kediri menunjukan hasil kerajinannya.
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Pagi itu, suasana di pasar 
ramai. Para pembeli lebih 
banyak memadati stan 
dan bagian penjual sa-

yur mayur dan sembako. Tapi, be-
lum sempat menawar sayur yang 
dipilihnya, Suprapti disibukkan si 
kecil yang tengah digendongnya, 
minta ASI (air susu ibu). Ibu muda 
ini harus memberikan pelayanan 
khusus. Ia pun langsung menuju ke 
Posmicu Corner (pos minum susu)  
yang disediakan di sebuah sudut di 
pasar itu.

Suprapti dan sejumlah ibu yang 
lain, merasa nyaman bila sedang 
berbelanja di pasar tradisional itu. 
Tempat yang bersih, para peda-
gang yang berjualan, baik di kios, 
lapak maupun lesehan, sadar akan 
pentingnya menjaga kebersihan. 
Sebelum pasar berakhir pada 
siang hari, masing-masing mem-
buang sampah di lokasi yang telah 
disediakan. 

Demikianlah, suasana pasar di 
Desa Pojok, Kecamatan Kwadung-
an, Kabupaten Ngawi, yang ber-
hasil meraih juara I dalam Lomba 
Pasar Tradisional se-Jawa Timur 
tahun 2013. ”Kami menyadari, satu 

di antara daya tarik pasar tradisi-
onal adalah menjaga kebersihan,” 
tutur Nandang Susilo, Kepala Desa 
Pojok, yang dilantik  pada 17 Juli 
lalu untuk periode kedua, pada 
Gema Desa. Hal ini dibenarkan Su-
parmi, Kepala Pasar Pojok.

Memang, pasar tradisional ma-
sih menjadi jujugan warga Ngawi 
untuk berbelanja kebutuhan sehari-
hari. Pun kondisinya tak lagi identik 
dengan pemandangan kumuh. Ti-
dak mengherankan bila pasar tra-
disional di wilayah setempat mam-
pu bersaing dengan toko modern 

yang kini menjamur.
Hal itu tidak lepas dari makin 

tumbuhnya kesadaran di kalangan 
pedagang pasar seputar kebersih-
an melalui pembinaan berkelan-
jutan. Kebersihan pasar men-
jadi modal utama bertahan dari 
gempuran pasar modern, selain 
manajemannya yang bagus. 

Tentang kisah perjalanannya, 
Pasar Pojok pada awalnya para 
pedagang menggelar dagangan-
nya di tanah kas desa dengan 
mendirikan lapak dari bambu, dan 
hanya berdagang pada hari pasar-

Pasar Pojok, Juara I Pasar Desa se-Jatim 

Dari Pasar Nangka, Ekonomi 
Warga pun Berdaya

Keberadaaan pasar desa 
menapaki perkembangan 

lebih maju dibanding 
desa lain. Prestasi sebagai 

Juara I Lomba Pasar se-
Jawa Timur berhasil diraih 
Pasar Pojok, tahun 2013.
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Salah satu aktivitas di Pasar Pojok, Desa Pojok, Kec Kwadengan, Ngawi.



Edisi Juli 2013

an Wage. Di dalam pasar ini ter-
dapat tempat yang dikeramatkan 
warga desa setempat , yang se-
tiap tahun menggelar acara Ber-
sih Desa dengan mempergelarkan 
pertunjukan wayang kulit.

Pasar Pojok dulu dikenal de-
ngan nama Pasar Nangka, karena 
ada pohon nangka besar di tempat 
tersebut. Pada saat pasar ini sema-
kin ramai dan pedagang bertam-
bah, pasar tersebut hampir ditutup 
dan dialihkan ke Pasar Kendung 
Kecamatan Kwadengan. Namun, 
para pedagang tetap memperta-
hankannya.

Pada 1969, semasa Ke-
pala Desa Pojok dipegang Parto 
Sudarno membuat kebijakan ke-
pada masyarakat desa bahwa para 
pedagang untuk membuat kios 
tanpa dibebani biaya kontrak atau 
pun retribusi selama 8 tahun, dan 
dibangunkan los di tanah kas desa. 
Maka, berdirilah kios-kios dan los 
pasar, yang akhirnya dikenal se-
bagai Pasar Pojok.

Pada 2009, dengan adanya 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan 
(PNPM-MPd), Kades Nandang 
Susilo bersama lembaga desa, 
tokoh masyarakat dan para peda-

gang mengadakan musyawarah 
untuk membangun Pasar Pojok 
dengan dana tersebut. Setelah di-
lakukan perbaikan, maka Pasar 
Pojok semakin baik dan para pe-
dagang dapat tertata dengan rapi 
hingga saat ini.

Kini, di Pasar Pojok dengan 
aktivitas setiap hari, terdapat 73 
unit, 90 lapak dan 141 pedagang 
lesehan. Menurut Suparmi, jumlah 
pedagang asal Desa Pojok sendiri 
sebanyak 136, sedang pedagang 
dari desa sekitarnya sebanyak 168. 
Sementara, jumlah barang dagang 
dan komoditi, mulai dari sayur ma-
yur 18 orang, dagang, ikan, ayam 
sebanyak 47 orang, makanan 16 
orang, kebutuhan pokok 87 orang, 
produk agribis sebanyak 12 orang. 
Selain itu, ada produk rumah tang-
ga sebanyak 10 orang, garmen 
sebanyak 45 orang, perhiasan 9 
orang, produk kosmetik seorang 
dan lain-lain sebanyak 68 orang.

Untuk menjaga keberlangsung-
an dengan nyaman, Pasar Pojok 
memberikan fasilitas antara lain, 
kantor pasar, sumur, kamar mandi, 
toilet, musola, pos satpam, lahan 
parkir, tempat pembuangan sam-
pah dan saluran pembuangan. 
Dengan demikian, pasar tradisional 

yang diperkirakan mencapai Rp 
500 juta perputaran uang setiap 
harinya, menjadi daya tarik bagi 
warga desa setempat dan seki-
tarnya. 

Akhirnya, Pasar Pojok berhasil 
menyabet juara I pasar tradisional 
terbaik 2013 tingkat Jawa Timur. 
Pasar tradisional ini menyingkir-
kan pesaingnya, dari Banyuwangi, 
Lamongan dan Blitar.  Tentu saja, 
prestasi tersebut membuat Bupati 
Ngawi, Ir Budi Sulistyono, berba-
hagia karena daerah yang dipim-
pinnya berhasil memperoleh predi-
kat terbaik. Hal ini tidak lepas dari 
makin tumbuhnya kesadar an di 
kalangan pedagang pasar sepu-
tar kebersihan melalui pembinaan 
berkelanjutan yang dilakukan 
Pemkab. “Kebersihan pasar men-
jadi modal utama bertahan dari 
gempuran pasar modern, selain 
manajemennya yang bagus,” kata 
M Sodiq Tri, Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat Pemkab 
Ngawi, pada Gema Desa, di tempat 
terpisah.

Aspek kebersihan menjadi har-
ga mati jika pasar tradisional ingin 
tetap eksis.  “Biasanya pedagang 
membawa tas kresek untuk mem-
bersihkan sampah sisa dagangan-

0808
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nya, dan dikumpulkan di tong sam-
pah terdekat, sehingga dipastikan 
tidak ada satu pun sampah yang 
tercecer,” ungkapnya.

Tak hanya tempat sampah or-
ganik dan anorganik, di setiap 
sudut pasar dilengkapi fasilitas cuci 
tangan plus sabun. Sarana prasa-
rana lainnya seperti kamar mandi 
pun selalu bersih. 

Tidak hanya itu, ada juga fasili-
tas penunjang seperti Pos ASI, 
dan alat pemadam ringan. “De-
ngan semua fasilitas itu dipastikan 
pengunjung akan merasa nyaman 
belanja di pasar tradisional, karena 
tak ada kesan kumuh dan bau,” 
ujar Sodiq. 

Di sisi lain, kelengkapan barang 
dagangan, dan los yang tertata rapi 
dengan biaya sewa murah mem-
buat perekonomian pasar di per-
batasan Ngawi-Magetan itu kian 
menggeliat. Terbukti, dari sekitar 
300 pedagang yang berjualan, sep-
aro lebih berasal dari Desa Pojok. 

“Dagangan yang dijual lengkap 
dan murah, sehingga banyak warga 
pinggiran Magetan dan Ngawi yang 
memilih berbelanja di pasar ini,” kata 

Suparmi, kepala Pasar Pojok.

Yang cukup menggembirakan, 
bagi Pemkab Ngawi, Pasar Desa 
Pojok akan dijadikan pilot pro-
ject. Tahun ini, pemkab juga mu-
lai mengembangkan pasar di ka-
wasan perbatasan lainnya, seperti 
Karangjati, Kendal, dan Mantingan, 
untuk menstimulus peningkatan 
dan pemberdayaan perekonomian 
kelas bawah. 

Pemkab Ngawi pun  mati-ma-
tian melindungi pedagang pasar 
dengan menerbitkan perda zonasi 
bagi pasar modern. Yakni, pasar 
moderen boleh berdiri dengan 
jarak minimal satu kilometer dari 
pasar tradisional.

Pasar Desa Pojok memang 
layak dinilai terbaik, karena terma-
suk pasar  tradisional yang setiap 
tahunnya memberikan  kontribusi 
yang besar bagi Desa Pojok. Peng-
hasilan asli desa (PADES), de ngan 
keberadaan pasar tradisional ini, 
mencapai Rp 1 milyar  lebih. Se-
hingga meningkatkan pendapatan 
ekonomi desa, khususnya  dan 
juga PAD Kabupaten Ngawi. 

Selain itu, juga meningkat-
kan dinamika aktivitas ekononomi 
pedesaan dan mampu meningkat-

kan arus distribusi barang dan jasa 
dalam rangka pemenuhan barang 
produksi, sehingga dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi di daerah 
pedesaan. Hal ini jelas mengimple-
mentasi sejauh mana Peraturan 
Mendagri Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Agaknya, Pasar Desa Pojok 
memang memenuhi kriteria dalam 
penilaian berhasil dari berbagai 
aspek. Yakni, aspek kelembagaan, 
aspek manajemen, aspek kerapi-
an penataan dan aspek pengem-
bangan kearah ke depan sesuai 
potensi yang ada di desa seperti 
potensi lahan. Pasar desa Pojok 
ini memiliki keistimewaan dalam 
penilaian, yaitu ada tempat Mikcu 
(tempat untuk menyusui bagi ibu 
dan anak balitanya) dan tempat 
untuk mencuci tangan serta penge-
lolaan limbah pasar untuk kompos 
yang tidak ditemukan pada peserta 
lomba pasar desa di 7 Kabupaten 
lain di Jatim. (yad)
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Suparmi, kepala Pasar Pojok. pedesaan dan mampu meningkat-

Laporan UtamaLaporan Utama
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Lurah Pojok, Nandang Susilo (tengah) 
bersama Kepala Pasar, Suparmi, dan 
pengelola pasar desa tersebut lainnya.
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Bila tahun lalu terjadi banjir 
akibat luberan sungai di 
Madiun, Kelurahan Ke-
lun adalah satu di antara 

kawasan yang terkena akibatnya. 
Namun, hal itu tak berarti membuat 
masyarakat setempat berputus 
asa. Justru hal itu memacu warga-
nya untuk terus bergerak berbenah 
diri.

Perkembangan kelurahan ini, 
didukung dengan kehadiran dua 
kawasan perumahan, sejak sepu-
luh tahun terakhir. Sehingga, kegai-

rahan masyarakat setempat dalam 
berusaha pun terlihat makin maju. 
Memang, penduduk asli di kelurah-
an ini sebagian besar petani. Na-
mun, dengan adanya dua kawasan 
perumahan, menjadikan profesi 
dan mata-pencarian warganya kian 
beragam. Selain pertanian, ada 
yang bergerak di bidang industri 
kecil, pedagang, bidang jasa, PNS 
dan anggota TNI.

