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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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Pembangunan pada hakikatnya 
bertujuan untuk mewujudkan ke-
sejahteraan masyarakat. Pem-
bangunan sebagaimana pada 

umumnya, menjadi proyek penggerak 
kenyataan yang kemudian menjadi acuan 
dalam proses pembangunan. Kesadar-
an suatu bangsa yang terbentuk melalui 
pengalamannya, baik pengalaman suk-
ses maupun kegagalan yang dialami amat 
menentukan interpretasi mereka tentang 
pembangunan. 

Berdasarkan hal itu maka terjadilah 
pergeseran paradigma pembangunan, 
pembangunan yang selama ini menekan-
kan pada pertumbuhan mulai tergeser 
oleh pembangunan berkelanjutan (su-
sutainable development). Tergantikanya 
paradigma pertumbuhan eonomi menjadi 
pembangunan berkelanjutan dikarenakan 
permasalahan-permasalahan lingkungan 
yang terjadi terus mengalami akumulasi 
yang menyebabkan masalah baru. 

Pembangunan konvensional telah 
berhasil meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi tetapi gagal dalam aspek sosi-
al dan lingkungan, hal ini terjadi karena 
pembangun an konvensional meletakkan 
pembangunan ekonomi pada pusat per-
soalan pertumbuhan dan menempatkan 
faktor sosial dan lingkungan pada  posisi 
yang kurang penting. Oleh karena itu 
Pembangun an berkelanjutan dirasa pen-
ting untuk segera diterapkan guna men-
jawab masalah-masalah yang terjadi.

Dalam laporan utama Gema Desa edisi 
Desember, diungkapkan tentang proyeksi 
program pembangunan di Jawa Timur. 
Mulai tujuan hingga program-program 
pelaksanaannya.  Salah satunya yang 
dikembangkan adalah pembangunan per-
tanian. Pembangunan pertanian memiliki 
peran yang strategis dalam perekonomi-
an nasional. Peran strategis pertanian 
tersebut digambarkan melalui kontribusi 
yang nyata melalui pembentukan kapital; 
penyediaan bahan pangan, bahan baku 
industri, pakan dan bioenergi; penyerap 
tenaga kerja; sumber devisa negara; sum-
ber pendapatan; serta pelestarian ling-

kungan melalui praktek usahatani 
yang ramah lingkungan.

Penting pelaksanaan pemban-
gunan berkelanjutan (sustainable 
development) sebagai bentuk 
pembangunan yang lebih menga-
komodir keseimbangan antara eko-
nomi, sosial dan lingkungan, serta 
agropolitan yang merupakan salah 
satu bentuk konsep pemba ngunan 
yang berbasis pada potensi sum-
ber daya alam.

Akhirnya, selama menyongsong 
tahun baru 2014 dengan program-
program yang lebih bisa dirasakan 
langsung untuk kesejahteraan 
rakyat.

Selamat membaca!

03Edisi Desember 2013

Surat Redaksi

Orientasi Kemakmuran 
dan Keadilan
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Penanggulangan perma-
salahan kesejahteraan 
sosial di Jawa Timur, me-
mang telah berjalan de-

ngan optimal. Namun, hal itu mem-
butuhkan peningkatan perhatian 
lagi dari pemerintah. Karena itu, 
evaluasi atas program yang telah 
berlangsung tetap diperlukan guna 
melakukan langkah-langkah per-

baikan di masa mendatang.
Berbagai program yang dilaku-

kan Pemerintah Provinsi Jatim, 
diakui Sekretaris Daerah Provinsi 
Jatim Dr H Rasiyo, mampu mening-
katkan kesejahteraan dan mendo-
rong pemberdayaan masyarakat. 
Kini, Pemprov Jatim terus berupa-
ya untuk menuntaskan penangan-
an permasalahan kesejahteraan 

sosial bagi 3.079.822 orang miskin 
di Jatim. 

Dari jumlah tersebut, seba-
nyak 493.004 –nya masuk katego-
ri Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM). RTSM inilah yang menjadi 
fokus utama kami dalam penang-
gulangan masalah kesejahtera an 
sosial.

Langkah yang ditempuh oleh 
Pemprov adalah bekerja sama 
dengan pemkab/kota se-Jatim 
untuk mendata RTSM dengan 
cara by name, by address, and by 
character. Tujuannya agar orang 
miskin yang menerima bantuan 
benar-benar tepat sasaran. Kemu-

Meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi Program 
Pembangunan Jawa Timur 2014. Dengan melalui per-

luasan lapangan kerja dan penguatan ekonomi perem-
puan. Juga peningkatan daya saing dalam menyong-

song AFTA 2015.

Program Pembangunan Jatim 2014

Optimalisasi Penanggulangan 
Kesejahteraan Sosial

Sekdaprov Jatim ketika menyerahkan bantuan Jalinkesra di Bojonegoro.
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dian mereka diajak berpartisipasi untuk menentukan 
bantu an apa yang bermanfaat dan tepat guna.

Artinya, masyarakat miskin benar-benar ‘di-orang-
kan’ atau diberdayakan. Mereka diajak berbicara 
dari hati ke hati. Jangan menyamaratakan dan me-
maksakan memberikan bantuan. Sebab kebutuhan 
antara satu RTSM dengan yang lainnya tidak selalu 
sama, mereka harus diberi bantuan yang bermanfaat 
dan bisa diberdayakan.

Ketika orang miskin ingin beternak kambing, 
misalnya, maka Pemprov Jatim akan memberi ban-
tuan kambing yang siap ternak, jika ingin berdagang 
bakso, maka Pemprov akan membantu rombong mau-
pun fasilitas berdagang bakso. Dengan cara tersebut, 
maka bantuan yang diberikan Pemprov tidak akan sia-
sia.

``Setiap RTSM kami berikan bantuan Rp 2-2,5 juta. 
Sejauh ini total dana yang digunakan untuk 493.004 
RTSM mencapai Rp. 1,2 triliun. Ini upaya konkrit kami 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat`` 
ujarnya, saat Rakor Pemberdayaan Masyarakat se-
Jatim, di Batu, belum lama ini.

Selain itu, penanggulangan permasalahan kese-
jahteraan sosial lainnya adalah penanganan wanita 
rawan sosial ekonomi, seperti WTS.  Jumlah WTS 
yang mampu di-entaskan oleh Pemprov sejauh ini 
mencapai 1.716 orang dari total 7.121 WTS di Ja-
tim. Para WTS tersebut dibekali dengan keterampilan 
dan modal  untuk berwirausaha untuk masa depan 
hidupnya.

”Kami berikan pelatihan, keterampilan, dan spiri-
tual-nya juga dibangun agar benar-benar bertaubat. 
Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan pemerintah 
pusat, pemkab/pemkot, bank UMKM melalui Posdaya, 
dan tokoh agama. Hasilnya, dari 7.121 WTS yang ter-
data, sebanyak 1.710 WTS telah mentas dari lokalisa-
si. Tak hanya itu, jumlah lokalisasi di Jatim yang tutup 
sebanyak tujuh lokasi,” urainya.

Jaminan Kesehatan
Pemerintah Provinsi mencatat, dari 38.053.950 

jiwa penduduk Jatim, ternyata yang mendapat jaminan 
kesehatan baru 49,90 persen. Sedangkan penduduk 
yang belum mendapat jaminan kesehatan masih 50,10 
persen atau sekitar 18.465.067 jiwa.

Menurut Rasiyo, tahun 2013 di Jatim sudah mem-
berikan pelayanan kesehatan pada orang miskin 
melalui Jamkesmas sebanyak 14.001.871 orang, 
Jamkesda 707 ribu orang. Kemudian pelayanan ke-
sehatan melalui Askes sebanyak 2.176.000 pegawai 
negeri sipil (PNS), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam-

sostek) sebanyak 822.121 orang, Asuransi ABRI (Asa-
bri) yang melayani 62.333 orang, dan asuransi komer-
sial 2.083.939 orang.

Artinya, peserta asuransi ini dijamin kesehatan-
nya dari asuransi yang dibayar. Kecuali Jamkesmas 
dibayar Pemerintah pusat  dan Jamkesda pemerin-
tah oleh provinsi. “Sedangkan penduduk yang be-
lum mendapat asuransi adalah  18.465.067 jiwa. 
Keba nyakan bekerja di sektor informal dan upahnya 
dibawah upah minimum kota atau kabupaten (UMK),” 
katanya saat pertemuan dalam rangka konsolidasi 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkes-
mas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
menuju persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN).

Padahal, dia melanjutkan, jaminan sosial merupa-
kan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin setiap 
rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 
layak.

Pemerintah pusat juga sudah mentargetkan bahwa 
pada tahun 2014 nanti, seluruh masyarakat Indone-
sia harus tercakup dalam asuransi kesehatan. Kon-
sekuensinya, iuran untuk masyarakat tidak mampu 
ditanggung oleh pemerintah. Ke depannya, pihaknya 
berharap seluruh lapisan masyarakat punya akses 
pelayanan kesehatan. (yad)

Berkat program pengentaskan kemiskinan tahun 2014  
diharapkan tidak ada lagi rumah Sepeti di atas.
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Dari data itu disebutkan, 
daya saing Jawa Timur 
masih merupakan salah 
satu yang terbaik di 

dalam negeri dalam hal investasi 
dan ekspor. Namun demikian ma-
sih harus mengatasi berbagai tan-
tangan untuk bisa bersaing secara 
global. 

Selain itu, Bank Dunia juga 
menilai, dengan kebijakan dan 
aloka si anggaran yang tepat untuk 
memperbaiki keefektifan belanja 
publik, peningkatan iklim investasi 
dan perbaikan daya saing perda-
gangan, JawaTimur dapat memi-
liki pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi bersamaan dengan 
penyediaan pelayanan publik yang 
berkualitas. 

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Jawa Timur, Dr H Rasiyo 
menyitir data Bank Dunia ketika 
menyampaikan pengarahan pada 
Rakor Pemberdayaan Masyarakat 

Ciptakan Rakyat Adil Makmur
Ada yang menarik dari 

catatan Bank Dunia tahun 
2013, yang menyebutkan, 
Perekonomian JawaTimur 
menunjukan kinerja yang 

baik selama beberapa 
terakhir sebagaimana 

diindikasikan oleh per-
tumbuhan ekonomi yang 
stabil dan perbaikan indi-

kator sosial.

Industri pembuatan tikar salah satu usaha Pemberdayaan ekonomi masyarakat
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di Kota Batu, belum lama ini.  Ia 
pun tak lupa menyampaikan, se-
jumlah program yang menjadi tu-
juan pembanguna di Jawa Timur. 
Seperti, Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat pedesa-
an, Program Pengembangan Lem-
baga Ekonomi Pedesaan, Program 
Partisi pasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa, Program 
Pening katan Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa.

Dari semua program itu, tujuan 
utamanya dengan pemberdayaan 
(empowerment) komunitas ma-
syarakat kepada 210 Kelompok 
Masyarakat (Pokmas)/Unit Penge-
lola Keuangan dan usaha (UPKu)/
Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD. Pada 2014, rencana 
alokasi anggaran sebesar Rp 
7.575.000.000.

Rasiyo mengingatkan, sesuai 
dengan visi dan misi pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menenah 

Daerah (RPJMD) 2010-2014, Pem-
prov Jatim mempunyai target men-
ciptakan masyarakat adil, makmur 
dan berakhlak mulia. Implementasi 
dari visi dan misi tersebut dilaku-
kan pada kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk menurunkan pe-
ngangguran terbuka, mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), ser-
ta menekan disparitas yang terjadi 
di masyarakat.

Seluruh Satuan Kerja Perang-
kat Daerah (SKPD) dan Biro di 
lingkungan Sekretariat Daerah 
Provinsi Jatim, diingatkan, untuk 
selalu meningkatkan kinerja, ser-
ta menjalankan tugas sesuai de-
ngan visi dan misi yang tertuang 
dalam RPJMD Jatim 2010-2014.

