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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Hakekat Pembangunan Indonesia secara 
tersirat didefi nisikan sebagai pemba-
ngunan manusia seutuhnya baik lahir 
maupun batin. Hal itu mencakup seluruh 

aspek kehidupan masyarakat baik aspek idiologi, 
politik, sosial, budaya, agama, pertahanan dan 
keamanan. Pembangunan dalam arti luas, pada 
dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara 
seluruh warga masyarakat, kelompok yang berke-
pentingan dan pemerintah. 

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, 
dapat berlangsung secara terpadu sehingga mam-
pu menggugah partisipasi, swadaya dan keterli-
batan seluruh unsur masyarakat dalam tiap taha-
pan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian 
kepentingan masyarakat tentunya akan menjadi 
pertaruhan, pembahasan hangat, dan bahkan 
akan selalu bergulir sebagai prioritas utama dalam 
pencapaian mufakat pada forum-forum perencana-
an pembangunan.

Secara etis dan sosiologis, partisipasi ma-
syarakat tersebut sangat penting artinya dalam 
tahap dan proses pembangunan yang sustain-
able (berkelanjutan). Inilah yang selama ini men-
jadi orientasi utama Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Karena itu pula, pada edisi ini Gema Desa 
menurunkan proses penilaian dalam pelaksanaan 
Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014.

Provinsi yang dihuni lebih dari 35 juta jiwa ini, 
dalam pelaksanaan pembangunan memungkinkan 
masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pelaku 
pembangunan bukan hanya obyek pembangunan. 
Karena itu pula keberhasilan pembangunan yang 
berkelanjutan akan ditentukan oleh keterlibatan 
masyarakat dengan segenap sumberdayanya. 

Dalam laporan utama kita bisa ungkapkan, 
betapa partisipasi dapat diartikan sebagai keikut-
sertaan dalam sesuatu kegiatan pembangunan. 
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat difahami 
bahwa berbagai macam faktor akan terlibat dan 

mempengaruhi eksistensi partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan tersebut.

Beberapa faktor penting yang terindikasi dapat 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan antara lain, latar belakang 
pendidikan, komunikasi dengan dunia luar dan 
kepercayaan masyarakat terhadap implementasi 
regulasi dan kebijakan pembangunan. Pendidikan 
akan membuat orang berpandangan lebih luas, 
berpikir dan bertindak secara rasional dan akan 
membentuk skill (ketrampilan) yang dapat diandal-
kan. Dengan demikian, latar belakang pendidikan 
seseorang akan menentukan dan mempengaruhi 
jangkauannya ke masa depan. Wawasan ke masa 
depan inilah yang pada hakekatnya akan mempe-
ngaruhi tingkat partisipasinya dalam pembangun-
an, yang dianggapnya mampu memperbaiki ke-
adaan daerahnya di masa yang akan datang.

Kepercayaan masyarakat terhadap implemen-
tasi regulasi kebijakan pembangunan menjadi 
modal dasar yang sangat penting dalam menentu-
kan tingkat partisipasi. Kepercayaan masyarakat 
ini bisa muncul setelah melakukan observasi atas 
bukti-bukti nyata atau karena keyakinan terhadap 
aparat pelaksana kebijakan atau juga keyakinan 
atas para pengambil kebijakan pembangunan di 
wilayahnya. 

Di sinilah, keberadaan tokoh masyarakat se-
bagai penggerak adanya motivasi perubahan di 
masyarakat desa disajikan dalam rubrik-rubrik 
yang ada. Selain itu, keberadaan pasar desa, unit 
pengelolaan keuangan desa, hingga profi l kelurah-
an dan desa, sebagaimana bisa kita bica pada se-
tiap edisi Gemar Desa. 

Dengan demikian, bisa tampak betapa pan-
dangan masyarakat terhadap segenap tingkah 
polah aparat pemerintah  akan menjadi kunci 
penting bagi peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam berbagai kegiatan pembangunan yang di-
laksanakan.

Selamat Membaca!

Menggerakkan 
Partisipasi Masyarakat
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Sejak awal Juni 2014, Tim 
Penilai Lomba Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur telah melaku-

kan proses penilaian. Mulai de-
ngan presentasi dan pemaparan 
 peserta dari kabupaten/kota, hing-
ga penilaian lapang. Pelaksanaan 
kegiatan ini, tak lepas dari ikhtiar 

Lomba Desa dan Kelurahan setiap tahun digelar. 
Sebagai media untuk mendorong inisiatif kawasan 

perdesaan dalam mengoperasionalisasikan 
program kerja pemerintahan, sekaligus 

memajukan prinsip dasar keswadayaan lokal 
berbasis partisipasi masyarakat. 

Lomba Desa & Kelurahan, 
Dorong Masyarakat untuk Membangun
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dalam rangka pemberdayaan ma-
syarakat. Hal itu dilaksanakan ber-
bagai upaya melalui penguatan 
kelembagaan desa, peningkatan 
partisipasi dan swadaya masyara-
kat di desa.  

Perlombaan Desa dan Kelurah-
an merupakan ikhtiar yang terus 

menerus dilakukan pemerintah 
dalam mendorong usaha pemba-
ngunan masyarakat yang bertum-
pu pada usaha dan kemampuan 
sendiri. Sekaligus, hal itu dalam 
rangka mengevaluasi keberhasil-
an usaha-usaha masyarakat 
dalam pembangunan desa dan 

kelurahan.
Perlombaan Desa dan Kelurah-

an secara teoritik, bertujuan untuk 
mendorong peningkatan partisi-
pasi masyarakat dalam pemba-
ngunan serta untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan pembangun-
an di Desa dan Kelurahan dalam 
kurun beberapa tahun terakhir 
dengan melihat pada orisinalitas 
gagasan, kreativitas, aktivitas, 
motifasi, serta semangat swadaya 
gotong royong masyarakat. 

Dijelaskan Ir. Djoko Soetiono, 
Kasub Bidang Pemandirian Sosi-
al Budaya Masyarakat, Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, pada  evaluasi 
keberhasilan usaha-usaha ma-
syarakat dalam pembangunan 
desa dan kelurahan dinilai dari 
lonjakan perkembangan beberapa 
aspek vital kehidupan masyarakat. 
Seperti, Bidang Pendidikan, Kese-
hatan, Ekonomi, Keamanan dan 
Ketertiban, Partisipasi Masyara-
kat, Pemerintahan Desa dan Kelu-
rahan, Kelembagaan Masyarakat 
dan PKK.

Menurut Djoko, secara praktik 
momen perlombaan desa sebe-
nar nya lebih diartikan sebagai 
upaya meningkatkan semangat 
keterpaduan, peningkatan ke-
mampuan dan peran serta ma-
syarakat dalam pembangunan, 
dan sebagai wujud pembenahan 
kondisi umum pemerintahan desa 
dan kelurahan.

Dari penyelenggaraan kegiatan 
ini terlihat betapa partisipasi dapat 
diartikan sebagai keikutsertaan 
dalam sesuatu kegiatan pemba-
ngunan. Berdasarkan pengertian 
ini, maka dapat difahami bahwa 
berbagai macam faktor akan terli-
bat dan mempengaruhi eksistensi 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan tersebut.

Beberapa faktor penting yang 
terindikasi dapat mempenga-
ruhi tingkat partisipasi masyara-
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kat dalam pembangunan antara 
lain, latar belakang pendidikan, 
komunikasi dengan dunia luar 
dan kepercayaan masyarakat 
terhadap implementasi regulasi 
dan kebijakan pembangunan. 
Pendidikan akan membuat orang 
berpandang an lebih luas, berpikir 
dan bertindak secara rasional dan 
akan membentuk skill (ketrampil-
an) yang dapat diandalkan. 

Dengan demikian, latar bela-
kang pendidikan seseorang akan 
menentukan dan mempengaruhi 
jangkauannya ke masa depan. 
Wawasan ke masa depan inilah 
yang pada hakekatnya akan mem-
pengaruhi tingkat partisipasinya 
dalam pembangunan, yang di-
anggapnya mampu memperbaiki 
keadaan daerahnya di masa yang 
akan datang.

Kepercayaan masyarakat ter-

hadap implementasi regulasi ke-
bijakan pembangunan menjadi 
modal dasar yang sangat penting 
dalam menentukan tingkat parti-
sipasi. Kepercayaan masyarakat 
ini bisa muncul setelah melakukan 
observasi atas bukti-bukti nyata 
atau karena keyakinan terhadap 
aparat pelaksana kebijakan atau 
juga keyakinan atas para pe-
ngambil kebijakan pembangunan 
di wilayahnya. Dengan demikian 
pandangan masyarakat terhadap 
segenap tingkah polah aparat 
pemerintah  akan menjadi kunci 
penting bagi peningkatan partisi-
pasi masyarakat dalam berbagai 
kegiatan pembangunan yang di-
laksanakan.

Agenda Program
Perlombaan Desa dan Kelurah-

an sebagai program kerja nasional 

Kementerian Dalam Negeri me-
lalui agenda program Direktorat 
Jenderal PMD (Pemberdaya an 
Masyarakat dan Desa), telah 
berlangsung semenjak era orde 
baru hingga era sekarang ini. 
Lomba desa pada awalnya di-
canangkan sebagai langkah stra-
tegis untuk memetakan potensi 
desa serta mendorong partisipasi 
keswadaya an masyarakat. 

Lomba Desa dilaksanakan ber-
dasarkan Permendagri 13/2007, 
dengan tujuan untuk membing-
kai inovasi dan implementasi tata 
kelola pemerintahan desa yang 
akomodatif  terhadap program 
pembangunan. Serta menjadi "in-
strumen" untuk menakar sejauh 
mana konsep pembangunan bisa 
diimplementasikan di desa.

Di sinilah, kehadiran Lomba 
Desa/Kelurahan yang dilakukan 

Laporan UtamaLaporan Utama



Edisi Juli 2014 7

Laporan UtamaLaporan Utama
secara sinergis-menasional memi-
liki beberapa visi aktual dan idea-
lis. Pertama, menjadi alat (social 
tools) untuk mengkomparasikan 
keberhasilan pembangunan desa 
dalam rangka kepentingan pilot 
project nasional. Pilot Project Na-
sional yang menjadi "mikroskopis" 
untuk menentukan dimensi keber-
hasilan dan kendala pembangun-
an di desa.

