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ABSTRAK

Penelitian ini berfohts pada kegiatan ekonomi di pedesaan. Obyek Welitian adalah desa
Hmdlo Sai Kecmrutan MenSanti Kahqaten GresiL Penelitian ini rncnaik karena ailanya
potensi tann un Lontar sluas h!tung lehh delapn puluh hektat, yong tanyata daryt
n erup*al inspirasi tumlv Wngketpr bgi pndudllk setefiNt. Hasil dari tanaiun Ltntar
yang utan4 diunggulkafi adalah minuna'r'. yang berasal dai dcresan bunga ltrntar
Minunan ini daryt nenjadi dr/t bntuk atau jenis, yakni legen dtn toak. lzgen, sebagian
nasydroktt nasih mengidentiklannya dangan t@k, padahal toak netnilik efek nemtbuk*an
bagi Wminumnya, enenttn bgen tidal T@k adalah leY Wng tebhnengalami lerfientasi
selelah didin*an *kitt htan unJ<tu 3 jam. Lagen dan toak,tcllth nenjadi sut11fur
penghitlury pnduduk dex Hendro Sari *ctn turun temutun dai gmerasi ke generui.
OIeh ktrcny:a, kztika krisis terjadi, kenumryn Frenryn-Fremputn di de* ini dabm htl
neno,gk dan neranu bumbu nemfuun brktlr tai*ndiri. Makin lana muncullah Wgusaha
un ang4lnrung lcgefl fia Wn t@k, Wng didahnnya dilengkapi dengan mEnu ayam

Wnggang dan mgam iktn.
Kata Kanci ; rd6isi, rcWisi, Ionttr, ektnani, flnt

ABSIRACI

This research frcays on economia actioitics in rural arcas. The owct ol this research is
Hmdro fui oilbge, Dithict of lvkngonn, Cr*ik Regency. This re*srch is interesting
bcn* there uns pobntial for paln pbnts E apyotinitely eighty ocres, ahich in ftct, 6n b
an is?iration of eurce ol lioelihood ht local society. The most excelbnt res/It fom paln
plsntis E drink tlal cone lrom lcqqd tree to ettuact sp ol the palm fotxt. These dinls can
be aDolotms or tyFs, natwly leg.n (unfenotEd Fln uine) and tu| (hnnenkd WIm wine).
Sotnc fople still iltcntiu y with tek, ltldeas te* has a heady efect Ior 0u dinkers, uhile
lcgen k not. Tek k bgel tut has undagotu lenentation qfer settling annnd utithin 3
hotts. Izgen and t@Lhas bea the sour.z ollioelilu)od ol the Hendrc Sari vi agers lereilitary
frotn gersstiotl to genzntion. 'lhet4orc, @len lle crisis n./'s @oned, the ability of tlt?
t@ften in th* t illtge in t nns oI.@king and mit seasoning are brought thc blcssings hl
tfumeloes. As the timc wnt on, entreryneurs emcrgeil the stalls of tMl and bgen, L.hichis
yeprcduithnenu of grilbd chicl<cn adwieties Efsh.
f,evtotd : Wsitionin& rcWitioningr' loittar, economic,srtot.

') Staf P.tAeiar Pada Eakttttas Ekononi Urriocrsitas 45 Sunbayq
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PENDAIIULUAN

Dinanaoun krGis ada.lah s€buah

pemootan yairg petlu diwasPadai. Akibat
krisis antara lain adalah kelaParan,
k4ddskina&pgrgagSl|rdndanlaiminalihs,
meskipun pada sebagian masyarakal ada

yang diuntungkan oleh kondisi krisis.
Persoalan yang timbul sebagai damPak
dari krisis dapat diatasi dmgan cara

urenggiatkan aktivitas yang daPat
fi eniamin kontinuitas kehduPanekonomi
nusfdakat Kcntiruibsldidlpand.drEli
pada gilirannya afan rnmingka*an daya

beli dan leseiahter-aan masyaralat yant
bersangkuian.