Tahun 2013, Kelurahan Ke-
lun termasuk empat besar Lomba 
Kelurahan se-Jawa Timur. Kese-

jahteraan pun tampak dari kompo-
sisi warganya. Dari total 1264 ke-
pala keluarga di Kelurahan Kelun, 
terdiri dari 238 keluarga sejahtera 
1, 175 keluarga sejahtera 2,  522 
keluarga sejahtera 3. Sedang kelu-
arga sejahtera 3 plus sebanyak 282 
keluarga. Hanya 47 keluarga yang 
terhitung keluarga prasejahtera.

Kelurahan Kelun, Kecamatan 
Kartoharjo, menjadi sentra industri 
tempe. Industri rakyat ini telah dirin-
tis sejak 1979 oleh Sukio, yang kini 
telah menyerap tenaga kerja dari 

Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun

Sentra Industri Tempe, Dijiwai 
Watak Gotong Royong

10
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Kesiapan Kelurahan Kelun ketika dikunjungi Tim Penilai Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur, 2013.
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warga Kelun sendiri 150 orang. Be-
lum lagi warga lain yang membuka 
usahanya sendiri. Selain itu, warga 
juga menjadi perajin telor asin dan 
jamur.

Dalam sehari, industri tempe 
di sini menghasilkan sebanyak 
2,5 hingga 2,8 ton tempe. Semua 
hasilnya, dipasarkan di Pasar Be-
sar Kota Madiun.

Meski belum terbentuk Badan 
Usaha Milik Kelurahan (BUMKel), 
namun secara embrional Kelurah-
an Kelun telah membentuk Kope-
rasi Wanita dan Koperasi Pertani-
an, yang setiap tahun mengadakan 
rapat anggota.

Kemampuannya berswadaya 
dalam memperbaiki keadaan, men-
jadi kesadaran yang patut menjadi 
perhatian. Sebagaimana diketa-
hui, Kelurahan Kelun kerap terjadi 
banjiri di musim penghujan akibat 

luberan sungai Madiun. Namun, 
sejak 2011 warga berswadaya un-
tuk membikin pintu air, guna men-
gurangi besaran debet air yang 
mengaliri ke kawasan warga. 

“Kami memang harus meng-
gerakkan kemampuan warga 
agar bisa mengasi masalah yang 
dihadapi sendiri,” kata Lurah Ke-
lun, Dedi Purnomo kepada Gema 
Desa, belum lama ini.

Di kelurahan ini, warga pun 
menunjukkan wajah kerukunannya 
terhadap perbedaan keyakinan 
dan agama. Terdapat 8 masjid dan 
1 gereja. Kehidupan keagamaan 
di sini, terlihat begitu damai dan 
saling menghormati. “Kebetulan, 
dalam sejarahnya, tempat-tempat 
ibadah itu merupakan wakaf dari 
almarhum H Ibrahim pada tahun 
1960an,” tutur Dedi, yang lulusan 
STPDN Bandung.

Keamanan pun terjaga, kare-
na kesadaran dari warga sendiri. 
Apalagi, di antara warga terdapat 
persatuan pencak silat Setia Hati 
Terate dan Setia Hati Kenanga. 
Bila ada kegiatan yang melibatkan 
warga, kedua persatuan pencak 
tersebut berpartisipasi untuk me-
nyukseskan hajatan bersama.

Yang nampak dari kehidupan 
masyarakat secara umum di sini, 
adalah terpeliharanya sifat kego-
tongroyongan. Hal itu dibuktikan, 
bukan hanya di antara warga asli 
di kelurahan tapi juga menyatunya 
antara warga pendatang yang ting-
gal di perumahan dan warga kam-
pung Kelurahan Kelun.

Di Kelurahan Kelun, terdapat 
PAUD Flamboyan.  PAUD Flam-
boyan berdiri tahun 2007, tepatnya 
tanggal 18 juli 2007, dengan kon-
sep integrasi Posyandu. Warga 
Kelun, di antaranya sebagai kader 
Posyandu, merasa tergerak untuk 
mendirikan PAUD karena banyak 
anak usia 2 hingga 5 tahun yang 
hanya mainan tanpa arah. Kare-
na, mayoritas anak-anak ditinggal 
orang tuanya bekerja di sawah. 

Seolah-olah anak hanya butuh 
makan, padahal anak-anak juga 
butuh pendidikan yang bisa disam-
paikan lewat permainan. Karena 
usia anak-anak itu adalah usia 
emas, kelak 20 atau 25 tahun yang 
akan datang, anak-anak inilah yang 
akan memimpin negara kita, mau 
dibawa kemana negara kita, ter-
letak di tangan mereka. Begitulah 
kesadaran para kader Posyandu di 
Kelurahan Kelun.

Dari fenomena yang ada itulah, 
mereka merasa sangat prihatin dan 
sangat disayangkan bila anak-anak 
itu kita biarkan begitu saja. Akhir-
nya,  mereka sepakat mendirikan 
PAUD yang dinamakan sema de-
ngan Posyandunya, Flamboyan.

Pada saat berdiri, PAUD ini 

Profi l KelurahanProfi l Kelurahan



Edisi Juli 201312

menempati palastren masjid. De-
ngan demikian, mereka pun harus 
ekstra keras dalam hal kebersihan 
karena berkaitan dengan tempat 
ibadah. ”Alhamdulillah sejak tahun 
2010, kami telah memiki gedung 
sendiri. Hal ini bisa terwujud ber-
kat kerja sama antara pengelola 
PAUD, pemerintah dan yang utama 
adalah kerja sama dengan ma-
syarakat sekitar PAUD. Tanpa ban-
tuan warga yang peduli, kami tidak 
bisa berdiri seperti sekarang ini,” 
tutur Dedi Purnomo, Lurah kela-
hiran Tulungagung 14 September 
1976 ini.

Aktivitas Posyandu bukan 
saja memberikan pelayan kepada 
anak-anak, melainkan juga ke-
pada para warga berusia lanjut. 
“Kami dirikan Posyandu Lansia, 
yang setiap bulan mengadakan 
pertemuan. Belum lagi kegiatan 
PKK yang setiap tanggal 5 me-
ngadakan pertemuan bersama 
RT dan RW,” kata Dedi.

Pada kegiatan pertemuan itu-
lah, di antara program-program 
Pemerintah Kota Madiun dibahas 
untuk dilanjutkan kepada warga. 
Tentu saja, program Dasa Wisma 
pun menjadi perhatian penting di 

Kelurahan Kelun.
Sebuah catatan menarik tentang 

Kelurahan Kelun. Dalam penelitian 
belum lama ini menunjukkan pan-
dangan tentang kemiskinan. Menu-
rut masyarakat Kelurahan Kelun 
Kecamatan Kartoharjo Kota Ma-
diun, masalah tersebut dipahami 
secara berbeda-beda oleh setiap 
masyarakat. Hal ini dikarenakan 
adanya pemahaman yang berbeda 
dan masyarakat mempunyai indi-
kator yang berbeda, sebagai hasil 
dari penafsiran makna-makna sub-
jektif dan objektif yang diberikan 
individu atas tindakan yang penuh 
arti. 

Masyarakat Kelurahan Kelun 
yang benar-benar tidak mampu  

merespon dengan positif. Mere-
ka berharap program ini berlanjut 
terus dan tidak  sampai terputus, 
karena bagi mereka sangat mem-
bantu sekali untuk keluarga seperti  
mereka. Sedangkan bagi masyara-
kat yang sebenarnya tidak berhak 
mendapatkan  bantuan ini, program 
ini dijadikan kesempatan mencari 
peruntungan untuk ikut  menikma-
ti uang subsidi. Di lain hal ketika 
terdapat penolakan membuktikan 
bahwa  tidak semua orang miskin 
mau mendapat bantuan. Harga diri 
yang kuat dan ketaatan  kepada 
agama serta merasa masih mampu 
mencukupi kebutuhan hidup, lebih  
berharga daripada menerima belas 
kasihan bantuan. (yad)
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“Kami sudah lama 
m e n i n g g a l k a n 
campuran sulfi t. 
Karena ternyata, 

yang nonsulfi t justru mempunyai 
keistimewaan dalam hasil bagi 
kami,” kata Gde Parsa Susila, 
Ketua Kelompok Tani Penderes 
Gula Kelapa, Dusun Belibis, Desa 
Patoman, Kecamatan Rogojam-
pi, Kabupaten Banyuwangi, pada 
Gema Desa, belum lama ini.

Menurut Gde Parsa, bertani 
dengan gula kepala nonsolfi t 

lebih menguntungkan ketimbang 
gula kelapa sulfi t. Sebab, pema-
saran  gula nonsulfi t lebih mudah 
ketimbang gula sulfi t. Gede men-
gaku, saat ini dalam tiap minggu 
dia bisa memasok gula nonsulfi t 
ke PT Indofood hingga 10 ton. 
“Penjualan gula nonsulfi t harga-
nya stabil dan cenderung naik 
terus,” ungkap Gede. 

Menurut lelaki kelahiran 31 
Juli 1976 ini, harga gula sulfi t di 
pasaran, kini berkisar 7.500 hing-
ga Rp 8.000 per kilogram. “Ka-

Kelompok Tani Penderes Gula Kelapa, 
Desa Patoman, Kec. Rogojampi, Banyuwangi

Yang Alami Berharga Tinggi
Gula kelapa atau gula jawa 
telah dikonsumsi masyara-

kat. Ia mudah diperoleh 
di pasar-pasar tradisional 
dan tetap menjadi daya 

tarik bagi konsumen. Say-
angnya, karena ingin agar 
tampak menarik, banyak 

petani yang menggu-
nakan asam sulfi t sebagai 

campuran gula kelapa.

Para pengurus Kelompok Tani Penderes Gula Kelapa Desa Patoman, bersama petugas dari Bapemas Banyuwangi.
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lau harga gula nonsulfi t harganya 
lebih mahal, yakni mencapai Rp 
9.800. Harga itu stabil dan tidak 
tergantung musim,” tambahnya.

Ada perbedaan antara gula 
kelapa sulfi t dan nonsulfi t. Yang 
sulfi t, berwarna coklat kekuning-
kuningan dan tampak bening. Se-
dang gula kelapa nonsulfi t, tam-
pak agak kecoklat-coklatan. Inilah 
yang dulu dikenal sebagai gula 
bathok, karena media cetakannya 
menggunakan tempurung kelapa.

Karena justru yang nonsul-
fi t lebih menggairahkan dalam 
harga, maka para petani di desa 
tersebut kini sama sekali tidak 
menggunakan sulfi t. Dengan har-
ga yang menggairahkan, pe tani 
pun akhir nya lebih sejahtera. Un-

tuk mening katkan kesejahte raan, 
petani dituntut meningkatkan 
produksi.

“Pasar sudah ada yang meneri-
ma hasil usaha petani penderes 
gula. Tugas para petani penderes 
sekarang hanya meningkatkan 
produksi,” kata Gde Parsa Susila, 
yang juga seorang success story 
petani gula nonsulfi t di Kota Gan-
drung. 

Desa Patoman juga pernah 
meraih Pro-Poor Award tahun 
2012, karena jerih payah para pe-
tani kelompok tani tersebut yang 
mencapai 50 anggota. Masing-
masing petani memiliki 40 hingga 
50 pohon kelapa, yang mencapai 
ketinggian 25 meter. “Pohon yang 
paling tinggi, justru lebih baik dan 

menghasilkan nira dengan kadar 
gula lebih baik,” tutur Sutomo (37), 
bendahara kelompok tani tersebut.