Kedua, sebagai media  untuk 
mendorong inisiatif kawasan 
perdesaan dalam mengoperasio-
nalisasikan program kerja peme-
rintahan yang local clean govern-
ment sekaligus memajukan prinsip 
dasar keswadayaan lokal berbasis 
partisipasi masyarakat. Ketiga, 
menjadikan desa sebagai barome-
ter perkembangan wawasan ke 

arah kemajuan kualitatif dan seka-
ligus kuantitatif. 

Delapan Indikator penilaian 
lomba desa yang berelasi erat 
dengan bidang pendidikan, kese-
hatan, ekonomi, keamanan dan 
ketertiban partisipasi masyarakat, 
pemerintahan desa/kelurahan, ke-
lembagaan desa/kelurahan, dan 
PKK menjadi pengukur kondisi 
kemajuan desa secara periodik.

Alur nalar lomba desa diarah-
kan bersifat bottom up partici-
pation, yakni tahap perlombaan 
dimulai dari desa yang dikoordi-
nasi ditingkat kecamatan. Juara 
lomba desa ditingkat kecamatan 
berkompetisi ditingkat Kabupaten, 
juara ditingkat Kabupaten bersa-
ing ditingkat propinsi, sedangkan 
juara propinsi berkompetisi dilevel 

nasional.
Dengan model lomba dari level 

akar rumput tersebut diskenario 
yang menjadi juara lomba desa 
benar-benar memiliki potensi ung-
gulan dan merupakan desa yang 
terpilih (the best choice for village). 
Sehingga tidak ada pesanan yang 
sifatnya top down atau dari atas.

Dalam pelaksanaan tahun ini, 
guna mengembalikan ruh lomba 
desa, diperlukan penyegaran 
konsep dan praktik operasional 
lomba desa. Hakikat lomba desa 
adalah sebuah kompetisi prestasi 
antardesa dengan memperhatikan 
potensi unggulan dan komprasi 
kinerja tata pemerintahan desa 
yang benar-benar clean govern-
ment.

Lomba Desa diorientasikan 
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pada upaya pemetaan kondisi desa 
masa kini, masa lalu, dan masa de-
pan. Pemetaan yang mendorong 
hadirnya program pembangunan 
yang tepat sesuai kepentingan ak-
tual masyarakat.

Dalam pelaksanaan penilaian 
lapang, Tim Penilaian Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mendapat 
sambutan dari sejumlah kepala 
daerah, baik bupati maupun wali 
kota. Seperti di Gresik pada awal 
Juni, Tim Penilai lapang dipimpin 
Suriaman SH MSi, sekaligus se-
bagai Kepala Bidang Sosial Bu-
daya & Partisipasi Masyarakat, 
disambut Bupati Gresik Sambari 
Halim dan Wakil Bupati Gresik Moh 
Qosim, ketika tiba di di Desa We-
dani Kecamatan Cerme Kabupaten 
Gresik.

Sementara itu, tentang pelaksa-
naan lomba desa di Gresik, agak-

nya mendapat catatan tersendiri. 
Menurut Kepala Badan Pember-
dayaan Kabupaten Gresik, Agus 
Budiono Keikutsertaan De sa We-
dani pada lomba tingkat Propinsi 

Jawa Timur ini karena Desa We-
dani, Cerme ini adalah yang terbaik 
dalam lomba desa dan Kelurahan 
tingkat Kabupaten Gresik. “Saya 
nilai Desa Wedani ini sangat layak 

Laporan UtamaLaporan Utama

Delapan Terbaik Lomba Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2014 

DesaTerbaik

- Desa Wedani, Cerme (Kabupaten Gresik)
- Desa Tawangagung, Ampelgading (Kabupaten Malang)
- Desa Ketro, Kebonagung (Kabupaten Pacitan)
- Desa Kedungsoko, Plumpang (Kabupaten Tuban).

Kelurahan Terbaik

- Kelurahan Blandongan, Bugulkidul (Kota Pasuruan)
- Kelurahan Tlogomas, Lowokwaru (Kota Malang)
- Kelurahan Bandarkidul, Mojoroto (Kota Kediri)
- Kelurahan Mojoroto, Taman (Kota Madiun)
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untuk mewakili Kabupaten Gresik. 
Selain sebagai juara Kabupaten 
berbagai bidang yang ada didesa 
ini sangat baik” kata mantan Ke-
pala Dinas Sosial Gresik ini.

Berbagai bidang yang dimak-
sud mulai dari bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi keamanan 
dan ketertiban, partisipasi ma-
syarakat, bidang pemerintahan, 
dan bidang lembaga pemasyara-
katan di desa Wedani terbilang 
sangat baik. Agus mencontohkan 
untuk bidang pendidikan. “Tidak 
ada masyarakat yang buta huruf, 
tidak ada siswa putus sekolah. 
Tak hanya pendidikan formal, 
pendidik an informalpun tumbuh 
dengan baik” tambah Agus.

Beberapa bidang lain yaitu Bi-
dang kesehatan, adanya sanitasi 
yang baik pada setiap rumah tang-
ga. Bidang ekonomi home industry, 
kerjasama dengan berbagai instansi 

pemerintah dan swasta. “Untuk ke-
rajinan sarung tenun saja masyara-
kat desa Wedani mampu membu-
kukan keuangan sebesar Rp. 119 M 
juga Pertanian yang membukukan 
keuntungan 7,5 M. belum lagi bi-
dang yang lain” kata Agus.

Akhirnya, Lomba Desa dan 
Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa 
Timur tahun 2014 ini, berhasil 
memilih nominator, terdiri dari 
delapan desa dan kelurahan dari 
Kabupaten Kota se Jawa Timur. 
Desa-desa tersebut yaitu Desa 
Wedani, Cerme (Kabupaten 
Gresik), Kelurahan Blandongan, 
Bugulkidul (Kota Pasuruan), Kelu-
rahan Tlogomas, Lowokwaru (kota 
Malang), Desa  Tawangagung, Am-
pelgading (Kabupaten Malang), 
Kelurahan Bandarkidul, Mojoroto 
(kota Kediri), Kelurahan Mojoroto, 
Taman (kota Madiun), Desa Ketro, 
Kebonagung (Kabupaten  Pacitan), 

Desa Kedungsoko, Plum pang 
(Kabupaten Tuban).

Tim Penilai lapang dipimpin 
Suriaman SH MSi menegaskan, 
Lomba Desa dan Kelurahan ini, 
diharapkan bisa mendorong me-
ningkatnya partisipasi kolektif 
masyarakat dalam bingkai ske-
ma program pembangunan dan 
tidak terjebak dalam ritus proyek 
yang ujungnya adalah kepenting-
an rupiah. Untuk itulah moratori-
um lomba desa perlu dilakukan. 
Perlu pemikiran ulang dan review 
menyeluruh atas praktik operatif 
lomba desa selama ini. 

“Perlombaan Desa dan Kelu-
rahan diharapkan ke depan dapat 
menjadi alat perubah sosial (social 
politic engineering) bagi desa dan 
kelurahan untuk berbenah diri dan 
lebih mandiri dengan upaya dan 
bingkai pemberdayaan masyara-
kat,” kata Suriaman. (yad)
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Desa Babadan juga ke-
rap dikunjungi karena 
di desa ini terdapat Pe-
sanggrahan atau Pa-

lenggahan Agung Srigati, yang 
merupakan objek wisata spiritual 
yang menurut penduduk setem-
pat adalah pusat keraton lelem-

but/makhluk halus. Selain itu juga 
terdapat petilasan Raja Brawi-
jaya. Pada hari-hari tertentu se-
perti Jumat Pon dan Jumat Legi, 
khususnya  bulan Suro, Pesang-
grahan Srigati banyak dikunjungi 
peziarah untuk menyaksikan di-
selenggarakannya upacara ritual 
tahunan “Ganti Langse” sekaligus 
melaksanakan tirakatan/semedi 
untuk ngalap berkah.

Bagi warga Desa Babadan 
adanya Alas Ketonggo dan Pe-
sanggrahan Srigati adalah ber-

Desa  Babadan,  Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, 
sudah tidak asing lagi bagi orang yang menjalani “lelaku” 
atau ritual. Pasalnya, di desa yang berjarak 12 km barat 
daya Kota Ngawi inilah tepat Alas Ketonggo, yang 
dipercaya sebagai salah satu alas angker atau wingit di 

tanah Jawa selain Alas Purwo, Banyuwangi.

Desa Babadan, Kec. Paron, Ngawi

Gotong Royong Lestarikan 
Palenggahan Brawijaya

Profil Desa

Warga Babadan gotong royong membangun masjid.
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kah. Pasalnya, dengan adanya 
petilasan dan Alas Ketonggo, 
desanya menjadi ramai, khu
sus nya di bulan Suro. Itu sebab
nya, keberadaan Pesanggrahan 
 Srigati betulbetul dijaga dan 
dirawat oleh penduduk Desa 
Babadan. Mereka setiap Kamis 
mengadakan kerja bakti mem
bersihkan lingkungan sekitar pe
sanggrahan.

“Tanpa dikomando kalau men
jelang Suro warga kami selalu 
mengadakan kerja bakti mem
bersihkan pesanggrahan,” kata 
Joko Setyono, Kepala Desa Ba
badan, Kec. Paron, Kab. Ngawi, 
ketika Gema Desa berkunjung ke 
Desa Babadan.

Meski menjadi daerah objek 
wisata spiritual yang ramai dikun
jungi orang, namun nilainilai 

kegotongrayongan warga Desa 
Babadan masih sangat kental. 
Tak heran bila Desa Babadan 
pada tahun 2014 terpilih menjadi 
juara II Lomba Gotong Royong 
Masyarakat tingkat Provinsi Jawa 
Timur. “Kami tidak menduga desa 
kami terpilih jadi juara II. Ini me
rupakan kebanggaan tersendiri 
bagi warga Desa Babadan,” kata 
Joko.

Banyak nilainilai kegotong
royongan di Desa Badan. Diakui 
Joko Setyono, nilainilai kego
tong  royongan di desanya ma
sih sangat kental, mulai dari go
tong royong menggarap sawah, 
 hajatan, kematian dan  bahkan 
arisan peralatan hajatan hingga 
swadaya membangun masjid. 
Semua dilakukan dengan ikhlas 
dan tanpa paksaan.

“Di desa kami, kalau ada 
orang membangun rumah atau 
punya hajat, tanpa disuruh warga 
sudah datang sendiri untuk mem
bantu. Bisa sekitar 20 sampai 30 
orang yang datang membantu. 
Begitu juga kalau buka sawah, 
warga beramairamai datang 
membantu, tanpa berharap da
pat imbalan. Palingpaling hanya 
disediakan konsumsi seadanya,” 
kata Joko.

