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Inspirasi	  Banyuwangi	  
BISAKAH pembangunan terus dikejar sembari melibatkan seluruh 
masyarakat? Bisakah mencapai banyak target pembangunan dengan anggaran 
daerah yang serba terbatas?  
  
Bertempat di Hotel Aston, Cengkareng, Rabu (24/9), Bupati Banyuwangi 
Abdullah Azwar Anas membawakan materi tentang pentingnya menata 
kawasan pedesaan di acara Rakornis Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 
yang diadakan Ditjen PMD. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas 
sembari mengajukan beberapa bukti foto tentang pencapaian Banyuwangi.  
 Menurutnya, pembangunan digerakkan oleh beberapa hal penting, 
yakni nilai kemanfaatan bagi publik (public value), partisipasi seluruh 
masyarakat, serta kepemimpinan (leadership) yang kuat. Tanpa ketiganya, 
target pembangunan tak akan bisa tercapai. Ia juga menekankan pentingnya 
kreativitas serta inovasi dalam menjawab persoalan, yang disebutnya sebagai 
faktor penting bagi upaya pencapaian target pembangunan. 
 “Kalau cuma andalkan APBD, maka kami tak bisa berbuat banyak di 
Banyuwangi. Kami mengembangkan beberapa terobosan yang bisa 
menggerakkan ekonomi, tanpa harus mengandalkan APBD,” katanya. Ia 
mengakui bahwa setiap daerah memiliki konteks yang berbeda. Di 
Banyuwangi, ia memulai pembangunan dengan memetakan persoalan. 
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DIREKTUR Jenderal 
Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa (PMD) 
Turmizi A karim 
memiliki cara tersen-
diri untuk menyam-
paikan pesan. Ia 
kerap menggunakan 
berbagai analogi dan 

kisah yang membuat para pendengarnya 
sesaat merenung. 
 Dua hari silam, saat memberikan 
sambutan di acara Rapat Koordinasi 
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 
Berbasis Masyarakat di Hotel Aston 
Cengkareng, ia menjelaskan tentang 
pentingnya memahami aspirasi rakyat 
melalui cerita tentang kuping. 
Menurutnya, kuping adalah salah satu 
indra yang paling utama. Dalam keadaan 
tidur sekalipun, kuping masih tetap 
bekerja. “Lihat acara hipnotis di televisi, 
maka meskipun seseorang dihipnotis, ia 
tetap bisa mendengar. Itu bukti bahwa 
kuping memang sangat penting,” katanya. 
 Ia lalu melanjutkan, dalam 
konteks pembangunan, tugas dari fasilitaor 
dan aparat pemerintah adalah lebih 
banyak mendengar semua aspirasi rakyat. 
Aparat pemerintah jangan setiap saat 
memberi perintah. Mereka harus melatih 
kuping agar bisa mendengar dan 
memahami semua keinginan rakyat. 
“Makanya, saya setuju kalau ada yang 
mengatakan, don’t develop your people with 
your tongue, but with your ear.” 
 Di era sekarang, lanjutnya, 
masyarakat memilah-milah mana 
pemimpin yang pantas didengar, dan 
mana yang tak pantas. “Makanya, kalau 
kalian bisa menunjukkan kapasitas dan 
bisa mendengar mereka, kalian pun akan 
didengarkan,” katanya.(*) 

 

Saatnya Mendengar 

Parade Foto 
Suasana hari kedua 
pelaksanaan Rakornis 
Penataan Kawasan 
Perdesaan 

Dalam presentasinya, Dr. Ir. 
Lala M Kolopaking, MS 
menekankan tentang kedaulatan 
desa. 
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Kedaulatan Desa 
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kunjungan wisatawan yang mencari hiburan malam di 
Thailand yang hanya 14 juta orang. Malah, Indonesia jauh 
tertinggal di bawah, yang hanya bisa mendatangkan 7 juta 
orang setahun. 

 Kedua, anggapan bahwa wisata identik dengan 
fasilitas modern yang justru berjarak dengan kehidupan 
masyarakat. “Di Banyuwangi, kami mendorong tumbuhnya 
homestay. Di sekitar Pantai Merah, kami menolak 
dibangunnya hotel. Kami menyarankan wisatawan untuk 
tinggal di rumah warga atau homestay. Kami juga 
mengembangkan dormitory stay. Tentunya, kami telah 
melatih warga di hotel-hotel berbintang tentang bagaimana 
melipat handuk, melayani tamu, serta menyediakan 
makanan,” lanjut pria yang pernah jadi anggota DPR RI ini. 