Pasar produksi gula kelapa 
nonsulfi t di Banyuwangi, memang  
semakin diminati pasar. Pihak PT 
Indofood sebagai produsen mem-
berikan kesempatan seluas-luas-
nya kepada petani Banyuwangi 
untuk memasok hasil produksi 
gula merah nonsulfi  terbanyak 
tanpa batas. Saat ini, produksi 
gula merah nonsulfi t Banyuwangi 
sekitar 1.344 ton setahun. Produk-
si gula nonsulfi  t itu 100 persen 
terserap untuk ke butuhan industri 
makanan PT Indofood.

Kesempatan pasar yang luas 
itu, patut dimanfaatkan sebaik-
baik nya untuk meningkatkan 

Pengolahan nira sebelum menjadi gula kelapa nonsulfi t di Desa Patoman, Muncar, Banyuwangi.
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produksi gula kelapa nonsulfi t.
Seperti diketahui, pasokan 

yang masuk ke PT Indofood dari 
Banyuwangi selama ini belum 
memenuhi satu persen kebutuh-
an gula merah nonsulfi t PT Indo-
food. Karena itu, mulai tahun 2013 
pemerintah Kabupaten Banyu-
wangi menggencarkan sejumlah 
pelatihan dan pendampingan bagi 
penderes. Melalui pelatihan itu, 
diharapkan para penderes bisa 
meningkatkan produksi gula ke-
lapa nonsulfi t. Petani gula kelapa, 
harus bangkit dan mandiri. Selama 
ini, para petani gula kepala tidak 
bisa mandiri karena ada ketergan-
tungan dengan pihak tengkulak.

Ketergantungan dengan teng-
kulak terjadi karena petani terben-
tur permodalan. Untuk menyele-
saikan persoalan itu, pemerintah 
daerah memfasilitasi para petani 
gula terhadap perbankan dalam 
mengakses modal. Selain dengan 
perbankan, pemerintah daerah 
juga akan memfasilitasi para petani 
gula dengan PT Jamsostek untuk 
mendapat cover asuransi perlin-
dungan sosial. Penderes termasuk 
profesi yang memiliki risiko kerja 
cukup tinggi. Karena itu, dalam 
melaksanakan aktivitas produksi, 
petani gula kelapa dan penderes 
harus memiliki cover asuransi. Ini-
lah yang menjadi gagasan pihak 

Pemkab Banyuwangi.
Kebetulan, para petani pend-

eres di Desa Patoman sudah men-
jadi anggota Jamsostek. Sehing-
ga, ada jaminan asuransi yang 
menjadikan aktivitas mereka ber-
jalan dengan lancar dan tenang.

“Berapa pun jumlahnya, PT Ind-
ofood siap menerima pasokan gula 
kelapa nonsulfi t dari Banyuwangi,” 
kata Bupati Abdullah Azwar Anas, 
seperti ditirukan Gde Parsa Susila. 
Ketika itu, ia mengikuti pelatihan 
“Peningkatan Kualitas Produksi 
Gula Nonsulfi t bagi Penderes dan 
Industri Kecil Menengah (IKM)” di 
Hotel Mahkota Plengkung, yang di-
hadiri Bupati Banyuwangi. (yad)

Hasil pengolahan gula kelapa nonsulfi t di Desa Patoman, Muncar, Banyuwangi.
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Sebagai pejabat yang suka 
akan kesenian, Sodiq 
juga dikenal sebagai pe-
nyanyi Campursari. Hobi 

yang dirintis sejak masa SMA itu-
lah yang hingga kini melekat dalam 
kehidupan sehari-hari ayah 3 putra 
dan seorang 

putri, kelahir an Kediri 15 Juni 1968 
ini.

Dalam melaksanakan tugas-
nya, Sodiq mempunyai konsep dan 
langkah strategis yang jitu. Sehing-
ga, atas upaya bersama jajarannya 
di Bapemas dan Pemdes Kabupat-
en Ngawi, berhasil meraih predikat 
juara I pasar desa se-Jawa Timur, 
tahun 2013. Pasar Desa dimaksud, 
diwakili Pasar Desa Pojok, Keca-
matan Kwadengan. 

Apa sesungguhnya, yang men-
jadi langkah strategisnya ? Hal itu, 
tentu saja tak lepas dari kondisi 
perekonomian masyarakat yang 
tengah berjalan saat ini.

Menjamurnya toko-toko swala-
yan dan minimarket hingga wilayah 
kecamatan di berbagai daerah, sem-
pat membuat gusar berbagai ka-
langan. Bila tetap dibiarkan, hal itu 
akan menggeser dan meminggirkan 
usaha ekonomi rakyat, seba gaimana 
keberadaan pasar-pasar tradisional 
yang telah lama ada.

Memang, harus ada kebijakan 
pemerintah untuk melindungi 

kebera an pasar tradisi onal di dae-
rah. Di Ngawi, misalnya, M So-

diq menga presiasi ada nya 
Perda khusus yang me-

ngatur soal tata pereko-
nomian dan kaitan-

nya de ngan 
keberadaan 

pasar tra-
d i s i o n a l 
tersebut. 

M Sodiq Tri, Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Ngawi

Pasar Tradisional 
Tetap Mempunyai Daya Tarik
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ebagai pejabat yang suka 
akan kesenian, Sodiq 
juga dikenal sebagai pe-
nyanyi Campursari. Hobi 

yang dirintis sejak masa SMA itu-
lah yang hingga kini melekat dalam 
kehidupan sehari-hari ayah 3 putra 
dan seorang 

putri, kelahir an Kediri 15 Juni 1968
ini.

g
en-Apa sesungguhnya, yang me
itu, jadi langkah strategisnya ? Hal 
disi tentu saja tak lepas dari kond
ang perekonomian masyarakat ya

tengah berjalan saat ini.
ala-Menjamurnya toko-toko swa
yahyan dan minimarket hingga wilay
em-kecamatan di berbagai daerah, se
ka-pat membuat gusar berbagai 
itulangan. Bila tetap dibiarkan, hal 

kanakan menggeser dan meminggirk
ana usaha ekonomi rakyat, seba gaima
onal keberadaan pasar-pasar tradisio

yang telah lama ada.
kanMemang, harus ada kebijak
ungi pemerintah untuk melindu
ae-kebera an pasar tradisi onal di d
So-rah. Di Ngawi, misalnya, M S
nya diq menga presiasi ada n
me-Perda khusus yang m
ko-ngatur soal tata pere
n-nomian dan kaitan

nya de ngan 
keberadaan 

pasar tra-
d i s i o n a l 
tersebut.

Hari itu, terdapat pawai dalam memperingati hari jadi 
Kabupaten Ngawi. Sebagai pejabat di lingkungan 
Pemkab Ngawi, ia harus turut berpartisipasi untuk 

menyukseskannya. Kebetulan, ada jamasan pusaka di 
Pendopo Kabupaten Ngawi.  “Saya harus berpa kaian 

khas Jawa,” kata M Sodiq Tri, Kepala Bapemas dan Pem-
des Kabupaten Ngawi pada Gema Desa, belum lama ini.
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“Kami tetap melihat ada nya potensi 
pasar tradisi onal,” katanya.

Memang, ada hal-hal yang tak 
bisa diubah dari kebiasaan ma-
syarakat terhadap pasar tradisio-
nal. Yakni, menyangkut kebiasaan 
dan etos kerja. Mereka terbiasa 
dengan mulai kerja subuh hing-
ga pada sekitar pukul 09.00 su-
dah harus selesai bekerja. Dalam 
pandang an Sodiq, hal itu menjadi 
mindset (pola pikir) mereka, yang 
harus diubah bila ingin menyesuai-
kan dengan kondisi sekarang.

Keyakian Sodiq, pasar tradision-
al tetap memiliki daya tarik karena 
beberapa hal. Seperti menyediakan 
sayur-mayur yang masih segar, 
tidak diawetkan di kulkas. Barang-
barangnya pun bisa ditawar, dan 
relatif lebih murah bila dibanding-
kan dengan pasar modern, seperti 
swalayan atau minimarket.

Namun, yang lebih penting dari 
itu adalah kenyamanan berbelanja, 
dengan menjaga kondisi bersih dan 
sehat harus jadi perhatian penting 
pelakunya. Dalam kaitan ini, Sodiq 

menganjurkan setiap pasar tra-
disional di Ngawi dikelola de ngan 
memperhatian hal-hal penting 
tersebut.

“Kebiasaan cuci tangan pakai 
sabun, penting artinya. Demikian 
juga memilih tisu, yang putus dan 
penggunaan sabun cair. Ini yang 
kebetulan telah kami praktikkan 
di Pasar Pojok. Setiap pedagang 
wajib membawa tas kresek untuk 
mengumpulkan sampahnya,” kata 
Sodiq.

Dengan pasar sehat dan bersih, 
niscaya masyarakat secara umum 
akan tertarik untuk berbelanja di 
pasar tradisional. Langkah ini me-
mang perlu adanya intervensi dari 
pemerintah. Bukan saja pasar se-
hat dan bersih. Lebih dari itu, ha-
rus ada wangi-wangian di toilet, 
yang setiap kali harus dijaga dan 
dibersih kan.

Hal istimewa lainnya adalah 
fasilitas untuk ibu menyusui. Para 
pembeli, yang kebetulan tengah 
menyusui bayinya, tetap berke-
sempatan untuk menunaikan 

tugasnya dengan disediakan Pos-
micu. Inilah ruang khusus, yang 
bisa digunakan guna menyusui 
bayinya, saat berbelanja di pasar. 
Juga ada ruang khusus bagi pero-
kok.

Terkait dengan adanya upaya 
menjaga kebersihan, membutuh-
kan perhatian serius bila menyang-
kut soal sampah. Sampah pasar, 
betapa pun, persoalan penting 
yang bila luput dari perhatian akan 
membuat citra buruk pada pasar 
tradisional.

“Kebetulan, konsep kami de-
ngan composting. Yakni, menjadi-
kan sampah-sampah dari pasar, 
khususnya sampah organik, di-
masukkan composting agar bisa 
dimanfaatkan. Misalnya, untuk pu-
puk,” tutur Sodiq. 

Sodiq sebenarnya ingin bertu-
tur banyak soal berbagai hal ter-
kait dengan pemberdayaan ma-
syarakat di daerahnya. Sayang, ia 
keburu harus berdadan sebelum 
mengikuti acara jamasan pusaka di 
Pendopo Kabupaten Ngawi. (yad)

M Sodiq Tri (kanan) ketika memimpin rapat persiapan penilaian Lomba Pasar Desa di Kabupaten Ngawi.



Tim juri melakukan klarifi kasi di Ke-
lurahan Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota 

Madiun. (foto bawah)

Bupati Pacitan menyambut kedata-
ngan tim juri lomba desa dan kelurah-

an tahun 2013.
Ketua tim juri, Suriaman, memberi 
sambutan di Desa Cokrokembang, 

Kec. Ngadirejo, Kab. Pacitan.

Tim Juri melakukan Klarifi kasi 

Tim juri di Kel. Rejomulyo, 
Kec. Kota, Kota Kediri.   

Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi, meninjau ternak warga Desa 
Janggan, Kec. Poncol, Kab. Magetan. (foto atas)

Bupati Magetan memberi sambutan selamat datang kepada tim juri 
lomba desa dan kelurahan.(foto kiri)
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Pengembangan masyara-
kat sejatinya merupakan 
proses, dan aspek ter-
penting dari integrasi 

proses tersebut adalah melibat-
kan masyarakat itu sendiri. Proses 
pengembangan masyarakat harus 
menjadi sebuah proses yang di-
miliki, dikuasai dan dilangsungkan 
oleh mereka sendiri karena ma-
syarakat sendirilah yang mengerti 
akan kebutuhan, potensi, dan sum-
ber daya yang mereka miliki.

