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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Kembali ke Kota
Iduil Fitri identik dengan mudik. Setiap tahun, setiap menyambut Idul 

Fitri, jutaan umat Islam (bahkan yang juga non-Islam) mudik Lebaran. Dengan 
mengendarai kendaraan umum (berarti rela berdesak-desakan sejak di terminal/
stasiun hingga berebut naik bus/kereta api dan juga rela berdiri dan berhimpit-
himpitan), sepeda motor (berbagi tempat dengan barang bawaan yang cukup 
banyak untuk ukuran roda dua) dan mobil pribadi, mereka pulang ke desa, ke 
asal. Jutaan masyarakat Indonesia menjalani tradisi mudik yang tidak terjadi di 
negara lain.

H-3 dan H+3 Idul Fitri kota-kota besar, misalkan Surabaya, menjadi kota 
yang aneh. Dibilang aneh karena Surabaya yang biasa padat, macet dan hiruk 
pikuk, menjadi kosong, jalan-jalan lengang dan kantor-kantor terkancing rapat. 
Surabaya ditinggal oleh sebagian penghuninya, masyarakat yang ”menghi-
dupkan” Surabaya. Sebagai gantinya desa menjadi ”hidup” karena kebanjiran 
warganya yang selama ini ”menghidupkan” dan hidup di kota-kota besar. Desa 
menjadi ramai karena yang mudik bukan warganya seorang diri, tapi juga ber-
sama istri dan anak-anaknya (yang sudah bergaya hidup kota). 

Betapa senang dan gembiranya bisa berkumpul di desa bersama saudara-
saudara jauh atau teman masa kecil yang juga sama-sama merantau di kota-kota 
besar atau bahkan luar negeri. Bukan hanya silaturahmi, namun juga merekat-
kan kembali kenangan masa lalu. Kepingan-kepingan nostalgik menjadi utuh 
kembali. Menyusuri jalan desa, pematang sawah, mandi di sungai, atau sekadar 
membetulkan atap rumah yang bocor atau memperbaiki kandang kambing, 
menjadi kegiatan di desa selama mudik. Satu kegatan masa lalu yang hilang 
selama menjadi orang kota.

Sayangnya, kembai ke desa yang sesaat itu hanya sekadar menjadi kegiatan 
kangen-kangenan, nostaligik, dan romantisme. Sebab, setelah kembali ke kota, 
desa kembali ke wajah sesungguhnya. Masih banyak desa yang membutuhkan 
sen   tuhan tangan dan pemikiran warganya ”yang ahli” yang tinggal di kota-kota 
besar. 

Seharusnya desa tidak sekadar disambangi, namun juga membutuhkan parti-
sipasi untuk pemberdayaan. Partisipasi bukan hanya dari warga yang tetap ting-
gal di desa, namun juga yang merantau di daerah lain. Pemberdayaan bisa berupa 
pemikiran (misalnya Facebook bisa menjadi sarana diskusi rembuk desa) dan fi sik, 
tetapi juga fi nansial (sekadar contoh, warga Desa Kare, Kec. Kare, Kab. Madiun 
yang menjadi TKI atau di Kalimantan memberikan bantuan pada pembangunan 
desa sebanyak 35%). Sumbangan pemikiran sekaligus fi nansial akan semakin 
baik lagi. Artinya, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun desa 
(kita sendiri).

Dengan keterlibatan pada pembangunan desa, meski secara fi sik tinggal di 
kota, tetapi hati serasa tetap di desa. Ayo Rek mbangun deso! (*)
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Pemerintahan 
yang menangani 
pemberdayaan mulai 
dari pusat sampai 

desa dan kelurahan saat ini 
sedang mengalami tantangan 
yang berat untuk dapat 
mensejahterakan rakyatnya. 
Maka diperlukan upaya 
pemberdayaan dan pembinaan 
kepada pemerintahan desa 
dan kelurahan. Ke depan, 
keberadaan lembaga yang 
mengemban amanah 
pemberdayaan masyarakat 
memegang peranan yang 
semakin vital. 

Demikian pengarahan yang 
disampaikan Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, 

Totok Soewarto, SH, Msi, dalam 
pertemuan dengan kepala 
desa/kelurahan juara Lomba 
Desa/Kelurahan Tingkat Jawa 
Timur Tahun 2010 di Hotel VVV 
Surabaya.

Dalam lomba desa/kelurahan 
ini/ Desa Bodor, Kecamatan 
Pace, Kabupaten Nganjuk dan 
Kelurahan Rungkut Menanggal, 
Kecamatan Gunung Anyar, 
Kota Surabaya, terpilih sebagai 
pemenang I untuk kategori 
lomba desa dan kelurahan tahun 
2010.

Pemenang II, III dan IV untuk 
kategori lomba desa secara 
berturut-turut diraih Desa Kare, 
Kecamatan Kare, Kabupaten 
Madiun, Desa Sidowayah, 

Kecamatan Panekan, Kabupaten 
Magetan, dan Desa Melirang, 
Kecamatan Bungah, Kabupaten 
Gresik.

Pemenang II, III dan IV untuk 
kategori kelurahan masing-
masing diraih Kelurahan 
Banaran, Kecamatan Pesantren, 
Kota Kediri, Kelurahan 
Manguharjo, Kecamatan 
Manguharjo, Kota Madiun 
dan Kelurahan Sekargadung, 
Kecamatan Bugul Kidul, Kota 
Pasuruan.

Pengumuman lomba desa 
ini secara resmi disampaikan 
Gubernur Jawa Timur,    
Dr H Soekarwo, dan tertuang 
dalam SK Gubernur Jawa Timur 
No 188/288/KPTS/013/2010 

Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur

Laporan UtamaGDGD
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tentang Pemenang Perlombaan 
Desa dan Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2010.

Dikatakan oleh Totok 
Soewarto, pembangunan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah 
desa dan kelurahan, khususnya 
pemenang lomba desa 
kelurahan, hingga memperoleh 
prestasi yang membanggakan 
adalah salah satu wujud dari 
semangat proklamasi yang 
sekaligus bervisi pemberdayaan. 

“Pencapaian ini tentunya 
tidak hanya puas sampai di 
sini, akan tetapi perlu inovasi-
inovasi lanjutan sehingga desa 
dan kelurahan saudara dapat 
dijadikan model/contoh bagi 
desa dan kelurahan lainnya 
dalam upaya pemberdayaan,” 
kata Totok.

Sudah menjadi kewajiban, 
bahwa sebagai pelaku-pelaku 
pembangunan di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota 
untuk melakukan pembinaan 
lanjutan bagi desa dan kelurahan 
yang telah berhasil dalam 
meningkatkan partisipasi, 
aspirasi dan keswadayaan 
masyarkat.

Totok mengingatkan, secara 
konsepsional, tugas pemerintah 
daerah pada era sekarang 
adalah memberikan pelayanan, 
melakukan pemberdayaan dan 
mewujudkan pembangunan 
berjangka untuk mencapai 
kesejahteraan bersama. Hal 
tersebut selaras dengan 
konsideran UU 32 Tahun 
2004 yang mengamanatkan 
bahwa otonomi daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
rakyat melalui pelayanan, 
pemberdayaan masyarakat dan 
daya saing daerah. 

“Sebagai konsekuensinya, 
maka kebijakan pemberdayaan 
masyarakat harus menjadi 
bagian dari prioritas utama 
dalam kebijakan-kebijakan 
pemerintah daerah,” kata Totok. 

Ditambahkan, pemberdayaan 
masyarakat mensyaratkan 
adanya perhatian utama 
pada komunitas masyarakat 
miskin,  lemah, tertinggal dan 
termarjinalkan. 

Totok Soewarto juga 
mengingatkan bahwa saat ini, 
melalui Millenium Development 
Goals (MDGs) hasil KTT 
Millenium di PBB (2000), 189 
negara anggota PBB sepakat 
mengurangi separoh dari angka 
kemiskinan.

Tiap tujuan MDGs mempunyai 
target dan indikator yang terukur 

menuju tahun 2015, berisi 8 
tujuan utama yaitu memberantas 
kemiskinan dan kelaparan, 
mencapai pendidikan dasar 
yang universal, mempromosikan 
kesetaraan jender dan 
pemberdayaan perempuan, 
menurunkan kematian balita, 
meningkatkan kesehatan 
ibu, memerangi HIV/Aids, 
malaria dan penyakit menular 
lain, menjamin kelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan 
mengembangkan kemitraan 
global untuk pembangunan. (*)



Dalam mengatasi peng-
angguran desa ini 
mengadakan kegiatan 

berupa perguliran kambing 
dengan modal awal Rp 5 juta 
tahun 2008 berupa 8 ekor  
kambing dan pada 2009 men-
jadi 16 ekor kambing kepada 
penduduk yang termasuk ang-
katan kerja.

Untuk mengatasi dan 
meningkatkan taraf hidup 
masyarakat setempat dengan 
mengolah kotoran kelelawar 
menjadi pupuk dengan pro-
duksi tiap bulan bisa mencapai 
1 s/d 3 ton dengan keuntungan 
Rp. 200/kg. 

Di desa ini keterlibatan 

perempuan dalam musrenbang 
mencapai 20 %. Program/ke-
giatan/usulan yang menitik 
beratkan pada pemberdayaan 
perempuan mencapai 10 %. 
Sedangkan partisipasi yang 
selama ini dilaksanakan oleh 
masyarakat Desa Melirang 
meliputi pengajian perempuan, 
partisipasi pengajian jama’iah, 
gotong royong bedah rumah, 
membangun jalan/pavingi-
sasi 300 m (Rp. 15.000.000) 
sumbangan gabah untuk ke-
giatan musyawarah desa, dan 
swadaya murni masyarakat Rp. 
45.000.000

Ada beberapa kegiatan 
LKMD yang menonjol, di an-

taranya menyewakan tempat 
untuk kegiatan usaha masyara-
kat, di antaranya warung nasi, 
service elektronik dan perce-
takan sehingga mampu mem-
berikan pendapatan ekonomi 
masyarakat. Uang dari hasil 
sewa tersebut diputar lagi un-
tuk kesejahteraan masyarakat, 
di antaranya pembangunan 
jalan dan sebagainya. (*)
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Dalam mengatasi 
pengangguran desa 
ini mengadakan 
kegiatan pembinaan 

pada home industri yang 
menciptakan lapangan kerja 
dan menyerap cukup banyak 
tenaga kerja. 

Kelembagaan ekonomi 
di Desa Bodor adalah Bum-
des Sukamaju yang begerak 
dalam bidang simpan pin-
jam. Bumdes dengan modal 
awal Rp 12 juta dan tahun 
2009 menjadi Rp 108 juta ini 
sangat membantu masyarakat  
pedagang kecil untuk meningkat-
kan pendapatannya. Gapoktan 
membantu petani untuk  men-
dapatkan saprodi dengan cara 
dibayar setelah panen.

Untuk meningkatkan kese-
jahteraan petani dan mengu-
rangi kemiskinan kegiatan yang 

dilakukan adalah mengadakan 
pembinaan secara rutin pada 
home industri yang banyak 
menyerap tenaga kerja, seperti 
pabrik roti skala kecil yang pro-
duksinya sampai ke luar daerah, 
mie sosis, kacang yang digoreng 
dengan pasir, mebel, budidya 
jamur, dll.  
Partisipasi Masyarakat 

Dalam Musyawarah Pe-
rencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) keterlibatan 
perempuan mencapai 30 
%, sedangkan program/ke-
giatan/usulan yang menitik 
beratkan pada pemberdayaan 
perempuan mencapai 35 
%. Partisipasi yang selama 
ini dilaksanakan oleh ma-
syarakat desa/kelurahan di 
antaranya pengaspalan jalan 
500 meter (Rp. 3.100.000) 
pemadatan jalan ± 1000 m 
(Rp. 12.000.000), membuat 

dreineser jalan 4000 m (Rp. 
100.000.000), membuat jalan di 
sawah 500 m (Rp. 30.000.000), 
membuat jembatan di persa-
wahan 3 unit X 15.000.000 
(Rp. 45.000.000), jalan tembus 
1 km (Rp.   500.000.000) dan 
pembangunan masjid 2 unit (Rp. 
550.000.000). (*)

Desa Bodor, Kec. Pace, Kab Nganjuk

Pembinaan pada Home Industri

Desa Melirang, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik

Mengolah Kotoran Kelelawar



Kelurahan Banaran, Kec Pesantren, Kota Kediri

Budidaya Jamur Tiram
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Mengatasi peng-
angguran kelurahan ini 
mengadakan kegiatan 
berupa pelatihan dan 
kursus seperti mema-
sak, menjahit dll yang 
diadakan oleh dinas 
terkait dan setelah 
selesai mereka di-
beri peralatan yang 
menunjang seperti alat 
masak, mesin jahit dll. 