Banyak aNi ekonomi sePakat bahwa
s€ktor pertanian dianSSaP Palin8 tallan
terhadap gurrcangan. Indonesia adalah
n ara besar dmgan mga.m daerah merg-
hasilkan ragam komodrtas P€ anian
dan budaya- Seb€tulnya, dat'i dua Poin
ini saj4 yakni pettanian dan budaya,
apabila ditangani dmgan serius, akan

daFt rs\g8iad€n lehicfupan ekrrnmi
masyarakaL Dengan demikian, maka
IcmalfiNrandank€aeithts-aanqEsyarakal
dapat tercapai.

Pefi@.lann}?adalahbahwatidaksD.la
segnrar maryarakat rnamPu ltstgettali
potensi di sekitamya. SeandainyaPun
mereka mamPu mengenali Potensinya,
'tidak sehuanya memiliki keP€kaan
yang memadai' untuk mewuFdkatmya
meniadi suatu k€giatan ekonomi yang
dapat menghasilkan, berbagai sumber
mata pencahaian.

Hendrc Sari, sebuah desa yang
terletak sekitat 7 kilo meter dari
pe.batasan antara wilayah Surabaya
Barat dan Gresik merupakan sa.lah satu
dari ratusan desa yant ada di Jawa
Timur, yang berhasil menemukan
sekaligus menyadari potensi desanya.

Ach'nal D.') dan Andha P.') Rcposisi Desa Seiul Lonlar- .

Lebih jauh lagi, desa ini mamPu
lEwqudlan PoE si d€sanF nstadi suahr

kegiatan ekonomi yang menghasilkan.
Dari luas desa yang 192 hektat, 75 hektar
me.upakan luasan atea yang dihmbuhi
pohon siwalan (Lontar). Dari Pohon
inilah s€cara turun temurun srasyaratat
desa ini menuai Penghasilan untuk
menghidupi keluarganya.

Yang menarik adalah ketika sebelum
Iaisis 199, out put dari Pohon l,onbr yang

dapat dijual hanyalah minuman yang
dihasilkan dari bunga Lontat (kgen dan
Toak) dan buah Irntar. TebPi kordGi llisis
iusbu mampu menstimulasi masyaraLat
s€tempat mengemas s€demihan ruPa
out put da.ri tumbuhan t ntat tersebul

L€8en dan buah dilengkaPi dengan
rrenu komplemen khas desa, ayam dan
&an balar. Bahkan luasan area lahanyang
ditumbuhi rindang tumbuhan Lontar
plrn, ternyata F8a meru Palan daya Pilat
dan memitiki nilai iual brsendiri.

Seiak tahm 2001, kehidupan ekonomi
masyatakat setemPat mengalami
peningkatan. Warung-warung di area ini
mulai bertambah iunrlahnya. Menu yang
wajib ada pada setiaP warung adalah
minusnn leSett. Sementan hasil survey
awal, wawancara dengan para konsumen
menyatakan bahwa rasa khas leSst dan
bumbu khas ayam bakar desa ini tidak
ditemui di tempat lain.

Kini masyaralat desa ini, tak lagi
harus susah susah mengayuh sePeda ke

kota untuk meniual hasil kebunnya,
karena masyankat di luar sudah mulai
banyak mengenal desa ini. Bahkan desa

Hen&o Sari oleh masyaralat sudah
diidentikkan dengan pohon siwalan
(yang dimaksud adalah tumbuhan
t ntar). Pohon siwalan dan f'egen yang
dihasilkan sudah merupakan trade mark
desa Hendro Sari.

775



lumal Cakrcwda Vol.S No.2luni 2011 : tZ4 - 187

Beberapa fenomena yang menarik untuk
dianlati, tsriadi di desa ini :

1. H.ingga saat ini, ayam kampung dan
ragam ilan yang m€f,upalan bahan
hidangan lau-kseh.g.i tomplersrdari
minuman andalan yang dihasilkan
dari tumbulEn t ntar.jusEu dipasok
dari tempat lain, bukan dati desa
setemPat,

2. M6rr nnyaminatggsasimudambrl
epdEthddaFlartl[thrhdlpdsr
Irntar ini, mereka belum melihat
adanya Fluang yang ada di depan
mata, namun justru kebanyakan
lebih bettarik bekeda di pabrik atau
indushi pengolalBn yant juga makirl
tumbdr subur di sekita! wilayah ini.

