
 

 

Menu Edisi Ini 

Community 
Enlightening, Sustaining, and Empowering 

Saatnya	  Menata	  Desa	  
ACARA rapat koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis 
Masyarakat resmi dibuka tadi malam di Jakarta, Senin (23/9). Acara yang 
dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tarmizi A 
Karim ini diharapkan bisa menjadi wadah yang mengoordinasikan penataan 
ruang bagi kawasan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
 “Saya berharap acara ini bisa merekomendasikan beberapa hal urgen 
bagi upaya peningkatan social capital warga desa. Kita akan bangkitkan social 
capital warga desa. Kita akan bantu menata ruang desa berbasis masyarakat 
melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan,” kata Tarmizi ketika 
membuka acara. 
 Acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. 
Kebanyakan peserta adalah pejabat publik, yakni beberapa Ketua Bappeda, 
Ketua DPRD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) daerah,serta 
beberapa staf SKPD di daerah yang concern pada pembangunan pedesaan. 
“Tujuan kita adalah melakukan koordinasi dan sinergi. Makanya, keberadaan 
peserta dari berbagai stakeholder sangat penting untuk kegiatan ini,” kata 
Tarmizi lagi. 

Berlanjut ke halaman 2 
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PSP3 akan 
menerbitkan buku 
dan jurnal tentang 
PKPBM  

P S P 3 -‐ I P B 	  

SUNGGUH keliru 
mereka yang menilai 
keterbelakangan desa 
disebabkan oleh 
ketertinggalan orang 
desa dalam menyerap 
informasi. Mereka yang 
berpendapat demikian 

adalah mereka yang tak pernah 
berkunjung ke desa. Mereka tak melihat 
kenyataan bahwa desa adalah ruang yang 
terus menjadi mata air bagi kemajuan 
kota. 
 Saya bersepakat dengan 
pernyataan Robert Chambers (1979), 
bahwa desa telah menjadi korban 
penjungkir-balikan (putting the last first) dari 
pihak luar desa (outsiders) yang mengaku 
serba tahu tentang desa. Mereka, para 
outsiders ini, sering merasa lebih tahu dan 
merekayasa desa. Pengetahuan warga desa 
lalu diabaikan dan tak pernah mendapat 
porsi yang semestinya, yakni sebagai 
mercusuar bagi masyarakat untuk 
melangkah maju. Padahal, pengetahuan 
orang-orang kota itu justru memiliki 
banyak bias, di antaranya adalah (1) bias 
ruang, (2) bias proyek, (3) bias personal, 
(4) bias musim kering, (5) bias diplomatis, 
dan (6) bias profesional. 
 Menarik untuk ditelaah tentang 
bias ruang, bias proyek, dan bias personal. 
Jika dilihat secara spasial, kota lebih 
diuntungkan oleh pembangunan. 
Paradigma pembangunan selalu 
menekankan pada aspek fisik dan 
pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. 
Infrastruktur diprioritaskan hanya di level 
kota. Bisakah kita mengatakan bahwa 
keterpencilan orang desa justru merupakan 
akibat dari berbagai kebijakan yang 
disusun orang-orang kota?  