Kelembagaan di 
kelurahan ini adalah 
Koperasi Wanita Pus-
pita yang kegiatannya 
adalah simpan pinjam 
dan Kelompok Tani 
Sri Rejeki yang mengerjakan 
pertanian, baik pangan maupun 
hortikultura. 

Untuk meningkatkan kesejah-
teraan petani dan mengurangi 
kemiskinan kegiatan yang dila-
kukan oleh Kelurahan Banaran 

adalah dengan mengadakan 
pelatihan dan kursus bagi masy-
arakat serta melakukan pembi-
naan pada home industri seperti 
roti untuk roti bakar, krupuk yang 
banyak menyerap tenaga kerja, 
krupuk dari kulit sapi (rambak, 
cecek) dan telur asin.

Keterlibatan 
perempuan dalam 
Musrenbang men-
capai 35 % dan 
program/kegiatan/
usulan yang menitik 
beratkan pada pem-
berdayaan perem-
puan mencapai 40 
%. Partisipasi yang 
selama ini dilaksana-
kan oleh masyarakat 
Kelurahan Banaran 
di antaranya bantuan 
12 rumah dari PNPM 
(Rp 480.000.000), 
renovasi rumah 5 
unit (Rp 40.000.000), 

memugar 2 gapura (Rp 
15.000.000), pemadatan jalan 
100 m (Rp 12.000.000), 14 jam-
ban keluarga untuk sanitasi dari  
3 keluarga (Rp 21.475.000) dan 
rehab 2 masjid dan 3 musalah 
(Rp 70.300.000). (*)

Guna mengatasi pengangguran Kelurahan 
Manguharjo mengadakan kegiatan berupa pela-

tihan dan kursus seperti memasak, menjahit dll 
yang diadakan oleh dinas terkait. Setelah selesai 
mereka diberi peralatan yang menunjang seperti 
alat masak, mesin jahit dll. 

Kelembagaan ekonomi di kelurahan ini adalah 
LKK dan kopwan yang bergerak dalam bidang 
simpan pinjam yang sangat membantu masy-
arakat  pedagang kecil,  khususnya penjual mie 
goreng, penjual jamu gendong, pembuat kompor 
dll.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
dan mengurangi kemiskinan kegiatan yang dila-
kukan adalah mengadakan pembinaan secara 
rutin pada home industri yang banyak menyerap 
tenaga kerja seperti pabrik mie skala kecil yang 
produksinya sampai keluar daerah, jamu gen-
dong, krupuk puli dll. (*)

Kelurahan Manguharjo, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun

Usai Pelatihan Diberi Alat
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Perangkat Kelurahan Sekar 
Gadung mengadakan kegiatan 
berupa pelatihan dan kursus 
seperti memasak, menjahit dll 
untuk meningkatkan perekono-
mian masyarakat. Pelatihan ini 
di antaranya diselenggarakan 
oleh dinas terkait, setelah selesai 
mereka diberi peralatan yang 
menunjang seperti alat masak, 
mesin jahit, dll. 

Untuk kelembagaan di kelu-
rahan ini adalah Kopwan Se-
kar Jaya, perajin kayu seperti 
pembuatan gasebo yang telah 
diekspor dan bonsai. Sedangkan 
untuk meningkatkan kesejah-
teraan petani dan mengurangi 
kemiskinan kegiatan yang 
dilakukan oleh kelurahan adalah 
dengan mengadakan pelatihan 

dan kursus bagi masyarakat.
Keterlibatan perempuan 

dalam Musrenbang mencapai 
25 % sedangkan program/ke-
giatan/usulan menitik beratkan 
pada pemberdayaan perempuan 
10 %. Adapun partisipasi yang 
selama ini dilaksanakan oleh 
masyarakat di antaranya mem-
buat blimbing wuluh untuk sirup 
sambel  dan manisan, membuat 
blimbing wuluh untuk bahan da-
sar saos blimbing wuluh, mem-
buat anyaman bambu, tanaman 
hias bonsai dan sewa tenda dan 
sound sistem.  

Ada beberapa kegiatan 
LPMK, di antaranya melaksana-
kan bedah rumah untuk rumah 
tangga miskin, sedangkan keber-
adaan karang taruna mempunyai 

banyak kegiatan yang menonjol, 
seperti perbengkelan untuk ken-
daraan roda dua dan roda empat 
serta cuci motor. (*)

Dalam mengatasi pengangguran perangkat 
Desa Kare mengandalkan peran kelompok tani 
yang sebagian besar penduduknya bermata pen-
caharian sebagai petani, khususnya perkebunan 
seperti cengkeh dan kakao.

Kelembagaan di desa adalah Koperasi Susu 
Sapi Mugi Rahayu yang mengolah susu sapi 

menjadi jelly susu dll, kelompok pengolah 
biji kakao yang telah mendapatkan bantuan 
dan pembinaan dari instansi terkait yang 
menghasilkan biji kakao yang siap diolah 
dan kelompok tani buncis dengan sistim bagi 
antara petani dan swasta. Untuk meningkat-
kan kesejahteraan petani dan mengurangi 
kemiskinan kegiatan yang dilakukan oleh 
desa adalah meningkatkan ketrampilan 
penduduknya dalam bidang pertanian dan 
perkebunan.

Partisipasi yang selama ini dilaksanakan 
oleh masyarakat Desa Kare di antaranya 
jalan tembus 20 RT sepanjang 2 km (Rp 
21.000.000), penurunan badan jalan 100 

m (Rp 90.000.000), pembangunan talut (Rp 
36.000.000), pembangunan makadam jalan 300 
m (Rp 20.000.000), pmbangunan makadam  ja-
lan 1,3 km (Rp 36.000.000), pembangunan tem-
pat ibadah (Rp.   50.000.000) dan pembangunan 
masjid Al Amin (Rp 60.000.000). (*)

Kelurahan Sekar Gadung, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan

Sirup dari Belimbing Wuluh

Desa Kare, Kecamatan Kare, Kab. Madiun
Keterampilan di Bidang Pertanian
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Dalam mengatasi 
pengangguran kelu-
rahan ini mengada-
kan kegiatan berupa 
pelatihan dan kursus 
seperti memasak, 
menjahit, membatik dll 
yang diadakan oleh 
dinas terkait. Sete-
lah selesai mereka 
diberi peralatan yang 
menunjang seperti 
alat masak, mesin 
jahit dll 

kelembagaan ekonomi di 
kelurahan ini adalah BKM dan  
koperasi yang bergerak dalam 
bidang simpan pinjam yang 
sangat membantu masyarakat  
pedagang kecil,  khususnya 
penjual krupuk, sandal dan 
sepatu, bakpia, dll.

Untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat dan 
mengurangi kemiskinan ke-
giatan yang dilakukan ada-
lah mengadakan pembinaan 
secara rutin pada home industri 
yang banyak menyerap tenaga 
kerja seperti pembuat sepatu 

dan sandal, bakpia, krupuk 
dll.  

Keterlibatan perempuan 
dalam Musrenbang menca-
pai 40 % sedangkan pro-
gram/kegiatan/usulan yang 
menitik beratkan pada pem-
berdayaan perempuan men-
capai 45 %. Partisipasi yang 
selama ini dilaksanakan 
oleh masyarakat Kelurahan 
Rungkut Menanggal di anta-
ranya pembangunan pagar 
makam (Rp 10.000.0000, 

pembangunan tempat bermain 
anak (Rp 15.000.000), gapura 
jalan 2 buah (Rp 10.000.0000), 
pembangunan masjid (Rp 
729.219.400), rehab balai 
RT(Rp 21.000.000) dan pena-
naman pohon (Rp 70.300.000). 
(*)

Dalam mengatasi pengang-
guran desa ini mengadakan 
kegiatan pembinaan pada perta-
nian yang menjadi mata pen-
carian utama, dan menciptakan 
lapangan kerja. Yang menjadi 
andalan desa ini adalah per-
kebunan jati, yakni Jati Unggul 
Nusantara. 

Kelembagaan ekonomi desa 
adalah berperan aktifnya Gapok-
tan dan kelompok tani di dalam 
meningkatkan perekomian desa 
serta dimulainya penanaman 
pohon jati dengan program JUN 
(Jati Unggul Nusantara) dengan 
sistim bagi hasil, antara petani 
dengan koperasi

Untuk meningkatkan kese-
jahteraan petani dan mengu-
rangi kemiskinan, kegiatan yang 

dilakukan adalah mengadakan 
pembinaan secara rutin pada pe-
tani karena sebagian besar pen-
duduk adalah bercocok tanam, 
peternakan sapi sangat bagus 
walaupun skala rumah tangga, 
peternak ayam, lele, dll.

Gapoktan dan Kelompok Tani 
yang telah dilegalkan dengan 
SK. Bupati mengadakan kontrak 
dengan pihak luar lebih mudah, 
dan untuk kegiatan lapang ba-
nyak yang terekspos seperti pe-
ternakan sapi impor, perkebunan 
jati dengan sistim bagi hasil, lele, 
anyaman bambu yang nantinya 
bisa meningkatkan taraf hidup 
masyarakat lebih baik lagi. 

Keterlibatan perempuan da-
lam Musrenbang mencapai 30 
% dan program/kegiatan/usulan 

yang menitik beratkan pada 
pemberdayaan perempuan 
mencapai 35 %. Partisipasi 
yang selama ini dilaksanakan 
oleh masyarakat desa/kelura-
han di antaranya permbangu-
nan masjid/musala  11 unit 
(Rp 989.370.000), swadaya 
polindes (Rp 461.000.000) , 
pembangunan balai desa dan 
panti PKK (Rp 373.360.000), 
dan pengecoran jalan 2 RT (Rp 
58.000.0000).

Menariknya, Kepala Desa 
Sidowayah mampu menggerak-
kan warga desa yang di luar 
negeri sebagai TKI dan yang 
menjadi perantau di Kalimantan 
untuk memberikan bantuan pada 
pembangunan desa sebanyak 
35 %.(*)

Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan

Gerakkan TKI untuk Sumbang Desa

Kelurahan Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya

Pembinaan pada Home Industri



Arus globalisasi 
menuntut manusia 
untuk membuka ruang 
komunikasi seluas-

luasnya tanpa memandang 
ruang dan waktu. Dalam konteks 
ini penerapan teknologi informasi 
mutlak diperlukan dalam semua 
kebutuhan masyarakat, tidak 
terkecuali pada kepentingan 
kehidupan bermasyarakat. 
Dalam menunjang tuntutan 
perkembangan zaman tersebut, 
aparatur Kelurahan Rungkut 
Menanggal, Kecamatan 
Gunung Anyar, Kota Surabaya 
mengembangkan konsep 
Kampung Cyber. 

Menurut Lurah Rungkut 
Menanggal, Chandra 
Ashadi, kegiatan melek 
internet ini setidaknya dapat 
dimanfaatkan warga untuk 
beberapa hal, diantaranya, 
untuk berkomunikasi dengan 
para ketua RT atau RW-nya, 
berinteraksi dengan pihak luar 
dalam hal memperkenalkan 
produk unggulan wilayah, atau 
mencari produk barang yang 
dibutuhkan, atau juga bisa 
digunakan aparat keamanan 

kampung dalam berkomunikasi 
memantau keamanan kampung 
yang sebelumnya hanya 
mengandalkan handy talkie 
sebagai alat komunikasi. “Masih 
banyak kegunaan internet 
yang dapat dimanfaatkan, 
seperti dalam hal penerimaan 
siswa baru yang kini dapat 
dilakukan secara online atau 
memperbanyak teman,“ katanya.

Untuk mendukung gerakan 
melek internet ini, pihaknya 
sudah melengkapi lima titik 
strategis di daerahnya yakni di 
balai kelurahan, dan empat balai 
RW dengan perangkat hotspot 
atau kawasan bebas jaringan 
internet beserta masing-masing 
satu unit komputer. Di kawasan 
area tersebut, warga dapat 
kapanpun mengakses internet 
dengan bebas sesuai keperluan. 