Kini yang sedang dikerjakan 
warga Desa Babadan adalah 
pembangunan masjid yang me
ru pakan murni hasil swadaya 
masyarakat. Masjid ini masih 
dalam proses pengerjaan. Biaya 
yang dibutuhkan sekitar Rp 200 
juta. Hingga saat ini uang yang 
terkumpul murni hasil swadaya 
masyarakat sebanyak Rp 170 

Profil Desa

Tim penilai Lomba Gotong Royong tingkat Provinsi Jawa Timur.

Warga Babadan gotong royong membangun masjid.
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juta. Ini belum termasuk yang 
menyumbang berupa tenaga.

Selain itu, setiap dusun di 
Desa Babadan mempunyai “sino-
man” yang merupakan hasil ari-
san warga, misalnya arisan untuk 
membeli meja-kursi untuk  hajatan 
bahkan juga sound  system. Itu 
sebabnya setiap dusun di Desa 
Babadan mempunyai sinoman 
sendiri-sendiri. Setiap dusun se-
dikitnya mempunyai kursi 700 
kursi dan 50 meja. Sinoman ini 
dikelola oleh karang taruna, yang 
terdapat di setiap dusun. 

Camat Paron, Joko  Hartomo, 
menyambut gembira  terpilihnya 
Desa Babadan sebagai  juara 
II Lomba Gotong Royong 

 Masyarakat tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Ini berarti nilai-nilai 
gotong ro yong yang sebetulnya 
sudah menjadi tradisi, atau su-
dah menjadi nilai-nilai hidup 
masyarakat Desa Babadan, di-
hargai oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur.

“Kami benar-benar bangga 
atas terpilihnya Desa  Babadan 
menjadi juara Lomba Gotong 
Royong Masyarakat tingkat 
Jawa Timur. Tentu keberhasilan 
ini, khususnya nilai-nilai gotong 
 royong di Desa Babadan, akan 
kami sebarkan ke desa-desa 
lain di kawasan Kecamatan Pa-
ron. Setidaknya Desa Babadan 
menjadi pilot project bagi desa 

lain, atau mendorong desa lain 
untuk meniru nilai-nilai gotong 
royong yang ada di Desa Ba-
badan. Nilai-nilai gotong royong 
yang sudah menjadi tradisi ini 
kalau bisa ke depan harus tetap 
dipertahankan,” kata Joko Har-
tomo 

Menurut Joko, nilai-nilai go-
tong royong tersebut kalau tidak 
dipertahankan maka akan hilang. 
“Mungkin 25 tahun lalu orang ma-
sih terbiasa melakukan gotong 
royong, saling tolong menolong, 
tetapi sekarang sudah mulai ber-
kurang, bahkan langka. Syukur-
lah di Kabupaten Ngawi nilai-nilai 
gotong royong itu masih tetap 
ada,” kata Joko Hartomo. (res)

Profil Desa

Joko Setyono (2 dari kiri), Mbah Maji dan Joko Hartomo.
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Mbah Marji, demikian 
dia dipanggil. Ram-
butnya gondrong dan 
tanpa alas kaki. Pakai-

annya selau hitam-hitam. Tas kecil 
selalu menggantung di pinggul-
nya. Dialah juru kunci Pesang-
grahan Srigati di Desa Babadan, 
Kec. Paron, Kab. Ngawi. Sehari-
sehari Mbah Marji mudah ditemui 
di pesanggrahan yang setiap hari 
dikunjungi orang dari berbagai 
daerah di Jawa Timur itu.

Berbincang dengan Mbah 
Marji, di warung sederhana di 
pinggir pesanggrahan, banyak 
cerita menarik tentang Alas Ke-
tonggo dan Pesanggrahan Sri-
gati. Usai berbincang panjang, 
Gema Desa juga diajak masuk 
ke sebuah bangunan yang di 
dalam nya adalah petilasan Pra-
bu Brawijaya V berupa gundukan 
tanah yang terus tumbuh. Tanah 
ini ditengarai tempat duduk Pra-
bu Brawijaya sebelum melanjut-
kan ritual ke Gunung Lawu.

Para pengunjung yang da-
tang ke Pesanggrahan Agung 
Srigati biasanya mereka ingin 
napak tilas mengenang sejarah 
di mana Raja Majapahit yaitu 
Prabu Brawijaya V singgah ter-
lebih dahulu di Alas Srigati untuk 
melepaskan baju kebesarannya 
sebelum melanjutkan perjalanan 
ritual ke puncak Gunung Lawu. 
Prabu Brawijaya V lari karena 
kerajaannya diserbu kerajaan 
Demak pimpinan Raden Patah.

Petilasan Prabu Brawijaya 
V ini ditemukan mantan Kepa-
la Desa Babadan, Somo Dar-
mojo (alm) tahun 1963 berupa 
gunduk an tanah yang tumbuh 
setiap hari dan mengeras bagai-
kan batu karang. Kemudian ta-
hun 1974 didatangi Gusti Doroja-
tun IX dari Kasunanan Surakarta 
yang menyatakan bahwa petila-
san tersebut bagian dari sejarah 
Majapahit dan petilasan tersebut 
diberi nama Palenggahan Agung 
Srigati.

Dikatakan Mbah Marji, pe-
ngunjung di Srigati tidak mela-
kukan hal-hal yang sifatnya syi-
rik, seperti menyembah punden, 
tapi para pengunjung melakukan 
ritual mengambil tempat di Sri-
gati atau Alas Ketonggo hanya 
sebagai tempat perantara untuk 
menyambung segala perminta-
an kepada Allah SWT. Seperti 
terlihat di Palenggahan Agung 
Brawijaya pe ngunjung sambil 
membakar dupa sebagai ben-
tuk permintaan dan doa kepada 
Yang Maha Kuasa. 

Selan Pesanggrahan Agung 
Srigati, di Alas Purwo hutan 
seluas 4.846 meter persegi ter-
sebut terdapat lebih dari 10 tem-
pat pertapaan, yaitu Pundhen 
Watu Dhakon, Pundhen Tugu 
Mas, Umbul Jambe, Pundhen 
Siti Hinggil, Kali Tempur Seda-
lem, Sendang Drajat, Sendang 
Panguripan, Sendang Mintowiji, 
Kori Gapit, dan Pesanggrahan 
Soekarno. (res)

Tempat Perantara ke Tuhan

Pelenggahan Prabu Brawijaya

33Edisi Juli 2014
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Berbagai inovasi pro-
gram penanggulangan 
kemiskinan dan per-
lindungan sosial telah 

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

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

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

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

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

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

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

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

Penghargaan ‘Pro-Poor Award’ 
untuk Banyuwangi 
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“Selama ini, pasar ini 
pengelolaan dita-
ngani langsung oleh 
Pemkab Mojokerto. 

Baru pada tanggal 27 Desem-
ber 2012, terdapat 10 pasar dari 
15 pasar yang dulunya dikelola 
Peme rintah Kabupaten  Mojokerto, 
pengelolaannya diserahkan se-
penuhnya kepada sepuluh desa, 
termasuk pasar Desa Kemlagi ini,” 
tutur Moh Irfan, kepala Pasar Raya 
Kemlagi.

Keberadaan pasar ini, menurut-

Pasar Raya di Tengah 
Serbuan Pasar Modern

Pasar Desa Kemlagi adalah pasar desa yang berada 
di Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten 

Mojokerto, mempunyai ciri khas sebagai pasar 
tradisional. Pasar Raya Kemlagi yang berdiri sekitar 

tahun 1960 ini, merupakan salah satu sumber 
pendapatan desa yang mendorong pengembangan 

perekonomian masyarakat desa setempat dan 
sekitarnya.

Pasar Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto

Profi l PasarProfi l Pasar
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nya, mampu memberikan kontribu-
si yang cukup terhadap pendapat-
an hasil desa dalam mendukung 
serta memelihara hasil-hasil pem-
bangunan di pedesaan. Awalnya, 
lokasi pasar yang berada dipinggir 
perempatan jalan ini, menjadi tem-
pat menanti orang yang menung-
gu kerabat dan kenalan. Lantaran 
itu pasar menjadi semakin ramai 
dan memerlukan perluasan ruang. 
Setelah melalui proses pengkaji-
an, akhirnya diadakan perluasan 
pasar dengan menebang pohon 
dan membangun los baru dari 
bangunan kayu.

Melihat fungsi dan peran pasar 
tradisional yang strategis dalam 
peningkatan pendapatan dan pe-
nyerapan tenaga kerja, pemerin-

tah Desa Kemlagi, terus mengem-
bangkan pembangunan sektor 
perdagangan yang merupakan 
salah satu program prioritas. Pro-
gram tersebut secara simultan 
dan sinergis terus dikembangkan 
untuk memperkuat pasar desa 
melalui pemantapan suplai serta 
menjaga kelancaran dan efi siensi 
distribusi barang kebutuhan ma-
syarakat desa. Sekitar tahun 1980 
Pasar Raya Kemlagi, menjadi 
pasar kerjasama antara desa dan 
pemerintah Kabupaten  Mojokerto 
dengan bagi hasil 60 persen 
pemerintah Kabupaten Mojokerto 
dan 40 persen untuk Pemerintah 
Desa Kemlagi. 

“Pasar ini, dengan tanah milik 
Desa Kemlagi yaitu berupa  tanah 

kas desa. Adapun luas lahan Pa-
sar Raya Kemlagi seluas 3.500 
M2 dan luas lahan parkir seluas 
500 M2. Untuk luas bangunan 
Pasar Raya Kemlagi seluas 3.061 
M2,” kata Irfan, didampingi Kepala 
Desa Kemlagi Abdul Wahab.

Kini, pengelolaan dilaksanakan 
Pemerintah Desa, secara ter-
pisah dengan manajemen Umum 
Pemerintah Desa. Pemerintah 
Desa menunjuk pengelola dan 
pengawas dari masyarakat setem-
pat untuk mengelola pasar desa. 
Pengelola pasar desa memiliki 
pengalaman dan pengetahuan di 
bidang ekonomi.

Pendapatan pasar desa ber-
sumber dari retribusi (ditetapkan 
dengan Peraturan Desa) dan 
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pendapatan lain. “Penerimaan dan 
pengeluaran pasar desa diadmi-
nistrasikan dalam buku keuangan 
pengelola pasar desa. Penerima-
an dikurangi biaya operasional 

disetor ke kas desa. Pengeluaran 
diutama kan untuk kepentingan dan 
operasi onal pasar desa,” kata Irfan.