Hal itu berkaitan dengan pe-
nyerapan anggaran yang dinilainya 
masih rendah. Sebab,  apabila pe-
nyerapan anggaran kurang dari tar-
get yang ditentukan, maka pelak-

sanaan program kerja pun tidak 
bisa maksimal. Sesuai dengan tar-
get yang ditentukan, penyerapan 
untuk Triwulan I kurang lebih sebe-
sar 20%, Triwulan II 30%, Triwulan 
III sebesar 30%, dan Triwulan IV 
sebesar 20%.

Untuk itu Rasiyo mendesak 
seluruh Dinas, Badan maupun 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) melakukan penyerapan 
anggaran sesuai dengan yang di-
targetkan tiap triwulan. "Selama ini, 
SKPD cenderung menggunakan 
anggaran diakhir tahun. Kesannya 
hanya ingin menghabiskan anggar-
an saja," kata Rasiyo. 

Padahal, penyerapan anggar-
an yang ideal adalah, triwu-
lan pertama 20 persen, kedua 
30 persen, ketiga 35 persen, dan 
terakhir baru sisanya 15 persen. 
Pembagian antartriwulan ini, juga 
direncanakan tiap awal tahun 
anggaran. (yad)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berhasil entas kemiskinan



Edisi Desember 2013

Profi l KelurahanProfi l Kelurahan

0808

Kepala Kelurahan Ketami 
Misjan Prijono menjelas-
kan, warga di Kelurahan 
Ketami selalu menjun-

jung tinggi kebersamaan melalui 
gotong royong dalam mengerjakan 
segala hal. "Dalam memebersihkan 
lingkungan, masyarakat selalu ber-
gotong royong. Apa pun kegiatan, 
mulai pemberdayaan masyarakat, 
warga kami selalu gotong royong," 
ujar Misjan Prijono.

Dalam segala aspek, Kelurah-
an Ketami selalu mengutamakan 
gotong royong. Seperti, kegiatan 
poskamling untuk keamanan kelu-
rahan. "Untuk menjaga keamanan, 
Kelurahan Ketami mengaktifkan 
Poskamling," kata

Di bidang ekonomi, Kelurahan 

Ketami mampu membudidayakan 
Ikan Cupang, yang juga menjadi 
icon Kota Kediri serta pemberda-
yaan koperasi. "Banyak prestasi 
yang didapatkan dari budidaya ikan 
cupang ini," kata Sukirlah, Ketua 
Karang Taruna Kelurahan Ketami.

Dalam bidang sosial budaya 
dan agama, warga Kelurahan Ke-
tami selalu menjunjung tinggi nilai-
nilai  toleransi. "Meski disini ada 
tempat ibadah yang berbeda-beda, 
tapi masyarakatnya selalu menjaga 
toleransi," imbuhnya.

Adapun untuk bidang lingkung-
an dan budaya, warga Kelurahan 
Ketami selalu membudayakan go-
tong royong. Hampir, setiap Ming-
gu selalu melakukan kerja bakti. " 
Program Gerak bersahaja, kam-

Kelurahan Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri

Lestarikan Gotong Royong, 
Pusat Budidaya Ikan Hias 

Kelurahan Ketami, Keca-
matan Pesantren, Kota 

Kediri, ternyata berhasil 
meraih juara II dalam lom-

ba Bulan Bhakti Gotong 
Royong terbaik tingkat 

Provinsi Jawa Timur tahun 
2013. Kelurahan di timur 

Kota Tahu itu terkenal pal-
ing bersih dan masyara-

katnya menjunjung tinggi 
sikap gotong royong.
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pungku hijau bersih dan asri, selalu 
dilakukan oleh warga Ketami," kata 
Endang Supi Rahayu, Ketua Tim 
Penggerak PKK Kelurahan Ketemi.

Budidaya Ikan Hias
Menurut Sukirlan, jenis ikan cu-

pang hias yang tersedia dilokasi 
saat ini antara lain Serit, Half Moon, 
Plakat, Giant dan Double Tile. Dari 
jenis – jenis tersebut, seperti di-
katakan Medi, tingkat penjualan 
paling laris dan diminati banyak 
kalangan sekarang ini ialah ikan 
cupang Half Moon, ikan cupang di-
lirik pecinta maupun penghobi lan-
taran memiliki keindahan beragam 
warna dan jenisnya yang menarik.

Ada yang berwarna terang, 
gelap atau kombinasi, serta bentuk 
ekornya sungguh menawan, se-
perti Half Moon bentuk ekornya cu-
kup lebar, ekor Serit berbentuk ter-
pecah ujungnya menyerupai jarum 
atau Plakat yang berekor pendek.

Dijelaskan, untuk memenuhi 
permintaan dari para penggemar 
ikan cupang hias, sejauh ini pi-

haknya juga telah bermitra dengan 
sejumlah petani ikan di Kota Kediri. 
Mengenai wilayah pemasaran-
nya mencapai, Surabaya, Malang, 
Madiun, Jakarta, Semarang, Jog-
ja, Banjarmasin, Manado, Pekan 
Baru, Medan, bahkan sampai ke 
luar negeri, Amerika dan Thailand.

Dalam sebulan, walau berjalan 

secara fl uktuatif, tingkat penjualan 
ikan cupang mencapai ribuan ekor, 
untuk harganya relatif terjangkau, 
mulai jenis biasa sampai yang 
berkualitas kontes, baik secara 
partai atau eceran. Meski terus me-
menuhi permintaan dalam nege ri, 
adanya bencana banjir yang ter-
jadi di Thailand beberapa waktu 
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lalu, ternyata cukup berpengaruh, 
atas peristiwa tersebut, permintaan 
pengiriman ikan cupang ke Negeri 
Gajah Putih itu sementara terhenti.

Kota Kediri bersama dengan 
Tulungagung dan Blitar merupakan 
kawasan Segitiga Emas ikan hias 
di Jawa Timur, (Kota Kediri cupang, 
Blitar koi, Tulungagung koki), se-
iring berjalannya waktu, ikan cu-
pang tampaknya juga telah men-
jadi ikon Kota Kediri. 

Kediri merupakan kawasan se-
gitiga emas yang terakhir dengan 
komoditas ikan hias unggulannya 
adalah ikan cupang. Sentra bu-
didaya ikan cupang di Kota kediri 
terletak Kecamatan Pesantren te-
patnya di empat kelurahan yaitu 
Kelurahan Ketami, Kelurahan Jam-
saren, Kelurahan Pesantren dan 
Kelurahan Tempurejo.

Ikan cupang sendiri telah men-
jadi penopang kehidupan bagi warga 
Kediri.Iikan cupang bukan sekadar 
hobi atau bisnis sampingan. Budi-
daya ikan cupang ini telah menjadi 

bisnis inti keluarga, tempat mereka 
mencari nafkah. Rata-rata setiap 
rumah memiliki lebih dari dua kolam 
ikan, bahkan sampai 10 kolam. Kegi-
atan usaha dibagi dua, yakni pem-
benihan dan pembesaran.

Masalah pemasaran bukanlah 
menjadi kendala bagi para pem-
budidaya ikan cupang di Kediri. 
Pesanan selalu saja ada yakni 
berasal dari Solo dan Semarang, 
Surabaya, Malang, serta Jakarta. 
Pemasaran ikan cupang Kediri ti-
dak hanya di wilayah nasional, 
pasar cupang Kediri telah meram-

bah pasar luar negeri. Harga ikan 
cupang di dalam negeri berkisar 
antara Rp 800 sampai Rp 10.000 
per ekor, tergantung pada jenis dan 
kualitasnya. Bahkan bila kualitas-
nya bagus, harganya  dapat men-
capai ratusan ribu per ekor.

Ada empat jenis ikan cupang 
yang dibudidayakan di Kediri, yakni 
cupang plakat, cupang serit, cu-
pang cagak atau double tile, dan 
cupang halfmoon. Ikan cupang 
yang paling banyak diminati adalah 
cupang halfmoon karena cantik 
dan jago berkelahi. (yad)
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Desa Janggan, Kecamatan Poncol merupakan salah 
satu desa yang menjadi primadona, bahkan sebagai 

sentra usaha peternakan penggemukan sapi potong di 
Kabupaten Magetan. Dengan topografi  dataran tinggi 

usaha penggemukan sapi di desa ini sudah menjadi 
pilihan pekerjaan warga desa selain bercocok tanam. 

11

Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kab. Magetan

Ingin Maju Beternak, Ingin Maju Beternak, 
Belajarlah 
di Desa Janggan

Maryono SPd Kepala Desa Janggan
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Lahan pertanian selain di-
manfaatkan untuk mena-
nam sayuran juga di-
manfaatkan pula dengan 

ditanami rumput gajah yang dapat 
dijadikan pakan ternak sapi. Ma-
syarakat Desa Janggan memeli-
hara ternak sapi dengan sistem 
kereman. Kereman merupakan 
sistem pemeliharaan penggemu-
kan sapi potong jantan dalam suatu 
kandang dengan jangka waktu an-
tara enam bulan hingga satu tahun. 

Isitlah “kereman” diambil 
dari perilaku induk ayam dalam 
mengerami telurnya yang tidak 
berpindah tempat selama proses 
pengeraman. Jadi, sapi tidak di-
gembalakan di luar atau dipergu-
nakan untuk menarik bajak sawah 
namun dipelihara dan tidak dikelu-
arkan dari kandang.

Hampir di setiap rumah di Desa 
Janggan dapat dipastikan memeli-
hara sapi potong. Dengan pemeli-
haraan sistem kereman, pada ta-
hun 2012 ini telah dikirimkan 3.214 
ekor sapi-sapi gemuk Desa Jang-
gan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen hingga ke Provinsi Jawa 
Barat dan DKI Jakarta.

Dari data terakhir diperoleh in-
formasi, kebutuhan konsumsi da-
ging sapi di Kabupaten Magetan 
sekitar 539.830 kg sedangkan po-
pulasi ternak sapi potong mencapai 

lebih dari 114.000 ekor. Kelebihan 
hasil usaha ternak sapi potong ini, 
disalurkan untuk memenuhi kebu-
tuhan daging sapi ke luar daerah 
seperti Jawa Barat, Jakarta, Lam-
pung, Kalimantan bahkan menca-
pai Sulawesi. 

Pencapaian luar biasa terse-
but didukung oleh besarnya mi-
nat masyarakat terhadap usaha 
penggemukan sapi serta kondisi 
wilayah Kabupaten Magetan. Ka-
bupaten Magetan kaya akan sum-
ber daya pendukung budidaya pe-
ternakan khususnya sapi potong. 
Sumber hijauan dari hasil perta-
nian, perkebun an tebu dan pala-
wija merupakan pakan utama yang 
dibutuhkan sapi potong.

Secara topografi s sebagian 
wilayah Kabupaten Magetan beru-
pa dataran tinggi. Kondisi dataran 
tinggi ini memiliki lingkungan ber-
suhu dingin sehingga sangat men-
dukung usaha penggemukan sapi 
potong.

Dikunjungi SBY
Melihat potensi dan animo ma-

syarakat yang baik terhadap ke-
giatan beternak sapi kereman, 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magetan menggulirkan suatu pro-
gram yang memberikan pinjaman 
dana bagi penguatan modal pem-
belian bibit sapi kepada kelompok 

peternak. Program tersebut dimu-
lai pada tahun 1999 hingga kini.  
Seka rang, ditargetkan mencapai 
1000 ekor per tahun. 

Kelompok peternak di Desa 
Janggan telah menyerap dana 
penguatan modal sapi kereman 
yang tergabung dalam Kelompok 
Peternak Usaha Tani I, Usaha Tani 
II, Usaha Tani III dan Tani Makmur. 
Adapun jumlah yang terserap oleh 
kelompok peternak untuk tahun 
2012 ini saja sejumlah 98 ekor.