Inti dari pengembangan ma-
syarakat adalah proses pening-
katan kesadaran masyarakat itu 
sendiri. Salah satu aspek dari 
peningkatan kesadaran adalah 
terbukanya peluang-peluang un-
tuk tindakan menuju perubahan. 
Peningkatan kesadaran itu dapat 
dicapai melalui beberapa strategi, 
diantaranya melalui kebijakan dan 
perencanaan, aksi sosial dan poli-
tik, dan melalui pendidikan dan pe-
nyadaran. 

Pemberdayaan melalui pendi-
dikan dan penyadaran menekan-
kan pentingnya suatu proses edu-
katif atau pembelajaran (dalam 
pengertian luas) dalam melengkapi 
masyarakat untuk mening katkan 
keberdayaan mereka, sehingga 
masyarakat memiliki gagasan-
gagasan, pemahaman, kosakata, 
dan keterampilan bekerja menu-
ju perubahan yang efektif dan 
berkelanjutan. (Ife dan Tesoriero, 
2008: 148 dan 350).

Dalam pengembangan kapasi-
tas di suatu komunitas masyara-
kat, harus disadari bahwa setiap 

masyarakat berbeda-beda. Mereka 
memiliki karakteristik budaya, geo-
grafi , sosial, politik, dan demografi  
yang unik, sehingga pengalaman 
pengembangan kapasitas di suatu 
komunitas masyarakat belum tentu 
dapat berjalan di masyarakat yang 
lain bahkan sangat beresiko men-
galami kegagalan dan melemah-
kan pengalaman orang-orang dari 
masyarakat tersebut karena hal itu 
bukan proses yang cocok untuk 
mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 
342).

Tujuan pengembangan ma-
syarakat adalah membangun kem-
bali masyarakat sebagai tempat 
pengalaman penting manusia, 
untuk memenuhi kebutuhan ma-
nusia, dan membangun kembali 
struktur-struktur negara dalam hal 
kesejahteraan, ekonomi global, 
birokrasi, elite profesional, dan se-
bagainya yang selama ini kurang 
berperikemanusiaan dan sulit diak-
ses. Tujuan dari sebuah usaha 
pengembangan masyarakat di-
katakan berhasil apabila proses 
yang dilaksanakan menuju ke arah 
pencapaian tujuan.

Berdasarkan kajian mengenai 
ruang lingkup pemberdayaan ma-
syarakat, diketahui bahwa pem-
berdayaan masyarakat harus dilak-
sanakan baik pada tataran sistem, 
kelembagaan dan individu. Sejalan 
dengan hal tersebut, pengembang-
an kapasitas dalam upaya untuk 
mengembangkan masyarakat juga 
harus dilakukan pada tataran yang 
sama, yaitu pada tataran sistem, 
kelembagaan dan individu.

Peningkatan kapasitas dalam 
tataran sistem meliputi usaha 
yang bersifat luas dan banyak 
menekankan keterlibatan pemerin-
tah dan pemegang kekuasaan lain-
nya terutama dalam mengembang-
kan sebuah sistem pembangunan 
yang berpihak kepada masyarakat. 
Dalam lingkup komunitas, proses 
peningkatan kapasitas adalah 
pada tataran kelembagaan komu-
nitas dan pada tataran individu ma-
syarakat.

Peningkatan kapasitas kelem-
bagaan berarti usaha untuk me-
ningkatkan peran dan mengem-
bangkan tata kelembagaan di 
ting kat masyarakat yang mampu 
mewadahi setiap gagasan, usul-
an dan aspirasi dari masyarakat 
untuk kemajuan dalam komunitas-
nya. Peningkatan kapasitas 
kelembagaan ini meliputi usaha 
penyadar an masyarakat untuk me-
nyusun norma-norma dan aturan-
aturan yang menyangkut pola 
perilaku masyarakat yang mana ke-
luaran dari usaha ini adalah terben-
tuknya lembaga-lembaga ber basis 
komunitas untuk pembangun an 
dalam lingkungannya. 

Peningkatan kapasitas juga 
meliputi usaha untuk meningkat-
kan kemampuan manajerial dan 
berorganisasi masyarakat dalam 
upaya mewujudkan tata kelem-
bagaan yang lebih partisipatif dan 
transparan.

Peningkatan kapasitas individu 
lebih condong pada usaha untuk 
meningkatkan kemampuan indivi-
du-individu masyarakat agar mere-

Pengembangan Kapasitas, 
Pengembangan Masyarakat

Oleh: Zaki Mubarak
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ka mampu memanfaatkan semua 
potensi dan kemampuan yang ada 
pada dirinya untuk dapat diman-
faatkan demi kemajuan masyara-
kat sekitarnya. Upaya peningkatan 
kapasitas individu ini meliputi usaha-
usaha pembelajaran baik dari ranah 
pengetahuan, sikap atau penyadar-
an kritis dan keterampil annya.

Pemahaman mengenai 
pengembangan masyarakat se-
bagai sebuah proses juga harus 
diikuti dengan usaha peningkatan 
kapasitas yang terus menerus. Ke-
luaran dari proses pengembangan 
masyarakat bukanlah suatu kondisi 
yang berhenti pada sebuah titik ter-
tentu saat tujuan pengembangan 
itu dinyatakan tercapai, namun 
keluarannya harus berupa siklus 
yang terus menerus dan berkelan-
jutan, karena kondisi dan dinamika 
masyarakat terus berkembang dan 
ketika usaha peningkatan kapasi-
tas telah mencapai suatu tingkatan 
tertentu, maka akan muncul tan-
tangan-tantangan baru yang lebih 
kompleks dan lebih berat.

Dalam siklus pengembangan 
masyarakat, proses peningka-

tan kapasitas dilakukan secara 
berulang-ulang sehingga kesada-
ran terhadap pembangunan akan 
menjadi budaya dan bagian dari 
masing-masing individu dalam ma-
syarakat.

Elemen-elemen dalam pengem-
bangan kapasitas merupakan hal-
hal yang harus dilaksanakan dalam 
mencapai kondisi kapasitas ma-
syarakat yang berkembang. Gar-
lick dalam McGinty (2003) menye-
butkan lima elemen utama dalam 
pengembangan kapasitas sebagai 
berikut:
1. Membangun pengetahuan, me-

liputi peningkatan keterampil-
an, mewadahi penelitian dan 
pengembangan, dan bantuan 
belajar

2. Kepemimpinan 
3. Membangun jaringan, meliputi 

usaha untuk membentuk ker-
jasama dan aliansi

4. Menghargai komunitas dan me-
ngajak komunitas untuk bersa-
ma-sama mencapai tujuan

5. Dukungan informasi, meliputi 
kapasitas untuk mengumpul-
kan, mengakses dan mengelola 

informasi yang bermanfaat.
Bartle (2007) menjabarkan ele-

men-elemen dalam pengembang-
an kapasitas masyarakat secara 
lebih detil menjadi enam belas as-
pek, yaitu: 
1. Altruism, yaitu mengutamakan 

kepentingan umum. 
2. Common values atau kesamaan 

nilai dalam bermasyarakat, yaitu 
masyarakat memiliki kesamaan 
peran dalam mengusulkan ide.

3. Communal service atau layanan 
masyarakat.

4. Communication atau komunikasi
5. Confi dence atau percaya diri 
6. Context atau Keterkaitan (politik 

dan administratif)
7. Information atau Informasi.
8. Intervention atau rintangan.
9. Leadership atau kepemimpinan 
10. Networking atau jaringan kerja 
11. Organization atau organisasi 
12. Political power atau kekuatan 

politik 
13. Skills atau keterampilan dan 

keahlian
14. Trust atau Kepercayaan
15. Unity atau Keselarasan
16. Wealth atau kekayaan

Evaluasi Pemberdayaan. UNDP 
(2002) mendefi nisikan evaluasi se-
bagai kegiatan selektif yang men-
coba mengkaji perkembangan dan 
pencapaian suatu hasil secara 
sistematis dan objektif. Dalam 
sebuah program, evaluasi tidak 
hanya dilakukan satu kali namun 
penilaian dilakukan berulang dan 
dilaksanakan berdasarkan lingkup 
dan kedalaman yang berbeda pada 
beberapa tahapan waktu untuk me-
nilai pencapaian pengetahuan dan 
pembelajaran dalam upaya penca-
paian hasil (outcome). 

.Fetterman (2007) juga menje-
laskan bahwa evaluasi pember-
dayaan adalah merupakan proses 
untuk mendapatkan gambaran diri 
melalui evaluasi dan refl eksi diri 
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dalam tataran individu ataupun 
grup guna meningkatkan kualitas 
dirinya melalui inisiatifnya sendiri.

Terdapat beberapa pendeka-
tan-pendekatan dan model-model 
evalu asi pemberdayaan. Guijt 
(2000) dan Rietbergen-McCracken 
(1998) menjelaskan bahwa evalu-
asi pemberdayaan harus dilakukan 
sendiri oleh masyarakat melalui 
rangkaian kegiatan partisipatif (par-
ticipatory monitoring & evaluation/
PM&E). 

Prinsip dalam PM&E adalah 
bahwa masyarakat lokal berperan 
sebagai partisipan aktif, semua 
stakeholder ikut mengevaluasi se-
dangkan pihak luar hanya mem-
fasilitasi, fokus pada pengembang-
an kapasitas stakeholder dan 
proses yang ada ditujukan untuk 
membangun komitmen guna kema-
juan dan tindakan korektif.

Evaluasi partisipatif berbeda 
dengan pendekatan evaluasi kon-
vensional (Riebergen-McCracken, 
1998), dimana pendekatan evalu-
asi tradisional cenderung bersifat 
linear dan lebih berfungsi untuk 
menilai akuntabilitas manajemen 
dan keuangan sedangkan evalu-
asi partisipatif lebih bersifat open-
ended dan iterative (berulang) dan 
lebih berfungsi untuk menjawab 
kebutuhan terhadap perubahan 
dalam kegiatan.

Kritik Cousins (2005) terhadap 
teori evaluasi pemberdayaan Fet-
terman menyatakan bahwa tinda-
kan evaluasi bisa dilihat dari dua 
sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan 
oleh praktisi evaluasi atau bersifat 
praktis dan evaluasi yang dilaku-
kan oleh peneliti/teorist. Oleh kare-
na itu, sebuah penelitian berusaha 
untuk menggunakan pendekatan-
pendekatan dan prinsip-prinsip 
evaluasi partisipatif namun dilaku-
kan oleh peneliti di luar komunitas 
itu sendiri.

Prinsip Evaluasi Pemberdayaan 

dan Pengembangan Kapasitas. 
Konsep evaluasi pemberdayaan 
yang dikemukakan Fetterman dan 
Wandersman (2007) lebih menga-
rah pada evaluasi faktor-faktor 
eksplisit daripada yang bersifat 
implisit. Fetterman menyampaikan 
10 prinsip-prinsip dalam evalu-
asi pemberdayaan adalah sebagai 
berikut:
1. Peningkatan, Community owner-

ship (kepemilikan komunitas)
2. Inclusion (inklusi)
3. Democratic participation (partisi-

pasi demokrasi)
4. Social justice (keadian sosial)
5. Community knowledge (tingkat 

pengetahuan komunitas)
6. Evidence-based strategies 

(strategi berbasis alasan)
7. Capacity building (pengembang-

an kapasitas)
8. Organizational learning (Pembe-

lajaran organisasi)
9. Accountability (akuntabilitas)

Prinsip-prinsip evaluasi tersebut 
di atas merupakan panduan untuk 
melakukan evaluasi per-bagian 
dari proses pemberdayaan, baik 
secara konseptual maupun dalam 
implementasinya. Dari pemaparan 
di atas terlihat bahwa evaluasi 
kinerja pengembangan kapasitas 
merupakan salah satu aspek dalam 
kerangka evaluasi pemberdayaan 
masyarakat secara luas.