Dengan penyerahan pengelo-
la  an pasar desa ini, sehingga 

memberi peluang seluas-luasnya 
kepada pemerintah desa agar 
mengembangkan pendapatan dan 
asset desa. “Alhamdulillah, juga 
tercipta adanya lapangan kerja bagi 
masyarakat, mewadahi kepenting-
an/kebutuhan masyarakat desa, 
serta memberikan perlin dungan 
dan keadilan bagi masyarakat 
desa,” kata Irfan. Penyerahan 
tersebut meliputi pengelo laan pa-
sar desa, aset pasar yang terdiri 
dari seluruh bangunan dan sarana 
prasarana, personel pasar non-
PNS, dan potensi pasar.

Pasar ini tetap berusaha me-
menuhi kebutuhan masyarakat 
perdesaan, meski kini banyak 
muncul adanya pasar swalayan. 
Namun, adanya interaksi sosial 
dan pengembangan ekonomi ma-
syarakat, masih terpelihara di 
masyarakat. “Dengan begitu, dari 

Profi l PasarProfi l Pasar
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pasar ini mampu memberikan per-
lindungan terhadap pedagang ke-
cil dan mendudukkan masyarakat 
desa sebagai pelaku ekonomi di 
pasar desa,” kata Irfan.

Pembangunan dan Pengem-
bangan Pasar Raya Kemlagi dibia-
yai dari swadaaya dan partisipasi 
masyarakat, anggaran pendapat-
an dan belanja desa, pinjaman 
desa, bantuan pemerintah provisi, 
Kabupaten Mojokerto dan sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat.

Fasilitas Pasar Raya Kemlagi 
meliputi komponen utama, seperti 
lahan,  kios, los,  tempat dasaran 
tenda,  jaringan listrik,  drainase,  
sarana parker,  sarana bongkar 
muat,  sarana ibadah, sarana kan-
tor pengelola, sarana mandi cuci 
kakus (MCK) dan air bersih, sa-
rana keamanan dan pengamanan,  

sarana kebersihan; akses jalan 
dan pintu keluar masuk. Selain itu, 
ada komponen pendukung meli-
puti antara lain jaringan telekomu-
nikasi, space iklan, toko gudang 
(Togu),  pos pelayanan tera ulang 
alat Ukuran Takaran Timbangan 
dan Perlengkapan (UTTP).

Desa Kemlagi, dilintasi  jaringan 
jalan Provinsi, sehingga mempu-
nyai peranan dalam memperlan-
car kegiatan perekonomian di 
Desa ini. Kondisi ini menyebab-
kan distribusi barang dan jasa 
yang keluar masuk tidak menemui 
hambatan. Aksesibilitas wilayah di 
Desa ini sangat baik mengingat 
jaringan jalan yang ada mampu 
meng-cover seluruh wilayah desa 
sehingga akan sangat mudah un-
tuk menjangkau setiap jengkal 
wilayah desa.

Pemerintahan Desa dapat 
melakukan kerjasama dengan Pi-
hak ke tiga dalam pembangunan 
dan pengembangan pasar desa, 
Pelaksanaan kerja sama dipriori-
taskan untuk kepentingan Peme-
rintahan Desa dan peningkatan 
pasar desa. “Meski ini pasar desa, 
tapi juga menampung untuk pe-
ningkatan pendapatan masyara-
kat dari desa lain. Karena, inte-
raksi sosial masyarakat perdesaan 
yang luas, bahkan menjadi pusat 
di kecamatan ini,” tutur Irfan.

Di Pasar Raya Kemlagi, mema-
sarkan hasil produksi perdesaan, 
menyediakan kebutuhan po kok ma-
syarakat perdesaan. De ngan demiki-
an, keberadaan pasar memberikan 
perlindungan dan upa ya mening-
katkan kepastian per ekonomi an 
masyarakat perdesaan.  (yad)
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Desa Karangnongko 
berjarak sekitar 10 
kilometer (Km) dari 
pusat Kota Pacitan. 

De ngan luas wilayahnya 2.450 
meter persegi(m2) dengan vol-
ume jalan 23 Km.  Bahkan berkat 

keuletan nya menggelola keuang-
an, desa berpenduduk 1.952 jiwa 
pendapat an total perkapita sekitar 
Rp 87.000.000/tahun. Mayoritas 
penduduknya berprofesi petani, 
dengan klasifi kasi 98 persen pe-
tani, 1,5 persen nelayan dan 0,5 
persen diantaranya Pegawai Ne-
geri Sipil (PNS). 

Sebagian masyarakat  Pacitan 
menyebutnya ‘desa terpencil’ 
de  ngan jalan berliku, terjal dan 
menanjak. Kendati begitu roda 
perekonomian di desa yang terbagi 
menjadi 495 kepala keluarga (KK) 
ini berjalan normal. Kehidupan so-
sialnya pun cukup menggembira-
kan. Tradisi gotong-royong  dan 
saling membantu tetap terjaga dan 
terpelihara dengan apik. 

Kehadiran Unit Pengelola 

UPKu Desa Karangnongko, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan

Nomine Pengelola 
Keuangan Terbaik Jatim

Banyak kalangan 
ragu, masyarakat desa 

terpencil bisa mengelola 
keuangan dengan baik. 
Tetapi itu tidak berlaku 
di Desa Karangnongko, 

Kecamatan Kebonagung, 
Kabupaten Pacitan yang 

dinobatkan sebagai 
nomine Desa Pengelola 

Keuangan Terbaik 
Jawa Timur 2014.  Dan 
‘pendekarnya’ adalah 

Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) Sasana Mulya.

Pujo Mulyanto
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Keuangan (UPKu) sejak tahun 
2005, berdampak bagus dalam 
menopang perekonomian warga 
Desa Karangnongko. Manfaatnya 
terasa dan dirasakan oleh hampir 
semua penduduk. Bagusnya, ke-
beradaan  UPK tidak hanya men-
jadi ‘pandega’ dalam hal sirkulasi  
keuangan, namun bidang sosial 
pun terperhatikan. 

Sekadar diketahui, indakator 
penilaian nomine Desa Penge-
lola Keuangan Terbaik Jawa Timur 
2014 adalah perguliran, pengem-
balian, administrasi keuangan, 
surat menyurat, perjanjian pinjam-
an, alokasi dan sosial, tabungan 
perseorangan, tingkat kesulitan 

Menurut Ketua UPK Sasana 
Mulya Desa Karangnongko, Pujo 
Wiyanto, sebelum tahun 2005, 
roda perekonomian di desanya, 
meski berjalan normal, namun ter-
kesan tidak berkembang. Selain 
hanya dari hasil mengolah lahan, 
warga tidak memiliki penghasilan 
tambahan. 

“Namun Alhamdulillah, sejak 
UPK berdiri tahun 2005 tepatnya 
tanggal 29 Maret, lambat tapi pasti 
kesulitan dan keluhan penduduk 
soal keuangan mulai teratasi. 
Mere ka bisa pinjam ke UPK de-
ngan bungan sangat ringan,” ujar 
Pujo wiyanto. Dengan nasabah 
202 orang, UPK hanya meminta 
bunga 1,5 persen. 

Dikatakan, modal awal yang 
didapat oleh UPK Sasana Mulya 
pada tahun 2005 untuk Simpan 
Pinjam Perempuan (SPP) sebesar 
Rp 63.000.000, untuk pos Pember-
dayaan  Manusia Rp 27.000.000 
dan untuk Pemberdayaan Ling-
kungan sebesar Rp 50.000.000.  
“Jadi total modal awal yang ada di 
UPK sejumlah Rp. 140 juta,” jelas 
Pujo. 

Kemudian, lanjut pria yang 
juga ‘didapuk’ sebagai koordina-
tor UPK seluruh Pacitan ini, pada 

tahun 2009 modal UPK Sasana 
Mulya bertambah. Dana Penguat-
an SPP sebesar Rp 25.295.000. 
Sarana Prasana (Sarpras) sebe-
sar Rp 8.300.000 dan Dana 
Sharing sebesar Rp 13.000.000. 
“Dan, Alhamdulillah pada tahun 
2014 ini berkembang menjadi Rp. 
286.000.000,’” ungkap dia.   

  
Pemberdayaan   
Ekonomi dan Sosial

Pujo menyebut UPK Sasana 
Mulya yang dipimpinnya memiliki 
program yang tidak hanya bidang 
ekonomi tetapi juga sosial. Untuk 
bidang ekonomi, UPK membuka 
kesempatan kepada seluruh war-
ga desa untuk memberdayaan 
(meminjam, red) uang sesuai ke-
butuhan. 

“Sementara dalam bidang so-
sial lebih bersifat pemberian ba-
n  tuan kepada masyarakat yang 
membutuhkan, lewat pintu peme-
rintahan desa pastinya,” papar 
Pujo.     

Ditambahkan, perguliran dana 
yang dikelola UPK dari tahun 2005 
hingga 2014 ini, Alhamdulillah ber-
jalan lancar. Hampir semua yang 
dimaui masyarakat (peminjam) 
dapat terpenuhi. Tentu saja me-
ngenai besarannya disesuaikan 
dengan kemampuan UPK. 

Ditanya soal hambatan yang 
terjadi terkait perguliran dana, Pujo 

mengakui ada meski volumenya se-
dikit. Menurut dia, karakter masyara-
kat Desa Karangnongko beragam. 
Dari sekitar 202 nasabah UPK, ada 
satu dua nasabah yang terlambat 
mengembalikan pinjaman. 

“Setelah kita telusuri penye-
babnya, ternyata mereka me-
mang tidak memiliki dana untuk 
memenuhi kewajiban membayar 
pinjaman. Baru setelah dilakukan 
pendekatan persuasif, persoalan-
nya selesai,” imbuhnya.

Soal program UPK terkait dana 
sosial, Pujo menjelaskan, dana 
sosial yang berasal dari Kas UPK, 
lebih bersifat panggilan kema-
nusiaan.  Artinya, berdasarkan 
kese pakatan seluruh pengurus 
UPK yang terlegitimasi oleh peme-
rintahan desa dan diketahui oleh 
perwakilan masyarakat (BPD), se-
bagian dana yang dikelola UPK di-
peruntukkan untuk kegiatan sosial. 