Dr. Sofyan Sjaf 

Bias Kota 

PNS Inspiratif 

Kisah tentang PNS 
yang menginspirasi 
banyak orang di 
Kupang 

Foto saat 
pembukaan 
Rakornis Tata 
Ruang Pedesaan 
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merangkum prakarsa itu lalu mengarahkannya sebagai 
energi positif untuk melancarkan jalannya pembangunan.  
 Berdasarkan kebijakan di atas, fasilitasi PKPBM 
diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat 
untuk membangun serta merevitalisasi wilayahnya yang 
sudah ada secara partisipatif melalui pendekatan kawasan, 
yaitu membentuk simpul yang dapat melakukan ikatan 
kerjasama antar desa-desa dalam satu kawasan tanpa 
ditentukan batas administrasi pemerintahan, melainkan 
berdasarkan fungsi, ciri, karakteristik dan potensi ekologi 
kawasan.  
 Melalui kawasan, jaringan antar-desa bisa dibentuk, 
dengan tetap memperhatikan berbagai faktor seperti politik, 
ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Demi menciptakan 
kawasan pedesaan berkelanjutan, program ini membangun 
sinergi antara; (1) dialog pemanfaatan ruang secara 
partisipatif, (2) penguatan kapasitas, serta (3) pengembangan 
pusat pertumbuhan antar desa.  
 Pendekatan ini adalah respon dari cara pandang atas 
desa dan warganya yang telah menyejarah. Pendekatan yang 
lebih melihat kesatuan antara manusia dan ekologis ini 
bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan. 
Dimensi yang diperhatikan tak hanya mencakup penguatan 
ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, 
melainkan juga penguatan aspek sosial yakni posisi tawar 
masyarakat.  
 Penguatan daya-daya tawar (bargaining) masyarakat 
ini menyatu dengan kondisi ekologis agar pembangunan 
yang direncanakan tetap memperhatikan keberlanjutan 
sumberdaya alam dan lingkungan.  
 Sejauh ini, program PKPBM ini tidak hendak 
terjebak pada program yang orientasinya adalah 
pertumbuhan semata. Program ini juga tak hendak melihat 
warga desa sebagai obyek yang pasif. Selama ini, desa dan 
manusia yang menghuninya tidak pernah dipandang sebagai 
subyek yang memiliki hasrat dan kebebasan untuk mengelola 
dirinya. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar partisipasi dan 
niat baik untuk menata diri tersebut bisa dijelmakan dalam 
penyusunan program yang partisipatif dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
 Selain optimisme atas keberhasilan program, ada 
saja wacana tentang gagal. Dirjen PMD menekankan bahwa 
jauh lebih penting berprasangka baik dan optimis ketimbang 
memikirkan hal negatif yang belum tentu terjadi. “Terhadap 
orang yang meragukan warga desa, saya selalu katakan, 
jangan terlalu kuatir pada orang desa, tanpa melakukan 
effort untuk membantu mereka.” 
 
Semoga saja kegiatan rakornis bisa membawa banyak 
manfaat bagi warga desa. Semoga! 
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Pertanyaan yang kemudian mencuat, 
bisakah waktu tiga hari digunakan untuk membangun 
koordinasi dan sinergi? Tentu saja, ada optimis dan juga 
pesimis terhadap setiap kegiatan. Yang tak kalah penting 
adalah bagaimana merancang kegiatan yang kemudian bisa 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang 
ditujukan untuk menata sekaligus mengatur ruang sehingga 
bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat. 
 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis 
Masyarakat (PKPBM) dilaksanakan berdasarkan Amanat 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 
Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Program ini 
dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 
bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan 
Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB). 
 Sejak pertama dilaksanakan, program ini dimaknai 
sebagai pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas 
prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara 
partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar 
desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan 
kemitraan.  
 Di tengah situasi ketika prakarsa masyarakat 
diabaikan, program ini membuka banyak ruang untuk 
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PSP3 Rancang Buku tentang PKPBM 

2

ini punya misi idealis yakni belajar dari pengalaman, lalu 
melihat masa depan. “Harapan kami, pembelajaran akan 
melahirkan beberapa rekomendasi yang akan lebih 
memperkokoh pelaksanaan program pada masa-masa 

mendatang.  Sebab tanpa mengacu dan 
mempelajari program yang 
sudah lebih dahulu berjalan, 
maka tak ada batu loncatan 
(stepping stone) untuk masa-
masa mendatang,” katanya. 

 Yang menarik, 
bahan-bahan untuk menyusun 
buku ini diolah dari laporan 
kegiatan dari pelaksanaan 
PKPBM di berbagai daerah. 
Laporan itu lalu dipilah-pilah, 
ditelisik pembelajaran, lalu 
dikemas dengan lebih menarik.  