Kini, banyak di antara petani 
tengah belajar dari kesuksesan dari 
seorang peternak di Desa Janggan 
bernama Suraji. Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) pada 
2012, ketika itu sempat meninjau 
ke lokasi usaha penggemukan sapi 
potong milik Suraji di Desa Jang-
gan, Kecamatan Poncol, Kabupa-
ten Magetan.

Suraji merupakan salah satu 
anggota kelompok ternak Usaha 
Tani I yang mulai berdiri tahun 
2000. Mulai tahun itu juga beliau 
beternak sapi potong. Kelompok 
ternak usaha Tani I adalah ke-
lompok peternak yang menerima 
program kredit sapi kereman dari 
Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Magetan.

Dari sinilah usaha peternakan 
Bapak Suraji mulai berdiri dan 
berkembang, dari peternak rak-
yat hingga kini menjadi pedagang 
pengi rim sapi keluar daerah (baik 
Jakarta maupun Jawa Barat). Jum-
lah penduduk Desa Janggan 715 
KK, sebanyak 572 KK di antaranya 
merupakan peternak sapi potong 
dengan jumlah populasi sapi po-
tong 2.074 ekor.

"Dia, Suraji, merupakan salah 
satu kelompok yang mempunyai 
kegiatan di samping penggemuk-
an sapi potong sendiri, dia juga 
tra ding (berdagang) ambil sapi 
potong di sekitar Magetan, Tuban, 
Bojonegoro dan Probolinggo untuk 
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Presiden SBY saat meninjau peternak penggemukan sapi.
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dijual di pasar luar Jatim. Seperti, 
Jabodetabek dan Jawa Barat," kata 
Sadikun Kabat, salah seorang per-
angkat desa tersebut pada Gemar 
Desa.

Dia menjelaskan, cara budidaya 
sapi potong dan pengolahan pakan 
ternak dengan gambaran usaha 
jumlah ternak hasil inseminasi buat-
an (IB atau crossing Simental dan 
Limosin) yang dipelihara sebanyak 
92 ekor dari kapasitas kandang 102 
ekor. Terdiri dari jantan 85 ekor dan 
betina afkir yang digemukkan tujuh 
ekor.

"Rata-rata berat sapi yang di-
pelihara, sapi bakalan awal berat 
300-350 kg dan saat dikirim ke luar 
provinsi dengan berat sapi 450-700 
kg dan terdapat sapi dengan berat 
1.200 kg. Rata-rata pengiriman se-
banyak 20-40 ekor per hari diambil 
dari hasil penggemukan atau ber-
asal dari anggota kelompok," ujar 
Mbah Kajat, panggilan akrabnya.

Kepala Desa Janggan, Maryono 
SPd, mengakui usaha warganya itu 
berawal dari satu ekor sapi hingga 
kini mempunyai kandang berkapa-
sitas 52 ekor. Sebagian ternaknya 
dipelihara dengan sistem kereman 
selama 4-6 bulan sebelum dikirim 
keluar daerah.

Dengan mengandalkan keterse-
diaan hijauan makanan ternak 

berupa rumput gajah serta kon-
sentrat ataupun polard dan pakan 
tambahan ketela pohon sebagai 
pakan ternak utama. Pertambahan 
bobot badan 1 kg/hari telah bisa di-
capai dari usaha sapi kereman. Ini 
juga dibantu dengan pemanfaatan 
teknologi tepat guna peternakan 
berupa mesin minifeedmill.

Ia mendukung warganya yang 
bertekad untuk meningkatkan kese-
jahteraan peternak sapi kereman 
pada khususnya kelompok Usaha 
Tani I. Agar sapi tetap sehat, prinsip-
nya apabila kita menyediakan kan-

dang sapi yang baik dan ketersedia-
an pakan cukup, maka sapi akan 
sehat dan cepat tumbuh. Sehingga 
sapi membalas dengan keuntungan 
yang besar kepada pemilik ternak. 
Singkatnya dengan kandang sapi 
yang baik, maka sapi akan memba-
las dengan memberikan rumah yang 
baik kepada pemilik sapi.

Sayangnya, kelompok  ternak 
Su raji belum mampu menyediakan 
pakan ternak yang bagus. Maka agar 
pemeliharaan sapi lebih mengun-
tungkan, pihaknya mengha rapkan 
bantuan mesin atau peralatan pem-
buatan pakan ternak (pabrik pakan 
mini) dari pemerintah. Selain itu, agar 
dalam pemasaran tidak mengalami 
kerugian dan dikemplang pembeli 
dari Jawa Barat, Banten dan Jakarta, 
dia juga mohon difasilitasi bisa ter-
jalinnya kerjasama dengan asosiasi 
yang terkait.

"Kami bersama anggota kelom-
pok berharap memperoleh kesem-
patan untuk dipercaya sebagai 
tempat program penggemukan 
sapi potong untuk bisa menghasil-
kan sapi yang siap potong menca-
pai berat di atas 400 kg," kata Mbah 
Kajat, menambahkan. (yad)

Kepala desa Maryono SPd (berbaju batik) bersama pamong desa 
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Bapemas Jatim Meriahkan 
Expo PUEM 2013

Pengembangan usaha 
dan ekonomi masyarakat 
menjadi bagian penting 
dari ikhtiar untuk mema-

jukan taraf kehidupan masyarakat. 
Untuk menunjukkan partisipasi aktif 
masyarakat, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur turut mengembangkan 
sekaligus memperkenalkan hasil 
usaha dan ekonomi masyarakat 
tersebut, melalui Expo Pengem-
bangan Usaha Ekonomi Masyara-
kat (PUEM) yang digelar di Pintu 
Silang Tenggara Monas, Jakarta, 
29 November – 1 Desember 2013.
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Hasil usaha yang dikembangkan masyarakat, di 
antara aneka kreasi motif batik khas Jawa Timur,  ha-
sil usaha madu asli, dan barang-barang handycraft 
lainnya. Dalam kegiatan tersebut, stan Jatim sempat 
dikunjungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abuba-
kar, usaha membuka secara resmi kegiatan yang juga 
dihadiri Dirjen  Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke-
mendagri Ir H Tarmizi Karim.

Dalam sambutannnya, MenPAN-RB mengung-
kapkan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir 
untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah mener-
apkan moratorium di setiap instansi pemerintahan 
dari pusat hingga ke daerah. “Saya dulu waktu lulus 
kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya 
tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka 
generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk 
menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau 
yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha se-
jak dini,” kata Azwar.

Di negara maju, Azwar mengatakan generasi mu-
danya sebagian besar tidak berpikir untuk menjadi 

pegawai pemerintahan tetapi sudah berpikir untuk 
menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di In-
donesia masih banyak anak muda yang bersekolah 
dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa me-
nikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan 
pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan. 
“Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus di-
manfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia 
sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi men-
jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin 
program untuk mempercepat pembangunan ekonomi 
daerah malah yang menikmati warga negara lain,” 
jelasnya.

Pada bagian lain, MenPAN-RB menambahkan, 
reformasi birokrasi merupakan prioritas utama dari 

11 prioritas pembangunan dalam Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II. “Pen-
empatan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama 
mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program 
pembangunan lainnya sangat tergantung pada keber-
hasilan program tersebut, yang bertujuan mewujud-
kan birokrasi bersih, berintegritas tinggi, dan melay-
ani,” kata Azwar.

Dia mengatakan, penempatan reformasi birokrasi 
sebagai prioritas utama seharusnya mudah dipaha-
mi oleh berbagai pihak karena peran birokrasi san-
gat besar dalam proses implementasi berbagai sek-
tor pembangunan. “Reformasi birokrasi adalah kerja 
berat yang baru dapat dilihat hasilnya secara nyata 
dalam jangka panjang. Melalui implementasinya di-
harapkan terjadi perubahan yang positif dalam bidang 
kelembagaan, SDM dan akuntabilitas aparatur, pen-
gawasan, dan pelayanan publik,” ujarnya. 

Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kemendagri Ir H Tarmizi Karim mengatakan, 
program-program berbasis masyarakat sangat pent-
ing dalam proses kemandirian masyarakat, sehingga 
dibutuhkan peran fasilitator.  Oleh karena itu peker-

jaan sebagai fasilitator kepada masyarakat sangat 
mulia karena bisa membawa kondisi masyarakat dari 
titik tertentu menjadi suatu perubahan yang lebih baik. 
Kemampuan para fasilitator dalam menyukseskan 
program PNPM Mandiri Pedesaan tak hanya untuk 
mencapai tujuannya semata, namun harus diberikan 
kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan 
wawasan sebelum terjun ke masyarakat.

Dia juga meminta agar pelaksanaan program ini 
dapat bersentuhan dengan kebutuhan pembangunan 
masyarakat. Sebab program pemberdayaan masyara-
kat ini sudah menjalani beberapa fase, dan program 
PNPM Mandiri ini mendapat pengakuan dari masyara-
kat, karena ada keterlibatan masyarakat dalam pros-
esnya,” tegas Ir Tarmizi Karim. *
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UPKu “Lancar Jaya”, di 
Desa Babadan Kec. Ka-
rangrejo Kab. Tulunga-
gung, berdiri 2009. Dik-

etuai Anik Yuniarti, UPKu Lancar 
Jaya berdiri seiring dengan telah 
diterimannya Program  Pengen-
tasan  Kemiskinan  Terpadu  dari 
APBD I  Jawa Timur  dan APBD 
II Kabupaaten Tulungagung pada 
tahun 2009. Awalnya lembaga ini 
bernama UPK Lancar Jaya, dan 
terhitung sejak bulan Juli 2012, 
lembaga ini disempurnakan den-
gan nama UPKu Lancar Jaya. 

UPKu Lancar Jaya, Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab Tulungagung

Didukung Warga, 
Majukan Ekonomi Desa
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UPKu Lancar Jaya telah 
berkembang dengan baik berkat 
partisipasi seluruh anggota, Pok-
mas dan kerja sama yang baik 
antara pengurus, pengawas dan 
pemerintah desa, serta bimbingan 
dari instansi terkait. “Sebagai apr-
esiasi atas keberhasilan ini  maka 
UPKu Lancar Jaya telah menerima 
bansos dari Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat tahun 
2012 sebesar Rp 6.500.000,” kata 
Ani Yuniarti.

Menurutnya, pengem-
bangan usaha ekonomi 
melalui usaha simpan pin-
jam dan usaha sektor riil 
baik kelompok maupun per-
orangan, telah dilakukan. 
Demikian untuk pengem-
bangan layanan sosial me-
lalui sistem keterjaminan 
sosial bagi rumah tangga 
miskin. “Pengembangan in-
frastruktur dasar pedesaan 
yang mendukung pereko-
nomian pedesaan. Dengan usaha 
jaringan kerja sama ekonomi den-
gan berbagai pihak. Maka, penge-
lolaan dana program yang masuk 
ke desa yang bersifat dana bergu-
lir, terutama dalam rangka pengen-
tasan kemiskinan, dan pengem-
bangan usaha ekonomi pedesaan,” 
tuturnya.

Alokasi dana sosial di kumpul-
kan tiap akhir tahun, misalnya pada 
pada Agustus 2012 telah disalurkan 
kepada anggota dan para lansia. 
Adapun jumlah dana yang dibagi-
kan adalah Rp. 2.835.600 dengan 
prosentasi 50 % untuk anggota 
UPKu dan 50 untuk lansia. “Pem-
bagian alokasi dana sosial diwujud-
kan dalam paket sembako untuk 86 
orang anggota dan 45 orang lan-
sia yang tersebar di wilayah desa 
Babadan,” kata Anik. 