 Yang menarik, ia selalu melibatkan masyarakat desa 
dalam proses pebangunan. Ia menggelar berbagai festival 
budaya dan tradisi, lalu meminta masyarakat desa untuk 
menampilkan atraksi kesenian. “Bahkan, saat pembukaan 
salah satu festival ski internasional, saya meminta 
hiburannya adalah para ibu-ibu berkerudung yang 
memainkan rebana. Para turis justru suka. Mereka sibuk ber-
selfie dengan para penampil tersebut,” katanya lagi. 

 Ketiga, pariwisata harusnya terus melibatkan 
masyarakat dan budaya. Ia mendesak agar semua hotel yang 
dibangun mesti bercirikan budaya lokal, baik dari segi 
bangunan, ornamen, hiasan, hingga suasana di dalam hotel. 

 Pemaparan bupati berusia muda ini memang 
menarik. Dalam usia singkat kepemimpinannya, ia sukses 
mengubah beberapa hal. Ia menjadikan Banyuwangi sebagai 
destinasi wisata internasional. Ia berhasil mengemas Pantai 
Merah menjadi lebih menarik sehingga dikunjungi banyak 
wisatawan internasional. Ia juga membangun infrastruktur 
penunjang seperti bandara dan jalan-jalan mulus ke beberapa 
obyek wisata. Malah, ia juga berhasil membangun satu 
bandara dengan konsep eco-friendly. Saat ini, bandara itu 
telah disinggahi dua maskapai penerbangan yakni Wings Air 
dan Garuda. 

 Beberapa peserta diskusi mengakui kalau 
presentasinya sangat menginspirasi. Ia sukses 
membangkitkan semangat banyak peserta untuk 
mengembangkan konsep local culture dan local people based itu 
di daerah masing-masing. Bagi sejumlah peserta, penjelasan 
Bupati Banyuwangi ini sangat menarik, sebab ia tidak 
menjelaskan banyak teori-teori pemerintahan. Ia 
menampilkan pengalaman serta pembelajaran yang 
didapatnya selama menjadi bupati. “Materinya sangat 
menginspirasi,” kata seorang peserta diskusi.(yd) 
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Di Banyuwangi, ia memulai pembangunan dengan memetakan 
persoalan. 
“Selama ini orang menganggap bahwa indikator keberhasilan 
pembangunan adalah ketika banyak mal dan pusat 
perbelanjaan. Padahal, kontribusinya pada peningkatan 
ekonomi sangat sedikit. Makanya, kami menolak mal,” 
katanya.  Hasil kajian dan pemetaan masalah yang 
dilakukannya berujung pada didorongnya sektor pariwisata 
untuk menggenjot ekonomi daerah.  

 Hanya saja, ia menekankan pentingnya wisata 
berbasis budaya dan masyarakat lokal. Ia menolak 
dibangunnya hotel kelas melati sebab berdasar kajian yang 
dilakukannya, hotel itu justru menyuburkan praktik prostitusi. 
Ia hanya mengijinkan pembangunan hotel berbintang di 
kawasan tertentu.  

 Menurutnya, sektor pariwisata di tanah air tidak 
digarap dengan serius. Ia juga memaparkan beberapa gagasan 
menarik tentang wisata. Pertama, ada anggapan bahwa wisata 
identik dengan minuman keras dan hiburan malam. Padahal, 
pengalaman di Langkawi, Malaysia, menunjukkan bahwa 
wisata justru tidak identik dengan hiburan malam. Malah, 
jumlah wisata Malaysia bisa mencapai 34 juta orang per tahun. 
Jumlah ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
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Saat seorang pemateri memaparkan tentang 

penataan ruang perdesaan 

Pemateri	   dari	   pohak	   Ditjen	  
PMD	  

Suasana	  di	  Hari	  Kedua	  

Seorang peserta memberikan respon 
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Menurutnya, semangat UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah 
gotong royong dan kerjasama, bukannya persaingan. Melalui 
kerjasama, beberapa desa bisa sama-sama menentukan skala 
prioritas yang harus dikerjakan. 

 “Kita sama tahu bahwa kedaulatan desa itu lebih 
penting dari ketahanan desa. Kalau ketahanan, maka desa 
cukup membeli pangan dari luar lalu menyimpannya. Kelak 

akan muncul pertanyaan dari 
manakah uang untuk membel 
ketahanan itu. Sementara 
kedaulatan terpenuhi ketika 
warga desa bisa memenuhi 
kebutuhannya sendiri yang 
semangatnya tak bisa 
dilepaskan dengan semangat 
kerjasama antar desa. Saya 
setuju dengan Ibnu Khaldun 
yang mengatakan, kedaulatan 
itu seiring dengan 
kemakmuran,” kata pengajar 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 
ini. 