 Tak hanya buku, PSP3 
juga menerbitkan seri working 
paper yang isinya adalah 
berbagai kajian akademis atas 
pelaksanaan PKBM. Target dari 
working paper ini adalah 
memperkuat riset serta 
menyajikan analisis akademis atas 
pelaksanaan program. Beberapa 
peneliti meramaikan working paper 
dengan tulisan yang digali dari 

hasil riset. 

 “Kami hanya menjalankan tri dharma perguruan 
tinggi. Semoga saja buku dan working paper ini bisa 
membuka mata banyak orang tentang betapa pentingnya 
merekam dan mendokumentasikan semua program yang 
dilaksanakan,” kata Sri Anom Amongjati.(*) 

1

DEMI merekam pengalaman selama mengawal program 
Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat 
(PKPBM), Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan 
Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB) akan 
menerbitkan buku berjudul 
Merawat Kawasan, Merawat 
Harapan. Buku ini berisikan 
summary PKPBM, inspirasi, 
pembelajaran, serta tantangan 
yang dihadapi di masa 
mendatang.  

 “Buku ini berangkat 
dari harapan kami untuk 
selalu membingkai 
pengalaman. Bagi kami, 
semua pengalaman adalah 
guru yang terbaik. Nah, 
membukukan pengalaman 
bisa menjadi ajang evaluasi, 
refleksi, serta belajar 
merencanakan program 
yang lebih baik di masa 
mendatang,” kata 
Muhammad Syafar, salah 
satu penulis. 

 Buku ini terdiri 
atas empat bab. Bab 
pertama membahas tentang inspirasi dari desa. 
Pembahasannya akan mencakup filosofi, sejarah, serta 
argumentasi mengapa PKPBM penting bagi pengembangan 
kawasan perdesaan. Bab dua akan fokus menelaah 
bagaimana pelaksanaan program di beberapa kabupaten. 
Yang akan dibahas adalah hasil diskusi, aspirasi, serta 
rekomendasi dari pelaksanaan PKPBM. Bab selanjutnya 
akan mengupas hikmah dan pembelajaran. 

 Menurut peneliti PSP3 Sri Anom Amongjati, buku 

Redaksi Newsletter “Community” mengucapkan 
selamat menghadiri acara Rapat Koordinasi 

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis 
Masyarakat yang diadakan oleh Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(Ditjen PMD) dan Pusat Studi Pembangunan,  

Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian 
Bogor. 

 
Semoga Rakornis ini bisa melahirkan rekomendasi yang bermanfaat  

bagi masyarakat desa. Semoga! 
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PNS Inspiratif di Kota Kupang 
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mendapatkan air tawar. Ternyata, alat itu terpilih sebagai 
salah satu finalis Mandiri Young Technopreneur Award 
2011, sebuah ajang penghargaan yang diadakan Bank 
Mandiri bagi anak-anak muda yang telah menciptakan 
teknologi tepat guna untuk kepentingan masyarakat. 
 Frits punya dua hobi. Pertama, memperdalam pe-
ngetahuan tentang ternak. Kedua, mengutak-atik mo-tor 
bersama sejumlah anak muda. Demi menyalurkan dua 

hobinya itu, ia lalu membuat satu 
geng motor yang bertujuan positif 
yakni sering bepergian ke desa-desa 

lalu belajar bersama warga 
untuk mengatasi banyak 
masalah. 
 Niat Frits adalah 
mur-ni untuk berbagi 
pengetahuan. Bersama 
sahabat-sahabatnya se-sama 
alumnus Fakultas Peter-
nakan Universitas Nusa 
Cendana (Undana), Frits 
mela-kukan konvoi motor ke 
banyak daerah terpencil di 
bumi Timor. Beberapa 
sahabatnya adalah Gunawan 