Konsep kampung cyber 
yang dikembangkan kelurahan 
Rungkut Menanggal mengantar 
kelurahan yang dihuni lebih dari 
14 ribu jiwa ini menyandang 
status kelurahan terbaik 
versi Pemprov Jatim tahun 
ini, mengalahkan kelurahan  
Banaran kec. Pesantren, Kota 

Kediri di peringkat kedua, dan 
kelurahan Kelurahan Manguharjo 
Kec. Manguharjo Kota Madiun 
diperingkat ketiga.   

Chandra menjelaskan, ada 
delapan indikator yang menjadi 
penilaian kelurahan berhasil, 
yaitu pendidikan, kesehatan, 
ekonomi masyarakat, keamanan 
dan ketertiban, partisipasi 
masyarakat, pemerintahan, 
lembaga kemasyarakatan, 
serta pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga. Di 
antara delapan indikator itu, ada 
tiga hal yang paling berperan 
dalam mengantarkan Rungkut 
Menanggal menggondol juara 
pertama. Yakni partisipasi 
masyarakat, ekonomi 
masyarakat, dan terobosan 
dengan menyulap kampung 
kampung di sekitar sebagai 
kampung cyber.

Konsep kampung cyber 
tersebut searah dengan program 
Pemkot Surabaya dalam 
memperkenalkan teknologi 
informasi sampai ke pelosok 
RT/RW atau yang lebih dikenal 
dengan program e-RT/RW. 
Dalam program tersebut, 

Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Rungkut Menanggal, 
Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya 

Kampung Melek Internet
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Pemkot Surabaya berupaya memasang 10.513 
modem, untuk RT dan RW se kota Surabaya. 
Dalam jangka waktu sebulan, pemasangan hanya 
bisa menjangkau 3000 modem. Setelah seluruh 
perangkat modem terpasang, diharapkan mulai 
tahun ini, keperluan surat menyurat melalui RT-RW 
tidak lagi menggunakan kertas, melainkan sudah 
berbasis fi le yang dapat dikirim melalui email. 

 Untuk tertib administrasi khususnya dalam 
hal pelaporan-pelaporan tugas pokok masing-
masing seksi yang ada di kelurahan, eksistensi 
internet dirasa sangat membantu kebutuhan akan 

kecepatan, ketepatan, keakuratan dan kegiatan 
pengarsipan. Adapun alamat website untuk 
melakukan laporan on line adalah http://www.
lap-kecamatan-online.com.

Secara berkala tiap bulannya kegiatan-
kegiatan dari masing-masing seksi di Kelurahan 
di masukkan/di entry melalui website tersebut. 
Melalui website tersebut masing-masing SKPD 
yang terlibat dapat langsung menindak lanjuti 
laporan dari semua Kelurahan di Kota Surabaya.

Potensi usaha 
Kelurahan rungkut menanggal berada di 

kawasan Surabaya bagian timur bersebelahan 
dengan Kabupaten Sidoarjo. Menempati luas 
wilayah sekitar 92.345 hektare, secara geografi s 
letaknya berdampingan dengan wilayah 
Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung 
Anyar di sebelah utara, Kelurahan Wadung Asri 
Sidoarjo di sebelah selatan,  Kelurahan dan 
Kecamatan Gunung Anyar di sebelah timur, 
dan di sebelah barat dengan Kelurahan Kutisari 
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya. 

Berdekatan dengan kawasan industri SIER, 
membuat kelurahan yang sebagian besar 
warganya beragama islam ini banyak dihuni 
pendatang atau warga yang bukan asli Surabaya 
yang bekerja di pabrik. Banyaknya penduduk 
dari luar daerah dimanfaatkan warga asli sekitar 
untuk membuka usaha rumah kos. Hingga saat 
ini tercatat sekitar 5.000 usaha rumah kos di 
wilayah kelurahan rungkut menanggal.

Tidak hanya usaha rumah kos yang 
diandalkan warga untuk mengembangkan 
perekonomiannya, berbagai macam jenis 
usaha seperti produksi krupuk, jamu tradisional, 
bengkel, busana muslim, dan produksi busana 
muslim juga digeluti oleh warga kelurahan 
Rungkut Menanggal. 

Aktifi tas perekonomian warga semakin 
bergeliat setelah pihak kelurahan memfasilitasi 
pendirian koperasi rungkut menanggal makmur 

yang berbadan hukum 19/BH/436.1.12/2005 
tertanggal 20 Juli 2005.  

Eksistensi Koperasi Rungkut Menanggal 
Makmur di Kelurahan Rungkut Menanggal 
memberikan dampak dan keuntungan bagi 
masyarakat di sekitarnya dengan berbagai 
kegiatan bidang usahanya. Unit simpan pinjam 
sampai dengan 31 Desember 2009 merealisasikan 
dana pinjaman kepada anggota sebesar 
Rp 862 juta yang digunakan anggota untuk 
mengembangkan berbagai jenis usahanya.

GDGD
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Aktifi tas usaha bordir 
di Desa Sooko, 
Kecamatan Sooko, 
Kabupaten Mojokerto, 

khususnya di Dusun Mengelo, 
awal tahun 2009 kembali 
menggeliat setelah mengalami 
kevakuman beberapa tahun. 
Ini seolah kembali mengulang 
kejayaan daerah ini sebagai 
sentra bordir di Kabupaten 
Mojokerto beberapa tahun 
lampau.

Geliat ini setelah Pemprov 
Jatim melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
memberikan sentuhan modal 
dan bantuan sejumlah peralatan 
mesin bordir, serta pemantapan 
keahlian membordir kepada 
beberapa industri rumahan 
produsen bordir melalui 

kelompok masyarakat yang 
mereka namakan Pokmas 
Kemuning. 

Selain diharapkan mampu 
mengembangkan produksinya 
dengan bantuan 20 unit mesin 
bordir, pokmas yang jumlah 
anggotanya mencapai  34 
pengusaha bordir ini juga 
digerojok dana bergulir untuk 
usaha simpan pinjam sebesar 
Rp 15 juta.

Menurut Ketua Pokmas 
Kemuning, Maslukhah, pihaknya 
mematok plafon pinjaman 
kepada anggota masing-masing 
Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. 
Nilai tersebut dikembalikan 
dengan bunga pinjaman 1,5 
persen selama 10 bulan. 
“Modal awal tersebut kini sudah 
berkembang sekitar Rp 17 juta 

lebih,” katanya.
Uang pinjaman tersebut, 

menurut Maslukhah, digunakan 
anggota Pokmas Kemuning 
untuk mengembangkan usaha 
bordirnya pada beberapa jenis 
produk busana seperti kerudung, 
kebaya, mukena, busana muslim 
dan sepatu. 

Pokmas yang didirikan 
5 Januari 2010 ini berharap 
usaha simpan pinjamnya 
kelak dapat terus berkembang 
sehingga memiliki cukup modal 
untuk memberikan sarana dan 
prasarana penunjang yang 
cukup bagi anggotanya. Selain 
dari usaha simpan pinjam, 
pemasukan potensial lain 
didapat dari pembayaran ongkos 
administrasi mesin bordir. Satu 
unit mesin bordir dikenakan 

Pokmas Kemuning Desa Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Kesulitan Tempat Promosi 
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biaya adminitrasi Rp 5.000 per 
bulan. 

Salah satu sarana penunjang 
yang kini diidam-idamkan 
oleh seluruh anggota Pokmas 
Kemuning adalah display atau 
showroom untuk memajang 
produk bordir anggotanya. 
“Percuma kalau kita terus 
berproduksi tapi tidak ada sarana 
promosi. Kita tida mungkin 
mengandalkan promosi dari 
mulut ke mulut saja,” ujar ibu 
empat orang anak ini. 

Andalkan Pesanan 
Adanya tempat promosi 

diharapkan menjadi sarana 
paling vital untuk menunjang 
promosi produk pokmas, 
karena melaliu showroom 
itu produk pokmas dapat 
dilihat masyarakat. Dijelaskan 
Maslukhah, beberapa bulan lalu 

pokmasnya sempat mendapat 
pinjaman ruang promosi di 
lokasi yang cukup strategis, 
namun setelah ruangan tersebut 
dikontrakan, pokmas tidak 
lagi memanfaatkan showroom 
tersebut. 

Tiadanya tempat promosi 
berdampak bagi usaha bordir 
Pokmas Kemuning. Akhirnya 
beberapa anggota pokmas, 
termasuk Maslukhah, hanya 
mengandalkan pesanan 
konsumen. “Biasanya pesanan 
bordir ramai saat menjelang 
Hari Raya dan menjelang tahun 
ajaran baru. Di saat itu usaha 
kami dapat berlipat hingga 
lima kali dari hari-hari biasa, 
sementara omsetnya mampu 
mencapai Rp 20 juta dalam 
sebulan,“ katanya.

Produk bordir merupakan 
produk karya seni dan keahlian 

tangan yang sulit dipatok harga 
dalam pengerjaannya, namun 
Maslukhah memberikan batasan 
minimal biaya penggarapan 
bordir sebesar Rp 7.500 untuk 
satu potong kain untuk motif 
sederhana. Sementara harga 
maksimal dapat mencapai 
ratusan ribu, bergantung motif 
yang diinginkan konsumen.

Hubungan antar anggota 
pokmas, menurut Maslukhah, 
cukup terjalin rukun. Dua minggu 
sekali  anggota mengadakan 
pertemuan di salah satu rumah 
anggota secara bergantian. 
Kesempatan tersebut selain 
digunakan untuk pencairan dan 
pembayaran pinjaman, juga 
sebagai ajang informasi usaha 
bordir yang mencakup informasi 
pasar, order, atau motif-motif 
bordir terbaru. (sal) 
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Penanganan masalah ke-
miskinan memang tidak 
dapat dilakukan secara 
parsial. Penanganan 

masalah ini membutuhkan 
komitmen kuat pemerintah 
secara menyeluruh dari semua 
lintas sektor. Permasalahan ego 
sektoral harus dikesampingkan 
untuk memperoleh hasil yang 
maksimal.

Memberantas ego sektoral 
adalah yang saat ini tengah dila-
kukan Kepala Badan Pember-
dayaan Masyarakat Kabupaten 
Blitar, Drs Agus Budi Handoko 
MSi. Bapak tiga orang anak ini 
melihat, bahwa ada indikasi 
persaingan yang tidak sehat 
dan penanganan yang kurang 
kompak yang dilakukan sejumlah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di daerahnya dalam 
menangani kemiskinan.

Hal tersebut diyakini pria 
kelahiran 21 Januari 1961 ini 
tidak hanya terjadi di lingkup 
kabupaten blitar, namun dipasti-
kan juga terjadi di semua daerah 
dari pemerintah tingkat propinsi 
hingga tingkat pusat. “Sudah 
saatnya pemerintah meninggal-
kan ego sektoral, dan mulai turun 
ke masyarakat untuk mendengar 
keluhan dan permasalahannya,” 
kata pria subur ini.

Karena itu, pria yang tengah 
menjalani program pengurangan 
berat badan ini mengaku tidak 
segan-segan mengkampany-
ekan agar semua instansi di 
daerahnya turun ke lapangan 
untuk memberantas kemiskinan, 
karena menurutnya, pember-
dayaan itu tidak hanya dilakukan 
di bawah meja. 

Lulusan S2 Universitas Wi-
jaya Putra Surabaya ini memulai 

karir PNS nya menjadi staf di 
bagian kesejahteraan rakyat di 
Pemkab Blitar pada 1986. sete-
lahnya, dia lebih banyak bertu-
gas di kelurahan dan kecamatan. 
Karena itu tidak heran jika Agus 
memiliki keberpihakan kepada 
masyarakat di pedesaan. 

Dipercaya bupati untuk 
menduduki kepala Bapemas 
pada 2009 semakin membuat-
nya lebih intensif melakukan 
pemberdayaan dan dekat ke-
pada masyarakat. beberapa hari 
dalam seminggu dia menjadwal-
kan turun ke desa untuk sekedar 
melakukan monitoring jalannya 
program-program pemberdayaan 
seperti PNPM dan PPKM. 

“Tahun ini, lima persen dari 
82 ribu RTM di Kabupaten Blitar 

kami targetkan terangkat dari 
kemiskinan melalui program 
PNPM, karena itu monitoring se-
cara intensif terus kami lakukan 
agar tidak terjadi penyimpangan 
seperti sebelumnya,” kata Agus.