Kegiatan ini mendapat apresiasi 
yang luar biasa dari masyarakat, 
karena sembako dibagikan di wak-

tu yang tepat yaitu saat menjelang 
lebaran, dan harapan dari ma-
syarakat kegiatan ini bisa terus 
rutin diadakan serta jumlah paket 
dan penerima manfaat bisa lebih 
banyak lagi. 

Desa Babadan memiliki Rumah 
Tangga Miskin (RTM) sebanyak 
252 KK atau 26,44% dari jumlah 
KK  yang terbagi dalam kategori 
Rumah Tangga Hampir Miskin 
(RTHM) sebanyak 96 KK, Rumah 
Tangga Miskin (RTM) sebanyak 
98 KK dan Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) sebanyak 58 KK. 

Mata pencaharian masyarakat 
desa Babadan bervariasi seperti 
tani, buruh tani, PNS dan sebagian 
besar adalah swasta. Potensi wi-
raswasta yang masih sangat mung-
kin untuk dikembangkan di desa 
ini adalah usaha industri kerajinan 
teralis, usaha bordir, bubut kayu, 
ternak sapi dan unggas. Di mana 
usaha ini banyak menyerap tenaga 
kerja dan keuntungan yang sangat 

menjanjikan . 
Selain itu potensi lahan 

pekarangan dan pertanian 
yang begitu luas belum bisa 
dimaksimalkan fungsinya. “Di-
harapkan nanti akan dikem-
bangkan usaha pemanfaatan 
lahan kosong dengan budi-
daya tanaman holtikultura, di 
mana hasilnya nanti akan di-
usahakan di olah kembali se-

hingga bisa dipasarkan dalam ben-
tuk  barang jadi / setengah jadi,” 
tuturnya. 

Dalam perjalanannya, UPKu 
ini mempunyai pengurus dan pen-
gawas yang melakukan tugasnya 
sesuai dengan tupoksinya masing-
masing. Pengawas bertugas un-
tuk mengawasi jalannya pelaksa-
naan kegiatan yang dilakukan oleh 
UPKu. Pertemuan rutin 3 bulan 
sekali selalu dilaksanakan dalam 
rangka evaluasi kinerja pengurus. 

Di antara warga pun ada yang 
sangat percaya akan keberadaan 
UPKu Lancar Jaya. Dengan meny-
impan uangnya,  hingga mencapai 
Rp 17 juta pada Oktober lalu. “Saya 
senang menyimpan uang di UPKu 
Lancar Jaya, daripada di bank 
atau tempat lain. Di samping untuk 
memberikan semangat warga yang 
lain,” tutur Surliamah, warga yagn 
tergolong penabung terbanyak. 
(yad)



Lensa 2013
Gubernur Jawa Timur menandatangani Mou saat puncak Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Blitar, Mei 2013.

Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, keluar sebagai juara 
harapan I Lomba Kelurahan tingkat Nasional, 2013.

Provinsi Jawa Timur ikut serta dalam Gelar 
Teknologi Tepat Guna ke XV di Kota Padang, 
Sumatera Barat.

















Pavilyun Jawa 
Timur di BB-
GRM tingkat 
Nasional di 
Banjarbaru, 
Kalsel, ramai 
diserbu pengun-
jung, September 
2013.

Di Gedung Negara Grahadi, seusai upacara Kemerdekaan RI, Gubernur 
Jawa Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada desa/kelurahan 
juara Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur, Agustus 2013

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberi sambutan saat acara 
peluncuran PNPM Perdesaan di Surabaya, Februari 2013.

Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo terpilih se-
bagai juara I Lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat Na-
sional. Kepala Desa Ngadisari, Supoyo, menerima tropi dari 
Mendagri pada puncak BBGRM di Banjarbaru, Kalsel.

Ny. Nina Soekarwo secara  simbolis 
menyerahkan bantuan hibah  modal 
usaha UP2K PKK.
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Embrio UPKu Makmur 
adalah kelompok ma-
syarakat (pokmas) di 
mana anggotanya adalah 

masyarakat yang tergolong RTRM 
(Rumah Tangga Rentan Miskin) 
namun berpotensi sebagai SDM 
(sumber daya masyarakat) yang 
unggul jika dipandu dengan tepat.  
Desa Ngindeng sendiri terdiri 22 
RT (rukun tetangga). Setiap RT 
memiliki dua pokmas, sehingga 
pada saat itu total ada 44 pokmas.  
Baru setelah terbentuk UPKu Mak-

mur sebagai wadah yang memberi-
kan jasa simpan pinjam untuk pok-
mas-pokmas tersebut.  “Dengan 
adanya UPKu Makmur diharapkan 
dapat mengentaskan kemiskinan 
di Desa Ngindeng melalui program 
pemberdayaan masyarakat,” kata 
Winarti, Ketua UPKu Makmur.

UPKu Makmur menerima dana 
awal dari pemerintah sebesar Rp 

52.000.000 pada tahun 2005. Pok-
mas yang aktif belum semuanya, 
hanya 33 pokmas.  Dengan demiki-
an setiap pokmas menerima dana 
pinjaman sekitar Rp 1.200.000 den-
gan penetapan uang jasa (bunga) 
sebesar 1,5% sesuai kesepakatan 
bersama.  Untuk pengembalian 
pinjaman dapat diangsur tiga kali 
dengan periode pembayaran 3 bu-

UPKu Makmur, Desa Ngindeng, 
Kec. Sawo, Kab. Ponorogo 

Entas Kemiskinan 
Melalui Modal Usaha

Desa Ngindeng, Kec. Sawo, merupakan salah satu 
desa di Kabupaten Ponorogo.  Untuk mencapai desa 

ini dibutuhkan waktu sekitar 30 – 45 menit jika ditem-
puh dari pusat Kabupaten Ponorogo.  Di desa inilah 
berdiri salah satu Unit Pengelolaan Keuangan dan 

Usaha (UPKu) Makmur.  

Winarti
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lan sekali.
Keuntungan yang didapatkan 

UPKu Makmur tidak untuk dinikma-
ti para pengurusnya saja.  Mereka 
justru memanfaatkan untuk banyak 
hal.  Untuk pengurus sebesar 25%, 
kemudian 5% untuk pengawas, 
5% untuk pembangunan desa, 
10% untuk pendidikan, 10% un-
tuk pelatihan-pelatihan, 5% untuk 
dana sosial yang biasanya disalur-
kan melalui RT, sedangkan sisanya 
sebesar 40% adalah untuk modal 
cadangan umum.  

Dari tahun ke tahun UPKu Mak-
mur menunjukkan pencapaian yang 
baik.  Hal tersebut dapat dilihat dari 
pengembalian angsuran yang ber-
jalan lancar.  Dengan adanya pen-
ingkatkan keuntungan, maka UPKu 
Makmur juga tidak lupa memberi 
award kepada pokmas-pokmas, 
yaitu dengan penambahan modal. 
Misalnya satu pokmas awalnya 
mendapat pinjaman modal  Rp 
1.200.000 seiring berkembangnya 
usaha yang dijalankan, maka untuk 
selanjutnya mendapatkan modal 
yang lebih banyak dari semula, 
bahkan untuk tahun 2013 ini ada 
yang mendapatkan modal hingga 
Rp. 15.000.000.

Profesi yang ditekuni masyara-
kat Desa Ngindeng sebagian 

besar adalah petani padi dan ja-
gung.  Dulu sebelum ada UPKu 
Makmur, jika masyarakat sedang 
membutuhkan uang untuk modal, 
kebanyakan masih menggunakan 
jasa reternir.  Hal itu jelas member-
atkan masyarakat karena bunga 
yang ditetapkan sangat mencekik.  
Belum lagi jika terjadi gagal pan-
en, petani dipastikan belum bisa 
mengembalikan pinjaman tepat 
waktu sesuai kesepakatan.  Mere-
ka bukannya mendapatkan pemak-
luman, namun malah caci-maki.  

“Dengan adanya UPKu Makmur 
benar-benar sangat membantu dan 
meringankan masyarakat Desa 
Ngindeng.  Jika sumber ekonomi 
suatu keluarga baik, maka kehidu-
pan keluarga akan berjalan baik 
pula.  Dan sampai saat ini kami 
(pengurus UPKu Makmur) sering 
kewalahan menghadapi pinjaman 
pemanfaat. Bahkan pernah sampai 
menolak karena dana yang kami 
punya masih terbatas,” ungkap Wi-
narti.  

“Saya tidak ingin jika profesi 
masyarakat Desa Ngindeng hanya 
terputus pada pertanian saja.  Saya 
tahu mereka memiliki potensi yang 
lebih dari itu.  Mereka perlu diberi 
motivasi untuk lebih mengembang-
kan potensi sehingga meningkat-

kan SDM, yaitu melalui pendanaan 
dan pendampingan, tidak hanya 
diberi materi-materi saja.  Mereka 
butuh motor penggerak,” imbuh-
nya.

Pemanfaatan pinjaman dana 
digunakan untuk berbagai macam 
usaha, seperti budidaya jamur, 
usaha peyek, beternak dan lain se-
bagainya.  Salah satu contoh peng-
guna dana pinjaman dari UPKu 
Makmur adalah Mujuri.  Mujuri 
pertama kali menggunakan modal-
nya untuk ternak Itik, namun nasib 
mujur belum berpihak kepadanya.  
Usahanya mengalami kegagalan.  
Namun dia tidak patah semangat, 
Mujuri pun beralih beternak kamb-
ing dan sapi.  Kali ini usahanya 
memberikan hasil yang baik hingga 
kini masih terus berlanjut.  

“Ya, saya sangat terbantu den-
gan adanya UPKu ini, meskipun 
dulu sempat mengalami kegaga-
lan. Alhamdulillah sudah ada ha-
sil yang baik sampai sekarang.  
Saya juga berharap UPKu ini bisa 
dikembangkan lebih maju lagi se-
hingga bisa memberikan pinja-
man dana kepada lebih banyak 
masyarakat, meskipun setiap pok-
mas mendapatkan jatah yang tidak 
sama sesuai dengan kebutuhan,” 
tutur Mujuri. (hpy)
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Pemberdayaan masyara-
kat (community empow-
ering) telah menjadi 
istilah yang populer di 

masyarakat kita, khususnya di ka-
langan social worker atau penggiat 
aktivitas sosial, baik skala korpo-
rat, lembaga, maupun perorangan. 
Pemberdayaan masyarakat, atau 
istilah lain community development 
(Comdev) merupakan salah satu 
metode gerakan yang digunakan 
dalam menjalankan program pem-
bangunan masyarakat, baik dalam 
aspek ekonomi, sosial budaya, pen-
didikan, kesehatan, atau kombinasi 
semua aspek tersebut. Merupakan 
sebuah antitesis dari program-pro-
gram sosial yang selama ini lebih 
bersifat charity atau belas kasihan. 

Program comdev yang baik sey-
ogyanya mampu mengakomodir 
berbagai aspek yang berkembang 
dan dibutuhkan di masyarakat. 
Masyarakat memerlukan pening-
katan kesejahteraan, namun juga 
berharap agar dalam pencapaian 
kesejahteraan tersebut tidak men-
gorbankan aspek-aspek lain, sep-
erti budaya, keserasian lingkungan, 
dan jati diri sebagai bagian dari se-
buah komunitas. Program comdev 
yang baik juga mampu memun-
culkan berbagai potensi khas ma-
syarakat, dan mengembangkannya 
dengan dibantu oleh sistem, alat, 
atau teknologi baru sehingga berni-
lai tambah tinggi. 