Untuk meneliti atau mengevalu-
asi kinerja pengembangan kapasi-
tas dalam proses pemberdayaan 
masyarakat, UNDP (2008) me-
maparkan kerangka kerja/frame-
work yang merupakan dimensi 
penilaian yang terdiri dari masukan 
(points of entry), isu utama (core 
issues), dan kapasitas fungsional/
teknis (technical/functional capaci-
ties).

Masukan (points of entry) 
dalam pengembangan kapasitas 
menurut UNDP (2008) dibedakan 
berdasarkan tingkatannya yaitu 

pengembang an kapasitas dalam 
level sistem, kelembagaan dan indi-
vidu. Dimensi kedua yaitu isu utama 
(core issues) yang merupakan do-
main/ranah dalam pengembangan 
kapasitas yang terdiri dari penataan 
kelembagaan, kepemimpinan (lead-
ership), pengetahuan (knowledge), 
dan akuntabilitas (accountability). 

Empat ranah dalam pengem-
bangan kapasitas tersebut meru-
pakan acuan tetapi bisa dikembang-
kan lebih lanjut dan disesuaikan 
berdasarkan kebutuhan dan situ-
asi yang dihadapi. Dimensi ketiga 
dalam framework pengembangan 
kapasitas yang yaitu kapasitas 
fungsional/teknis.  Pengembangan 
kapasitas masyarakat dalam pro-
ses pemberdayaan dibedakan 
menjadi dua yaitu kapasitas fung-
sional yang merupakan upaya 
untuk meningkatkan kapasitas 
manajerial yang dibutuhkan untuk 
menyusun, mengimplementasikan 
dan mereview kebijakan, strategi, 
program dan kegiatan, dan kapasi-
tas teknis yang merupakan upaya 
peningkatan pengetahuan dan ket-
erampilan teknis praktis, seperti 
perubahan iklim, kesehatan, pe-
milihan langsung, dsb.

Kerangka kerja/framework da-
lam evaluasi pengembangan kapa-
sitas tersebut, dapat kita gunakan 
sebagai acuan dalam mengevalu-
asi capaian kegiatan pengembang-
an kapasitas masyarakat dengan 
melihatnya dari sisi outcome atau 
hasil yaitu perubahan sikap dan 
cara pandang masyarakat menge-
nai suatu hal dalam komunitasnya 
dari kondisi sebelum mendapatkan 
program pengembangan kapasitas 
dan kondisi setelah mendapatkan 
program tersebut. ***

Penulis adalah Peneliti masalah 
pemberdayaan masyarakat, alumni 
Program Pascasarjana Magister 
Pembangunan Undip.
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Masyarakat Kab. Kediri 
tak henti-hentinya 
menorehkan prestasi. 
Kali ini prestasi di-

persembahkan sekelompok pe-
ternak itik dari Desa Duwet, Kec. 
Wates, yang bernama Manunggal 
Lestari. Kelompok peternak ini ber-
hasil menjadi juara 1 lomba Kelom-
pok Peternak Kategori Komoditi 
Ternak Itik Tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2013.

Beternak itik merupakan salah 
usaha yang mampu meningkatkan 
pendapatan sekaligus mencip-
takan peluang ekonomi, dan juga 
menciptakan lapangan pekerjaan 
di daerah tanpa menggantungkan 
hidup kepada pihak lain. Dengan 
menciptakan lapangan pekejaan 
sendiri maka dapat menyerap 

tenaga kerja warga daerah sekitar 
dan pengangguran di daerah akan 
berkurang.

Tukul Wibisono, salah seorang 
peternak Desa Duwet, Kec. Wates,  
mengatakan, usaha ternak di Desa 
Duwet, awalnya sederhana de-
ngan cara tradisional dan bersifat 
sambil an. Itik cukup digembalakan 
di persawahan dan sungai. Hasil-
nya selain dikonsumsi sendiri juga 
dijual untuk menambah pendapat-
an dan menutup kebutuhan rumah 
tangga sehari-hari.

Dari pembinaan dan pelatihan 
tentang beternak itik dengan cara 
dikandangkan ternyata hasilnya 
lebih efektif dan lebih bagus, dan 
juga cara untuk mengelola serta 
wawasan bagaimana itik yang 
produktif atau tidak. Setelah me-

lihat peluang usaha ini semakin 
hari semakin maju warga Desa 
Duwet banyak beralih profesi seba-
gai peternak itik. Untuk mengem-
bangkan usaha ini warga Desa 
Duwet terus diberikan pelatihan 
dan juga pembinaan agar warga 
yang berprofesi sebagai peternak 
dapat memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan usahanya agar 
mampu memenuhi permintaan 
telur dan daging itik di pasar. De-
ngan berkembangnya peternak itik 
di desa ini akhirnya terbentuklah 
kelompok yang diberi nama Ma-
nunggal Lestari, 22 Februari 2010, 
dengan 34 anggota kelompok.

Selama ini kendalanya dalam 
beternak itik adalah kotoran itik 
baunya sangat menyengat dan 
mengganggu lingkungan sekitar. 

Desa Duwet Sentra Telor 
dan Daging Itik
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“Kami mengharapkan bantuan dari 
dinas terkait untuk memberikan 
solusi dan bantuan misalnya de-
ngan biogas,” kata Tukul. Adanya 
biogas kotoran – kotoran tersebut 
bisa dimanfaatkan untuk memasak 
dan juga untuk penerangan lampu. 

Kekompakan dan solidaritas dari 
anggota Manunggal Lestari men-
jadi faktor kunci mengembangkan 
“itik” yang dikelola. Pertemuan rutin 
juga selalu diadakan setiap bulan-
nya pada tanggal delapan guna 
bermusyawarah terhadap segala 

permasalahan.
Untuk menjaga kualitas dari itik, 

baik itu itik petelor maupun peda-
ging diperlukan pangan dengan 
kualitas baik pula. “Untuk pangan-
nya kami menggunakan kebi (daur 
ulang dari limbah beras). Selain 
itu kami juga menggunakan ja-
gung, karak (nasi aking), roti, serta 
dibantu dengan pangan konsen-
trat. Untuk 100 ekor itik per hari 
menghabiskan dana Rp 60.000,” 
jelas Tukul.

Keberhasilan kelompok Ma-
nunggal Lestari semakin mendo-
rong warga Desa Duwet menjadi 
anggota baru yang ikut mengolah 
dan beternak itik, dengan modal 
yang besar maupun kecil yang 
terus lebih maju dan berkembang. 
Harapan ke depan Desa Duwet 
menjadi pelopor dalam penghasil 
itik yang berkualitas dan juga se-
bagai sentra produksi telur dan 
daging itik. (hnl- Kominfo)
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Pameran Pelayanan Pu-
blik Jawa Timur 2013 
diadakan di lapangan 
Makodam V Brawijaya, 

Surabaya, 28-30 Juni 2013. Un-
tuk mengikuti kegiatan yang di-
buka langsung Gubernur Jawa 
Timur, Soekarwo, Bapemas Jatim 
menggandeng UPK Kecamatan 
Gondang Mojokerto, dengan me-
nampilkan produk unggulan.

Dengan tema "Melalui Gelar 
Pameran Pelayanan Publik Kita 
Wujudkan Reformasi Birokrasi 
dan  Pemberdayaan SDM Aparatur 
Menuju Pemerintahan Yang Baik di 
Jawa Timur", merupakan gambar-
an sebuah langsung proses kerja 
pelayanan kepada masyarakat.  

Pakde Karwo  panggilan akrab 
Gubernur Jatim  berkesempatan 
melihat simulasi di stand Bape-
mas, yang letakknya persis dekat 
pintu gerbang pameran.  Pada 
kesempat an pameran ini Bapemas 
mempercayaan beberapa produk 
unggulan binaan PNPM Mandiri 
Perdesaan dari Kabupaten Sido-
arjo, Gresik, Pasuruan, Lamongan 
dan  Bangkalan untuk dipamerkan. 

Tak pelak, menjadi harapan 
agar produk unggulan yang dipa-
merkan bisa menjadi ajang promo-
si, berdampak pada naiknya pen-
jualan dan keuntungan bagi para 
pengusaha kecil dampingan PNPM 
Mandiri Perdesaan.

Dalam sambutannya,  Soekarwo 

mengatakan, sebagai implemen-
tasi Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur terus berupaya dalam pe-
ningkatan kualitas pelayanan 
publik.  Berbagai upaya yang di-
lakukan Pemerintah Jawa Timur 
telah mendapat apresiasi baik dari 
Pemerintah Pusat maupun dunia 
international dengan terus bertam-
bahnya prestasi yang diraih dalam 
bidang pelayanan publik.  “Disadari 
bahwa prestasi yang dicapai ma-
sih jauh dari sempurna sehingga 
ke depan kita berkomitmen untuk 
terus melakukan inovasi mengem-
bangkan model-model pelayanan 
yang pro-rakyat,” tuturnya.

Bapemas, 
Gerbang Pelayanan Publik

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyaksikan simulasi UPK di stand Bapemas dalam Pameran Pelayanan 
Publik di Lapangan Makodam, Surabaya
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Lebih jauh Soekarwo menga-
takan, investasi Jawa Timur terus 
meningkat, sampai saat akhir triwu-
lan kedua 2013 kenaikan investasi 
Perusahaan Modal Asing (PMA) 
menunjukkan kenaikan signifi kan 
yaitu 438 persen.  

Sedangkan data BPM Provinsi 
Jawa Timur, nilai investasi dari 
PMA di Jatim pada triwulan perta-
ma 2013 mencapai angka Rp 7,09 
triliun. Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) dan Non Fasilitas 
(UKM), jumlahnya masing-masing 
mencapai Rp 9,01 triliun dan Rp 
15,08 triliun. Total nilai investasi 
yang masuk ke Jatim pada triwulan 
pertama mencapai angka Rp 31,18 
triliun.

Menurut Gubernur Soekarwo, 
meningkatnya nilai investasi ini se-
bagai indikator pelayanan publik di 
Jawa Timur sudah sangat baik. Ter-
bukti dari 37 kabupaten/kota tahun 
ini mendapatkan penghargaan. 
“Jawa Timur nomor satu dalam 
pelayanan publik,” tutur Soekarwo.

Sementara negara terbesar 
yang menanamkan modalnya di 
Jawa Timur, lanjut Soekarwo ma-

sih ditempati Singapura, Korea dan 
Jepang. Kebanyakan negara ini 
bergerak dalam bidang investasi 
makanan minuman. “Off farm dari 
agro kita besar potensinya. Dari 
hulu ke hilir produk agro kita ba-
gus,” paparnya.

Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur, Dr H Rasiyo sebagai 
panitia pameran pelayanan pu blik  
2013 menjelaskan, pameran ini 
sebagai bukti komitmen pemerin-
tah dalam memberikan pelayanan 
maksimal kepada masyarakat. Pa-
meran ini bertujuan untuk ekspose 
kemajuan dalam bidang pelayanan 
publik dan perizinan investasi di 
Jawa Timur.

Selain itu, kata Rasiyo, adanya 
pameran ini bisa memotivasi an-
tar-SKPD (Satuan Kerja Perang-
kat Daerah) dalam menonjolkan 
prestasi pelayanan kepada ma-
syarakat. "Ini sebagai bukti bah-
wasannya sudah ada perubahan 
pelayanan menyangkut mindset 
dan culture set di pemerintah," kata 
Rasiyo.

Selain untuk ekspose kemajuan 
pelayanan, pameran ini juga mem-

peringati hari pelayanan publik se-
dunia yang jatuh pada 23 Juni 2013. 
Penyelenggara menyediakan 110 
stand yang diikuti unit pelayanan, 
instansi Pemprov Jatim, kab/kota, 
BUMN serta BUMD. Panitia juga 
menyediakan stand gratis ukuran 
3X3 M untuk unit pelayanan terpa-
du. Selain pameran pelayanan, pa-
nitia juga menyediakan stand untuk 
gelar ekonomi kreatif dengan me-
nampilkan produk-produk UMKM.