Penyimpangan yang di-
maksud, beberapa bulan terakhir 
ada penyimpangan dana pro-
gram yang bernilai ratusan juta 
yang dilakukan beberapa oknum 
di empat kecamatan yakni keca-
matan Talun, Bakung, Wonotirto, 
dan kecamatan Panggung Rejo. 
Modus operasinya, oknum terse-
but dengan membuat kelompok 
masyarakat fi ktif.

Namun karena kesigapan-
nya dengan membuat tim au-
ditor khusus, akhirnya masalah 
penyimpangan tersebut dapat 

Kepala Bapemas Kab. Blitar Drs Agus Budi Handoko MSi 

Berantas Ego Sektoral
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teratasi. Bahkan kabarnya bank 
dunia memberi apresiasi positif 
karena dalam kasus ini Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) pun 
tidak dapat melacak larinya dana 
program. 

Sepeda dan Kebun 
Diluar aktifi tasnya menjadi 

seorang abdi negara, agus juga 
dikenal sebagai sosok yang me-
miliki hobi berkebun. Bersama 
isteri tercintanya Triwuryaning-
tyas, Agus mengelola setengah 
hektare kebun bibit sejumlah 
tanaman buah seperti Srikaya, 
dan Kelengkeng. Bahkan bebe-
rapa kali produk bibitnya pernah 
diimpor ke sejumlah negara.

 Selain berkebun, ayah dari 
Dyaksa Dhiwangkara, Lutfi  Luk-
manul Hakim, dan Asmi Aziz Am-
rullah ini juga dikenal sebagai 
pecinta sepeda kuno. Agus 
mengaku pernah memiliki 
delapan unit sepeda kuno 
yang diburunya sampai ke 
Ponorogo, namun karena 
alasan tertentu, lima dari 
delapan sepeda kuno 
miliknya dia jual, 
sehingga 

tinggal tiga. “Sepeda kuno itu 
lain dari sepeda buatan seka-
rang, lebih kuat dan lebih bernilai 
historis,“ ujarnya.

Dalam mejalankan tugasnya 
selaku pelayan masyarakat, 
pejabat yang pernah mengala-
mi dua kali kenaikan pangkat 
istimewa ini tidak memiliki obsesi 
yang berlebih. Yang terpenting 
baginya, adalah bagaimana ber-
buat yang terbaik bagi masyara-
kat.  Pangkat dan jabatan yang 
diberikan kepadanya adalah 
amanat yang dipertanggungja-
wabkan kelak. “Mendapat ja-
batan apapun dan di manapun 
tidak masalah, asalkan jalan 
tersebut diridloi oleh Tuhan,” 
pungkasnya.  

   Dalam berinteraksi 
dengan bawahannya, Agus 

mengedepankan 
musyawarah, 
dia juga 

tidak keberatan jika dikritik oleh 
bawahannya tentang pekerjaan, 
asalkan kritik tersebut sifatnya 
membangun. Dia juga bukan tipe 
pimpinan yang suka menyimpan 
rasa dendam kepada bawahan-
nya, dengan kata lain, dalam 
konteks pekerjaan, dia dapat 
bekerjasama dengan siapa saja 
tanpa melihat latar belakang 
masa lalunya. 

Achmad Faisal
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Tidak susah mencari 
kantor UPKu 
Rahayu di Pasar 
Desa Gambirono, 

Kecamatan Bangsalsari, 
Kabupaten Jember. Sebab, 
kantor UPKu Rahayu berada 
di tengah-tengah pasar, 
di antara los dan bedak 
bakul-bakul. Bangunannya 
berukuran sekitar 4 x 3 
meter, dengan dinding 
warna putih. Karena itu, 
keberadaan kantor UPKu 
Rahayu sangat akrab 
dengan pedagang pasar ini.

Keberadaan kantor UPKu 
Rahayu di tengah pasar ini 
berbeda dengan umumnya 
kantor UPK, yaitu menyatu 
dengan kantor kelurahan 
atau desa. “Dulu kantor 
kami menjadi satu dengan 
kantor desa, tetapi tidak 
lama kemudian kami pindah 
ke pasar, dan keputusan 
ini didukung Kepala Desa 
Gambirono,” kata Imam 
Subejo, Ketua UPKu 
Rahayu.

Ada alasan UPKu Rahayu 
berkantor di pasar atau memisah 
dengan kantor desa. Pertama, 
untuk mendekatkan diri dengan 
nasabah atau anggotanya. 
Kedua, untuk memisahkan 
kepentingan UPK dengan urusan 
desa, termasuk keuangan, 
sehingga benar-benar otonom 
dan mandiri.

Selain itu, yang lebih penting 
lagi, untuk mengubah image 
masyarakat kalau dana hibah 
yang diberikan pemerintah 
sebagai modal awal UPK 
bukanlah gratis. Pasalnyua, 
kata Imam Subejo, sejauh ini 
masyarakat masih menganggap 
bahwa dana hibah adalah gratis, 

karena itu kalau pinjam tidak 
wajib mengembalikan. 

“Hampir 60 persen 
pandangan masyarakat bahwa 
uang hibah itu gratis. Karena itu 
kami ingin mengubah image itu 
dengan memakai agunan bagi 
setiap peminjam, baik BPKB 
dan akta jual beli. Pindah kantor 
ke pasar salah satunya juga 
dimaksudkan untuk mengubah 
image itu,” kata Imam Subejo.

Memang, hampir 50% 
pedagang Pasar Gambirono 
adalah nasabah UPKu Rahayu 
dan hampir 1/3 uang UPKu 
Rahayu beredar di pasar ini. Dari 
119 kelompok (dengan anggota 
per kelompok 5 – 10 orang), 90 
persen anggota UPKu Rahayu 
adalah warga Gambirono. 

Sedangkan sisanya yang 
10 persen orang luar yang 
berdagang di Pasar Desa 
Gambirono.

Keberadaan UPKu di 
pasar cukup efektif memutus 
ketergantungan pedagang 
kepada renterir dengan bunga 
tinggi. Sebelum UPKu Rahayu 
terbentuk, bakul-bakul kalau 
membutuhkan modal larinya ke 
rentenir. Kini, dengan adanya 
UPKu Rahayu, mereka bisa 
meminjam paling sedikit Rp 
500.000 dan paling tinggi Rp 5 
juta. Pinjaman lebih dari Rp 500 
ribu diwajibkan menyertakan 
agunan. Peminjam dikenakan 
bunga 2% per bulan dengan 
masa angsuran 10 builan.

Rencananya, dalam waktu 
dekat UPKu Rahayu akan 
memberlakukan angsuran 
mingguan, dengan bunga 0,5% 
per minggu. Kenapa demikian? 
“Supaya uang cepat berputar, 
sehingga yang lain tidak lama-
lama menunggu pinjaman. 
Sebab selama ini banyak 

anggota yang kecewa karena 
tidak bisa meminjam. Susahnya 
mereka mengira uang kas ada 
dan menuduh kami mempersulit. 
Meski sudah kami jelaskan 
terkadang ada yang tidak mau 
mengerti,” kata Imam Subejo.

Saat ini uang yang berputar 
di masyarakat sekitar Rp 
178.640.000. Tahun 2007 UPKu 
Rahayu mendapat dana hibah 
dari Pemrov Jawa Timur Rp 137 
juta dan dijadikan modal awal. 
Sampai Desember 2009 UPKu 
Rahayu memperoleh keuntungan 
Rp 35.601.490. Sedangkan dana 
inventaris Rp 59.466.500. 

Dari keuntungan terebut 
disisihkan untuk dana sosial. 
Tahun 2008 UPKu Rahayu 

Berkantor di Tengah Pasar
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menyisihkan untuk membantu 
pemasangan listrik musala 
di Dusun Curah Cabe, 
memperbaiki rumah warga di 
Dusun Curah Cabe, pengecatan 
musala desa dan PAUD serta 
pembagian raskin. Sedangkan 
tahun 2009 untuk kas desa dan 
pengerasan jalan desa sebesar 
Rp 3.840.218.

Selain menjadi pedagang 
pasar, banyak anggota UPKu 
Rahayu yang bergerak di bidang 
industri kecil dan peternakan. 
Salah satunya Tarmuji (51 tahun), 
peternak ikan. Bapak 4 orang 
anak (2 di antaranya kuliah) ini 
sejak 20 tahun menekuni ternak 
lele, nila dan gurami. Tiga kolam 
ikan (kolam tanah) membentang di 
pinggir rumahnya, di bawah pohon 
bambu yang rindang. Dalam satu 

tahun Tarmuji bisa memanen 1 ton 
gurami dan 2 kuintal ikan nila.

Tarmuji, yang tak lain Ketua 
Pokmas Melati UPKu Rahyu, 
tahun 2007 meminjam ke UPKu 
Rahayu sebesar Rp 7 juta. 
Setelah lunas meminjam lagi Rp 
5,5 juta, yang terakhir Rp 5 juta 
dalam dua tahap. ”Saya pinjam 
ke UPK Rahayu untuk membeli 
kebutuhan ternak ikan, yaitu 
untuk membeli konsentrat dan 
bibit ikan. Sebelum ada UPK 
Rahayu kalau pinjam ke rentenir 
yang dikembalikan per musim 
pertanian dengan bunga 35%,” 
kata Tarmuji.

UPKu Rahayu pada tahun 
2009 menjadi salah satu dari 10 
UPK terbaik tingkat Jawa Timur 
bersama UPK Mekarsari, Ds. 
Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. 

Jombang; UPK Pilangbango, Ds. 
Pilangbango, Kec. Kartoharjo, 
Kota Madiun; UPK Harapan 
Kita, Ds.  Purwosono, Kec. 
Sumbersuko, Kab. Lumajang; 
UPK Maju Makmur, Ds. Minggir 
Sari, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar; 
UPK Arta Guna, Ds. Kedungrejo, 
Kec. Pilangkenceng, Kab. 
Madiun;  UPK Raharjo, Ds. 
Sumberagung, Kec. Sukodadi, 
Kab. Lamongan; UPK Sejahtera, 
Ds. Besuk Agung, Kec. Besuk, 
Kab. Probolinggo; UPK 
Ngrambe, Ds. Ngrambe, Kec. 
Ngrambe, Kab. Ngawi dan UPK 
As-Sakinah, Ds. Gingging, Kec. 
Bluto Kab. Sumenep.

Berkat masuk 10 UPK terbaik 
di Jawa Timur, tahun 2009 UPKu 
Rahayu memperoleh bantuan Rp 
37.500.000.(res)
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Masuknya UPKu Ra-
hayu dalam 10 UPK 
terbaik Jawa Timur 
tahun 2009 menga-

getkan banyak pihak. Pasal-
nya, bertahun-tahun baru kali 
ini UPK di Kabupaten Jember 
masuk 10 UPK terbaik. Pre-
stasi ini tidak saja menceng-
angkan Bupati Jember dan 
Bapemas Kabupaten Jember, 
namun juga Tarmuji. 

”Saya sempat heran waktu 
UPK Rahayu masuk 10 besar. 
Kok bisa? Padahal, menurut 
saya, selama ini kerja saya 
tidak maksimal dan tergolong 
biasa-biasa saja. Lah ya, lah 
wong kerja acak-acakan kayak 
begini kok juara,” kata Tar-
muji ketika berbincang dengan 
Gema Desa.

Memang diakuinya, meski 
terkesan acak-acakan, tapi 
soal pembukan dia menjalanan 
dengan ketat. Laporan keu-

angan secara terbuka, bahkan 
ditempelkan di papan pengu-
man di balai desa. Dalam se-
tiap rapat desa Tarmuji selalu 
melaporkan keuangan UPK. 
Dengan demikian meminima-
lisir fi tnahan warga tentang 
penyalahgunaan keuangan. 
”Kalau data keuangan dari dulu 
ada,” kata Tarmuji.

Menurut pria asli Lamongan 
yang menetap di Gambirono 

sejak tahun 1996 ini, mengurus 
UPK semata-mata berorientasi 
sosial. Namun tanggung jawab 
yang dipikul cukup berat. Tak 
jarang ketua mendapat fi tna-
han terkait dengan dana hibah. 
Ketua UPK juga harus pintar-
pintar membagi uang pinja-
man ke nasabah. ”Lebih baik 
dipinjamkan sedikit daripada 
nasabah pinjam ke rentenir,” 
kata pria kelahiran 1967 ini. 