Dwi Junianto, Semi 
Kase, Donald Mangngi, 
dan Jurgen Nubatonis. 
Mereka sama-sama 
prihatin meli-hat  kondisi 
petani dan peternak di 
Nusa Tenggara Timur 
yang sepertinya tak 
kunjung tak kunjung 
sejah-tera. 
 “NTT pernah 
menjadi sentra produksi 
ternak di era 70an. 
Budaya beternak dan 
bertani telah melekat 
erat di masyarakat. 
Namun hingga kini, 

banyak masalah yang dihadapi 
masyarakat peternak sepertinya belum terjawab oleh 
maraknya program dan bantuan pemerintah dan badan 
pembangunan lain yang sifatnya periodik”, tuturnya.  
 Serangkaian diskusi yang dilakukan sepuluh 
tahun silam menyadarkan mereka bahwa sebagian besar 
program dan bantuan tersebut belum berhasil mentransfer 
ilmu praktis yang dibutuhkan petani dan peternak untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi 
secara mandiri. 
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JIKA banyak anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang 
terjebak dengan birokrasi dan rutinitas kerja di kantor, 
seorang PNS di Kupang justru menginspirasi banyak orang 
melalui kegiatan geng motor. Jangan terkejut, ia membuat 
geng motor yang rajin ke desa-desa dan secara aktif 
melakukan penyuluhan peternakan, mendorong ekonomi 
para peternak, serta memberikan jawab atas banyak masalah 
desa. Tak heran jika ia telah memanen penghargaan dari 
pemerintah dan lembaga 
internasional. 

 

 SENYUM lebar 
langsung nampak di wajah 
pria itu ketika sejumlah 
masyarakat datang 
berkunjung ke rumahnya. 
Di rumah, yang kerap 
disebutnya sebagai markas, 
ia menanti bersama 
sejumlah anak muda yang 
tergabung dalam Geng 
Motor Imut. Mulanya 
aku heran mendengar kata ‘imut’ 
sebab menge-sankan kalau 
geng itu beranggotakan 
gadis-ga-dis ABG. Ternyata 
Imut adalah singkatan da-ri 
Aliansi Masyarakat Peduli 
Ternak. 
 Lelaki itu bernama 
Noverius Nggili. Ia kerap 
dipanggil Frits. Ketika 
kutemui, ia masih 
mengenakan pakaian dinas 
pegawai negeri sipil. 
Rambutnya dipotong pen-
dek. Padahal, kata banyak 
orang, ia memelihara 
rambut panjang. Ternyata, ia 
sengaja memotong pendek. 
“Biar nampak unik,” katanya 
sembari mengisap rokok 
kretek. 
 Saat bertemu, ia menunjukkan alat sederhana yang 
dibuatnya untuk mengubah air laut menjadi air tawar. 
Banyaknya warga yang tinggal di pulau kecil yang 
mengalami krisis air telah memberinya banyak inspirasi 
untuk membuat alat sederhana yang kemudian bisa 
diterapkan warga. Bersama rekannya, ia menghasilkan alat 
itu dari bengkel inovasi yang didirikannya. 
 Alat itu menjadi solusi tepat dan murah bagi banyak 
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT yang sulit 
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berbagai aturan. Meskipun, dalam beberapa percakapan, 
ia juga mengakui kalau aturan-aturan birokratis kerap 
menghambat seorang pegawai untuk berimprovisasi. 
 “Memang, banyak yang harus dibenahi. Namun 
kita harus yakin bahwa kita bisa berbuat banyak kebaikan. 
Ada banyak lapangan pengabdian yang bisa kita pilih. 
Selagi kita punya pengetahuan, maka harusnya kita 
banyak berbagi,” katanya. 
 Frits memang menginspirasi. Ia melakukan 
banyak kegiatan yang kemudian menjadi arena baginya 
untuk mengekspresikan idealisme, serta niat tulusnya 
untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Sungguh 
beruntung bisa bertemu dengannya di Kupang. 
 Pertemuan itu meninggalkan jejak mendalam 
bagiku. Ketika berkunjung ke banyak desa, aku 
menemukan banyak pribadi-pribadi hebat yang 
memahami alam, dan mengalir bersamanya. Di Bogor, 
aku bertemu seorang pria yang melestarikan varietas kopi-
kopi lokal dengan cara pertanian tradisional, tanpa bahan 
kimia. Di beberapa pulau di Indonesia timur, aku bertemu 
banyak nelayan hebat yang punya banyak strategi ketika 
badai sedang berkepanjangan.  
 Dunia memang akan berubah apabila ada 
sejumlah orang baik yang bekerja dengan ikhlas dan 
menginspirasi sesamanya. Mereka adalah oase bagi kita 
untuk menemukan mutiara bahwa di tengah dunia yang 
penuh kekeruhan, selalu saja ada kejernihan yang 
memancar pada pribadi-pribadi yang setia berbagi 
pengetahuan kepada sesamanya. 
 