“Sekarang bukan surat yang ja-
lan dan menumpuk di meja, tetapi 
formasinya yang jalan, dan segera 
disposisi dan ditindaklanjuti SKPD. 
Dan saya yakin masyarakat belum 
tahu soal ini. Makanya harus dipa-
merkan agar masyarakat tahu," ka-
tanya.

Dengan menampilkan produk-
produk layanan unggulan di ma-
sing-masing stan, lanjut Rasiyo, 
akan memberikan nilai berbeda 
dengan pelaksanaan tahun-tahun 
sebelumnya. Jadi tidak hanya 
sekedar pameran biasa yang 
menghabiskan anggaran tapi ada 
manfaatnya, yaitu publikasi kepada 
masyarakat. (yad)

Tim UPK dan Faskab Mojokerto foto bersama Kepala Bapemas Jatim, Drs Zarkasi  MSi dan Tim Bapemas Jatim.
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Guna mendukung kelan-
caran dan memudah-
kan pela yan  an kegiatan 
Program Nasio nal Pem-

berdayaan Masyara kat -Mandiri 
Perdesaan (PNPM-MPd) di Ke-
camatan Sendang, Kab. Tulung-
agung, diperlukan upaya-upaya un-
tuk memaksimalkan kinerja pelaku 
kegiatan program tersebut. Salah 
satu dari upaya yang dilakukan 
yaitu de ngan membangun Gedung 
Baru Pela yanan PNPM-MPd yang 
sebelumnya bertempat di  lingkup 
Kantor Kecamatan Sendang. 
Pada Kamis, 4 Juli 2013, tepatnya 
Pk 09.00 WIB, dilaksanakan ta-
syakuran dalam rangka Peresmian 

Gedung Baru Pelayanan PNPM-
MPd Kecamatan Sendang.

Acara tersebut dihadiri Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Tulungagung, Ir. Moch. 
Justi Taufi k, didampingi Kabid 
Pengembangan Perekonomian 
Masyarakat BPMPD, Suyono, 
SE, Camat Sendang, Drs. Moch. 
 Solkan, MM, Komandan Koramil 
Kecamatan Sendang serta Kepala 
Desa Sendang.

Dalam sambutannya, Ir. Moch. 
Justi Taufi k menghimbau dan ber-
harap dengan adanya Gedung 
Baru Pelayanan PNPM-MPd terse-
but bisa meningkatkan kinerja pela-

yan an terhadap masyarakat kecil 
yang sangat memerlukan bantuan 
permodalan untuk pengembangan 
usaha perekonomian masyarakat. 
Selain itu beliau bangga terha-
dap capaian yang telah diraih oleh 
pelaku PNPM-MPd Kecamatan 
Sendang de ngan terbangunnya 
pusat pela yanan usaha masyara-
kat tersebut dengan menggunakan 
sumber dana dari aset perguliran 
simpan - pinjam yang berkembang 
yang mencapai senilai lebih dari Rp 
200.000.000.

Sehingga diharapkan de ngan 
keberadaan Gedung Baru Pelayan-
an PNPM-MPd di Kecamatan Sen-
dang ini benar-benar bisa mem-
bantu pemberdayaan masyarakat 
untuk mewujudkan produktivitas 
dan usaha ekonomi produktif 
guna menciptakan masyarakat 
yang maju, mandiri dan sejahtera. 
(BPMPD-doc.)

Gedung Baru Pelayanan 
PNPM-MPd Kecamatan Sendang

PNPM Mengenalkan 
Produk Kerajinan 
Pelepah Pisang

Upaya UPK PNPM MP Kecamatan Bubulan, 
Kabupaten Bojonegoro, untuk mengenalkan 
produk–produk unggulan dari berbagai kelom-

pok binaannya, patut untuk diapresiasi. Bertepatan 
dengan adanya penggalakan berbagai produk ung-
gulan desa, pada 11 Juni 2013, UPK Bubulan berke-
sempatan menerangkan dan menunjukkan berbagai 
produk unggulan dari kelompok binaannya. Hal itu atas 
mandat dari Camat Bubulan, Mohamad Yasir, S.Sos, 
MM.  

Prio Eko Saputro SP, kader UPK Bubulan, 
menjelaskan selain bisa mengangkat berbagai produk 
unggulan dari kelompok binaan UPK, pihaknya berke-
sempatan menunjukan berbagai produk unggulan dari 
Kecamatan Bubulan melalui media televise.

Diawali dari Desa Bubulan yang menyuguhkan ber-
bagai kerajinan produk unggulan yang bisa dijadikan 
sebagai ikon Bubulan. Seperti, gethuk pisang dengan 
rasa yang sangat khas serta kerajinan yang berbahan 
baku dari pelepah pisang (dhebog).

Seperti dituturkan Pujiati, ketua kelompok pengrajin 
pelepah pisang, “Saya senang sekali, berkesempatan 
mendapat kunjungan. Karena itu bisa membantu kami 
dalam pemasaran kerajinan home industri ini. Terima 
kasih juga saya sampaikan kepada UPK Kecamatan 
Bubulan yang selalu membantu kami dalam pendana-
an, khususnya modal yang kami gunakan ini, karena 
kami tergabung dalam kelompok SPP yang meman-
faatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan,” 
ujarnya.

Sampai di Desa Cancung yang mempunyai produk 
unggulan berupa home industri krupuk yang prospek-
nya, tidak kalah menarik. Selain disuguhkan usaha 
pembuatan tempe yang berciri khas  berbungkus 
pelepah pisang alias dhebog. Yang berasal dari Desa 
Sumberbendo yang tentunya mempunyai rasa sangat 
gurih dan  lezat. 

Cipto, Kepala Desa Sumberbendo menjelaskan, 
sebagai perangkat desa merasa senang atas kegiat-
an tersebut selain bisa memajukan usaha kecil di desa 
juga tentunya bisa menambah semangat kepada para 
pemilik usaha home industri.   Usaha yang selalu di-
unggulkan di Desa Clebung, yaitu kripik singkong 
merupakan salah satu produk home industri yang 
menjanjikan.  Selain bahan baku yang melimpah harga 
bahan bakunya pun sangat murah.  * 
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Rapat Koordinasi 
Provinsi PNPM Mandiri 
Perdesaan Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

dilaksanakan pada tanggal 25 - 
28 Juni 2013 bertempat di  Hotel 
Ollino Malang. Rakorprov kali ini 
bertema “Peningkatan Kinerja 
Program Melalui Tindak Lanjut 
Masalah dan Temuan Audit Serta 
Pengembangan Early Warning 
System (EWS)”.  

Seperti acara Rakorprov se-
belumnya, acara secara resmi 
dibuka oleh Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat Provinsi 
Jawa Timur, Drs. Zarkasi  MSi 
dan didampingi oleh Penanggung 

Jawab Operasional Bapemas 
Kabid SDA & TTG Bapemas,  Ir. 
Hadi  Sulistyo, MSi dan Koordina-

tor Provinsi PNPM Mandiri Perde-
saan Jawa Timur, Nurahman Joko 
Wiryanu, SH. (*)

PNPM Mandiri Perdesaan 
Gelar Rakor Provinsi

Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Kabu-
paten Probolinggo, Jumat 
(5/7) menggelar pelatihan 

kelompok kerja (pokja) profi l desa dan 
kelurahan di ruang pertemuan Teng-
ger Setda Kabupaten Probolinggo.
Pelatihan aplikasi program profi l 
desa dan kelurahan tahun 2013 yang 
diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, staf  
desa, staf kelurahan dan kecamatan 
ini dihadiri oleh Kepala Bapemas 
Kabupaten Probolinggo Heri Su-
listyanto, Konsultan Dirjen Peme-
rintahan Masyarakat Desa (PMD) 
Surabaya beserta Tim Aplikasi Profi l 
Desa Bapemas Provinsi Jawa Timur.
Ketua panitia Indah Puji Rahayu 
menyatakan pelatihan pokja profi l 
desa dan kelurahan ini digelar un-
tuk menghasilkan analisa sebagai 
pondasi pembangunan dalam suatu 
daerah. “Dan hasil data yang didapat 
dimasukkan ke website pusat de-
ngan tujuan sebagai pedoman jika 
mendapatkan bantuan dapat dialo-

kasikan berdasarkan profi l desa dan 
kelurahan yang ada,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bapemas Kabu-
paten Probolinggo Heri Sulistyanto 
menegaskan bahwa profi l desa dan 
kelurahan menjadi dasar perenca-
naan program-program pembangu-
nan dan pemberdayaan masyara-
kat desa. “Dalam pembuatan profi l 
desa dan kelurahan, petugas harus 
pandai mengumpulkan, memilah-
milah data dan menganalisanya 
secara tepat. Dan untuk mengasah 
kemampuan itu maka diperlukan se-
buah pelatihan-pelatihan,” ujar Heri.
Lebih lanjut Heri meminta kepada 
aparat desa dan staf desa serta 
aparat kelurahan dan staf kelu-
rahan agar dapat membuat profi l 
desa dan kelurahan yang lebih baik 
serta berguna untuk pembangun-
an desa maupun kelurahan un-
tuk peningkatan ekonomi desa/
kelurahan dan kesejahteraan ma-
syarakat desa/kelurahan itu sendiri. 
“Jadikanlah kesempatan ini untuk 

menimba ilmu sebanyak-banyaknya 
guna mengapilikasikan di desa dan 
kelurahannya nanti,” jelas Heri.
Menurut Heri, pelatihan ini digelar 
dengan tujuan agar program aplikasi 
profi l desa dan kelurahan menjadi 
alat bantu dalam menganalisa dan 
penyajian data gambaran desa/ke-
lurahan tersebut secara menyeluruh 
baik tentang karakteristik desa/ke-
lurahan yang meliputi luas wilayah, 
data alam, kelembagaan, sarana 
dan prasarana serta pengembangan 
kemajuan dan permasalahan yang 
dihadapi pemerintah desa/kelurahan.
“Dengan ketersediaan data profi l 
desa/kelurahan maka akan dapat 
diketahui pembangunan yang diren-
canakan akan lebih terarah. Kegi-
atan ini merupakan salah satu upaya 
pemerintah daerah untuk menjalin 
kerjasama serta relasi sosial yang 
lebih interaktif antara Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa dan ma-
syarakatnya,” pungkas Heri. (yon)

Bapemas Gelar Pelatihan Pokja Profi l Desa dan Kelurahan
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1. FUNGSI
Merontokan butir-butir padi dari tangkainya.
Memipil jagung dari tongkolnya

2. CARA KERJA
Siapkan bahan, kemudian motor dihidupkan.
Bahan dimasukkan ke dalam corong pemasukan. 
Hati-hati saat pemasukan batang jerami padi.
Hasil perontokan akan lebih banyak apabila batang 
padi dipotong pendek pada bagian atas (panen 
atas).
Gabah hasil perontokan akan terpisah secara oto-
matis antara gabah bersih dan kotoran.
Selesai bekerja, alat dibersihkan supaya tahan 
lama.

3. SPESIFIKASI
Dimensi alat : P = 117 cm; L = 56 cm; T = 131 cm
Berat : 75 kg
Tenaga penggerak : Motor diesel 7 HP, RPM 2000

Kapasitas kerja : 600-800 kg/jam
Operator : 2-3 orang
Bahan : Besi plat, Besi siku, pulley, dll.