“Alokasi dana UPK untuk kegi-
at an sosial yang kami lakukan se-
lama ini kami peruntukkan misal-
nya, santunan untuk warga yang 
sakit, untuk Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), Peringatan Hari Be-
sar Nasional (HBN), serta santun-
an untuk beberapa kegiatan di 
desa,” pungkas Pujo seraya ber-
harap ke depan organisasi yang 
dikelola bisa lebih bermanfaat bagi 
masyarakat Desa Karangnongko. 
(mhy)   
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Komunitas Brenjonk 
ada lah kelompok ma-
syarakat yang membuat 
bisnis pertanian (agro-

bisnis) dengan basis komunitas. 
Masyarakat Desa Penanggungan, 
Kecamatan Trawas, Kabupaten 
Mojokerto, membangunnya dan 
memajukan hasil pertanian or-
ganic.

Komunitas ini diketuai oleh 
seorang lelaki yang sangat kuat 
visinya dengan makanan sehat. 
Slamet, dialah yang mengarah-
kan Brenjonk menjadi kampung 
edukasi pakan organik yang bisa 
didatangi siapapun untuk bela-
jar bercocok tanam secara sehat 
dan bebas bahan kimia serta tidak 
mencemari lingkungan.

Slamet, Ketua Komunitas Brenjonk, Penerima Penghargaan Pro-Poor Jatim 2014

Tanaman Organik, Menopang 
Perekonomian Warga

Dengan tanaman organik, 
memberikan kesadaran 
baru bagi masyarakat. 

Ekonomi warga desa pun 
semakin berdaya dengan 

Komunitas Brenjonk, 
Penanggungan.
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Melihat komunitas Brenjonk di 
dusun Penanggungan, lokasinya 
terasa dingin di ketinggian 800m 
DPL, sepi dan hijau oleh padi 
dan sayur mayur pertanian. Bagi 
Slamet, ini merupakan pengem-
bangan menurut pengalamannya 
yang pernah diraih dari aktivitas-
nya di PPLH (Pusat Pendidikan 
Lingkungan Hidup) Seloliman Tra-
was, selama beberapa tahun mu-
lai 1990-1994.

Slamet kemudian aktif di Peduli 
Indonesia yang berpusat di Pa-
cet, 1994-2007. “Saya merasa 
cukup mengenyam pengalaman 
dari aktivitas yang ada, sehingga 
saya merasa harus kembali ke 

kampung halaman. Akhirnya pada 
merintis Komunitas Brenjonk ini, 
sebuah organisasi berbasis komu-
nitas,” kata Slamet, warga Dusun 
Penanggungan kelahiran 2 Okto-
ber 1970. 

Mengawali usaha dengan men-
jual beras organik, pada 2007 Ko-
munitas Brenjonk mulai menjual 
sayuran, buah-buahan dan rem-
pah organik. Slamet menuturkan, 
berdirinya Komunitas Brenjonk 
tidak lain karena didasari oleh 
keprihatinan terhadap kualitas 
makanan yang ada di desa Pe-
nanggungan. “Maka kita coba ke-
nalkan sistem produksi organik. 
Karena kualitas makanan kita 

menjadi nggak bagus dengan pu-
puk dan zat kimia. Dampaknya 
juga tidak bagus,” ujarnya.

Tidak mudah memberikan edu-
kasi kepada masyarakat tentang 
pertanian organik, kata Slamet. 
Maka, ia bersama beberapa ang-
gota Brenjonk yang lain terus 
melakukan pendekatan kepada 
masyarakat yang sebelumnya 
bertani non-organik. “Kami me-
makai dua pendekatan, kesehatan 
dan ekonomi. Yang paling penting 
mereka bisa punya kemampuan 
yang cukup sehingga kita lakukan 
pelatihan-pelatihan,” kata Slamet, 
didampingi sekretaris Komunitas 
Brenjonk, Irwanto.
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Lama-lama, banyak masyarakat 
yang tertarik. Apalagi, masyarakat 
juga diajarkan oleh anggota Breen-
jonk bertani di lahan yang tidak 
luas untuk menghasilkan produk 
sayuran dan buah organik yang se-
hat. Mereka menyebut ini sebagai 
pertanian rumah kaca. “Jumlah 
anggota aktif kami ada 138 orang 
dan sekitar 600 warga pasir. Kami 
juga sudah ada mitra pasar super-
market di Surabaya, rumah makan 
dan hotel juga,” kata Slamet.

Saat ini, desa Penanggungan 
menjadi salah satu percontohan 
desa organik di Mojokerto. Menurut 
Slamet, banyak masyarakat yang 
datang ke desanya untuk belajar 
seputar pertanian organik.

“Tahun lalu saja ada sekitar 
2000 orang. Pemkab Mojokerto 
juga sangat mendukung. Bebe rapa 
waktu lalu seluruh anggota PKK 
di Mojokerto juga datang ke desa 
kami untuk belajar,” ungkapnya.

Keberhasilan para anggota 
Komunitas Brenjonk di desa Pe-
nanggungan, dalam menghasilkan 
produk pertanian organik berkuali-

tas, tampaknya memikat para pe-
ngusaha yang berada di kawasan 
Mojokerto dan sekitarnya. “Kami 
memasok untuk beberapa super-
market, restoran dan hotel. Tentu-
nya dengan harga yang berbeda 
dengan produk pertanian non or-
ganik, lebih mahal,” ungkapnya.

Kemajuan yang dialami Bren-
jong, tak pelak membuat anggota-
nya yang mayoritas terdiri dari 
para ibu-ibu mendapatkan peng-
hasilan tambahan sebesar Rp300 
ribu sampai Rp500 ribu dari ke-
giatan bertani organik yang hanya 
dilakukan di pekarangan rumah. 
“Pendapatan ini terutama untuk 
membantu anak-anak agar tidak 
putus sekolah,” kata Slamet.

Sistem pertanian organik yang 
dilakukan Komunitas Brenjonk 
adalah dengan penggunaan rumah 
kaca yang dilakukan pada lahan 
yang relatif sempit untuk mengopti-
malisasi proses pertumbuhan. Me-
nurut Slamet, rumah kaca juga 
digunakan untuk memperbaiki ku-
alitas tanaman dan mempermudah 
pemeliharaan tanaman. “Seiring 

berjalannya waktu, rumah kaca ini 
semakin banyak digunakan oleh 
masyarakat perempuan, yang kini 
mencapai 60 persen dari pengguna 
total,” jelas Slamet.

Bertanam sayur organik adalah 
slogan menarik yang digaungkan 
oleh Komunitas Brenjonk Lestari. 
Yang dilakukan ini, selaras de ngan 
konsep urban farming yang tak 
memerlukan lahan luas. De ngan 
demikian, Komunitas Brenjonk 
berusaha memotong mata ran-
tai perjalanan tanaman sayur dari 
ladang hingga ke atas piring dan 
meja makan. 

Slamet dan komunitasnya juga 
menawarkan kursus gratis cara 
menanam, merawat, dan mengem-
bangkan lahan terbatas samping 
kanan kiri dan depan belakang 
rumah menjadi lahan tanaman sa-
yur mayur. Sehingga, tak heran bila 
melihat sayur mayur konsumsi ke-
seharian tumbuh di polybag atau 
kantong plastik dan pot dengan 
konsep ini.

Dan memang, selain tanaman 
pangan seperti jagung dan padi, ur-

Profi l TokohProfi l Tokoh
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ban farming dapat diterapkan pada 
jenis lain seperti sayur mayur, ka-
cang-kacangan, umbi-umbian, dan 
buah-buahan.  Caranya pun cukup 
mudah, karena organik, keperluan 
pupuk pun bisa kita penuhi lang-
sung dari sampah organik sisa ba-
han dapur dan makanan.

Hal inilah yang membuat 
penilaian dari Provinsi Jawa 
Timur terkesan dan menyatakan 
apresiasi nya terhadap inovasi 
yang dilakukan kelompok pet-
ani organik Brenjonk. Sehingga 
menjadikan Komunitas Brenjonk 
sebagai pe raih Penghargaan Pro-
Poor dari Provinsi Jawa Timur 
pada 2014, yang diserahkan lang-
sung Gubernur Jawa Timur Soek-
arwo pada puncak Peringatan Hari 
Bulan Bakti Gotong Royong Ma-
syarakat di Ngawi, pertengahan 
Mei 2014.

“Memamg, sudah seharusnya 
dengan semakin sempitnya lahan 
yang ada, inovasi-inovasi pertani-
an perlu digalakkan dan didukung 
oleh pemerintah, agar tetap bisa 
memberikan hasil maksimal,” kata 

Slamet.
Sekretaris Komunitas Bren-

jonk, Irwanto mengungkapkan 
rasa bangganya akan aktivitas 
yang dilakukan selama ini. Den-
gan pertanian ini, produksi petani 
Brenjonk, memanfaatkan lahan-
lahan kecil di pekarangan serta 
halaman belakang perumahan 
warga. 

Kini, Komunitas Brenjonk 
identik dengan makanan organik. 

Nama Brenjonk tidak bisa dilepas-
kan dari bahan makanan sehat 
karena komitmen membuat hasil 
pertanian serba organik. Begitu 
ketatnya mereka pada komitmen 
itu sampai membajak sawah pun 
tidak mau pakai mesin traktor, 
yang menurut Slamet, bisa saja 
mencemari lingkungan akibat 
tumpahnya solar bahan bakar 
atau oli dari mesin, harus dibajak 
pakai sapi. (yad)

Profi l TokohProfi l Tokoh
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PNPMPNPM

Pe m e r i n t a h 
K a b u p a t e n 
B a n y u w a n g i 
menjadi mo-

del dalam perencanaan 
pembangunan yang 
bisa mengintegrasikan 
berbagai program mu-
lai dari tingkat desa, 
dengan memadukan 
Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan ke 
dalam program-program 
pemerintah daerah.

“Kami mengajak 
teman-teman PNPM untuk ber-
sama-sama dalam Musyawarah 
Perencana an Pembangunan (Mus-
renbang) desa secara terintegrasi. 
Programnya tidak tumpang tindih 
dan saling komplementer sehingga 
tepat sasaran,” kata Bupati Banyu-
wangi Abdullah Azwar Anas saat 
menjadi pembicara pada Rapat 
Kerja Nasional PNPM Mandiri 
Perdesaan di Jakarta.

PNPM Mandiri adalah program 
pemerintah pusat yang salah sa-
tunya fokus membangun kekuat-
an ekonomi masyarakat di tingkat 
lokal. Dalam keterangan tertu-
lis yang diterima Antara, Bupati 
Banyuwangi dalam forum tersebut 
membawakan presentasi terkait 
kebijakan penguatan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan 
pembangunan daerah yang sudah 
dijalankan daerahnya sejak tiga ta-
hun terakhir.