Program Comdev juga di-
katakan baik dan berhasil bilamana 
program tersebut tetap mampu 
berjalan secara berlanjut, mandiri, 
dan berkembang, serta tidak ber-
gantung lagi kepada anggaran, 
donatur, atau kalangan inisiator 
program itu sendiri. Bilapun pada 

awal program ada peran serta do-
natur atau inisiator program, namun 
hal itu lebih bersifat stimulan (per-
angsang) dan inkubatif (penyiapan/
pematangan). Ini berarti, masyara-
kat harus mampu menjalankan 
programnya secara mandiri, meng-
hasilkan keuntungan (income) dari 
kegiatannya, yang selanjutnya di-
gunakan dikelola untuk keberlanju-
tan program tersebut dan tentunya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
mereka. 

Kata kuncinya adalah bagaima-
na agar program comdev tersebut 
mampu mendampingi, mengenal-
kan  dan mengakseskan masyara-
kat kepada mekanisme pasar. 
Bagaimana masyarakat bisa men-
gakses sumber daya modal, ket-
erampilan dan keahlian, teknologi 
tepat guna, dan tentunya akses 
pasar yang mampu menampung 
hasil karya mereka secara berlanjut 
dan saling menguntungkan. Untuk 
mencapai masyarakat yang ber-
daya maka mereka harus bekerja 
(job), menghasilkan (productive), 
berpendapatan (income),  mengun-
tungkan (profi t), bekerjasama atas 
dasar saling menguntungkan (net-
working), dan tentunya kuat men-
jaga komitmen (commitment).

Sejalan yang selalu dikemuka-
kan oleh Direktur Jenderal Pem-
berdayaan Sosial Pemberdayaan 
Departemen Sosial RI, Prof. Dr. 
Gunawan Sumodiningrat, dalam 
setiap kesempatan diskusi men-
genai Reinventing Departemen 
Sosial, bahwa: ”pemberdayaan 
masyarakat akan berhasil bila 
mana program tersebut mampu 
mengangkat masyarakat marginal/
miskin menjadi lebih sejahtera 
dan bermartabat melalui strategi 

KUTABUNG, yakni: masyarakat 
mampu dirangsang untuk bekerja 
(kerja), didampingi sehingga hasil 
kerjanya menguntungkan bagi mer-
eka (untung), dan dari keuntungan 
tersebut masyarakat dibina untuk 
belajar dan membudayakan diri 
menabung (tabung), di mana hasil 
dari tabungan tersebut pada akh-
irnya nanti digunakan untuk mem-
beli peralatan produksi (investasi) 
guna peningkatan nilai tambah dan 
peningkatan kesejahteraan mer-
eka”. Memang benar bahwa taha-
pan itu memerlukan proses dan 
komitmen semua pihak. Namun 
bagaimanapun jalan seperti inilah 
yang harus dilalui untuk mewujud-
kan pengentasan kemiskinan yang 
sesungguhnya.

 
Realitas Program CSR

Dalam beberapa dekade tera-
khir, ada banyak perusahaan ko-
rporat, baik swasta maupun milik 
pemerintah (BUMN) yang meran-
cang dan mengembangkan berb-
agai skema program pemberday-
aan, dan menjadikannya sebagai 
kisah sukses (success story) mer-
eka. Sebagian ada yang bekerja 
atas dasar semangat fi lantrofi s, 
sebagian lagi bersemangatkan 
kelaziman, dan sebagian lagi kare-
na merasa bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah sebuah kewa-
jiban bagi perusahaan yang telah 
ditetapkan  negara, seperti yang 
dikuatkan dalam undang-undang 
terbaru, yakni Undang-Undang RI 
No. 40 Th. 2007 tentang Perse-
roan Terbatas, khususnya Bab V 
mengenai Tanggungjawab Sosial 
dan Lingkungan, di mana semua 
badan hukum persero (Perseroan 
Terbatas) terutama yang bergerak 

Pembangunan Mansyarakat

"Chartity Versus Empowering"
Oleh: Iyuk Wahyudi *)
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disektor pengelolaan alam (natu-
ral resources) dan rentan terhadap 
terjadinya kerusakan lingkungan 
harus memiliki program comdev 
yang jelas, terarah, dan terukur.

 Terlepas dari motif dan tujuan 
yang melatarbelakanginya, kita 
semua sepakat bahwa pemban-
gunan masyarakat melalui metode 
pemberdayaan (empowering) akan 
jauh lebih bermanfaat dan ber-
pengaruh secara jangka panjang 
ketimbang program-program yang 
sifatnya charity dan orientasi phisik 
semata. Pembangunan phisik me-
mang masih diperlukan, khusus-
nya di wilayah-wilayah terpencil. 
Namun pembangunan masyarakat 
yang hanya sebatas itu tidak akan 
pernah bisa melahirkan sebuah 
masyarakat yang mandiri, berdaya, 
dan sejahtera. 

Pola pembangunan masyara-
kat yang lebih banyak berbasis 
charity dan pembangunan phisik 
memang terasa sederhana, mu-
dah dalam pelaksanaan, dan 
juga ringan dalam pelaporan. Na-
mun pola atau metode seperti ini 
dalam jangka panjang hanya akan 
merepotkan perusahaan. Karena 

bagaimanapun masyarakat akan 
terus berkembang, baik dari segi 
jumlah maupun kebutuhan dan 
tuntutan. Selagi perusahaan ada 
diantara kehidupan mereka, maka 
perusahaan akan terus dituntut un-
tuk memberikan ”sumbangan dan 
bantuan” kepada mereka. Belum 
lagi bila dalam proses pembagi-
annya dianggap tidak merata dan 
adil, maka yang terjadi akan mun-
cul gejolak-gejolak baru yang ber-
potensi merugikan perusahaan.

Hal ini akan berbeda bila upaya 
pembangunan masyarakat dilaku-
kan melalui strategi pemberdayaan 
(empowering), dimana yang men-
jadi sasaran pertama dari program 
ini adalah mengubah paradigma 
dan spirit masyarakat, dari sifat 
malas, pasif, dan pasrah, menjadi 
penuh semangat, motivasi, dan 
akhirnya tumbuh keinginan dan 
semangat untuk bekerja. Untuk 
mewujudkan hal demikian diper-
lukan metode pendampingan ma-
syarakat yang simultan, melibatkan 
berbagai kompetensi, baik dari sisi 
ekonomi, sosiologi, teknis produk-
si, maupun budaya dan bahasa. 
Sebuah program yang memang 

cukup menantang, perlu kesaba-
ran, namun hasilnya akan sangat 
efektif dalam jangka panjang. 

Bagi perusahaan yang sudah 
concern terhadap strategi pem-
berdayaan ini, seluruh dana dan 
konsekuensi yang keluar untuk 
mewujudkan berbagai program 
pemberdayaan lebih dianggap se-
bagai investasi yang sangat riil dan 
terukur. Sebab, bagaimanapun 
keberlanjutan eksistensi sebuah 
perusahaan tidak sekedar diten-
tukan oleh keuntungan yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun 
melalui efi siensi dan peningkatan 
produktivitas. Justru yang tak kalah 
penting, dan ini bersifat faktor un-
controlable, adalah situasi kondusif 
berusaha dan hubungan yang har-
monis antara perusahaan dengan 
lingkungan sekitar.Hubungan har-
monis akan tercapai bila mana ter-
jadi hubungan yang didasari oleh 
semangat berbagi, kebersamaan, 
dan tentunya saling menguntung-
kan. Tanpa adanya keharmonisan 
itu maka jangan harap eksistensi 
perusahaan akan bertahan lama.  

Maka tidaklah mengherankan 
bila di beberapa perusahaan/ko-
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rporat besar telah menempatkan 
persoalan comdev ini dalam suatu 
divisi khusus (divisi Corporate So-
cial Responsibility/CSR), dan tidak 
hanya sekedar unit kerja (Unit CSR 
seperti  yang selama ini terjadi. 
Bahkan di beberapa perusahaan 
besar lainnya terdapat direktorat 
yang khusus menangani berbagai 
program pemberdayaan masyara-
kat dibawah Direktur CSR. Hal ini 
menandakan bahwa perusahaan/
korporat sudah menganggap per-
soalan CSR sebagai faktor penen-
tu keberhasilan perusahaan, dan 
tidak lagi hanya sebatas kerja sam-
bilan atau pekerjaan yang sepele.

 
CSR Yayasan Unilever 
Indonesia 

Ada satu contoh program pem-
berdayaan masyarakat yang bisa 
menjelaskan lebih konkrit atas 
opini penulis di atas, yakni sebuah 
program pemberdayaan yang meli-
batkan ribuan masyarakat petani 
kedelai hitam di Kabupaten Ban-
tul Yogyakarta, tepatnya di Keca-
matan Pundong dan Bangbangli-
puro. Program ini dimulai sejak 5 
tahun yang lalu, dan hingga saat ini 
masih terus berlangsung dan ma-
kin berkembang. Desain program 
yang komprehensif, efek manfaat 
yang dirasakan oleh banyak ang-
gota masyarakat, kemampuan 
program dalam melibatkan multi-
stakeholders, dan adanya  fakta 
bahwa program tersebut dapat ber-
jalan secara berkelanjutan, menjadi 
alasan yang kuat bahwa layak dan 
relevan untuk dijadikan bencmark 
dan bahan acuan untuk program 
pemberdayaan masyarakat serupa 
di wilayah manapun, termasuk di 
Sumatera Utara ini.

 Salah satu produk unggulan PT 
Unilever Indonesia yang dijual ke 
pasaran dan menjadi idola banyak 
kaum ibu adalah Kecap Bango. Ke-
cap ini salah satu bahan bakunya 

terbuat dari kedelai hitam. Biasa 
didatangkan dari daerah-daerah 
sentra kedelai di Jawa Barat. Na-
mun karena pasokan selama ini 
masih dari mencukupi, maka dibu-
tuhkan sentra-sentra kedelai hi-
tam baru di beberapa daerah yang 
mungkin untuk dikembangkan. Be-
berapa diantaranya di Propinsi D.I. 
Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa 
Tengah.

 Unilever Peduli Foundation 
(UPF), sebuah yayasan yang di-
miliki oleh PT Unilever Indonesia 
untuk menjalankan berbagai pro-
gram CSR-nya, berinisiatif untuk 
mencoba mengajak, melatih, dan 
membina kelompok-kelompok tani 
di berbagai daerah untuk mena-
nam kedelai hitam. UPF Peduli 
menggandeng Fakultas Perta-
nian UGM Untuk hal pendampin-
gan teknis dan teknologi budidaya 
pertanian, termasuk penyediaan 
bibit dan pupuk. Beberapa daerah 
yang akhirnya berminat untuk ikut 
serta dalam program ini tersebar di 
Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, 
Ngawi Jawa Timur, dan Kabupaten 
Bantul Yogyakarta.

Petani dilatih dan didampingi 
oleh tim pendamping dari UGM 
mengenai tata cara penanaman 
yang baik, pemilihan bibit dan pu-
puk, waktu menanam dan memu-
puk yang baik, hingga penanganan 
hasil panen dan pasca panennya. 
UPF memfasilitasi pinjaman natura 
berupa pupuk dan bibit serta alat-
alat pengolah hasil panen. Setelah 
panen, hasilnya seluruhnya dibeli 
oleh bagian pembelian PT Unilever 
Indonesia, dengan harga dan stan-
dar kualitas yang telah disepakati 
saat awal tanam. Harga tersebut 
merupakan hasil kesepakatan Tri-
partid, antara Unilever, petani, dan 
UGM, untuk memastikan harga 
tersebut menguntungkan semua 
pihak, baik petani maupun Unile-
ver. Melalui mekanisme tersebut 

petani benar-benar diuntungkan 
karena adanya jaminan kepastian 
harga dan pasar dari korporat yang 
bonafi d.