Pengiris Empon-empon
Kegunaan : 
Untuk merajang empon-empon (jahe, kunyit, temu-

lawak, kencur, dan lain lain) 

Spesifi kasi : 
Panjang : 450 mm 
Lebar : 340 mm 
Tinggi : 850 mm 
Bahan : aluminium cor, besi siku 
Penggerak : motor listrik 1 HP 
Transmisi : sistim pulley, sabuk karet V 
Jumlah Pisau : 3 buah Kapasitas : 75 - 100kg/jam 

Mesin Perontok Padi
Tehnologi Tepat GunaTehnologi Tepat Guna
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NNagari Pariangan din-
yatakan sebagai salah 
satu dari lima besar 
desa terindah di dunia 

versi Budget Travel (media pari-
wisata internasional). Prediket itu 
sama dengan empat desa terindah 
lainnya di dunia.  Keadaan nagari 
lebih tenang daripada kota besar, 
memiliki udara yang sejuk dan pan-
orama alam memikat.  

Pariangan merupakan sebuah 
nagari tertua Minangkabau, yang 
berada tepat di lereng Gunung 
Marapi yang masih aktif. Nagari itu 
masih terjaga kelestariannya, mu-
lai dari budaya, adat istiadat dan 
arsitektur bangunannya yang khas 
masih tetap ada dan bertahan sam-
pai sekarang. Bangunan rumah 
gadang lengkap dengan dinding 
yang terbentuk dari anyaman ro-

tan, serta berhiaskan ukiran kayu 
menjadi ciri khas kampung ini.

Berkat keindahan alam dan ke-
budayaannya yang masih terjaga, 
Pariangan memiliki nilai keindahan 
yang khusus. Apalagi dengan ad-
anya masjid terbesar di abad ke-
19, menambah kekayaan budaya 
tradisi, adat istiada, cagar budaya 
dan sejarah yang dikandung.

Karena keinndahannya dan se-

jarahnya nagari tersebut selevel 
dengan Wengen di Swiss yang 
berlatar belakang pegunungan Al-
pen serta vila tradisional dari kayu 
menjadikan Wengen sebagai desa 
dengan alam yang sangat indah. 
Sudah sejak 100 tahun silam kend-
araan bermotor tidak boleh mema-
suki desa yang berada di Bernese 
Oberland, Swiss, dengan tujuna 
menjaga pesona alamnya. (*)

Pariangan, Pariangan, 
Desa Terindah Desa Terindah 
di Duniadi Dunia
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Saat Lebaran godaan 
luar biasa akan terjadi 
terhadap nafsu makan 
kita karena berbagai 

makanan yang lezat dan menarik 
tersedia melimpah ruah. Agar diet 
kita tidak rusak dan kita tetap se-
hat dan bugar yuk ikuti tips dari 
ahli gizi Pramono. 

1. Tetapkan hati untuk selalu 
menjaga hasil puasa dengan 
selalu mengendalikan nafsu 
kita agar tidak melakukan ses-
uatu secara berlebihan ter-
masuk mengendalikan nafsu 
makan kita.

2. Makanlah setelah sholat subuh 
ketika akan berangkat sho-
lat Idul Fitri. Ini penting agar 
adaptasi pola makan tidak 
terlalu berat karena biasanya 
makannya adalah makan sa-
hur.

3. Ingat pedoman “Hentikan 
Makan sebelum Kenyang.” 
Secara normal tubuh memi-
liki pengaturan canggih ketika 
makan proses pengolahan 
dan metabolismenya melibat-
kan berbagai kegiatan baik 
fi sik, mekanik dan kimiawi 
termasuk keluarnya berbagai 
enzim dan hormone. Rasa ke-
nyang merupakan sinyal tubuh 
dan agar kita sehat kita harus 
menghentikan makan.

4. Pilihlah jenis makanan yang 
menyehatkan bergizi, berim-
bang dan beragam. Sebagai 
gambaran utamakan bahan 
makanan alami seperti buah 
dan sayur, jika tidak ada pilih 
kue tradisonal, kalau tidak 

ada baru terpaksa makanan 
olahan modern/pabrik yang 
biasanya mengandung pen-
gawet, bahan kimia, tingi ga-
ram, tinggi lemak dan karbohi-
drat yang terproses. Dan yang 
lagi diet tentunya harus lebih 
selektif lagi dengan memilih 
makanan yang sesuai anjuran 
diet anda.

5. Pilihlah bahan makanan de-
ngan melihat cara mema-
saknya. Pilih lah yang pertama 
makanan yang diolah secara 
direbus, dikukus, dioven kalau 
gak ada yang digoreng pilihan 
terakhir makanan yang diba-
kar.

6. Memilih minuman dengan te-
pat sangat penting. Pilih air 
putih, minuman susu, teh jika 
tidak ada baru sirup dan pili-
han ter akhir adalah minuman 
soft drink.

7. Ingat jadwal makan juga ha-
rus tetap diperhatikan, jika 
berkunjung ke tempat orang 
usahakan pada waktu makan 
misalnya waktu jam snack 
pagi makan siang dan snack 
sore.

8. Cara makan yang benar jan-
gan makan sambil berdiri atau 
duduk bersandar. Usahakan 
makan dengan duduk tegak, 
kunyah makanan dengan 
sempurna jika memungkinkan 
30 kali dan yang penting jan-
gan langsung tidur setelah 
makan.
Ahli gizi dari Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Ulin 
Banjar masin ini  menganjurkan 
juga agar hasil puasa dapat ber-
manfaat lebih baik ditindak lan-
juti dengan menjalankan puasa 6 
hari di bulan syawal, puasa senin 
kamis atau bahkan puasa Nabi 
Daud AS yakni sehari puasa se-
hari tidak puasa.(tribunnews)

Tetap Sehat Saat Lebaran
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Pribadi yang menarik 
adalah investasi tak terni-
lai dalam hidup. Dengan 
membentuk kepribadian 

kita menjadi hal yang sangat disu-
kai orang lain adalah harta sosial 
dan kekal. Dalam Islam ada yang 
namanya akhlak.  Ada hal-hal lain 
yang harus diperhatikan adalah 
cara berbicara.

Cara berbicara merupakan cara 
anda mempresentasikan diri anda 
kepada orang lain. Perhatikan apa 
yang dibicarakan dan cara membi-
carakannya. Yaitu, dengan cara su-
ara harus cukup keras dan lembut, 
jelas, bening dan manis. Kata-kata 
dan ungkapan harus jelas dan bisa 
mengerti, lancer jangan sampai ter-
gagap-gagap. 

Bahan pembicaraan. Perhatikan 
juga apa yang dibicarakan, jangan 
mengatakan sesuatu yang mera-
gukan. Pernyataan yang tidak jelas 
dan membingungkan mengurangi 
keefektivan. Gunakan gaya yang 

sangat meyakinkan dan diplomatis. 
Jawaban yang logis dan rasional 
juga menarik perhatian kepada 
anda.

Gaya berbusana.  Banyak orang 
mengira busana trendi membuat 
lebih menarik. Padahal, tidak se-
lalu demikian. Pilihan busana harus 
sesuai dengan situasi dan kondisi.  
Jika ke pesta pilih busaya yang di-
rancang ke pesta. Begitu pula bila 
ke kanttor pilih busana yang diran-
cang ke kantor dan seterusnya.  
Hindari busana yang terlalu ramai 
dengan hiasan. Aspek penting lain-
nya adalah alas atau sepatu yang 
sering menjadi perhatian orang 
yang melihat.

Perilaku. Pepatah mengatakan, 
kesan pertama adalah kesan ter-
akhir. Jadi, untuk mempertahankan 
kinerja dari awal, perlu sangat hati-
hati dengan perilaku anda terhadap 
orang lain. Cara memperlakukan 
anak-anak, orang dewasa, kerabat, 
orang berusia, dengan teman dan 

lain-lain. Usahakan untuk berhati-
hati dengan orang yang lebih tua, 
harus tampil lebih tenang, selera 
humor yang baik membantu mena-
rik lebih banyak teman.

Kata kunci yang harus diperha-
tikan dalam berhubungan dengan 
orang lain adalah harga diri. Begitu 
pentingnya harga diri, sehingga 
tidak sedikit orang yang memper-
taruhkan nyawanya demi mem-
pertahankan harga dirinya. Untuk 
menjadi pribadi yang disukai, harus 
terus belajar memuaskan harga diri 
orang lain. Karena dengan harga 
diri yang terpuaskan, orang bisa 
menjadi lebih baik, lebih menye-
nangkan, dan lebih bersahabat.

Royallah dalam memberi pujian. 
Pujian itu seperti air segar yang 
bisa menawarkan rasa haus manu-
sia akan penghargaan. Dan kalau 
Anda selalu siap membagikan air 
segar itu kepada orang lain, Anda 
berada pada posisi yang strate-
gis untuk disukai oleh orang lain. 
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Menciptakan 
Kepribadian yang Menarik

Dharma Wanita Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur dalam sebuah kegiatan
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Caranya? Bukalah mata lebar-lebar 
untuk selalu melihat sisi baik pada 
sikap dan perbuatan orang lain. 
Lalu pujilah dengan tulus.

Usahakan untuk selalu menye-
but nama orang dengan benar. 
Nama adalah milik berharga yang 
bersifat sangat pribadi. Umumnya 
orang tidak suka bila namanya 
disebut secara salah atau semba-
rangan. Kalau ragu, tanyakanlah 
bagaimana melafalkan dan menulis 
namanya dengan benar. Misalnya, 
orang yang dipanggil Wilyem itu di-
tulisnya William, atau Wilhem? Se-
mentara bicara, sebutlah namanya 
sesering mungkin. Menyebut Andre 
lebih baik dibandingkan Anda. Pak 
Peter lebih enak kedengarannya 
daripada sekedar Bapak.

Hindari kebiasaan mengkritik, 
mencela atau menganggap remeh. 
Umumnya orang tidak suka bila 
kelemahannya diketahui oleh orang 
lain, apalagi dipermalukan. Semua 
itu menyerang langsung ke pusat 
harga diri dan bisa membuat orang 
mempertahankan diri dengan sikap 
yang tidak bersahabat.

Bersikaplah asertif. Orang yang 
disukai bukanlah orang yang se-
lalu berkata Ya, tetapi orang yang 
bisa berkata Tidak bila diperlukan. 
Sewaktu-waktu bisa saja prinsip 
atau pendapat Anda berseberang-
an dengan orang lain. Anda tidak 
harus menyesuaikan diri atau me-
maksakan mereka menyesuaikan 
diri dengan Anda. Jangan takut 

untuk berbeda dengan orang lain. 
Yang penting perbedaan itu tidak 
menimbulkan konfl ik, tapi menim-
bulkan sikap saling pengertian. 
Sikap asertif selalu lebih dihargai 
dibanndingkan sikap Yesman.

Perbuatlah apa yang anda ingin 
orang lain perbuat kepada anda. 
Perlakuan apapun yang anda ingin-
kan dari orang lain yang dapat 
menyukakan hati, itulah yang ha-
rus anda lakukuan terlebih dahulu. 
Anda harus mengambil inisiatif un-
tuk memulainya. Misalnya, bila in-
gin diperhatikan, mulailah memberi 
perhatian. Bila ingin dihargai, mu-
lailah menghargai orang lain.

Cintailah diri sendiri. Mencintai 
diri sendiri berarti menerima diri apa 
adanya, menyukai dan melakukan 
apapun yang terbaik untuk diri sen-
diri. Ini berbeda dengan egois yang 
berarti mementingkan diri sendiri 
atau egosentris yang berarti ber-
pusat kepada diri sendiri. Semakin 
Anda menyukai diri sendiri, semakin 
mudah Anda menyukai orang lain, 
maka semakin besar peluang Anda 
untuk disukai orang lain. Dengan 
menerima dan menyukai diri sendiri, 
Anda akan mudah menyesuaikan diri 
dengan orang lain, menerima mere-
ka dengan segala kekurangan dan 
keterbatasannya, bekerjasama de-
ngan mereka dan menyukai mereka. 
Pada saat yang sama tanpa disadari 
Anda memancarkan pesona pribadi 
yang bisa membuat orang lain me-
nyukai Anda.