Di Banyuwangi, menurut Abdul-
lah Azwar Anas, perencanaan 
dan penganggaran dibuka seluas-
luasnya mulai tingkat desa. De-
ngan memadukan PNPM Mandiri, 
cakupan intervensi program ke 

masyarakat desa menjadi sema-
kin luas. “Mulai dari usul perbaikan 
fi sik dan nonfi sik bisa dipadukan, 
sehingga yang untung masyara-
kat karena program lebih efektif,” 
tambah nya.

Ia mengungkapkan salah satu 
“penyakit” utama dalam perenca-
naan dan penganggaran program 
pembangunan di Indonesia adalah 
partisipasi. Banyak partisipasi 
rakyat yang kemudian didistorsi 
oleh kepentingan elite, sehingga 
musrenbang dari tingkat desa, ke-
camatan, hingga kabupaten/kota 
terkesan hanya menjadi ajang pe-
ngumpulan data.

“Kondisi itu yang membuat 
partisipasi dan keterlibatan rakyat 
dalam perencanaan pembangunan 
sangat minim. Rakyat kapok kare-
na sudah usul, seolah-olah dia-
komodasi, tapi ditunggu tidak ada 
eksekusi. Di Banyuwangi, itu kami 
ubah. Kami siapkan pagu indikatif 
untuk kecamatan dengan total da-
nanya sekitar Rp100 miliar, duitnya 
langsung ke kecamatan,” ujarnya.

Dalam prosesnya, lanjut Anas, 
masyarakat desa langsung menge-
tahui jika usulan mereka yang diba-

has dan bila disetujui 
dalam musrenbang 
kecamatan, pasti akan 
diakomodasi dalam 
pendanaan APBD.

Ia menambahkan 
setiap kecamatan 
mendapatkan alokasi 
dana berbeda dan 
nantinya disalurkan 
ke desa. Indikator alo-
kasinya antara lain 
tingkat kemiskinan, 
jumlah penduduk, luas 
wilayah, infrastruktur, 
indeks pendidikan, dan 

indeks kesehatan.
“Misalnya kecamatan kota, 

cuma dapat Rp3 miliar, sedang-
kan kecamatan yang lebih luas dan 
masalahnya lebih kompleks bisa 
mendapat alokasi di atas Rp5 mili-
ar. Dana itu alokasinya jelas sesuai 
hasil usulan warga, jadi tidak dibagi 
rata ke desa-desa,” paparnya.

Usulan dalam musrenbang 
tersebut, kemudian dipadukan 
dengan program pemerintah pusat 
seperti PNPM, sehingga menjadi 
terintegrasi dan tidak tumpang-
tindih.

“Adapun kebutuhan-kebutuhan 
warga lain ditopang lewat dinas-
dinas terkait, seperti dana pem-
bangunan jalan melalui Dinas PU. 
Yang penting semua transparan, 
usulan masyarakat di desa sudah 
disetujui, ya pasti dilaksanakan,” 
kata bupati.

Untuk menambah kepercayaan 
rakyat, tambah bupati, pihaknya 
mengumumkan secara terbuka 
semua usulan dan alokasi dana 
tersebut melalui internet (website) 
dan papan-papan pengumuman, 
termasuk baliho besar. (ant)

Pemkab Banyuwangi Padukan 
PNPM dengan Program Daerah

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
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Sejak dilaksanakan sejak 
tahun 2007 hingga 2013 
anggaran Program Na-
sional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri telah 
mencapai Rp68,65 triliun, dan 
mengalir ke sejumlah desa di selu-
ruh Indonesia.

Dikutip dari buku “Satu Da-
sawarsa Membangun Untuk Ke-
sejahteraan Rakyat” di Jakarta, 
Selasa, dana tersebut digunakan 
untuk membangun infrastruktur 
seperti jalan, jembatan, drainase, 
jaringan irigasi, pasar desa, sarana 
dan prasarana pedesaan dan lain 
sebagainya.

Dengan adanya PNPM Mandiri 
infrastruktur tersebut dapat diban-
gun di desa-desa di seluruh Indone-
sia. Sepanjang tahun 2007 - 2013 
PNPM Mandiri telah membangun 
646.866 unit jalan sepanjang 1,13 

juta kilometer.
Selain itu, membangun jem-

batan sebanyak 332.302 unit, iri-
gasi 319.818 unit, saran air bersih 
358.438 unit, mandi cuci kakus 
(MCK) 252.544 unit, pasar desa 
2.733 unit, listrik untuk 3.666 desa, 
sarana pendidikan 80.617 unit, sa-

rana kesehatan 14.084 unit.
Selain itu, 77.555 unit drainase, 

989 unit penerangan umum, 3.289 
unit gerobak sampah, 13.456 unit 
rumah, 1.232 unit sarana perda-
gangan, 4.500 unit pembuangan 
limbah dan lain sebagainya.

Sementara itu, jumlah kredit 
bergulir melalui program sim-
pan pinjam untuk perempuan dan 
usaha ekonomi produktif sepan-
jang 2007-2013 mencapai Rp12,5 
triliun untuk membantu usaha seki-
tar enam juta orang.

Dengan kredit bergulir dari 
PNPM Mandiri, kini telah tumbuh 
jutaan usaha di desa-desa den-
gan memanfaatkan berbagai ket-
erampilan dan produksi dari desa 
masing-masing. PNPM Mandiri 
sendiri dinilai merupakan program 
unggulan yang pro-rakyat yang 
masuk dalam klaster dua. Program 
tersebut dilaksanakan dengan ber-
basis pemberdayaan masyarakat, 
khususnya di pedesaan mengingat 
kantong-kantong kemiskinan pada 
umumnya terletak di pedesaan. (*)

PNPM Habiskan Anggaran 
Rp 68,65 Triliun
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5 Kota Besar Dunia yang
Terancam Tenggelam

Tenggelam dan hilang dari peta. Itulah 
ancaman yang dihadapi kota-kota ini 

jika tak segera membenahi diri. Kenapa? 
Karena ancaman banjir, penurunan 

tanah (land subsidence) serta naiknya 
air laut menjadi ancaman untuk kota-

kota besar di dunia ini. Hal tersebut 
tidak menutup kemungkinan pada 30 
– 80 tahun kedepan, kota-kota ini akan 
benar-benar lenyap dari muka bumi ini. 

Dan inilah kota-kota tersebut.

Bangkok, Thailand
Perubahan iklim karena efek rumah kaca, naiknya 

permukaan air laut, erosi pantai dan pergeseran tanah. 
Itulah yang akan menyebabkan Bangkok diprediksikan 
tenggelam pada tahun 2100 mendatang. Smith Dhar-
masaroja, Kepala Pusat Peringatan Bencana Nasional 
Thailand, mengemukakan prediksi tersebut. Dan pre-
diksinya ini ditanggapi sangat serius, bagaimana ti-
dak, karena Pria ini pula yang memprediksi terjadinya 
Tsunami di Samudra Hindia 2004 silam. Faktor kedua 

adalah, letak geografi s Kota Bangkok yang hanya 1,5 
meter saja dari permukaan laut. Ini juga yang menye-
babkan Bangkok kerap kali menjadi langganan Banjir.

Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City, Yang juga dikenal dengan sebu-

tan Saigon ini merupakan salah satu kota yang teran-
cam tenggelam. Hal ini dikarenakan banjir yang terjadi 
di kota ini selalu meningkat setinggi 2 cm setiap tahun-
nya.

Shanghai, China
Awalnya, sebelum kota Shanghai ini dibangun 

adalah berupa sebuah rawa, seperti yang kita tahu 
bahwa, daerah rawa memiliki kepadatan tanah yang 
kurang baik. Atau dapat dikatakan, tidak ideal untuk 
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tempat membangun gedung-gedung besar pencakar 
langit seperti yang banyak terdapat di Shanghai. Tidak 
heran, jika permukaan tanah kota ini selalu menurun 
setengah inci setiap tahunnya. Dan faktor lain yang 
menyebabkan kota ini diprediksi akan tenggelam 
adalah jumlah penduduknya yang tinggi. Pada tahun 
2001 saja, jumlah penduduk di kota ini mencapai 20 
juta jiwa. Tak heran pula banyak orang cina kita jumpai 
di berbagai belahan dunia ini, seperti di indonesia juga.

Mumbai Maharastra, India
Mumbai, kota yang terletak di India ini juga akan 

diprediksi tenggelam, tepatnya pada tahun 2100 men-
datang, sama seperti bangkok. Hal, ini dikemukakan 
oleh sekelompok aktivis Greenpeace, pada 2008 si-
lam. Mereka mengatakan, Mumbai akan tenggelam 
oleh air laut, hal ini dikarenakan oleh naiknya per-
mukaan air laut di sekitar Mumbai setinggi 5 meter, 
yang disebabkan oleh cairnya permukaan es di kutub. 
Dalam laporan yang berjudul ‘Iklim Migran di Asia Se-
latan’ Greenpeace mencairnya es kutub disebabkan 
oleh meningkatnya suhu bumi hingga 4-5 derajat kare-
na pemanasan global.

Jakarta, Indonesia
Miris, Ibu kota negara kita yang tercinta ini juga ma-

suk dalam jajaran kota yang akan tenggelam di dunia 
ini. Letak geografi s yang berada di bawah permukaan 
laut, pengambilan air tanah yang berlebih dan jumlah 
penduduk yang sangat padat, diperkirakan 20 tahun 
mendatang, penduduk di jakarta akan membludak 
hingga 40 juta jiwa, hal ini di survey dari pertamba-
han penduduk di Indonesia tiap tahunnya. Dan hal di 
atas itulah yang menyebabkan Jakarta diprediksi akan 
tenggelam. Faktor terbesar yang memungkinkan pre-
diksi tersebut terjadi adalah ekstraksi (penyedotan) air 
tanah yang berlebih.

InsiklopediaInsiklopedia
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Tips SehatTips Sehat

Menikmati secangkir teh hangat memang 
sangat menyegarkan dan menenangkan. 
Secangkir teh juga bisa menggantikan 
sarapan bagi beberapa orang tidak terbia-

sa makan makanan berat saat pagi hari. Ada berbagai 
macam teh yang bisa dipilih untuk menemani santap 
pagi, salah satunya teh hitam.