Selanjutnya UPF juga meng-
gandeng PT PNM (Persero), se-
buah BUMN yang bergerak dalam 
bidang penguatan UMKM dan ca-
pasity building LKM sebagai mitra 
strategis dalam program pengua-
tan manajerial kelompok petani, 
pendirian dan capasity building 
bagi koperasi petani. Koperasi 
yang semua anggotanya adalah 
petani kedelai ini dikemudian hari 
akan menjadi unit usaha milik pet-
ani yang akan melakukan traksaksi 
bisnis langsung dengan Unilever, 
dan usaha lainnya, simpan pinjam 
bagi petani. Sehingga suatu ketika 
UPF memutuskan untuk menghen-
tikan program (exit program) dan 
beralih ke daerah lain, maka ke-
berlanjutan kerjasama antara pet-
ani dan PT Unilever tersebut akan 
tetap berjalan secara berkelanju-
tan, dan saat ini telah berjalan lebih 
dari 5 tahun.

Hikmah dari kisah sukses ini 
adalah bahwa pemberdayaan ma-
syarakat memang harus dilakukan 
secara simultan, komprehensif, 
dan melibatkan berbagai pihak 
dan kompetensi: Yayasan UPF, 
PT Unilever, UGM, dan PT PNM. 
Mungkin ada banyak kisah sukses 
lain yang telah dijalankan korpo-
rat dalam upaya memberdayakan 
masyarakat sekitar. Tentunya den-
gan berbagai pola dan pendekatan 
yang berbeda. Selama masyarakat 
dengan program itu bisa diber-
dayakan, diuntungkan, sehingga 
mampu mandiri dan berkelanjutan, 
maka siapapun berhak untuk men-
jadikannya sebagai kisah sukses. 
Masyarakat yang telah berdaya itu 
akan menjadi garda terdepan dan 
menjadi pihak paling efektif untuk 
mendukung eksistensi dan kelang-
sungan korporat. Semoga.(*)
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Desa Sedayu, Kec. Arjo-
sari, Kabupaten Pacitan, 
merupakan salah satu 
desa di Pacitan. Desa 

ini beruntung karena sebagian be-
sar wilayahnya berupa persawa-
han. Desa yang berjarak sekitar 
11 km dari kota Pacitan ini tahun 
2013 menelorkan prestasi sebagai 
juara III Lomba Gotong Royong 
Masyarakat tingkat Provinsi Jawa 
Timur.

Desa Sedayu, dengan luas 
wilayah 8.890 hektar, memiliki 10 

dusun dan 25 RT (rukun tetangga).
Memasuki desa yang mayoritas 

penduduknya berprofesi sebagai 
petani ini terlebih dahulu mele-
wati lingkungan Pondok Pesantren 
Tremas. Pondok pesantren ini me-
mang tidak masuk ke wilayah Desa 
Sedayu,  melainkan Desa Arjosari 
yang berbatasan langsung dengan 
Desa Sedayu. Selanjutnya akan 
nampak hamparan sawah dengan 
tanaman padinya di sepanjang ja-
lan yang dilalui karena memang 
komoditas utama Desa Sedayu di 

bidang pertanian adalah padi dan 
palawija.

Bagi warga Desa Sedayu ke-
hidupan bergotong royong seper-
tinya bukan lagi suatu peraturan 
yang harus ditaati, namun sudah 
menjadi tradisi yang mendarah 
daging. Masih banyak kegiatan ma-
syarakat Desa Sedayu yang men-
gandung nilai-nilai kegotong-royon-
gan. Salah satu contohnya adalah 
jimpitan, yaitu pengumpulan swa-
daya (berupa beras) dari rumah-
rumah untuk kesejahteraan warga 
itu sendiri, diambil setiap minggu 
sekali.  “Ada juga bedah rumah, 
yaitu kegiatan membangun rumah 
dengan bantuan tenaga warga. 
Bapak-bapak biasanya membantu 
proses pengerjaannya sedangkan 
ibu-ibu membantu menyediakan 
bahan makanan yang dimasak ber-
sama untuk konsumsi,” kata  Joko 
Hariadi, Kepala Desa Sedayu.

Keberhasilan Desa Sedayu 
meraih peringkat III Lomba Go-
tong Royong Masyarakat tingkat 
Provinsi tentunya tidak melalui 
usaha yang instan.  Semangat go-
tong royong merupakan ciri khas 
Bangsa Indonesia yang dikhawat-
irkan semakin pudar, justru masih 
melekat kuat di lingkungan Desa 
Sedayu.  Hal tersebut dapat dilihat 
dari berbagai aspek yang masuk 
dalam indikator penilaian Lomba 
Gotong Royong Masyaraat, se-
hingga mampu mengantar Desa 
Sedayu menjadi desa paling ung-
gul di Kecamatan Arjosari ini. 

Salah satunya dalam hal per-
lindungan masyarakat (LINMAS), 
Desa Sedayu memiliki 10 gardu 

Desa Sedayu, Kec. Arjosari, Pacitan

Jembatan Gotong Royong 
Ikon Warga Desa

Kita mengenal Kabupaten Pacitan sebagai wilayah 
yang berbukit-bukit. Tanahnya mengandung kapur 

sehingga kurang menguntungkan untuk bercocok ta-
nam. Kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Tengah 
ini terdiri atas 12 kecamatan, 166 desa dan 5 kelurahan.
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utama dan 18 pos kamling yang 
tersebar di seluruh wilayah desa.  
Warga juga sudah sejak lama 
menerapkan sistem ronda dengan 
jadwal jaga setiap malam yang 
sudah ditentukan dan disepakati. 
“Semoga tradisi gotong royong di 
sini tetap berlanjut dan ada sampai 
seterusnya, sehingga selalu mem-
bawa kemaslahatan bagi masyara-
kat Desa Sedayu,” kata Joko Hari-
adi.

Selain itu ada Gabungan Kelom-
pok Tani (Gapoktan), merupakan 
lini yang paling diandalkan karena 
Desa Sedayu masuk dalam Keca-
matan Arjosari yang merupakan 
wilayah dengan potensi pertanian-
nya. Warga belum merasakan hasil 
yang maksimal di sektor pertanian 
ini meskipun  sejak tahun 2001 
sudah ada pertemuan rutin setiap 
Selasa Wage untuk mendiskusikan 
banyak hal tentang tanaman, pan-
en dan lain sebagainya agar bisa 
meningkatkan produktivitasnya.

Tidak hanya itu, Gapoktan juga 
memiliki kegiatan nambak sungai, 
yaitu pembuatan saluran untuk 
irigasi. Prosesnya dengan mem-
bendung sungai terlebih dahulu, 

kemudian dibuat parit-parit sebagai 
jalur lewatnya air untuk disalurkan 
ke sawah-sawah. Kegiatan terse-
but tentu saja tidak menggunakan 
jasa tukang khusus melainkan den-
gan swadaya tenaga para petani itu 
sendiri, serta peralatan yang digu-
nakan pun dengan alat seadanya 
seperti cangkul. 

“Harapan kami, dengan se-
mangat gotong royong ini, semoga 
ada pihak-pihak yang peduli den-
gan kami, khususnya untuk ma-
salah upah tani dan untuk kegiatan 
produksi itu sendiri. Kami sangat 
mengharapkan keseimbangan 
dari mulai proses tanam hingga 
panen, sehingga tidak lagi mengal-
ami kerugian ketika masa panen,” 
harap Joko. 

Tidak ketinggalan pula Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD). Melalui LPMD ini warga 
Desa Sedayu berhasil mendapat-
kan bantuan berupa pengadaan 
jembatan gantung dari Swiss yang 
menghubungkan wilayah Desa Se-
dayu yang dipisahkan oleh sungai. 
Jembatan gantung tersebut diberi 
nama Jembatan Gotong Royong 
karena semua dikerjakan secara 

bergotong-royong.  Proses pen-
gadaan jembatan tersebut meli-
batkan semua masyarakat Desa 
Sedayu. 

“Prosesnya tidak mudah. Mulai 
dari pengajuan proposal, mengikuti 
workshop di Bandung, hingga dis-
etujuinya pengajuan tersebut su-
dah menghabiskan dana yang tidak 
sedikit, dan itu merupakan dana 
swadaya masyarakat.  Bermacam-
macam pula cara mendapatkan 
dana demi sebuah jembatan, mis-
alnya saja menggadaikan harta 
benda atau surat berharga.  Berkat 
doa dan usaha yang gigih, akh-
irnya kami berhasil,” kata Budiono, 
penanggung jawab pembangunan 
Jembatan Gotong Royong. 

Tidak sampai di situ saja, pros-
es pembebasan lahan (secara 
cuma-cuma) untuk pembangunan 
jembatan juga melibatkan tenaga 
swadaya, semuanya dikerjakan ber-
sama secara gotong royong.”Sama 
halnya dengan membangun  
rumah, bapak-bapaknya fokus 
membangun sedangkan ibu-ibunya 
membantu menyediakan makanan 
untuk kami. Semua itu kami tem-
puh mulai tahun 2011 hingga Ok-
tober 2013,” kata Budiono. Proses 
pengerjakan jembatan hanya butuh 
waktu dua hari setelah semua ba-
han sudah tersedia. Semuanya dik-
erjakan secara manual.  “Jembatan 
sepanjang 96 meter ini benar-benar 
menjadi kebanggaan kami, karena 
selain semuanya dikerjakan secara 
gotong royong, ternyata juga meru-
pakan jembatan terpanjang ketiga 
di Indonesia,” jelas Budiono. 

“Dari semua pencapaian yang 
sudah diraih oleh Desa Sedayu 
ini, saya sebagai Kepala Desa 
berharap agar ke depannya akan 
semakin lebih baik lagi untuk 
perkembangan desa ini,” ungkap 
Joko Hariadi yang baru saja dilantik 
menjadi Kepala Desa Sedayu 25 
Juni 2013.(hpy)
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Kabupaten Banyuwangi, 
Jawa Timur, terus melaku-
kan berbagai langkah 
untuk menggenjot sektor 

pariwisatanya. Di samping mengge-
lar berbagai acara pariwisata (tour-
ism event) berbasis atraksi budaya 
dan keindahan alam, kabupaten ber-
juluk "The Sunrise of Java" ini juga 
mengembangkan desa wisata.

"Desa wisata punya potensi be-
sar, terutama untuk segmen wisa-
tawan yang tertarik menyel-
ami kekayaan seni-budaya 
masyarakat Osing," Bupati 
Banyuwangi Abdullah Az-
war Anas. Osing adalah 
suku asli Banyuwangi

Secara garis besar, 
desa wisata bisa diartikan 
sebagai konsep wisata ter-
integrasi di sebuah wilayah 
yang memadukan antara 
potensi wisata lokal berupa 
produk seni-budaya dan 
keindahan alam, akomo-
dasi, dan fasilitas pendu-
kung lainnya.

Di Banyuwangi, sudah terdapat 
satu desa wisata, yaitu Desa Wisata 
Osing yang terletak di daerah Ke-
miren, sekitar 15 menit perjalanan 
dari pusat kota Banyuwangi dengan 
menggunakan kendaraan bermotor. 
Di Desa Wisata Kemiren, sedikitnya 
terdapat 32 acara budaya, di mana 
18 di antaranya berupa kesenian. 
Di antara kekayaan seni-budayanya 
adalah tradisi Ndog-ndogan, Penam-
pan, Ider Bumi, Tari Gandrung, Ang-
klung Paglak, dan lain sebagainya.

Kekayaan seni-budaya itu ber-
padu dengan kekhasan lokal lain 
seperti rumah adat dengan arsitek-

tur khas Osing yang mencerminkan 
keramahan dan sikap egaliter. Wari-
san budaya agraris juga kental di 
mana ada pola bertani tradisonal, 
seperti penggunaan baling-baling 
kayu (disebut kiling) untuk mengusir 
hama yang bisa mengganggu tana-
man.

"Kami juga baru saja mengajak 
22 kepala desa dan tokoh adat yang 
daerahnya punya potensi wisata un-
tuk berguru ke Bali selama satu hari. 