3. Tumbululya indusbi pengolahan dan
perdruliman baru disinyah akan
memPeE€mPit arca Ial|an tumbulEn
pohon siwalan di desa ini.

4. Penyalah$uEan minuman ini oleh
sebagian konsumen pendatang
untuk EEbuk-mabukan (dikonsunrsi
sebatai arak bi*an lzgen).

Fenom€na ini sangat menfiik untuk
dikaji dan dianalisis dalam rangka
menghasil&an pemikiran ke depan bagi
sebuah desa yang sebenamya memiliki
nilai jual yang tinggi, rumun brlulcam
kontaminast Frhrmbulunmodemitas.

TIN'AUAN TEORJ

Teori yang dirujuk dalam penelitian
iniadalahboripdusarankllrsusfiJaFsdt lt
pcitioningdanpemasaranda€rall

Produk
Produk adalah s€ga.la sesuatu yang

dibwalkm kepada pasar, unhrk nEruaskan
suatu keinginan atau kebutuhan,
Ermasuk barang fisik, ja.sa, pengalaman,
acara, oran& tempaL properti, organisasi,
inloruusi dan ide (Kotler & Keller, 2008).

Berdasarkan definisi tersebut,
dikemukakan produk adalah segala
sesuatu. I-empat, juga merupalan
ploduk. Tempat dengan segala atribut
yang meliputinya dapat ditawarkan
kepada pasar (s€gmen brtentu) untuk
memuaskan kebutuhan mereLa. Dengan
demikian, dalam konteks pengkaiian
ilmu pemasaran, desa Hendro Sari dapat
dianalogkan sebagai produk.

Positioni g
Postizmg adalah tindakan nremrung

Itquwiuan dan cika perusshaan agar
m€ndapatkan tempat yang khusus dalam
pikitan pasar sasa.ran. Tujuatutya adalah
rnenempatkan merek dalah pikiran
konsumen untul memaksimalkan
manfaat potensial bagi Frusahaan
(Kotler & Keller, 2008).

*ffi'#ffiffi ,-,,o#,i?';*'i::llTl'jffi:
kuat antara suryankat petani ldrtar namun demikian dalam p."kek,..ro-
dan masyara.kat desa Hendro Sari, dengan definisi produi (yang juta
Kecamatan Menganti, Kabupaten menurut Kotler & Keller,200g), tempat
Gresik fawa Timur derrgan masyaralat dapat merupakan produk yang
lnduski yang mulai trmbuh di selitar ditawarkan. Dalam relevansinva densan
wi.layahnya, agar desa inj merdapat FElitian ini, nula desa ltendro'Sari adilah
po8itioning yang tepat di benak prcdulxrya, sementara lEmerintah pada
pasarnya? tingkat kelurahan berperan sebagai
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produs€n/ FtusalEamya"
Pandoring be*enaan dtngan benak/

pikinn pasar. Iibih Fuh lagi, Al Rie6

dan Trout (2001), nengemukatan
tnhwa rf;nitioning it not @11,,t W tto to the

prdttct, ful paitininSisutla'tyort tto ta tlE
nindolwt protFct.

Positioning adal.h usaha untuk
l|gdaFtl(an brPat dalam ruang b€nak/
pildEn pdangtE /Fo6peL thlam laihF
nya dengan penelitian ini adaLh usaha

FrErintah setemFt untul neletalkan
kesan yang Eterdalam urtang desa
Hendro Sari, di dala.gr benal atau
pikiranpara p€nguniung.