Berbuatlah orang lain merasa 
dirinya sebagai orang penting. 
Tunjukkanlah dengan sikap dan 
ucapan bahwa anda menganggap 
orang lain itu penting. Misalnya, 
jangan biar kan orang lain menung-
gu terlalu lama, katakanlah maaf 
bila salah, tepatilah janji, dsb.

Jadilah pendengar yang baik. 
Kalau bicara itu perak dan diam itu 
emas, maka pendengar yang baik 
lebih mulia dari keduanya. Pende-
ngar yang baik adalah pribadi yang 
dibutuhkan dan disukai oleh semua 
orang. Berilah kesempatan kepa-
da orang lain untuk bicara, ajukan 
pertanyaan dan buat dia bergairah 
untuk terus bicara. Dengarkanlah 
dengan antusias, dan jangan me-
nilai atau menasehatinya bila tidak 
diminta.

Bersikap ramah. Semua orang 
senang bila diperlakukan dengan 
ramah. Keramahan membuat orang 
lain merasa diterima dan dihargai. 
Keramahan membuat orang merasa 
betah berada di dekat Anda.

Bermurah hatilah. Anda tidak 
akan menjadi miskin karena mem-
beri dan tidak akan kekurangan 
karena berbagi. Seorang yang sa-
ngat bijak pernah menulis, Orang 
yang murah hati berbuat baik kepa-
da dirinya sendiri. Dengan demiki-
an kemurahan hati disatu sisi baik 
buat Anda, dan disisi lain berguna 
bagi orang lain.

(Seksi Pendidikan Bapemas 
Jatim)
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Bahan-bahan :
10 buah pisang uli

75 gr coklat dimasak pe-
kat dan dipotong panjang
50 gr keju cheddar, dipa-
rut untuk isinya
50 gr keju cheddar, dipa-
rut untuk taburan
minyak untuk menggoreng

Bahan-bahan pencelup ( diaduk 
rata ) :

50 gr tepung terigu protein se-
dang
1/4 sdt garam
1/2 sdm tepung beras
100 ml air
Bahan -bahan Kremesan :
600 ml santan cair dari 1/2 butir 
kelapa

140 gr tepung beras
2 gr tepung sagu tani
15 gr maizena
1/2 sdt garam
1 kuning telur
1 sdm gula merah, disisir halus

Cara membuatnya :
Belah pisang menjadi 2 bagi-
an, dikerok sedikit bagian te-
ngahnya, isi dengan potongan 
coklat dan keju parut, ditang-
kupkan dengan pisang lainnya

Pencelup, diaduk rata de-
ngan tepung terigu, garam, te-
pung beras dan air kemudian 
disisih kan
Kremesan, dicampur dengan 
tepung beras, tepung sagu 
tani, maizena, garam, kuning 
telur dan gula merah.
Tuang santan sedikit demi 
sedikit sambil diaduk sampai 
merata
Kumpulkan kremesan perla-
han-lahan dengan sendok 
kayu
Celupkan pisang di bahan 
pencelup, letakkan diping-
gir adonan dan di lipat hingga 
menjadi gulungan-gulangan
Goreng gulungan pisang itu 
sampai matang dan kering, ke-
mudian angkat dan tiriskan
Sajikan hangat-hangat dengan 
taburan keju di atasnya.

Pisang Gulung Kremes
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Bahan -bahannya :
375 gr tepung beras cap rosebrand
75 gr tepung aci / tapioca cap bunga
375 gr gula pasir
175 cc air
900 – 950 cc santan hangat – tergantung kekerin-
gan tepungnya
¼ sdt garam
6 lembar daun salam -ikat
2 lembar daun jeruk purut – buang batangnya su-
paya wangi
¼ sdt vanelli bubuk

Cara membuatnya gan :
Gula & air ,daun pandan, daun jeruk purut ,dimasak 
sampai mendidih, Lalu dinginkan sampai suam-2 
kuku, Lalu saring.
Tepung beras,tepung aci, vanelli,garam,campurin.
Ulenin dengan air gula sedikit-2, masukkan santan, 
aduk rata. Bagi jadi 2 ato 3 bagian.

Untuk lapisan coklatnya gan jangan lupa :
Bahan-bahannya :

1 sdm coklat bubuk

4 sdm santan hangat
bahan yang di atas dicampur rata.
Gabung dengan 1 bagian yg putih.
Untuk lapisan hijau sekarang gan :
Bahannya :
Air daun suji
25 lembar daun suji
10 lembar daun pandan
200 cc air
2 sdm air kapur sirih – ambil yang bagian bening 

Cara memmbuatnya :
Daun suji & daun pandan dipotong-2 lalu kasih 
air,blender sampai halus
Lalu saring lalu peras ambil airnya, tambah air 
kapur sirih., Aduk rata.
Ambil 1 bagian putih & tambah 2-5 sdm air daun 
suji, aduk rata.

Cara Penyelesaian :
Loyang olesi loyang 20 x 20 cm dengan minyak.
Lalu kukus dulu sampai loyang panas sekitar 10 
menit, masukkan adonan putih 2 centong,kukus 
selama 5 menit atau sampai matang sekali,karena 
kalo belum matang sudah ditimpah, maka semua 
lapisan akan susah untuk matang. Sesudah 1 
lapis matang,cek kekerasan nya pakai tangan,
kalo kurang lembek karena tepungnya kering 
sekali,maka tambahkan santannya. Lalu timpah 
dengan adonan ke 2 sesuai kemauan kita.

Kue Lapis Kue Lapis 
dari Tepung Berasdari Tepung Beras
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Kembang DesaKembang Desa

BBalai Desa Sumberberas 
tampak ramai dipenuhi 
massa. Berkumpulnya 
warga di areal balai desa 

tersebut, bukan untuk demontrasi. 
Melainkan, untuk menerima Bantu-
an Langsung Sementara Masyara-
kat (BLSM). Warga antre pemba-
gian BLSM sejak pukul 07.30 pagi, 
pada Rabu (10/7/2013). Antrean 
cukup kondusif, warga dengan san-
tai duduk-duduk di aula menunggu 
giliran panggilan.

Banyak warga melakukan an-
tre. Ada yang lucu, salah seorang 
warga ikut antre namun surat pang-
gilan hanya dikantongi. Ia kemudi-
an mengeluh, “Kok tidak dipanggil, 
ya?”.

 “Wah...diserahkan ke petugas 
dulu, Pak. Baru menunggu pang-
gilan,” ungkap seorang Ketua RT 
kepada orang tersebut.

Di antara warganya, tampak 
Sri Purnanik, Kepala Desa Sum-
berberas, Kecamatan Muncar, Ka-
bupaten Banyuwangi. Bu Kades, 
beserta ibu-ibu PKK dan 
dibantu perangkat desa 
yang lain bahu-mem-
bahu melayani warga 
yang membutuhkan, 
Mulai dari meleng-
kapi persyaratan yang 
dibutuhkan oleh warga 
sampai dengan pem-
bagian kartu BLSM-
nya. “Ada 829 
warga Sum-
berberas 
y a n g 

mendapat BLSM,” tutur kades 
perempuan pertama di desa terse-
but.

Melayani masyarakat bukan hal 
baru bagi Sri Purnanik. Sebelum 
dilantik menjadi kepala desa pada 
21 Juli 2011, ia telah lama berada 
di tengah-tengah masyarakat di 
desanya. Ia menjalani profesi se-
bagai bidan di Puskesmas setem-
pat. Dengan begitu, denyut nadi 
masyarakat, saat-saat bahagia dan 
susahnya, dengan akrab diketa-
huinya.

Pada saat pelantikannya se-
bagai Kades, Sri Purnanik dilan-
tik bersama 3 kepala desa lain, 
di  Pendapa kecamatan Muncar. 
Disaksikan para undangan yang 
terdiri dari masing-masing tim 
sukses kepala desa terpilih, pani-
tia pilkades dan perangkat desa 
beserta BPD dan LMD-nya. Tiga 
kades lainnya, Moh. Dardiri dari 
desa Sumbersewu kecamatan 
Muncar, Slamet Ardi dari desa 
Kampung Anyar Kecamatan Gla-

gah, Syamsudin SS dari 
desa Sukorejo, Keca-

matan Bangorejo.
Bukan suatu 

kebe tulan bila yang 
menjabat Kades se-
belumnya, Rumanu 
adalah kakaknya. 
Perempuan kelahir-
an asli Desa Sum-

berberas, 
15 Fe-

bruari 1963, ini memang berangkat 
dari keyakinannya akan kemam-
puannya dalam mengelola peme-
rintahan desa. “Bagi saya, kemung-
kinan terbuka bagi siapa saja, tak 
peduli dia perempuan atau lelaki. 
Yang penting, dikehendaki ma-
syarakat dan mempunyai kemam-
puan,” tutur istri dari Rustamaji ini.

Ia bercerita soal perlakuan 
dalam keluarganya, yang tak mem-
bedakan antara perempuan dan le-
laki. Meski kedua orangtuanya tak 
mengenal adanya konsep keadilan 
jender, namun perlakuan terhadap 
semua putra-putrinya sama dalam 
meraih ilmu dan pendidikan. 

Ibu tiga putra – Kemal Pambudi, 
Fahrur Reza dan Muh. Aulia Ak-
bar – ini, terbiasa dengan aktivitas 
pengabdian di masyarakat. Seba-
gaimana disaksikan Gema Desa, 
Sri Purnanik mempunyai tingkat 
mobilitas tinggi. Sebentar mengiku-
ti rapat di kecamatan, ia bergerak 
ke Pasar Desa, dan memberikan 
pelayanan kepada warganya di 
kantor desa.

“Ya, biasa kami pulang tidak 
sebagaimana mestinya, dan kerap 
lebih lama di luar rumah. Alhamdu-
lillah, sudah lama ada kesadaran 
bagi suami terhadap kegiatan saya 
ini,” katanya. (yad)
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beserta ibu-ibu PKK dan 
dibantu perangkat desa 
yang lain bahu-mem-
bahu melayani warga 
yang membutuhkan,
Mulai dari meleng-
kapi persyaratan yang 
dibutuhkan oleh warga
sampai dengan pem-
bagian kartu BLSM-
nya. “Ada 829
warga Sum-
berberas 
y a n g 

gah, Syamsudin SS dari
desa Sukorejo, Keca-

matan Bangorejo.
Bukan suatu

kebe tulan bila yang
menjabat Kades se-
belumnya, Rumanu
adalah kakaknya.
Perempuan kelahir-
an asli Desa Sum-

berberas,
15 Fe-

kantor desa.
“Ya, biasa kami pulang tidak 

sebagaimana mestinya, dan kerap 
lebih lama di luar rumah. Alhamdu-
lillah, sudah lama ada kesadaran 
bagi suami terhadap kegiatan saya 
ini,” katanya. (yad)

Ny. Sri Purnanik, Kades Sumberberas,Ny. Sri Purnanik, Kades Sumberberas,
 Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Perempuan Berhak Perempuan Berhak 
Memimpin Karena MampuMemimpin Karena Mampu
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Kekayaan budaya daerah menjadi potensi untuk menopang peluang wisata. Jember Fashion Carnaval merupakan event ta-Kekayaan budaya daerah menjadi potensi untuk menopang peluang wisata. Jember Fashion Carnaval merupakan event ta-
hunan yang menjadi daya tarik daerah tersebut. Mengangkat khazanah busana dengan motif khas rakyat dan bahan penuh hunan yang menjadi daya tarik daerah tersebut. Mengangkat khazanah busana dengan motif khas rakyat dan bahan penuh 
pertimbangan pesan untuk kelestarian alam dan lingkungan hidup.pertimbangan pesan untuk kelestarian alam dan lingkungan hidup.