Kami ke Desa Wisata Batu Bulan 
dan Penglipuran, Bali. Di sana ter-
masuk belajar hal yang kelihatannya 
remeh tapi sangat substansial, sep-
erti ramah dan tidak mematok harga 
barang yang tak rasional ke wisa-
tawan," kata  Bupati Anas.

Bupati Anas menekankan, 
pengembangan wisata Banyuwangi 
didasarkan pada konsep pelibatan 
sumberdaya lokal, baik sumberdaya 
alam, sumberdaya manusia, mau-
pun sumberdaya institusional. "Ma-
syarakat harus terlibat. Institusi lokal 
seperti kelompok pemuda, koperasi 
warga, atau kelompok perempuan 
didorong jadi ujung tombak pemasa-

ran wisata," tuturnya.
Wisatawan yang datang ke des-

tinasi desa wisata juga bisa mengi-
nap di rumah penduduk, mempela-
jari cara hidup mereka, dan makan 
makanan setempat. Sehingga, ma-
syarakat lokal tidak hanya dijadikan 
objek turistik belaka, melainkan seb-
agai ''tuan'' bagi diri mereka sendiri, 
wirausahawan, penyedia jasa, seka-
ligus diberdayakan sebagai pekerja. 
"Di Desa Wisata Osing Banyuwangi 

ada rumah yang biasa di-
jadikan home stay. Sang-
gar-sanggar seni hidup. 
Cara penyajian kopi juga 
khas, bahkan wisatawan 
bisa ikut memproses dan 
menggoreng kopi," kata 
Bupati Anas.

Salah satu contoh suk-
ses penerapan desa wi-
sata berbasis masyarakat 
adalah komunitas Posada 
Amazonas yang hidup di 
daerah Taman Nasional 
Tambopata, Peru. Mereka 

mengelola lahan dan menawarkan 
ekspedisi melintasi hutan bagi wi-
satawan. Wisatawan diajak belajar 
cara hidup ala Indian Peru dengan 
berburu, memancing, hingga memo-
tong pohon. Para wisatawan pun 
diajak menghargai alam.

"Jadi sebenarnya konsep desa 
wisata ini selaras dengan model 
pengembangan pariwisata berkelan-
jutan. Jika unggulannya alam, maka 
desa wisata bisa meningkatkan 
daya dukung lingkungan. Jika ung-
gulannya atraksi seni-budaya, maka 
desa wisata bisa melestarikan dan 
mengembangkan warisan budaya 
dari leluhur," tutur Bupati Anas. (hms)

Banyuwangi Genjot 
Pengembangan Desa Wisata
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Pendingin 
dari Pot

Teknologi tepat guna sederhana 
berupa pendingin dari pot ini dite-
mukan oleh Mohammed Bah Abba, 
pria berkebangsaan Nigeria. Kerja 
kerasnya mampu menyelamatkan 

jutaan hidup warga afrika yang 
hidup didaerah terpencil dan sangat 
membutuhkan sistem pengawetan 
bahan makanan sederhana dimana 
didaerah tersebut belum ada insta-
lasi listrik. Dengan sistem pendingin 
yang diciptakanya tomat dan cabai 
merah dapat bertahan selama tiga 
minggu, sedangkan terong dapat 

bertahan dalam keadaan layak 
makan selama 27 hari. Atas kerja 
kerasnya ini, pria dengan sejuta 
aktivitas ini mendapatkan Rolex 

Awards for Enterprise pada tahun 
2001. Sistem pendingin pot-in-pot 
ciptaannya telah digunakan luas di 
Nigeria dan sebagaian besar negara 

Afrika.

Cara kerja pendingin    
sistem pot-in-pot

Sistem pendingin pot-in-pot dibuat dengan menem-
patkan pot yang terbuat dari tanah liat (tembikar) ke 
dalam pot tembikar yang lebih besar. Ruang diantara 
kedua pot kemudian diisi bahan pasir basah yang terja-
ga kelembapanya. Evaporasi dari pasir basah pada ru-
ang antara pot kecil dan pot besar menyebabkan efek 
dingin pada area dalam pot kecil. Sangat sederhana 
namun dapat berkerja sebagai pendingin.

Bahan dan Cara    
Membuat Pendingin Pot

Bahan yang digunakan dalam membuat pendingin 
pot ini antara lain; dua buah pot dari bahan tanah liat 
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(tembikar) dengan diameter 60 cm dan 40 cm, lem 
kayu, kain penutup, pasir, air secukupnya, dan stereo-
fom

Berikut ini adalah cara membuat pendingin dengan 
sistem pot-in-pot menggunakan bentuk pot yang se-
dikit berbeda dengan model pot yang digunakan se-
cara umum di Afrika.

Siapkanlah dua buah pot besar dan kecil dengan 
bentuk yang sama berbahan tanah liat (tembikar), 
agar pot kecil dapat masuk secara tepat ke dalam pot 
besar. Jika ada lubang pada pot seperti yang sering 
kita jumpai pada pot di Indonesia, maka tutuplah ter-
lebih dahulu lubang pot tersebut menggunakan peca-
han genting dan lem, usahakan agar tidak ada lubang 
pada kedua buah pot yang akan digunakan sebagai 
pendingin.

1 : Lem pot kecil     
ke dalam pot besar

Tempelkan pot kecil ke dalam pot besar seperti 
pada gambar di bawah ini menggunakan lem. Siap-
kanlah pasir atau bahan yang dapat dibahasi lainnya 
seperti pasir laut dsb.

Masukkan pasir ke dalam ruang antara pot besar 
dan pot kecil sampai penuh, basahi pasir  menggu-
nakan air dan kemudian tutuplah ruangan tersebut 
menggunakan stereofom.

2 : isikan air ke dalam pasir
Air dalam pasir tersebut akan mengalami evapo-

rasi, sehingga efek evaporasi ini akan mendinginkan 
ruangan di dalam pot. Demikianlah cara membuat 
sistem pendingin pot-in-pot.

Dari hasil percobaan tersebut disimpulakn bahwa 
sistem pendingin ini dapat mencapai suhu 19,4 oC 
dalam waktu 13 jam. Berikut ini adalah hasil pengu-
kuran menggunakan thermometer pada jpendingin 
sistem pot-in-pot :

Waktu 
pendinginan

Suhu dalam 
pot (oC)

Suhu udara 
luar (oC)

15 menit 23,7 23,8
20 menit 23,6 24,0
30 menit 23,2 23,8
45 menit 21,7 24,7
1 jam 21,0 24,8
1 jam 15 menit 20,4 25,0
1 jam 30 menit 20,1 24,7
1 jam 40 menit 19,9 24,7
2 jam 30 menit 19,5 24
2 jam 40 menit 19,4 24.4
13 jam 19,4 25
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Berapa suhu terdingin 
yang pernah Anda ra-
sakan di Indonesia? 
Sedingin apapun suhu 

di Indonesia tentu masih terbilang 
"panas" dibanding suhu di desa 
Oymyakon, Rusia. Desa Oymya-
kon di wilayah Yakutia, Rusia Timur 
Jauh terkenal sebagai desa ter-
dingin di dunia. Bagaimana tidak, 
suhu desa itu di bulan Januari ra-
ta-rata adalah -50 derajat Celcius. 
Bahkan, pernah tercatat suhu di 
desa ini anjlok hingga -71 derajat 
Celcius. Suhu ini adalah suhu ter-
dingin untuk sebuah permukiman 
manusia di Bumi.

Desa yang kini berpenduduk 
500 orang itu, pada 1920-an hingga 
1930-an hanyalah sebuah tempat 
perhentian kecil para penggembala 
rusa nomaden untuk memberi mi-
num ternaknya di sebuah sumber 
air panas. Namun, pemerintah 
Uni Soviet pada saat itu membuat 
suku-suku nomaden ini menetap 
agar mereka bisa diawasi dengan 
mudah serta bisa berkembang bu-
daya dan teknologinya.

Kesulitan sehari-hari di Oymya-
kon tak lain adalah suhu dingin 
yang membekukan nyaris segalan-

ya, mulai dari tinta pulpen yang 
beku, gelas membeku hingga bate-
rai kehilangan tenaganya. Bahkan 
tak jarang penduduk membiarkan 
mesin mobilnya menyala sepan-
jang hari karena khawatir akan su-
kar dihidupkan dalam kondisi din-
gin.

Masalah lain adalah saat warga 
akan memakamkam jenazah. Kon-
disi yang beku membuat prosesi 
pemakaman bisa memakan waktu 
hingga tiga hari. Tanah terlebih 
dulu harus dicarikan sebelum bisa 
digali. Selanjutnya, batu bara pa-
nas ditempatkan di sekeliling liang 
lahat yang sedang digali. Proses 
ini diulang beberapa kali hingga 
lubang cukup dalam untuk memak-
amkan jenazah.

Meski sudah berpuluh tahun 
menjadi sebuah permukiman per-
manen, kehidupan di Desa Oy-
myakon masih sangat sederhana. 
Sebagian besar rumah masih 
menggunakan batu bara dan kayu 
untuk pemanas. Tak ada tumbu-
han yang tumbuh di Oymyakon. 
Sehingga warganya mengandal-
kan daging rusa dan kuda sebagai 
makanan utama.

Meski hanya makan daging, 

penduduk desa ini tidak mengala-
mi malnutrisi. Penyebabnya karena 
susu rusa dan kuda yang mereka 
konsumsi mengandung banyak 
mikronutrien. Satu hal unik lain 
dari desa dingin ini adalah nama 
Oymyakon, yang ironisnya berarti 
"air yang tidak pernah membeku". 
Nama ini merujuk pada sebuah 
sumber air panas tak jauh dari lo-
kasi desa.

Di sana hanya ada satu toko 
yang menjual kebutuhan penduduk 
desa, termasuk hasil buruan warga. 
Jika suhu anjlok di bawah minus 52 
maka sekolah diliburkan dan saat 
Desember pagi hari hanya berlang-
sung 3 jam. Tak heran warganya 
sangat bergantung batu bara untuk 
sumber energi yang jika itu mati 
maka dalam 5 jam desa langsung 
membeku hingga pipanya retak.

Wilayah Oymyakon yang ber-
makna "air yang tidak membeku" 
ini juga tidak bisa ditanami. Warga 
bertahan hidup dengan mengkon-
sumsi daging rusa kutub, sapi, 
ikan dan kuda. Satu-satunya yang 
membuat warga tidak kekurangan 
gizi adalah asupan susu kuda, sapi 
dan rusa yang kaya protein.(*)

Desa Paling Dingin di Dunia
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Dampak buruk bagi kese-
hatan akibat terlalu lama 
di ruangan ber-AC

Menurut Dr Gauri 
Mankekar, seorang konsultan be-
dah THT dari Hinduja Hospital, AC 
menyebabkan pendinginan den-
gan proses penguapan, dimana hal 
tersebut dapat mengeringkan sela-
put lendir di mulut dan juga hidung.

Hidung, tenggorokan, dan si-
nus bergantung pada kelembaban 
dalam membran yang berguna un-
tuk melindungi kekebalan tubuh. 
Saat lembab, sel-sel kekebalan 
dapat menarik bakteri, virus, serta 

alergen ke dalam perangkap yang 

berfungsi sebagai dinding pertah-
anan pertama tubuh terhadap pato-
gen.

Sayangnya, hampir keban-
yakan dari AC tidak dilengkapi 
dengan humidifi er, yang mengaki-
batkan udara kering di sekitarnya. 
Hal ini akan membuat pertahanan 
tubuh terhadap patogen menjadi 
lemah. Tidak hanya itu, dampak 
lain akibat paparan langsung dan 
konstan dari udara dingin dan ker-
ing dapat menghilangkan elas-
tisitas dan merusak kulit yang bisa 
memicu gatal. Biasanya, kondisi 

kulit eksim dan dermatitis sering di-
jumpai pada orang yang berlama-
lama di ruangan ber-AC.