Sebagai ketua UPK Tarmuji 
juga dituntut bersikap luwes, 
terutama kepada nasabah 
yang angurannya tersendat. 
”Kita tidak bisa serta merta me-
nagih. Kita datangi rumahnya, 
tapi dengan niat silaturahmi. 
Bukan langsung menagih. 
Sambil berbincang kita tanyai 
masalah apa yang sedang 
dihadapi sehingga angsuran-
nya macet. Dengan cara begitu 
pasti yang bersangkutan sudah 
merasa,” kata Tarmuji.(res)

Tarmuji, Ketua UPKu Rahayu
Heran Masuk 10 UPK Terbaik



Teknologi tidak mampu 
menyetir kehidupan 
manusia. karena tekno-
logi sebagai alat (instru-

men) ditentukan oleh pemegang 
kebijakan kekuasaan dan kepen-
tingan pasar. Teknologi secara 
objektif adalah independen, ber-
gantung aktor yang memanfaat-
kannya berdasarkan kepentingan 
yang sifatnya ekonomis maupun 
non ekonomis. Tidak ada cerita 
tentang teknologisasi manusia, 
karena teknologi dihasilkan oleh 
kecerdasan psikomotorik manu-
sia untuk memecahkan problem 

lingkungan dan ekonomi.
James Petras dalam esai 

berjudul: Capital, Human Interest 
And Technology (1997) menga-
takan, teknologi sebagai komoditi 
akan digunakan sebagai instru-
men untuk menyebarluaskan 
modal dan laba sebuah korporasi 
yang berrelasi langsung dengan 
masyarakat (baca: konsumen). 
Teknologi boleh disebut sebagai 
produk sistem sosial yang saat 
ini sangat kapitalistik. Jadi tekno-
logi tidak objektif selama berre-
lasi dengan kepentingan kuasa 
dan pasar.

Memperkarakan teknologi, 

maka bisa dipetik dari arah fi lo-
sofi  dasarnya. Teknologi adalah 
signed (tanda) dari laju percepa-
tan pemikiran intelek-teknokrasi 
dalam sebuah sistem sosial yang 
mencari laba produktif. Tekno-
logi berdasar dari hukum alam 
namun perkembangannya bisa 
mendegradasi eksistensi alam 
dalam skema aktivitas yang anti 
konservasi.

Teknologi menjadi ”barang 
mahal” apabila diproduksi mas-
sal dalam kepentingan sempit,  
yakni laba, komoditi, dan eko-
nomis. Teknologi sebagai alat 
yang memudahkan penyelesaian 
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Teknologi saat ini 
boleh disebut bukan 

hanya sebagai 
instrumen yang 
menggerakkan 

dinamika kemajuan 
peradaban. Teknologi 

bukan sekadar 
sebagai media untuk 

mengembangkan 
kecakapan kompetitif 
manusia. Teknologi 

tidak juga menentukan 
arah ideologi 

masyarakat. Teknologi 
justru menjadi 

komoditi yang menjadi 
alat pengakumulasi 
kapital pribadi atau 

kelompok.
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persoalan menjadi bagian dari 
persoalan besar kemanusiaan. 
Teknologi menjadi unjuk kekua-
tan hegemonik yang memiliki 
keunggulan komparative mau-
pun keunggulan penguasaan 
akses pasar. Lihatlah berapa 
biaya pembeliaan alat (piranti) 
teknologi yang diperdagangkan 
oleh perusahaan korporasi global 
atau negara maju, yang akhirnya 
ditebus dengan biaya ekonomi 
sektor ekonomi dasar.

Teknologi sebaiknya dikemba-
likan kepada jati diri awalnya, se-
bagai piranti untuk memecahkan 
problem atau kesulitan manusia 
dalam menaklukkan alam. Tek-
nologi harus dijadikan sebagai 
milik bersama, yang tidak harus 
diproduksi massal namun dijadi-
kan alat kegunaan (tools of utili-
tarianism) bagi semua manusia. 
Tentu dengan harga ”sewa” dan 
harga pakai yang murah. Maka 
konsep yang selayaknya dija-
dikan acuan adalah Teknologi Te-
pat Guna. Teknologi tepat guna 
adalah teknologi yang secara 
sistemik dan operasional difung-
sikan sesuai kepentingan ma-
nusia (masyarakat) dan mampu 
meningkatkan standar keuntung-
an publik (bukan individual).

Filsafat teknologi hadir untuk 
memberi referensi. M Sastrapra-
tedja---dikutip Bandung Mawardi 
(2010)---- menjelaskan bahwa 
fi lsafat teknologi hari ini memiliki 
tiga pendekatan. Pertama, epis-
temologis. Kedua, antropologi. 
Ketiga, metafi sik atau ontologis. 
Semua pendekatan itu mengurai 
segala masalah relasi manusia 
dan teknologi. Risiko eksistensial 
pun dijelaskan dengan memer-
karakan struktur, kondisi, dan 
kesahihan teknologi. Teknologi 
memiliki ciri life-centered (ber-
pusat-pada-kehidupan). Ciri itu 
menentukan kodrat antropologis 
untuk menjadikan manusia seba-
gai manusia tanpa harus men-
ghambakan diri pada teknologi. 

Ranah ontologis menghendaki 
manusia sadar diri membuat 
kontruksi-orientatif untuk pema-
kaian teknologi. Manusia adalah 
pemilik otoritas dari makna eksis-
tensi diri di hadapan teknologi.

Teknologi tepat guna yang 
memiliki kebermanfaatan se-
cara sosiologis dan antropolo-
gis adalah yang direncanakan, 
dirancang, digunakan atas dasar 
kepentingan kolektif manusia 
(masyarakat). Yakni kepentingan 
untuk meningkatkan kegiatan 
ekonomi produktif kelompok ma-
syarakat yang berbasis sektoral 
maupun teritorial. Namun dalam 
operasionalisasinya dikontrol 
oleh kebijakan sosial yang pro 
publik bukan pro pasar.

Teknologi tepat guna yang 
mampu meningkatkan aktivi-
tas ekonomi produktif memiliki 
indikator dasar, yakni: Pertama, 
direncang dan diperuntukkan 
untuk kepentingan fungsional 
kelompok masyarakat yang 
benar-benar memiliki relasi pro-
duksi dengan alam. Kedua, tidak 
dijadikan komoditi yang dijual 
untuk menghasilkan nilai lebih 
dan laba progresif bagi pemi-
lik modal yang memiliki ambisi 
dalam proyek produksi massal, 
yang akhirnya mencetak alienasi 
para pekerjanya.

Ketiga, dikembangkan seba-
gai matra pemecah persoalan 
manusia dalam relasi dengan 
alam dan ekonomi yang selalu 
berkembang dalam prinsip 
keramahan dengan alam. Bukan 
menjadi alat yang merusak atau 
malah menjadikan alam sebagai 
unit eksploatasi jangka panjang 
atau jangka pendek. Teknologi 
yang ramah terhadap lingkungan 
adalah teknologi yang menyatu 
dengan prinsip-prinsip alam. 
Aristoteles membagi menjadi 
: api, air, tanah, udara. Tentu 
teknologi yang residunya tidak 
mencemari keempat kekuatan 
alam tersebut.

Teknologi tepat guna berbasis 
ekonomi produktif bisa di-
kembangkan di teritori pedesaan 
miskin dengan kontrol kebijakan 
kelompok tani. Bisa dijadikan 
bagian pengembangan teknologi 
yang mereabsorbsi nilai-nilai 
pembaruan seperti keadilan gen-
der dan keberpihakan terhadap 
masyarakat miskin. Teknologi 
tepat guna berbasis ekonomi 
produktif mengutamakan pen-
capaian hasil yang bermanfaat 
luas bagi pemajuan tahapan 
peradaban manusia. Hal tersebut 
disadari melihat keterbatasan 
alam dalam mencukupi kebutu-
han hidup manusia. 

Teknologi tepat guna yang 
bermaslahat bagi peradaban dan 
manusia memiliki karakter sosio-
logis: 1) meningkatkan surplus 
pendapatan kolektif bagi pelaku 
ekonomi kecil yang selama ini 
diabaikan oleh sistem dan kebi-
jakan ekonomi yang pro pasar. 
2) mampu mengembalikan defi sit 
nilai lebih pelaku usaha yang 
dependen terhadap modal dan 
mereka menjadi ”toean” atas 
teknologi yang mereka gunakan. 
3) menciptakan gairah ekonomi 
bersama yang memiliki prinsip 
keadilan komunitarian. keadilan 
yang dirasakan oleh banyak 
orang.

Mungkin dalam konteks de-
mikian paralel dengan pesan mo-
ral Gandhi: ”Bumi mencukupi ke-
butuhan semua manusia, namun 
untuk keserakahan seorang 
manusia tidak akan mencukupi.” 
Teknologi tepat guna bisa difung-
sikan secara sosial bagi seluruh 
ummat manusia dan kemajuan 
ekonomi masyarakat. catatan 
kerasnya: jangan mengkomodi-
fi kasikan teknologi serta jangan 
pula mendewakan teknologi 
sebagai sesuatu yang berkuasa 
atas dinamika peradaban.”

*) Penulis tinggal di Magetan.

Edisi 09 September 2010
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Prima Tani, Membangun 
Agroindustri Pedesaan 

Masyarakat tani Indonesia, yang 
merupakan warga terhormat dari suatu 
negara agraris, sampai saat ini masih 
harus berjuang keras untuk memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang, papan dan 
pendidikan. Sementara itu, upaya pembangunan 
pertanian pedesaan melalui penerapan teknologi 
maju, terkendala oleh permasalahan diseminasi 
dan adopsinya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut di atas adalah dilaksanakannya Program 
Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Teknologi 
Inovasi Pertanian (Prima Tani), yang dipandang 
mampu memberikan kontribusi berupa (1) 
teknologi inovatif yang bersifat spesifi k lokasi, dan 
(2) penumbuhan kelembagaan agribisnis yang 
sesuai dengan kondisi pedesaan. Kedua hal ini 
diperkenalkan dalam suatu laboratorium (desa) 
agribisnis, yang dikelola oleh petani, peneliti, 
penyuluh, Pemda, dan swasta.

Program ini mulai diimplementasikan pada 
tahun 2005, di 14 provinsi yang meliputi 21 
laboratorium agribisnis. Pada tahun 2006, 
dilakukan penambahan 12 lokasi di 11 provinsi. 
Dan pada tahun 2007 lokasi akan ditambah 
dengan beberapa lokasi lagi,sehingga lebih banyak 
lagi kabupaten yang melaksanakan Prima Tani. 
Sebenarnya terlalu pagi untuk melihat hasil Prima 
Tani pada saat ini, karena implementasi lapangan 
baru menginjak pertengahan tahun kedua 
(2005 dan 2006), namun sudah terlihat adanya 
indikasi keberhasilan di beberapa lokasi. Sebagai 
contoh, Prima Tani di Kecamatan Gerokgak, Bali, 
menerapkan teknologi embung (dam kecil) dan 
membentuk lembaga pemakai air irigasi. 

Ternyata upaya tersebut dapat meningkatkan 
intensitas pertanaman dari 1 kali menjadi 2 kali 
atau lebih, sehingga mampu panen lebih banyak 
dengan kualitas hasil yang lebih baik. Pendapatan 
petani pun meningkat>40%, dan berpeluang 
meningkat lebih tinggi lagi, apabila kelembagaan 
pemasaran sudah terbangun. Keberhasilan 
Prima Tani akan dapat tercapai, apabila sudah 
terjalin saling pengertian dan kerjasama sinergis 
antara BPTP yang berperan sebagai ‘vocal point’, 
dengan petani, aparat pemda, dan ‘stakeholders’ 
lainnya. Kemitraan yang dilaksanakan sejak tahap 

awal ini sangat penting. Sebagai ancang-ancang 
permasalahan atau aplikasi lab. Agribisnis ke 
depan, di mana Pemda sebagai penggeraknya.