Jika Anda penyuka teh, maka minum teh hitam 
hangat di pagi hari tidak hanya akan sangat mem-
bantu Anda menjalani aktivitas dan mengisi perut yang 
kosong, namun juga memberikan manfaat kesehatan 
yang luar biasa. Teh hitam akan memberikan paling ti-
dak 4 manfaat kesehatan yang di antaranya dijelaskan 
berikut ini.

1. Kesehatan pembuluh darah dan 
kardiovaskular
Sebuah penelitian yang melibatkan 70 orang yang 

mengonsumsi teh hitam di pagi hari selama empat min-
ggu berturut-turut, pada akhirnya memberikan kesimp-
ulan bahwa kandungan fl avonoid sebagai antioksidan 
di dalam teh hitam tidak hanya dapat meningkatkan 
kelancaran peredaran darah namun juga menurunkan 
risiko terkena serangan jantung dan stroke.

2. Menjauhkan dari kanker
Selain fl avonoid, adanya kandungan 

senyawa TF-2 yang bersifat 
anti-kanker dalam 
teh hitam dapat 
membantu mence-
gah berkembangnya 
sel kanker di dalam 

usus besar 
dan bahkan 
m e m a t i k a n -
nya sebelum 
sempat berkem-
bang.

3. Menjaga kesehatan gigi
Bukan berarti warna bisa mewakili kandungan nu-

trisinya Ladies, karena meskipun hitam, teh ini meru-
pakan salah satu sumber fl ouride yang mampu mem-
bantu menjaga kesehatan gigi dan mencegah gigi 
berlubang secara efektif.

4. Mencegah Batu Ginjal
Sarapan dengan secangkir teh hitam bahkan bisa 

mencegah terbentuknya batu ginjal di saluran kemih, 
karena selain air putih, jenis minuman yang dapat me-
luruhkan zat sisa buang yang menghambat di dalam 
saluran kemih adalah teh hitam.

Untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang op-
timal dari teh hitam, yang Anda perlukan adalah tidak 
menambahkan gula ke dalamnya. Jika ingin memberi-
kan rasa manis, maka bisa diganti dengan madu saja. 
Jadi, jika makanan berat bukan style Anda saat sara-
pan, maka secangkir teh hitam di pagi hari bisa jadi 
solusinya.

Cegah Kanker 
dengan Teh Hitam
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Pasti Anda ingat, ketika 
masih kecil mungkin 
Anda sering kali bertanya 
ini itu, tidak jarang Anda 

merasa penasaran dengan sesuatu 
yang Anda lihat, namun mengapa 
ketika telah beranjak dewasa jus-
tru Anda memiliki pemikiran yang 
berbeda. Kebanyakan mengaitkan 
orang yang banyak bertanya han-
ya sebagai pemikir bukan pelaku. 
Warren Berger menjawab fenome-
na ini dalam bukunya yang berjudul 
A More Beautiful Question, tentang 
bagaimana kebiasaan bertanya 
justru bisa membawa Anda dekat 
dengan pintu kesuksesan.

Pertanyaan mendorong 
Anda untuk melakukan

Jika selama ini Anda cenderung 
mengatakan kepada diri sendiri 
untuk melakukan sesuatu, misal-
nya “Aku harus memiliki banyak 
teman agar jaringanku luas”, coba 
jika ganti menanyakan kepada diri 

sendiri, “Bagaimana caranya agar 
aku memiliki jaringan yang luas?” 
Pertanyaan seperti ini akan diteri-
ma sebagai tantangan dan memicu 
Anda berpikir lebih dari satu solusi.

Pertanyaan membantu 
Anda menyelesaikan 
masalah

Ketika dihadapkan dengan 
berbagai masalah yang membuat 
Anda tidak tahu bagaimana un-
tuk membuat keputusan, cobalah 
bertanya, “Mengapa ini menjadi 
masalah?” kemudian lanjutkan 
dengan, “Bagaimana jika . . . “ dan 
“Bagaimana mungkin saya . . .” dari 
sini Anda akan mulai membentuk 
hipotesis pemikiran yang menolong 
Anda keluar dari situasi sulit.

Pertanyaan membantu 
Anda menemukan   
tujuan sejati

Ketika Anda sedang meniti karir 

untuk mencapai kesuksesan, yang 
Anda rasakan adalah kemauan un-
tuk terus maju, namun suatu ketika 
Anda merasa perlu untuk mundur, 
“Apakah saya ada di jalan yang 
benar?” Pengusaha dan ekseku-
tif yang baik mengatakan bahwa 
bertanya kepada diri sendiri sangat 
penting untuk memastikan apakah 
Anda sedang mengejar peluang 
yang benar. Coba tanyakan pada 
diri sendiri, “Pekerjaan apa ya yang 
paling saya sukai?” kemudian juga 
tanyakan, “Apa yang bisa saya 
lakukan ketika mood saya sangat 
baik?” dan jangan lupa untuk ber-
tanya, “Saya ingin dikenal sebagai 
siapa tahun ini?”

Bertanya akan mem-
bantu Anda beradap-
tasi dengan perubahan 
dunia yang cepat

Untuk mencapai dan memper-
tahankan kesuksesan hari ini, Anda 
tidak bisa hanya berhenti pada 
keahlian yang Anda miliki saat ini. 
Karena teknologi, pengetahuan, in-
dustri dan faktor lainnya bisa terus 
berubah dan berkembang. Tuntu-
tan ini jelas memaksa Anda untuk 
terus mengasah kemampuan dan 
meningkatkan kualitas diri. Long 
life education, quote ini sangat 
benar bahwa selama hidup Anda 
tidak boleh berhenti belajar. Coba 
tanyakan, “Bagaimana saya bisa 
memperbarui kemampuan saya?” 
selain itu tanyakan juga, “Saya 
butuh ketrampilan apalagi untuk 
meningkatkan kinerja saya?” dan 
yang paling penting tanyakan hal 
ini dalam-dalam, “Apa yang harus 
saya lakukan setelah ini?”

Untuk orang yang mampu mem-
berikan pertanyaan menantang 
pada dirinya sendiri, perubahan 
bukan lagi hal yang menakutkan, 
namun melihatnya sebagai kesem-
patan untuk meningkatkan karir.

Salah Satu Kunci Sukses: 
Bertanyalah!
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Membuat anggaran bukanlah hal yang 
sulit. Yang harus Anda lakukan adalah 
menyisihkan waktu untuk melakukan pe
ngaturan dan perencanaan. Jika sudah 

dibuat, sebuah anggaran dapat dengan mudah dike
lola. Langkahlangkah untuk mengelola anggaran: 

Langkah1: Tentukan target
Hal pertama yang harus dilakukan adalah menen

tukan target, misalnya memiliki rumah baru, pensiun 
dini, atau mempersiapkan biaya pendidikan. 

Anda dapat mengelompokkan target Anda dalam 
tiga kategori: target keuangan jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang. 

Tanyakan pada diri Anda: Hal apa yang penting 
bagi saya? Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya 
inginkan? Jawaban dari pertanyaanpertanyaan ini 
akan membantu Anda menentukan target Anda. Jika 
Anda sudah menikah, Anda dan pasangan Anda ha
rus membicarakan jawabanjawaban ini untuk memu
tuskan target bersama. 

Menentukan Target
Tulislah target Anda. Jika Anda sudah tahu apa 

yang diinginkan, Anda bisa mulai membuat anggaran.
1. Target jangka pendek:

 

Adalah target yang ingin Anda capai dalam 
waktu kurang lebih satu tahun ke depan, mi
salnya melunasi tagihan kartu kredit, membeli 
televisi atau kulkas, atau menabung untuk li
buran.

2. Target jangka menengah:

 
Adalah target yang ingin Anda capai dalam 
waktu dua atau lima tahun ke depan, misalnya 
membayar uang muka pembelian rumah.

3. Target jangka panjang:

 
Adalah target yang ingin Anda  capai dalam waktu 
lebih dari lima tahun ke depan, misalnya tabung
an pensiun dan biaya kuliah.

Langkah 2: Kumpulkan informasi
Kumpulkan semua data pemasukan dan pengelu

aran rumah tangga. Teliti dan jujurlah saat membuat 
perkiraan pengeluaran. Anggaran yang Anda buat 

harus menjadi sebuah gambaran akurat, bukan ”ke
mungkinan terbaik”. Kumpulkan halhal berikut:

 Slip gaji
 Pengembalian pajak 
 Catatan buku cek
 Tagihan kartu kredit
 Kwitansi pembelianpembelian penting seperti 

kredit mobil
 Tagihan dari bank atau institusi keuangan lainnya 
 Pengeluaranpengeluaran lain, seperti: belanja 

bulanan, arisan, uang sekolah, dan lainlain
Mengelola informasi yang dimiliki 
Anda harus mengelola informasi yang Anda miliki 

menjadi tiga bagian. Ketiga bagian ini akan digunakan 
untuk membuat anggaran.
1. Berapa pendapatan Anda: 

 

Kumpulkan segala jenis pendapatan, seperti: 
termasuk ”gaji bersih” setelah dikurangi pajak, 
komisi, bonus, jaminan sosial atau uang pen
siun, jaminan cacat, pendapatan suku bunga, 
dividen, tunjangan dan lainlain.

2. Berapa uang yang Anda belanjakan: 

 

Kumpulkan semua pengeluaran tetap dan 
pengeluaran tidak tetap variabel. Pengelu
ar an tetap adalah pengeluaran yang jumlah
nya tidak berubah setiap bulan, misalnya 
uang sewa, pinjaman, asuransi, pembayaran 
pinjam an, tabungan pensiun, uang sekolah, 
uang arisan dan lainlain. dan biasanya tidak 
bisa diganggu gugat. Pengeluaran tidak tetap 
variabel adalah pengeluaran yang jumlahnya 
bisa berubahubah dan dapat dikurangi atau 
dihilangkan, misalnya langganan televisi ka
bel, belanja harian, uang bensin, tagihan tele
pon, dan lainlain. dan dapat dikurangi atau 
dihilangkan.

3. Jumlah akhir: 

Mengelola Anggaran 
Rumah Tangga
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Kurangi total pengeluaran dengan total 
pendapatan. Hasil pengurangan adalah saldo 
anggaran. Apabila pengeluaran lebih besar 
dari pendapatan, menunjukkan kondisi ang
garan tidak sehat. Apabila pengeluaran lebih 
kecil dari pendapatan, maka jumlah yang ter
sisa Jumlah yang tersisa disebut ”pendapatan 
discretionary”. Ini adalah jumlah yang dapat 
dipakai untuk keperluan darurat atau ditabung 
guna dan memenuhi target anggaran. Dan ini 
menunjukkan kondisi anggaran yang sehat.