Tips menghindari dampak buruk 
akibat terlalu lama di ruangan ber-
AC

Bagi anda yang sering berada di 
ruangan ber-AC, ada beberapa tips 
untuk menghindari dampak-dam-
pak buruk yang telah dijelaskan 
sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Habiskan jam makan 
siang di keluar 

Ketika bekerja di kantor dengan 
ruangan ber-AC, keluarlah saat jam 
makan siang tiba untuk mendapat-
kan udara segar. Jangan habiskan 
jam makan siang anda di ruangan. 
Untuk kondisi di rumah, bukalah 
jendela kamar dan pintu agar sinar 
matahari dapat masuk.

2.  Atur suhu AC
Perubahan suhu yang tiba-

tiba dapat mempengaruhi sendi. 
Oleh sebab itu pastikan suhu AC 
ruangan diatur agar tubuh tidak 
kaget akibat perubahan suhu yang 
berubah secara tiba-tiba dan ber-
beda dari lingkungan luar yang pa-
nas.

3.  Memakai pakaian 
hangat

Pakailah pakaian yang dapat 
menghangatkan tubuh ketika bera-
da di ruangan ber-AC seperti jaket 
atau pakaian lengan panjang den-
gan bahan yang cukup tebal. Apa-
bila anda di ruangan terbuka, lep-
askanlah pakaian hangat tersebut.

4.  Minum air putih 
yang cukup

Minumlah air putih yang cukup 
sekalipun anda berada di ruangan 
ber-AC agar tubuh tetap terhidrasi 
dengan baik. Jangan tunggu hing-
ga rasa haus datang.

Terlalu Lama di Sebagian besar orang perkotaan ban-
yak menghabiskan waktunya selama hampir 9 jam di 
dalam ruangan kantor ber-AC, kemudian tidak jarang 
dari mereka tidur malam di rumahnya dengan kamar 
ber-AC. Hal ini menurut para ahli dapat mempenga-

ruhi kondisi kesehatannya. Dampak yang paling sering 
terjadi adalah pilek atau fl u, sakit kepala, dan tenggoro-

kan gatal. Kondisi ini umumnya banyak dialami oleh 
para profesional muda di kota-kota besar.

Sehat Bekerja 
di Ruang Ber-AC
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IIngin mencoba? Silakan simak resep awug-awug 
singkong spesial kepala parut berikut ini hingga 
tuntas supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang 
memuaskan. Sebab, selain daftar bahan dan cara 

membuatnya, Anda juga harus mengetahui tips dan 
penjelasan tambahan pada paragraf terakhir.

Bahan yang harus disiapkan untuk membuat atau 
mengolah resep kue awug-awug singkong spesial ke-
lapa parut:

1. 400 gram singkong, diparut dengan tekstur 
kasar. Singkong juga bisa Anda gunakan untuk 
membuat atau mengolah resep singkong parut 
keju atau resep singkong keju spesial.

2.  200 gram tepung beras.
3.  200 gram kelapa parut kasar.

Resep Kue Resep Kue 
Awug-awug Awug-awug 
Singkong Spesial Singkong Spesial 
Kelapa ParutKelapa Parut

Ini adalah satu di antara sekian ban-
yak resep masakan khas Indonesia. 
Namanya adalah kue awug-awug. 

Terbuat dari singkong yang dimasak 
dengan cara dikukus, tekstur makan-
an ringan ini terasa kenyal dan legit. 
Ditambah dengan kelapa parut, cita 
rasa gurih semakin menonjol. Selain 
itu, cemilan ini juga cocok disajikan 
sebagai hidangan berbuka puasa.
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4.  150 gram gula merah, disisir kasar.
5.  50 gram gula pasir.
6. 1 sendok teh garam atau secukupnya.
7.  Daun pisang secukupnya untuk membungkus.

Bahan pelengkap yang harus disiapkan
1.   150 gram kelapa parut.
2.   5 buah mata nangka, dipotong kecil bentuk 

kotak.

Cara membuat atau mengolah resep kue awug-
awug singkong spesial kelapa parut:

1.   Panaskan 

air di dalam panci untuk mengukus hingga 
mengeluarkan uap.
2.   Siapkan daun pisang sebagai pembung-
kus.
3.   Masukkan singkong parut, tepung beras, 
kelapa parut, gula merah, gula pasir dan ga-
ram ke dalam satu wadah.
4.   Aduk semua bahan tersebut hingga ter-
campur rata.
5.   Letakkan adonan tersebut ke permukaan 
daun pisang, bungkus, semat dengan lidi.
6.   Kukus lebih kurang selama 25 menit atau 
sampai matang (bergantung jumlah awug-
awug yang dikukus), gunakan api sedang.
7.   Buka bungkus awug-awug yang sudah 
matang.
8.   Taburkan potongan buah nangka dan ke-
lapa parut di atasnya.
9.   Awug-awug singkong spesial kepala pa-

rut siap dihidangkan. 

Tips membuat atau mengolah resep kue awug-
awug singkong spesial kelapa parut:

1.   Supaya mudah dilipat saat digunakan untuk 
membungkus, panaskan daun pisang supaya 
teksturnya menjadi lentur dan tidak mudah 
sobek.

2.   Bila suka dengan cita rasa yang lebih manis, 
Anda boleh menambahkan jum- lah 
gula merah atau gula awug singkong spesial kelapa parut:

1.   Panaskan 
gula merah atau gula 
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1. Jauhi Hak 
Tinggi

Kalaupun terpaksa ha-
rus mengenakan hak tinggi, 
sesekali lepaskan agar jari 
kaki punya kesempatan 
untuk istirahat. Sekalipun 
ukurannya longgar, bentuk 
sepatu hak tinggi menye-
babkan jari selalu menekuk 
sehingga aliran darah tidak 
lancar.

2. Pilih sepatu 
yang longgar

Sepatu yang terlalu ket-
at di bagian ujung membuat 
jari kaki sering mengalami tekanan 
saat melangkah, apalagi saat ber-
jinjit. Akibatnya aliran darah di tem-
pat itu kurang lancar sehingga jari 
mudah kram.

3. Jaga keseimbangan 
cairan tubuh

Kekurangan cairan tubuh juga 
merupakan faktor risiko terjadinya 
kram otot, termasuk di jari kaki. 
Perbanyak minum air putih teruta-
ma saat melakukan olahraga berat 

dan banyak mengeluarkan kerin-
gat.

4. Cukupi kebutuhan 
mineral tubuh

Salah satu pemicu kram pada 
jari kaki adalah kekurangan mineral 
terutama kalsium, kalium dan mag-
nesium. Asupan minimal yang dis-
arankan adalah 1.000 mg kalsium 
dan 4,7 gram kalium setiap hari. 
Khusus magnesium, anjuran per 
harinya adalah 400-420 mg untuk 
pria dan 310-320 mg untuk wanita.

5. Olahraga jari kaki
Tidak butuh peralatan khusus 

untuk melatih kelen-
turan dan kekuatan jari 
kaki. Cukup dengan 
menggerak-gerakkan-
nya untuk mengambil 
handuk atau kelereng 
di lantai sambil berdiri 
misalnya, atau gerak-
kan saja sesuka hati 
sambil duduk santai 
menonton.

6. Pijat atau 
rendam di air 
hangat

Banyak cara untuk 
melancarkan pere-
daran darah di kaki, 

namun yang paling mudah dan 
nyaman untuk dilakukan adalah 
sering-sering memijatnya. Cara lain 
yang cukup menyenangkan adalah 
sering-sering merendam dalam air 
hangat.(*)

Faktor Penyebab dan Cara 
Mengatasi Kram Pada Kaki
Kram adalah kejang (spasm) otot yang bersifat menda-
dak dan terasa sangat sakit. Daerah yang paling sering 
kram adalah otot betis di bawah dan belakang lutut. 

Nyeri kram dapat berlangsung beberapa detik hingga 
menit dengan keparahan bervariasi. Kram dapat dise-
babkan oleh banyak hal, antara lain otot yang kelelah-

an, penggunaan otot yang berlebihan, kurangnya elek-
trolit tubuh (Ca dan K) karena keluar melalui keringat, 
penumpukan asam laktat (hasil metabolisme di otot), 
terganggunya oksigenisasi jaringan otot dan tergang-
gunya sirkulasi darah ke jaringan otot. Beberapa cara 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi kram adalah:
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Desa Sedayu, Keca-
matan Arjosari, Kab. 
Pacitan, patut ber-
bangga atas peng-
hargaan yang mere-

ka raih baru-baru ini.  Desa Sedayu 
yang mewakili Kabupten Pacitan 
berhasil meraih Juara III lomba Go-
tong Royong Masyarakat tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2013.  
Prestasi yang membanggakan ini 
tak ayal juga memberikan kesan 
tersendiri bagi Endang Surjasri, 
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Pacitan.

“Saya secara pribadi pasti-
nya sangat senang dan bangga 
karena Desa Sedayu yang 
mewakili Kabupaten Paci-
tan berhasil meraih juara III 
dalam lomba Gotong Roy-
ong Masyarakat 2013 di 
tingkat Provinsi Jawa Timur. 
Saya bangga dan salut 

s e k a l i .  
S a y a 

rasa itu juga bisa menjadi motivasi 
desa-desa yang lain untuk terus 
berlomba dalam hal kebaikan, 
karena memang gotong royong 
yang menjadi ciri bangsa ini sudah 
mulai memudar,” ungkapnya.

Perempuan yang lahir 22 Feb-
ruari 1970 ini memaparkan sedikit 
tentang Kabupaten Pacitan.  “Ka-
bupaten Pacitan ini wilayahnya 
tidak luas, tidak juga ramai sep-
erti kota-kota besar lainnya.  Pen-
duduknya kebanyakan sebagai 
Pegawai Negeri dan sebagian lebih 
memilih profesi sebagai petani atau 
sebagai pekerja batu bagi mereka 
yang tinggal di sepanjang sungai. 

Di sini (Kabupaten Pacitan) 
memiliki potensi sebagai 

tujuan wisata, khusus-
nya untuk wilayah laut 
selatan, ditunjukkan 
dengan  banyaknya 
wisatawan asing 

yang berkunjung.  

Meskipun demikian, untuk seman-
gat gotong royong masih terasa 
sangat kental sekali,” ujarnya.

Menjadi lulusan APDN tentu 
memberinya tidak sedikit ilmu ten-
tang pemerintahan. Kiprahnya di 
lingkungan pemerintahan pun me-
warnai perjalanan karir seorang 
Endang Surjasri. Sebelum menja-
bat sebagai Kepala Bapemas dan 
Pemerintahan Desa, perempuan 
yang memiliki semangat kerja yang 
tidak kalah dengan kaum adam ini 
pernah menjadi staf pribadi Bupati 
Pacitan, staf Bagian Tata Pemerin-
tahan Sekda Kabupaten Pacitan, 
Kasi Promosi Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, Kasubag Analisa 
Jabatan Bagian Organisasi Sek-
retariat Daerah dan Kasi Ekonomi 
Pembangunan Kantor Penelitian 
& Pengembangan.  Selain itu juga 
pernah diamanahi sebagai Camat 
Tegalombo, serta masih banyak 
lagi sederet prestasi yang per-
nah diraihnya. Februari 2013  dia 

didapuk menjadi Kepala 
Bapemas dan Pemerin-
tahan Desa Kab. Pacitan.

“Ya, saya akan 
berusaha semaksimal 
mungkin dalam mem-
berdayakan masyara-
kat Kabupaten Pacitan 
sehingga bisa mense-
jahterakan semuanya 
(masyarakat) secara 

merata,” tutur perempuan 
yang nampak selalu ener-

jik ini.(hpy)
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