Membangun Agribisnis Pedesaan
Hampir di seluruh desa di Indonesia, para 

petani hanya menguasai sub-sistem produksi, 
sedangkan sub-sistem agribisnis lainnya seperti 
pengadaan sarana dan modal, pengolahan hasil, 
dan pemasaran masih berada diluar kendali 
mereka. Di dalam sub-sistem produksi pun, 
praktek pertanian mereka masih perlu ditingkatkan 
dengan penerapan teknologi pertanian yang 
lebih maju dan lebih produktif. Disadari bahwa 
banyak masyarakat tani yang memiliki kearifan 
lokal sebagai warisan leluhur mereka, misalnya 
sistem pengairan subak di Bali, atau perladangan 
berpindah yang ramah lingkungan di pedalaman 
Kalimantan. Kearifan tersebut patut dihargai dan 
dilestarikan. Namun demikian, apabila diinginkan 
peningkatan kesejahteraan secara signifi kan dalam 
waktu singkat, maka perlu penerapan teknologi 
yang lebih maju, dan penumbuhan kelembagaan 
agribisnis dengan sub sistem yang lengkap dan 
selaras satu dengan lainnya.

Adanya kelembagaan agribisnis pedesaan yang 
tumbuh dari bawah dan dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, merupakan prasyarat teradopsinya 
teknologi inovasi secara sustainable. Pengalaman 
terdahulu mengajarkan kepada kita bahwa adopsi 
teknologi tidak berlanjut setelah proyek berakhir. 
Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya atau 
lemahnya kelembagaan pedesaan yang mampu 
menyediakan kebutuhan petani, seperti benih/bibit, 
pupuk, modal kerja dan fasilitas pemasaran.

Contoh penumbuhan kelembagaan yang 
memiliki prospek baik ditujukan oleh Prima Tani 
di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Benih 
padi unggul Kalimas dan Bondoyudo yang 
tahan Tungro, dikelola oleh kelompok tani untuk 
pengadaan benih. Kalau pada tahun 2004, petani 
menanam padi lokal yang hasilnya hanya untuk 
konsumsi sendiri dan sebagian dijual ke pasar 
lokal, maka sekarang mereka mampu menjual 
benih unggul ke kelompok tani sekitar dan juga 
ke luar kabupaten. Untuk menjamin pengelolaan 
perbenihan yang baik dan menguntungkan petani, 

Oleh : Abdurachman Adimihardja*)
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mereka membentuk kelembagaan penangkar 
benih, yang mengupayakan sertifi kasi benih dan 
melancarkan pemasarannya.

Contoh lain yang juga layak dikemukakan 
adalah penggunaan benih unggul padi berumur 
pendek untuk menggantikan varietas lokasi di 
lahan rawa Kecamatan Swi Itik, Kalimantan Barat, 
yang dipadukan dengan pengelolaan tata air 
mikro. Dengan demikian petani dapat memanen 
padi dua kali setahun, yang tadinya hanya sekali. 
Selain itu mereka memebentuk kelompok tani 
dan kelembagaan pasca panen. Keuntungan 
yang mereka peroleh adalah adanya peningkatan 
produksi padi dari peningkatan intensitas 
pertanaman dan peningkata     n kualitas beras 
dari perbaikan teknologi pasca panen.

Dalam Prima Tani, masyarakat tani 
bekerjasama dengan peneliti dan penyuluh, aparat 
dinas terkait, dan pengusaha swasta, di dalam 
suatu lab. Agribisnis, yang meliputi satu atau dua 
desa, sebagai percontohan penerapan agribisnis 
industrial pedesaan. Di dalam laboratorium atau 
desa agribisnis ini dibentuk suatu kelembagaan 
yang disebut ’Klinik agribisnis’ yang merupakan 
lembaga pelayanan jasa konsultasi, diseminasi 
dan informasi.

Klinik ini dikelola oleh suatu tim yang terdiri 
atas peneliti, penyuluh, kontak tani dan konsultan 
agribisnis. Komponen laboratorium agribisnis 
lainnya adalah Tim Teknis, Tim Diseminasi 
dan Tim Kelembagaan. Keempat Tim tersebut 
bekerjasama di bawah koordinasi seorang 
’Manager Lab. Agribisnis’, dan mereka tinggal di 
desa, serta berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi 
penerapan teknologi pertanian dan penumbuhan 
kelembagaan agribisnis, sesuai kebutuhan dan 
kemampuan petani.

Meningktatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani
Selain penedekatan agribisnis, Prima Tani 

juga menggunakan pendekatan wilayah dan 
kesejahteraan masyrakat. Hal ini berarti bahwa 
pembangunan tidak terbatas pada sektor 
pertanian saja, tetapi menyentuh seluruh aspek 
kemasyarakatan secara komperhensif, dengan 
memperhatikan kekhususan kondisi wilayah. 
Masyarakat tani berupaya menggali potensi 
sumberdaya alam dan sosial-budaya untuk 
meningkatan kesejahteraan, yang dilaksanakan 
secara partisipatif dengan para peneliti, penyuluh, 
aparat Dinas Pemda, swasta, dan sebagainya.

Pengalaman selama ini membutktikan bahwa 
respon dari Pemda, terutama Pemda Kabupaten, 
terlihat sangat positif terhadap pelakasanaan 
Prima Tani. Hal ini tercermin dari partisipasi 
aktif pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta 

Bappeda dalam berbagai kegiatan seperti 
penentuan lokasi lab. Agribisnis, sosialisasi 
Prima Tani, PRA, dan Baseline survey. Selain itu, 
yang lebih jelas menggambarkan kesungguhan 
kerjasama adalah adanya kontribusi program 
dan pendanaan melalui APBD, yang pada tahun 
2006 berjumlah sekitar Rp 10 miliar. Besarnya 
dana yang disediakan oleh Pemda Kabupaten 
bervariasi, dari sekitar Rp 100 juta sampai lebih 
dari Rp 500 juta.

Mengingat dalam Prima Tani semua sektor 
pembangunan dibangun secara integratif di bawah 
koordinasi Bupati bersangkutan, maka dapat 
diharapkan prasarana dan sarana pertanian serta 
berbagai fasilitas umum pedesaan pun dapat 
tertata dengan lebih baik. Hasil akhir setelah 
lima tahun tentunya akan bervariasi, karena 
kondisi agroekosistem dan masyarakat setempat 
berlainan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang 
lebih penting bukan keseragaman hasilnya, 
tetapi adanya peningkatan yang signifi kan dalam 
kesejahteraan masyarakat tani dan sistem 
agribisnisnya. 

Masyarakat pedesaan diharapkan meiliki tingkat 
kesejahteraan yang lebih tinggi setelah 3-5 tahun 
Prima Tani berjalan. Peningkatan kesejahteraan/
pendapatan diharapkan tercapai secara bertahap 
setiap tahun, yang digambarkan dalam suatu 
’road-map’ masing-masing laboratorium (desa) 
agribisnis. ’Road Map’ ini disusun secara 
partisipatif oleh Manager laboratorium Agribisnis 
bersama Pemda dan Masyarakat tani setempat.

Prospek ke Depan
Prima Tani merupakan salah satu program 

unggulan Departemen Pertanian, dalam rangka 
mendukung Revitalisasi Pertanian. Tahap 
selanjutnya, yang akan dilaksanakan 2 atau 
3 tahun ke depan, adalah permassalan atau 
replikasi Prima Tani ke lokasi lain yang memiliki 
agroekosistem yang serupa. Permassalan ini 
seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah  
dan Direktorat Jenderal Lingkup Deptan serta 
masyarakat pedesaan,sedangkan Badan Litbang 
sebaiknya bertugas sebagai penyedia dan pegawai 
inovasi pertanian. Kiranya Prima Tani dan program 
permassalannya akan dapat diselesaikan dengan 
baik, mengingat semua aspek manajemen ditangani 
oleh aparat Deptan, Pemda dan masyarakat tani 
sendiri, tidak memerlukan bantuan luar negeri, baik 
pinjaman dana maupun tenaga konsultan. Yang 
diperlukan selanjutnya adalah niat yang lurus untuk 
membantu petani, ikhtiar secara profesional, dan 
tawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

*) Ahli Peneliti Utama Balai Penelitian Tanah



Tehnologi Tepat GunaGDGD

24 GEMADESA Edisi 09 September2010

Hampir setiap negara di dunia memiliki 
ternak kelinci karena kelinci mempunyai 
daya adaptasi tubuh yang relatif tinggi 
sehingga mampu hidup di hampir seluruh 

dunia. Jenis yang umum diternakkan adalah Ameri-
can Chinchilla, Angora, Belgian, Californian, Dutch, 
English Spot, Flemish Giant, Havana, Himalayan, 
New Zealand Red, White dan Black, Rex Amerika.

 Kelinci lokal yang ada sebenarnya berasal dari 
dari Eropa yang telah bercampur dengan jenis lain-
hingga sulit dikenali lagi. Jenis New Zealand White 
dan Californian sangat baik untuk produksi daging, 
sedangkan Angora baik untuk bulu.

Manfaat yang diambil dari kelinci ada-
lah bulu dan daging yang sampai saat ini 
mulai laku keras di pasaran. Selain itu hasil 
ikutan masih dapat dimanfaatkan untuk 
pupuk, kerajinan dan pakan ternak. 

Pedoman Teknis Budidaya
Yang perlu diperhatikan dalam usaha 

ternak kelinci adalah persiapan lokasi yang 
sesuai, pembuatan kandang, penyediaan 
bibit dan penyediaan pakan. 

Penyiapan Sarana dan Peralatan
Fungsi kandang sebagai tempat ber-

kembangbiak dengan suhu ideal 21 derajat 
C, sirkulasi udara lancar, lama penca-
hayaan ideal 12 jam dan melindungi ternak 
dari predator. Menurut kegunaan, kandang 
kelinci dibedakan menjadi kandang induk, 
untuk induk/kelinci dewasa atau induk dan 
anak-anaknya; kandang jantan, khusus 
untuk pejantan dengan ukuran lebih besar; 
dan kandang anak lepas sapih.

Untuk menghindari perkawinan awal 
kelompok dilakukan pemisahan antara jantan dan 
betina. Kandang berukuran 200x70x70 cm, tinggi 
alas 50 cm cukup untuk 12 ekor betina/10 ekor 
jantan. Kandang anak (kotak beranak) ukuran 
50x30x45 cm. 

Menurut bentuknya kandang kelinci dibagi 
menjadi: 

a. Kandang sistem postal, tanpa halaman 
pengumbaran, ditempatkan dalam ruangan dan 
cocok untuk kelinci muda.

b. Kandang sistem ranch ; dilengkapi dengan 
halaman pengumbaran.

c. Kandang battery; mirip sangkar berderet 
dimana satu sangkar untuk satu ekor dengan 
konstruksi Flatdech Battery (berjajar), Tier Battery 

(bertingkat), Pyramidal Battery (susun piramid).
Perlengkapan kandang yang diperlukan adalah 

tempat pakan dan minum yang tahan pecah dan 
mudah dibersihkan.

Pembibitan
Untuk syarat ternak tergantung dari tujuan 

utama pemeliharaan kelinci tersebut. Untuk tujuan 
jenis bulu maka jenis Angora, American Chinchilla 
dan Rex merupakan ternak yang cocok. Sedang 
untuk tujuan daging maka jenis Belgian, Califor-
nian, Flemish Giant, Havana, Himalayan dan New 
Zealand merupakan ternak yang cocok dipelihara.

Pemilihan Bibit Calon Induk

Bila peternakan bertujuan untuk daging, dipi-
lih jenis kelinci yang berbobot badan dan tinggi 
dengan perdagingan yang baik, sedangkan untuk 
tujuan bulu jelas memilih bibit-bibit yang punya po-
tensi genetik pertumbuhan bulu yang baik. Secara 
spesifi k untuk keduanya harus punya sifat fertilitas 
tinggi, tidak mudah nervous, tidak cacat, mata 
bersih dan terawat, bulu tidak kusam, lincah/aktif 
bergerak.

Perawatan Bibit dan Calon Induk
Perawatan bibit menentukan kualitas induk 

yang baik pula, oleh karena itu perawatan utama 
yang perlu perhatian adalah pemberian pakan 
yang cukup, pengaturan dan sanitasi kandang 

Budidaya Kelinci
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yang baik serta mencegah kandang dari gangguan 
luar.