 
Langkah 3: Pahami posisi keuangan 
Anda saat ini

Setelah semua informasi terkumpul, Anda dapat 
melihat hubungan antara pendapatan dan pengeluar
an. Anda dapat menggunakan angka perkiraaan saat 
membuat anggaran untuk pertama kali, karena butuh 
waktu untuk memahami posisi keuangan Anda yang se
benarnya. Setidaknya informasi ini dapat memberi Anda 
gambaran perilaku belanja yang baik dan benar. 

Langkah 4: Periksa jumlah akhir
Jumlah akhir yang Anda miliki adalah selisih antara 

pendapatan Anda dan jumlah pengeluaran Anda. Angka 
ini memberikan indikasi apakah Anda menghabiskan 
uang terlalu banyak atau tidak. Jika angkanya positif, 
Anda dapat menambah jumlah tabungan Anda dan jika 
angkanya negatif, artinya Anda menghabiskan uang 
lebih dari pendapatan.

Jika Anda menghabiskan lebih dari 15% sampai 
20% dari pendapatan bersih untuk membayar utang 
dan kartu kredit, kemungkinan Anda berada dalam 
zona bahaya. Jika jumlah akhir negatif, Anda ha
rus memeriksa kembali pengeluaran Anda, terutama 
yang bersifat tidak tetap, agar kebiasaan belanja 
Anda kembali terkontrol.

Langkah 5: Catat pengeluaran
Setelah Anda melakukan kalkulasi anggaran tahap 

awal, mulailah mencatat pengeluaran bulanan. Sekali
pun jumlah akhir Anda positif, ada baiknya Anda mema
hami pola pengeluaran Anda selama ini. 

Bawalah buku catatan kecil ke mana saja Anda 
pergi untuk mencatat pengeluaran dan penarikan uang. 
Dari catatan yang Anda lakukan, Anda bisa terkejut 
mendapati pola pengeluaran Anda. Banyak orang yang 
baru menyadari bahwa mereka bisa menghabiskan juta
an rupiah hanya untuk membeli makanan ringan, baju 
atau membayar tagihan telepon genggam. Biasanya 

masalah timbul karena pembelian barangbarang tidak 
penting, yang jika tidak dibeli pun sebetulnya tidak apa
apa. Tujuan pencatatan ini adalah untuk melihat pola 
dan jumlah pengeluaran Anda. 

Jika Anda merasa keuangan Anda kacau balau, 
cobalah mengimplementasikan langkahlangkah 
membuat anggaran dan perencanaan di bawah ini 
supaya Anda dapat kembali memegang kendali atas 
keuangan Anda. Mungkin Anda butuh waktu untuk 
memperbaiki pola pengeluaran, tapi Anda perlu te
rus beradaptasi sampai mendapatkan perencanaan 
keuangan yang paling sesuai dengan perilaku dan 
kondisi keuangan Anda. 

Mengatur pengeluaran memang tidak mudah, jadi 
sertakan keluarga Anda di dalam perencanaan ini. 
Mere ka juga dapat membantu pengaturan keuangan 
Anda. Selain itu, perubahan yang Anda buat mungkin 
mempengaruhi mereka juga, sehingga mereka pun ha
rus terlibat dalam proses pembuatan anggaran.

Mengatasi keuangan yang mulai bermasalah 
Anda akan mengalami masalah atau berada di am
bang masalah jika tagihan Anda membengkak semen
tara pendapatan Anda tidak bertambah. Segera benahi 
keuangan Anda jika ada sekurangkurangnya dua poin 
di bawah ini yang sesuai dengan situasi Anda sekarang.

 Tagihan minimal bulanan saya 20% atau 
lebih dari gaji bersih, belum termasuk sewa 
rumah atau cicilan KPR.

 Saya menarik uang tunai dari salah satu 
kartu kredit untuk membayar kartu kredit yang 
lain.

 Saya tidak tahu jumlah total pinjaman dan 
pemakaian kartu kredit saya. 

 Saya mendapatkan telepon atau surat dari 
bank atau institusi pemberi kredit karena tidak 
melakukan pembayaran pada saat jatuh tem
po. 

 Saya sering terlambat membayar tagihan.
 Aplikasi kredit saya ditolak.
 Pendapatan saya tidak cukup untuk mem

bayar semua tagihan saya saat ini.
 Kartu kredit saya ditolak saat sedang mem

beli sesuatu karena pemakaiannya telah me
lebihi batas.

 Saya punya lebih dari tiga kartu kredit yang 
semuanya saya gunakan.

 Saya punya tiga kartu kredit dan masih 
mengajukan aplikasi kartu kredit baru. (sum
ber: citibank.co.id)

Dharma Wanita
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Bahan:
80 gram tepung beras
50 gram tepung maizena
500 ml air
1000 ml santan dari 1 butir 

kelapa
250 gram kacang merah ka-

lengan
150 gram gula pasir
1 lembar daun pandan
½ sendok teh garam halus

Kinca Gula Merah:
250 gram gula merah
300 ml santan kental
¼ sendok teh garam halus
1 lembar daun pandan

Cara Membuat:
1. Larutkan tepung beras, tepung 

maizena, santan, gula pasir, 
dan garam dengan air.  Ma-
sak sambil terus diaduk-aduk 

hingga mendidih. Tambahkan 
daun pandan. Masak kembali 
hingga tekstur bubur kental dan 
matang. Sesaat sebelum diang-
kat tambahkan kacang merah 
kalengan, masak sebentar. 
Angkat.

2. Tuang bubur di atas mangkuk 
saji, tambahkan kinca gula 
merah di atasnya. Hidangkan 
hangat.

3. Kinca Gula Merah: Rebus gula 
merah bersama santan, garam, 
dan daun pandan. Masak hing-
ga mendidih dan kental. Angkat, 
saring.

Bubur Manis 
Kacang Merah

Tip:
Kacang merah kalengan bisa 

diganti dengan kacang 
merah segar atau kacang 
merah kering yang dier-
bus hingga empuk.

ResepResep

34 Edisi Juli 2014Edisi Juli 2014
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InspiratifInspiratif

Kepala Desa Jeruk, Keca-
matan Bandar, Kabupa-
ten Pacitan, Lasiran, me-
nyatakan kebersama an 

dan kekompakan di desanya, 
menjadi pemicu terlaksana dan 
tercapainya setiap pro-
gram yang telah, tengah 
dan akan dilaksanakan. 
“Itu menjadi modal uta-
ma bagi semua perang-
kat desa dalam melak-
sanakan program desa,” 
ujar Lasiran. 

Lasiran memaparkan, 
kekompakan dan keber-
samaan warga dalam 
mendukung setiap pro-
gram yang ada desa, ti-
dak hanya diwujudkan 
dalam bentuk praktik di 
lapangan, namun dilegiti-
masi dalam wujud Perdes 
(Peraturan Desa). 

“Artinya, program 
yang dilaksanakan di 
desa, terutama  yang 
me nyangkut warga masyara-
kat, semuanya diperdeskan. Dan 
pembuatan Perdes sudah melalui 
musyawarah desa resmi yang 
dihadiri oleh semua lembaga ter-
masuk BPD (Badan Permusya-
waratan Desa), serta perwakilan 
tokoh masyarakat,” kata Lasiran. 

Dijelaskan Kepala Desa yang 
mengaku menjabat sejak 25 Juni 
2013 ini, dari beberapa program 
desa, yang paling membanggakan 
adalah  kebersamaan dan kekom-
pakan melaksanakan gotong-ro-
yong membangun desa. “Gotong-
royong di Desa Jeruk tidak hanya 

menjadi program pemerintahan 
desa, tetapi mendapatkan dukun-
gan sepenuhnya dari seluruh war-
ga,” tegasnya.

Untuk program gotong-royong, 
katanya menambahkan, berdasar-

kan  kesepakatan Pemeritah desa 
dan warga, yang terlegitimasi 
melalui para pengurus BPD,  di-
laksanakan secara rutin. Artinya, 
dalam satu minggu ada dua kali 
kegiatan gotong-royong yakni Ju-
mat dan Minggu.

“Hari Minggu dilakukan oleh 
penduduk laki-laki, hari Jumat-
nya  melibatkan ibu-ibu. Gotong- 
royong dilakukan secara serentak 
di masing-masing dusun. Target-
nya adalah semua fasilitas umum. 
Mulai dari jalan kampung, tem-
pat-tempat ibadah, serta fasilitas 
umum lainnya,” tandas Lasiran. 

Diakui  Lasiran, untuk meng-
gerakan warga terutama me-
nyanggakut kesadaran berpartisi-
pasi kepada desa, memang tidak 
semudah membalikkan tangan. 
Artinya butuh kesabaran dan wak-
tu. 

“Namun dengan berbagai upa-
ya, salah satunya melalui pendeka-
tan intensif dan berkesinambung-
an dengan  melibatkan semua 
unsur kemasyarakatan,   akhirnya 
tingkat kesadaran masyarakat un-
tuk berpartisipasi terhadap desa di 

Desa Jeruk cukup mem-
banggakan,” tambahnya. 

Selain kegiatan an-
dalan berupa gotong-ro-
yong, menurut Kades La-
siran, ada satu kegiatan 
bidang sosial yang lagi 
‘naik daun’ di masyarakat 
Desa Jeruk, yaitu kegi-
atan baksos. Bahkan, an-
tusiasme masyarakat un-
tuk mendukung kegiatan 
baksos cukup menggem-
birakan. 

“Beberapa kegiatan 
yang telah dilaksanakan 
oleh warga Desa Jeruk 
ini,  diantaranya adalah 
memberikan bantuan ke-
pada masyarakat yang 
tertimpa musibah, memba-

ngun tempat-tempat ibadah, serta 
beberapa kegiatan sosial lainnya 
yang dananya berasal dari hasil 
sumbang an warga,” tukasnya.         

Sementara, terkait prestasi se-
bagai juara terbaik Nasional untuk 
kategori Desa Pelaksana Gotong-
royong tingkat Propinsi dan Nasi-
onal, Lasiran menyatakan bangga. 
“Selain harus berbangga, saya 
berharap warga mampu memper-
tahan predikat tersebut. Namun 
yang terpenting kita semua warga 
Desa Jeruk, tetap harus mampu 
menjaga tradisi gotong-royong,”  
pungkasnya. (emhay)

Kepala Desa Jeruk, Lasiran :

Berkat Kekompakan 
dan Kebersamaan
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