 

1

“Kita sama tahu kalau ada banyak riset-riset yang tersimpan 
di lemari-lemari perpustakaan kampus kita. Sayangnya, riset 
itu hanya disimpan begitu saja. Malah dipenuhi debu. 
Banyak hasil penelitian yang menumpuk di perpustakaan 
kampus tapi tidak menghasilkan perubahan apa-apa bagi 
para peternak dan petani di pelosok NTT. Makanya, kami 
ingin berbagi ilmu itu kepada masyarakat,” katanya. 
 Bersama sahabatnya, ia membentuk Geng Motor 
Imut pada tahun 2010. Syarat untuk menjadi anggota 
simpel. Minimal memiliki dua ekor ternak, bersedia untuk 
berbagi pengetahuan, serta suka berkelana dengan motor. 
Dengan motto ‘Tapaleuk urus ternak’, Geng Motor Imut telah 
mengunjungi 44 desa dan kelurahan di sebilan pulau NTT. 
Inovasi mereka tidak hanya pada ternak, tapi juga 
merambah ke peningkatan perbaikan kesejahteraan 
peternak. 
 Kelompok ini juga membangun jaringan dengan 
banyak kelompok baik di Kupang, maupun di luar negeri. 
Bahkan lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) yakni Food and Agriculture Organization (FAO) 
bekerjasama dengan mereka melalui program Regional 
Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast 
Asia untuk memperkenalkan penggunaan biogas sebagai 
mata pencaharian alternatif dan solusi atas langkanya bahan 
bakar minyak. 
 
Ranjau Birokrasi 
 Yang mengesankanku adalah di sela-sela misi 
idealisnya di kelompok Geng Motor Imut, Frits dan rekan-
rekannya tetap menjalani profesinya sendiri. Setiap harinya, 
Frits berkantor di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.  
 
 
 
Ia menjalani hari sebagai seorang birokrat yang setia dengan 
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Dirjen PMD berjabat-tangan dengan semua 

peserta 

Beberapa	   panitia	   berpose	   di	  
sela-‐sela	  acara	  

Saatnya	  Menata	  Ruang	  Pedesaan	  

Suasana saat pembukaan acara Rakornis 
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Peneliti IPB berpose seusai makan malam 

Ditjen PMD tersenyum saat menyapa 
semua peserta 

Suasana saat pembukaan acara 
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Orang Desa, Orang Kota 

2

yang lebih hebat. Yang dibangun oleh peradaban ini adalah 
kuasa tentang diri yang lebih, lalu memandang rendah yang 
lain, tanpa melihat bahwa yang lain itu boleh jadi adalah 
mata air inspirasi. Orang kota yang mengklaim diri moderen 
itu telah lama kehilangan kepekaan serta nurani yang mudah 
basah oleh tetesan embun kebaikan. Mereka lama menjadi 
karang yang selalu berdiri kukuh, namun alpa untuk 
menyapa gelombang yang setiap saat membelainya. 

 Kita tak banyak bertanya dalam diri, mengapa harus 
memandang remeh yang lain? Mengapa kita tak memandang 
kebaikan dan ketulusan sebagai senyawa yang akan 
menjadikan kaki-kaki seseorang amat kokoh untuk berpijak 
laksana karang di samudera kehidupan? Mengapa mereka 
yang di kota itu tak belajar ikhlas dan memperlakukan semua 
orang sebagai sahabat sebagaimana yang di desa itu? 