Reproduksi dan Perkawinan
Kelinci betina segera dikawinkan ketika menca-

pai dewasa pada umur 5 bulan (betina dan jantan). 
Bila terlalu muda kesehatan terganggu dan dan 
mortalitas anak tinggi. Bila pejantan pertama kali 
mengawini, sebaiknya kawinkan dengan betina 
yang sudah pernah beranak. Waktu kawin pagi/
sore hari di kandang pejantan dan biarkan hingga 
terjadi 2 kali perkawinan, setelah itu pejantan dipi-
sahkan.

Proses Kelahiran
Setelah perkawinan kelinci akan mengalami 

kebuntingan selama 30-32 hari. Kebuntingan pada 
kelinci dapat dideteksi dengan meraba perut kelinci 
betina 12-14 hari setelah perkawinan, bila terasa 
ada bola-bola kecil berarti terjadi kebuntingan. 
Lima hari menjelang kelahiran induk dipindah ke 
kandang beranak untuk memberi kesempatan me-
nyiapkan penghangat dengan cara merontokkan 
bulunya. Kelahiran kelinci yang sering terjadi ma-
lam hari dengan kondisi anak lemah, mata tertutup 
dan tidak berbulu. Jumlah anak yang dilahirkan 
bervariasi sekitar 6-10 ekor.

Pemeliharaan
Sanitasi dan Tindakan Preventif

Tempat pemeliharaan diusahakan selalu kering 
agar tidak jadi sarang penyakit. Tempat yang lem-
bab dan basah menyebabkan kelinci mudah pilek 
dan terserang penyakit kulit.

Pengontrolan Penyakit
Kelinci yang terserang penyakit umumnya 

punya gejala lesu, nafsu makan turun, suhu badan 
naik dan mata sayu. Bila kelinci menunjukkan hal 
ini segera dikarantinakan dan benda pencemar 
juga segera disingkirkan untuk mencegah wabah 
penyakit.

Perawatan Ternak
Penyapihan anak kelinci dilakukan setelah umur 

7-8 minggu. Anak sapihan ditempatkan kandang 
tersendiri dengan isi 2-3 ekor/kandang dan disedia-
kan pakan yang cukup dan berkualitas. Pemisahan 
berdasar kelamin perlu untuk mencegah dewasa 
yang terlalu dini. Pengebirian dapat dilakukan saat 
menjelang dewasa. Umumnya dilakukan pada 
kelinci jantan dengan membuang testisnya.

Pemberian Pakan

Jenis pakan yang diberikan meliputi hijauan 
meliputi rumput lapangan, rumput gajah, sayuran 
meliputi kol, sawi, kangkung, daun kacang, daun 
turi dan daun kacang panjang, biji-bijian/pakan 
penguat meliputi jagung, kacang hijau, padi, ka-
cang tanah, sorghum, dedak dan bungkil-bungki-
lan. Untuk memenuhi pakan ini perlu pakan tam-
bahn berupa konsentrat yang dapat dibeli di toko 
pakan ternak.

Pakan dan minum diberikan dipagi hari seki-
tar pukul 10.00. Kelinci diberi pakan dedak yang 
dicampur sedikit air. Pukul 13.00 diberi rumput se-
dikit/secukupnya dan pukul 18.00 rumput diberikan 
dalam jumlah yang lebih banyak. Pemberian air 
minum perlu disediakan di kandang untuk mencu-
kupi kebutuhan cairan tubuhnya.

Pemeliharaan Kandang
Lantai/alas kandang, tempat pakan dan minum, 

sisa pakan dan kotoran kelinci setiap hari harus 
dibersihkan untuk menghindari timbulnya penya-
kit. Sinar, matahari pagi harus masuk ke kandang 
untuk membunuh bibit penyakit. Dinding kandang 
dicat dengan kapur/ter. Kandang bekas kelinci sakit 
dibersihkan dengan kreolin/lysol.

Hama dan Penyakit
Penyakit yang diderita kelinci umumnya bisul, 

kudis, eksim, penyakit telinga, mata, pilek, radang 
paru-paru, dan lain-lain. Pengendaliannya mudah, 
bisa dengan pemberian iodine, antibiotik salep, 
bedak salicyl, obat mata, dan lain-lain.

Hama pada kelinci umumnya merupakan pre-
dator dari kelinci seperti anjing. Pada umumnya 
pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit 
dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan 
kandang, pemberian pakan yang sesuai dan me-
menuhi gizi dan penyingkiran sesegera mungkin 
ternak yang sakit. 

Panen
Hasil utama kelinci adalah daging dan bulu, ha-

sil tambahan berupa kotoran untuk pupuk. Kemudi-
an yang perlu diperhatikan cara memegang kelinci 
hendaknya yang benar agar kelinci tidak kesakitan.

PASCA PANEN
Kelinci dipuasakan 6-10 jam sebelum potong 

untuk mengosongkan usus. Pemberian minum 
tetap. Kemudian dilakukan pemotongan, penguli-
tan, dan seterusnya, sama seperti bila memotong 
hewan piaraan lainnya (PPEMP, Bappenas).
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Saya tinggal di perkampungan yang 
tanahnyua berpasir. Maklum kami ting-
gal di daerah pantai wilayah selatan 
Jawa Timur. Mayoritas penduduk di 

desa kami bermatapencaharian sebagai nela-
yan. Sebenarnya saya ingin mencoba mena-
nam cabe merah di desa kami. Saya dengar-
dengar budidaya cabe merah bisa dilakukan 
di tanah berpasir atau pasir pantai. Tolong 
jelaskan.

Widodo, Trenggalek

Benar, budidaya cabe bisa dilakukan lahan 
pasir pantai. Hanya saja, budidaya cabe me-
rah di lahan pasir sangat menuntut ketekunan, 
keuletan, kejelian, kesabaran dan pengetahuan 
luas maupun kerjasama yang solid antar petani 
maupun pihak lain. Juga modal yang sangat 
besar jika dibandingkan dengan menanam 
cabe merah di lahan tanah pada umumnya. 

Misalnya saja di pesisir Pantai Kulon Progo, 
Yogyakarta, sepanjang garis pantai dengan 
lebar ± 1.8 km, terbagi dalam 4 kecamatan dan 
10 desa yang mempunyai wilayah pantai den-
gan kondisi pesisir hampir 100% pasir dengan 
kedalaman air tanah antara hingga 12 meter, 
dengan fl uktuasi suhu antara siang dan malam 
sangat tinggi. Namun dengan penuh harapan, 
sekilas tidak tampak keletihan maupun kepe-
natan. Keyakinan, keteguhan, semangat dan 
keberhasilan selalu memotivasi setiap langkah 
para petani menuju keberhasilan.

Persiapan Lahan
Persiapan diawali dengan pembersihan gulma 
secara manual dan selektif pada jenis rumput 
teki-tekian, kemudian dicangkul/ditraktor sam-
pai selesai 1 bulan menjelang tanam, dengan 
kedalaman 30 cm. Kemudian dilakukan pen-
gomposan/ditaburi kompos (pupuk kandang) 
2 ton/1.000 m. Selanjutnya lebih kurang satu 
minggu menjelang tanam kembali dilakukan 
olah tanah dengan mencangkul/ditraktor.

Setelah persiapan awal selesai dilanjutkan 
dengan membuat alur tanam secara berselang 
yaitu: 40 cm setiap 2 alur, diberi jarak 100 cm 

dilakukan secara berulang-ulang, sehingga 
akan dihasilkan jarak tanam 40 cm X 30 cm 
dan setiap 2 baris diberi jalan 100 cm. Kemu-
dian alur tanam diberi pupuk kandang dengan 
dosis 1 ton/1000 m, dengan cara disebarkan 
secara merata dialur tanam.

Sehari menjelang tanam alur disiram 
dengan cara dikocor (disiram tanpa mengguna-
kan nosel) lalu diberi pupuk dasar NPK ± 25 kg. 
Pagi harinya kembali disiram sampai kenyang, 
dan lubang tanam dibuat dengan menugal 
menggunakan batang kayu dengan jarak 30 cm 
mengikuti alur yang telah ada.
 

Penanaman
Setelah bibit berumur 30 hari atau berdaun 4 
pasang, bibit ditanam dengan cara menyobek 
polybag sedemikian rupa sehingga tanah tidak 
pecah, lalu ditanam sedalam 5 mm dari leher 
akar/tanah di polybag. Setelah selesai tanam 
seluruh permukaan lahan diberi mulsa meng-
gunakan jerami atau kristall (kompos kotoran 
ayam pedaging), kemudian disiram meng-
gunakan selang bercincin (nozel) pada ujung 
selangnya bisa juga menggunakan gembor 
(ember khusus untuk menyiram).

Penyiraman dilakukan setiap hari secara 
teratur pagi hari, bahkan untuk tanaman muda 
pagi sore. Perlu diperhatikan pula apabila 
malam hari turun hujan paginya harus tetap 
dilakukan penyiraman agar percikan pasir yang 
menempel di batang bisa jatuh, karena bila pa-
sir tetap menempel bisa berakibat fatal akibat 
pasir yang kena panas akan menghanguskan 
lapisan kulit batang, sehingga kambium men-
jadi kering dan tanaman bisa mati.

Air untuk menyiram 100% menggunakan air 
tanah yang dinaikkan menggunakan pompa 
air individu, maupun kolektif (sistem embung). 
Pada awalnya penyiraman secara individu 
populer dengan istilah Sumur Renteng, namun 
kini banyak juga digunakan dengan membuat 
instalasi menggunakan pompanisasi yang 
dikombinasikan dengan selang modifi kasi, 
sehingga memungkinkan kemampuan kerja 
menjadi efektif.(*)

Budi Daya Cabe Merah 
di Pasir Pantai 
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Di antara jenis sayur lainnya, rasa-rasanya 
wortel termasuk jenis sayuran yang 
paling digemari. Citarasanya manis dan 
teksturnya renyah. Cocok sekali dija-

dikan camilan yang menyehatkan. Jika Anda tak 
doyan sayuran kesukaan kelinci ini, Anda termasuk 
kelompok yang merugi. Sebab, Anda banyak kehi-
langan manfaat yang diberikan wortel bagi kese-
hatan. Mau terus merugi? Tentu jangan. Segeralah 
mulai menyukai sayuran yang satu ini. Nah, untuk 
memperoleh manfaat wortel secara maksimal yang 
harus diperhatikan adalah jeli memilih wortel. Pilih 
wortel yang berwarna agak muda dan terang. Ini 
menandakan bahwa wortel tersebut masih muda 
dan segar. Berikut adalah sederet manfaat wortel 
yang perlu Anda ketahui. Siapa tabu ada resep 
yang Anda butuhkan.

1. Mengatasi hipertensi
Ambil 500 gr wortel cuci bersih kemudian potong-
potong, beri sedikit air matang, lalu diblender. 
Saring, dan minum segera. Usahakan untuk rutin 
meminum air wortel ini 3 kali dalam sehari.

2. Mengatasi demam pada anak
Ambil 200 gr wortel kemudian cuci bersih. Parut 
dan peras sampai keluar sarinya. Rebus air pera-
sannya, minum selagi hangat.

3. Mengatasi luka bakar
Wortel ditumbuk hingga halus dan dioleskan pada 
luka bakar. Lakukan sesering mungkin sampai luka 
tidak terasa panas.

4. Menyembuhkan batuk
Ambil sebatang wortel lalu bersihkan dan parut. 
Beri beberapa sendok air panas dan peras. Tam-

bahkan sedikit gula aren, aduk sampai rata. Minum 
2 kali dalam sehari.

5. Mengatasi nyeri haid
250 gr wortel cuci bersih lalu potong-potong. 
Tambahkan sedikit air, lalu blender. Usahakan 
untuk meminum ramuan ini setidaknya 2 kali dalam 
sehari.

6. Mengatasi sembelit
Ambil 2 wortel yang masih muda lalu cuci bersih 
dan parut. Tambahkan 2 sendok makan air matang 
dan sedikit garam, lalu peras. Minum airnya 2 kali 
sehari.

7. Menghaluskan wajah
Ambil 2 – 3 wortel yang sudah dikupas bersih, lalu 
cuci dan parut. Kemudian langsung oleskan pada 
wajah sebagai masker. Tunggu sampai kering, lalu 
bilas dengan air.

Manfaat Wortel Untuk 
Kesehatan dan Kecantikan
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Surat pembaca berupa usulan, kritik, saran dan pendapat dapat dikirimkan melalui 
email gema.desa@yahoo.com. Tiap pengiriman disertai identitas.