 Demi mencapai 
kedaulatan itu, semua pihak 
mesti keluar dari cara 
persepektif  lama tentang 

desa. Bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat desa itu 
tidak saja terkait pembangunan ekonomi, tapi juga mesti 
dilandasi pembangunan sosial budaya yang berkarakter, serta 
beriringan dengan konservasi dan rehabilitasi kerusakan 
sumberdaya lahan, serta dinamika politik lokal. 

 Gagasan Lala ini sangat menarik sebab 
keseimbangan ekologis kerap terabaikan dalam 
pembangunan. Selama ini, ada anggapan bahwa 
pembangunan selalu melahirkan bencana lingkungan, yang 
nantinya akan merugikan masyarakat desa sendiri. Dengan 
memperhatikan aspek dukungan manusia, daya dukung 
ekologis, maka pembangunan bisa menjadi lebih humanis. 

 Yang menarik, presentasi Lala diikuti dengan refleksi 
dari pengalaman Ditjen PMD dan PSP3 IPB di lebih 50 
kabupaten se-Indonesia. Pengalaman itu mengajarkan bahwa 
seringkali gagasan-gagasan partisipasi dan pembangunan 
kawasan itu terkendala oleh dinamika politik lokal, 
khususnya seringnya pergantian birokrasi di level daerah.  

 “Kami pernah bekerja sama dengan satu daerah. 
Kami sudah melatih mereka selama setahun. Ternyata, 
setahun berikutnya, semua pejabat itu malah diganti. Kami 
harus mulai dari awal. Untungnya, pejabat daerahnya tetap 
menganggap ini penting sehingga prosesnya bisa dimulai dari 
awal,” katanya.(yd) 
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Di masa mendatang, pengembangan kawasan perdesaan 
harus dikelola dnegan lebih baik. Demi membangun basis 
data yang kuat, warga desa bisa menggunakan berbagai 
perangkat teknologi inklusif, salah satunya adalah teknologi 
drone atau pesawat tanpa awak. 

 Kepala Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan 
Pedesaan (PSP3) Dr. Ir, Lala M. Kolopaking, MS 
menyampaikan gagasan 
itu di hadapan beberapa 
perwakilan pemerintah 
daerah di Hotel Aston, 
Cengkareng, Rabu (24/9).  
Ia mengatakan, bahwa 
teknologi drone bisa 
digunakan untuk meme-
takan kondisi ekologis, 
vegetasi tanaman, serta 
bisa membantu penyu-
sunan perencanaan partisi-
patif di tingkat desa. 

 “Undang-Undang 
mengamanahkan untuk 

membuat Rancangan 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan (RPKP). Nah, 
foto udara yang di-
dapatkan melalui drone bisa dikembangkan menjadi peta, 
lalu diolah secara partisipatif bersama warga desa," katanya. 
Ia juga mengungkapkan bahwa gagasan tentang drone desa 
ini bersinergi dengan gagasan presiden terpilih yang 
menginginkan adanya peta yang kuat di level desa. 

 Selain membahas pentingnya teknologi dalam 
penataan ruang, Lala mengungkapkan beberapa hal yang 
menjadi asumsi bersama terkait penataan kawasan 
pedesaan. Pertama, pembangunan kawasan bukanlah hal 
yang baru. “Sejak dulu masyarakat kita sudah mengenal 
konsep kawasan. Kita bisa melihatnya pada pengaturan air 
untuk sawah. Mereka sudah terbiasa menjalin kerjasama 
antar desa,” katanya. Makanya, ide kawasan ini sangat 
terbuka untuk dikembangkan. 

 Kedua, saatnya semua kelompok saling berbagi 
kelebihan dan berbagi kepentingan. Setiap kelompok pasti 
memiliki modal sosial (social capital) yang kokoh. Jika 
semua kekuatan itu digabungkan bersama, pastilah 
pembangunan pedesaan akan menjadi lebih tinggi 
akselerasinya. 

 Ketiga, semangat kebersamaan dan gotong royong 
haruslah dilakukan harus dikembangkan bersama seluruh 
stakeholder dan masyarakat luas. Sebab gotong-royong 
adalah fundasi budaya bersama yang harus terus dirawat 
demi menguatkan pembangunan.  

Kepala  PSP3-IPB Dr. Ir. Lala M. Kolopaking , MS 
saat membawakan presentasi 