 Hari ini aku 
banyak merenung. Aku 
adalah orang desa yang 
kemudian tinggal di kota 
demi sesuap nasi. 
Kupahami benar 
bagaimana sikap orang kota 
pada orang desa, 
kendatipun orang kota itu 
justru berakar di desa. 
Selama beberapa hari, aku 
berkeliling ke banyak pulau-
pulau kecil. Warganya 
demikian hangat ketika 
kutemui. Semua rumah 
yang kusinggahi 
menyediakan penganan. 

Mereka seolah tak rela ketika kukatakan bahwa aku hendak 
beranjak pergi. Mereka menahan langkahku hanya karena 
makanan telah disiapkan untuk dicicipi. Padahal, aku tak 
memberi apapun pada mereka. Dan mereka pun akan 
tersinggung jika aku hendak membayar semua kebaikan itu. 

 Perjalanan ke desa-desa dan pulau-pulau semakin 
membuka mataku untuk lebih lebar menatap kenyataan. Aku 
mulai mempertanyakan makna kemajuan dan peradaban hari 
ini. Kutentang pula pandangan yang menilai seseorang dari 
kehebatannya ketika memasuki sirkuit pengejaran materi dan 
kemegahan. Kulihat dunia dengan cara baru. Mereka yang 
hebat adalah mereka yang berumah di desa, mereka yang 
memperlakukan semua orang sebagai saudara, mereka yang 
membuka pintunya ketika ada yang hendak berkunjung. 
Mereka adalah sosok yang melakukan hal-hal baik, tanpa 
mengharap apapun. 

 

Apakah anda punya pengalaman berkunjung ke desa? 

 

Yusran Darmawan 
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ANDA ingin tahu seperti apakah makna ketulusan? 
Sempatkanlah waktu untuk ke desa-desa. Jangan terkejut 
ketika banyak yang menyapamu, lalu mengajakmu ke 
rumahnya. Di situ, kamu akan dijamu dengan makanan 
yang paling enak. Pelayanan terbaik diberikan. Makanan 
terenak juga dikeluarkan.  

 Tak hanya itu. Sang pemilik rumah akan 
menemanimu berbicara hingga kamu mengantuk dan 
terlelap. Setelah kamu bangun, kembali ia menghidangkan 
makanan terbaik. Ia akan memperlakukanmu sebagai tamu 
besar yang harus dilayani. Untuk semua pelayanan itu, tuan 
rumah tak meminta bayaran sepeserpun. Ia melakukannya 
dnegan ikhlas. Ia semata-mata hanya ingin bersahabat 
denganmu. Tak lebih. Bukankah itu sebuah ketulusan dan 
keikhlasan tanpa syarat? 

 Mereka yang 
berkunjung ke desa-desa 
pastilah paham bahwa 
selalu ada ketulusan dan 
penerimaan yang amat 
tinggi pada siapapun 
tamu yang datang. 
Mereka yang berumah di 
desa masih memelihara 
jaringan kekerabatan, 
lalu memperluasnya 
pada titik di mana 
semua orang bisa 
menjadi saudara. 
Mereka menghargai 
orang kota yang datang 
berkunjung lalu 
memastikan bahwa semua yang datang itu dihinggapi 
kenyamanan. 

 Namun, seringkali ada banyak tanya yang tumbuh. 
Apakah orang-orang desa menemui perlakuan yang sama 
ketika berkunjung ke kota? Apakah orang desa akan 
menemui ketulusan yang sama sebagai balas atas apa yang 
pernah diberikannya di desa? 

 Mereka yang di kota seringkali merasa lebih 
beradab, lebih berpendidikan, lebih moderen, lebih hebat, 
lebih kaya, dan lebih segala-galanya. Mereka yang di kota 
sering memandang sebelah mata mereka yang datang dari 
desa. Hanya karena pakaian yang yang lebih mahal dan 
mentereng, orang kota itu kerap memandang hina orang 
desa yang berpakaian sederhana. Hanya karena merasa lebih 
kaya, mereka yang di kota itu akan menertawakan orang 
desa yang datang membawa pisang dan ubi sebagai tanda 
ketulusan dan tali kasih. 

 Orang kota sedang membangun peradaban yang 
materialistik yang ditopang oleh pandangan tentang diri 