Gema Desa    
versi Website

Saya senang sekali atas terbitnya bulletin 
Gema Desa. Sebab dengan adanya buletin ini 
menambah pengetahuan dan wawasan saya 
dengan pedesaan. Maklum saja saya tinggal 
di kota (dan tertarik dengan masalah-masalah 
pedesaan). Yang ingin saya tanyakan, apa-
kah ada buletin Gema Desa versi website? 
Jika ada, alamat webnya apa? Saya berharap 
Gema Desa punya versi website sehingga 
jangkauan pembacanya lebih luas. Selain itu, 
materinya bisa diperkaya dan diperdalam. Juga 
ada informasi potensi agrobis di setiap desa. 
Demikian surat pembaca dari kami. Terima 
kasih kasih atas atensinya.

Purwanti, Malang

Jawab: Purwanti di Malang,Terima kasih 
atas apresiasinya terhadap buletin Gema Desa. 
Saat ini Bapemas Prov. Jatim sedang dalam 
proses menyusun sistem jaringan IT yang apa-
bila sudah siap untuk di launching isnsya Allah 
dapat memuat buletin Gema Desa versi websi-
te seperti yang diimpikan.

Profi l Petani    
dan Nelayan

Sedang redaksi Gema Desa yang terhor-
mat. Boleh saya usul? Kalau boleh, maka saya 
mengusulkan agar di buletin Gema Desa juga 
ditampilkan profi l petani (termasuk peternak), 
nelayan, pelaku UKM, pelopor dan pendidik di 
tingkat desa yang mempunyai prestasi. Pasal-
nya, di desa banyak orang-orang yang, karena 
kapabilitasnya, kredibilitas dan dedikasinya, 
layak ditampilkan menjadi tokoh sehingga men-
jadi teladan bagi pembaca atau masyarakat 
umum secara luas. Profi l tokoh di Gema Desa 
yang mengangkat kepala Bapemas di daerah 
sudah bagus, tapi menurut saya akan lebih 
sempurna kalau juga ditampilkan tokoh-tokoh 
yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian isi 
Gema Desa lebih beragam. Terima kasih.

Agusta, Banyuwangi

Jawab: Sdr. Agusta di Banyuwangi, terim 

kasih atas masukannya. Secara bertahap 
redaksi Gema Desa akan mengakomodir profi l-
profi l yang saudara usulkan, dan kami sangat 
senang sekali apabila diberikan masukan 
tokoh-tokoh dimaksud dan daerah-daerah di 
Jatim. Kami tunggu infonya. 

Informasi Pertanian 
Secara Lengkap

Redaksi yang terhormat, senang sekali den-
gan kehadiran buletin Gema Desa. Pasalnya, 
kehadiran Gema Desa akan menjadi jendela 
untuk mengetahui kegiataan di pedesaan, 
entah itu melalui profi l dan UPK. Usul saja, su-
paya informasinya semakin lengkap, juga disa-
jikan rubrik potensi pertanian di masing-masing 
daerah. Sejauh ini informasi potensi daerah 
hanya sebatas UKM saja, sementara potensi 
pertanian seolah kurang mendapat porsi besar. 
Komoditi pertanian yang dimuat seyogyanya 
dikupas secara detail, mulai dari bibit hingga 
mencegah serangan hama dan pemasarannya. 
Dengan penyajian informasi yang lengkap akan 
menjadi pembanding bagi petani di daerah lain 
yang juga menanam komodoti serupa. Selain 
itu saya mengusulkan bagaimana kalau materi 
artikelnya ditambah sehingga semakin menam-
bah bobot buletin ini. Terima kasih atas perha-
tiannya. 

Sunu, Pare, Kediri

Industri kecil pembuat tungku api (anglo) masih tetap 
menggeliat.
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Minuman hangat dengan isi bola-bola 
ketan. Cocok disajikan saat-sat musim 
hujan seperti sekarang. Dijamin badan 
menjadi segar, hangat dan bebas masuk 
angin. 
Ronde:

250 g tepung ketan
25 g tepung kanji/sagu tani
130 ml air hangat
1 sdm air kapur sirih
½ sdt pewarna merah

Isi:
100 g kacang tanah, sangrai, haluskan
50 g gula pasir
Wedang:
1.5 lt air
250 g gula pasir
150 g jahe, kupas, potong-potong, 
memarkan
2 lembar daun jeruk
¼ sdt garam halus

Cara Membuat:
1. Ronde: Campur semua bahan ronde 

kecuali air dan pewarna, aduk rata. 
Tuang air sedikit demi sedikit sambil 
diuleni hingga adonan kalis. Bagi dua 

adonan, tambahkan pewarna merah 
pada salah satu adonan. Biarkan 
berwarna putih pada adonan lainnya.

2. Ambil sejumput adonan, bentuk bulat 
pipih, isi dengan 1 sdt bahana isi, 
bulatkan kembali. Lakukan hingga 
adonan habis.

3. Panaskan air, rebus bola-bola ketan 
higga matang dan terapung. Angkat, 
rendam dalam air dingin matang. 
Tiriskan.

4. Isi: campur kacang tanah sangrai dan 
gula pasir, aduk rata.

5. Wedang: Campur semua bahan wedang. 
Rebus higga mendidih. Angkat, saring.

6. Penyelesaian: siapkan mangkuk saji. 
Masukkan ronde, siram dengan kuah 
wedang panas. Taburi kacang tanah 
sangrai. Hidangkan panas.

Untuk 7 Porsi 

Tip: Untuk memperkaya citarasa, 
tambahkan potongan manisan kolang-
kaling dan roti tawar.  Air kapur sirih bisa 
diperoleh dengan cara melarutkan ¼ sdt 
kapur sirih dengan 3 sdm air (budi s)

Resep

Edisi 09 September 2010

Minuman 
Tradisional - Wedang Ronde
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Mencicipi rengginang dari beras ketan 
sudah biasa. Banyak orang Indone-
sia yang pernah merasakan gurihnya 
cemilan mirip kerupuk ini. Tapi, belum 

banyak orang yang pernah mencicip rengginang 
dari singkong. 
Adalah Kristianingsih, pengusaha camilan asal 
Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten 
Bojonegoro, yang memopulerkan rengginang ber-
bahan baku singkong ini. Walaupun begitu, bentuk 
dan rasa rengginang buatan wanita yang akrab 
disapa Kristin ini tidak berbeda dengan rengginang 
dari beras ketan. 
Kristin menuturkan, ide membuat rengginang dari 
singkong timbul setelah melihat produksi singkong 
yang melimpah di Bojonegoro. Saking melimpah-
nya, banyak singkong yang lantas terbuang begitu 
saja. Petani pun kerap mengobral singkong me-
reka saat panen. Kala itu, harga satu kg singkong 
cuma Rp 200/kg.

Kristin lantas mencoba memanfaatkan singkong 
tersebut. “Saya coba bikin jadi rengginang, sebab 

rengginang makanan khas di daerah kami,” kisah 
peraih penghargaan Paramya Kertanugraha untuk 
kategori wirausaha perempuan pada ajang UMKM 
Jatim Award darui Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
tahun 2009 ini.  

Namun, ternyata membuat rengginang dari 
singkong tidak mudah. Setelah tiga bulan, Kristin 
baru berhasil menemukan racikan dan cara men-
golah yang tepat. Setelah itu, sejak lima tahun 
lalu, Kristin mulai berbisnis rengginang singkong di 
bawah bendera UD Gading. 
Ternyata, bisnis Kristin berkembang pesat. Saat ini, 
dibantu 16 pekerjanya, Kristin bisa mengolah tiga 
kuintal singkong menjadi sekitar satu kuintal reng-
ginang. Dalam sebulan, biasanya ia bisa membuat 
sekitar 25 kuintal rengginang. 
Kristin menjual rengginang bikinannya seharga Rp 
11.000 per kilogram untuk rengginang mentah, dan 
Rp 25.000 per kilogram untuk rengginang goreng. 
Kristin membeli bahan baku singkong dari sekitar 
Bojonegoro seharga Rp 600–Rp 700 per kilo-
gram. Tapi, saat di daerahnya sedang tidak panen 
singkong, dia harus menambah pasokan dari 
Tuban. Untuk itu, ia harus merogoh kocek hingga 
Rp 1.000–Rp 1.300 per kg. Dari bisnis ini, Kristin 
mengaku bisa mendapatkan margin laba cukup 
besar, yakni sekitar 30 persen-35 persen. 
Tambah lagi, rengginang singkong Kristin terhitung 
laris manis. Padahal, menurutnya, tidak ada yang 
istimewa dengan cara pengolahannya. Kristin 
mengaku hanya memakai garam dan bawang 
untuk memunculkan aroma dan rasa. Ia juga 
membuat rengginang dengan rasa terasi dan rasa 
manis. Agar muncul rasa manis, ia menambahkan 
gula merah dalam adonan. 
Renggiang singkong terutama laris menjelang Hari 
Raya dan libur panjang. Selain menjual sendiri 
renggiang singkong, Kristin juga memasarkan 
produknya di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, 
Malang, dan Semarang. Kristin juga rajin memper-
luas pasar, misalnya dengan mengikuti pameran. 
Hasilnya, permintaan dari daerah berdatangan. 
Misalnya dari Jakarta, Kalimantan, dan Ambon.

Selain rengginang singkong, Kristin juga mem-
produksi keripik pisang, keripik dan stick tales, 
getuk pisang, dan kembang goyang.(bud)

Kristianingsih, Pengusaha Rengginang Singkong

Memanfaatkan 
Limpahan Singkong
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Saat Lebaran, ketikza artis lain berkum-
pul dengan keluarga, aktor Rano Karno 
justru sibuk dengan urusan pekerjaan. 
Maklum saja, jabatannya sebagai Wakil 

Bupati Tangerang, Rano harus memantau kabu-
patennya.

“Lebaran saya nggak ke mana-mana, karena 
memang kebetulan nggak punya kampung, ka-
rena ada tugas di kabupaten. Jadi lebih banyak 
dan fokus memperhatikan masalah tujuh hari 
menjelang Hari Raya,” tutur Rano Karno.

Aktor ternama Indonesia ini menambahkan, 
“Kita pantau, THR alhamdulilah semua pabrik-
pabrik, perusahaan-perusahaan, industri-industri 
sudah mengikuti arahan instruksi pemerintah 
kabupaten. Masalah mudik bersama juga. Itulah 
pekerjaan seorang wakil bupati.”

Tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat 
yang tak bisa ditinggalkan membuat Rano dan 
keluarga baru bisa mudik setelah Lebaran. “Ke-

betulan istri orang Solo. Biasanya setelah Hari 
Raya kita baru bisa pulang kampung,” ujarnya. 
(*)

Rano Karno 
Sibuk Pantau Tangerang

Aktris Widyawati mengaku kerepotan saat Lebaran karena 
ditinggal pembantu mudik. Namun begitu ia tetap menikmati peker-
jaan rumah tangganya. ”Ini badan sudah ngilu-ngilu karena diting-
gal pembantu pulang kampung. Jadi ya nyuci sendiri, nyetir mobil 
sendiri mau nggak mau,” ungkap Widyawati.

Meski ia repot setiap Lebaran harus mengerjakan segala sesu-
atu sendiri, istri alm. Sophan Sopiaan ini tetap memberikan kelong-
garan kepada pembantunya. ”Nggak apa-apa itu kan hak mereka 
ketemu dengan keluarga karena kan setahun sekali,” ujarnya.

Di sisi lain, Lebaran yang baru berlalu mengingatkan Widyawati 
akan sosok almarhum suaminya, Sophan Sopiaan. Ia terkenang 
saat Lebaran bersama yang sulit ia lupakan. ”Sama seperti tahun 
lalu tanpa suami. Tapi suasana tetap merasa sedih tanpa suami, 
terutama saat malam takbiran,” tuturnya

Widyawati jadi tak lagi menyiapkan menu makanan kesukaan 
almarhum suaminya dulu.

Janda dua anak ini mengatakan, ”Saya jujur tahun ini tidak ada 
ketupat. Saya sampai bilang tolong sumbangin makanan. Om 
itu juga suka banget soto Makasar dan Pallumara. Jadi tahun ini 
nggak ada menu itu karena om juga sudah nggak ada. Anak-anak 
juga nggak suka. Jadi nggak masak makanan itu,” katanya.(*)

Widyawati Terkenang 
Almarhum Sophan Sopiaan
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