Menrasarkanruetu Daereh
Dalam kondisi bangsa yang

eerrakin urengalani pettumbulEn dan
pertembangan, didulung denSan
kenyataan pemberlakuan undang-
undarlB otonomi dletab Euka daerth-
daerah yang ada di lndonatia, secam

ekonoois dihadapkan pada suatu
tuntutan kemandirian. lnilah yant
kemudian memicu operarionalisasi
Undang-Undatrg yang salah kaprah
sehingga yant mutrcul adalah ego
masing-rusing daerab berpikir dan
bertindak tidal tepat guna tuiuan
meningkatkan PAD (Perdapatan Asli
Daerah). Cara yanS bstar nenyikapi
peorberhtuan Undang-urdang OlDi|@ri
Daerah adalah melalui Frsalngan yanS
fair antar daeralL Persaingan yang fair
s€yogianya ditumpu oleh p€ngetahuan
yan8 benar tentang ilmu Frrlaratan.

Pada priisipnya negata, daerah,
kota, maupun desa, dapat dianalogkan
sebagai suatu produk. Sebuah produl
akan laku Eiual dan dapat m€mFroleh
keuntunga& hanya apabitr ia memiliki
nilai jual. Dengan demikian negara,
daerah, kota dan desa iuga d|emiliki

Acbflon D.) dot Andlo P.') Reryisi Dcso s€iut bntn.....

nilal Nilai ini dapat Eual. Inilah yang
dina.rrakan dengan value, Dalam tataran
sebuah negara, daerah, kota ErauPun
desa, ada yang na.uranya target ErarleL
Menurut lGrtaiaya (I05), target market
suatu negaia, ada emPat, Yaitu I

.. yBttor (Fryuniung), baik bttsirr'.ss

',upld. 
non b'/-gittass oititor.

NeSara, daeralL kota dan desa harus
berusalu dapat menatik FnguniunS
untuk datan& baik Fnguniung yang
sElakukan aktivitas bisnis ElauPun
p€nguniung non bisnit yang hanya
s€k€darbetkuniung untuk betwiEata.

b, Resident
Sebuah negara, daeralr, lota mauPun
desa harus dapat mempertahankan
penduduloya untuk tidal brtarik
spninggatkan n€gar., daerah, kota,
luupun desanya. Fakbr mengaPa
btadi apa yanS dinamakan ttaindtcin
adalah dikarenalan negara, daerab
kota maupun de3a tersebut tidak
merE.ik untuk dijadikan temPat
tinggal maup6 brFt aktivib bi$ds

),atg rrEguntlrtgkdt rlEtPerbltdtfdr
pendudulnya untuk tidal crtarik
menirytalkan r€gara, daerafL kota,
maupun desanya, Faktor mengaPa
briadi apa yang dinamakan b,!ain-
drain adalah dikatenakan netata,
daerab kota maupun de3t brsebut
tidak menarit untut diFdikan EmFt
tinggal, maupun tempat a&dvltas
bisnb yang menguntungkan.

.. B/{sin,f3in tqetry
Negara, daerah, kota maupun desa

harug dapat menatik perhatian
indusEi sehingga induski ini bersedia
menginvestasilan ar€tnya di sana.
Dengan demikian akan terjadi
hubungan yang sineigis antara
keduanya. Faktor yang membual
induski tidak brt rik adalah kareru
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negara, kota, daerah atauPun desa
tidak m€rut & recara bisnb.

d. Erpott rnarkat
Negara, daeEh kota d,ut desa, aga,
merniliki suafu nitai, maka harus
dapat E|elEipialan suahr tawaran yang
daFtsE|arik€ryortrEhuttlf d;bru
dan atau bersedia mengadalan suati
Eansaksi yangmenguntungkan.

METODE PENELITINV

f-oka6i Frditian d.ila&sanalan di
KabupaEn G!€sil, p€srelitian ini beFifat
kualitatif yang berupaya mendeckripoi-
kan suatu geiala kemasy6rakatan.
Pengambilan data primer dilalulan
melalui penga.rutan dan wawamara
m€ndalaEl d€rrgrn seiu.lrtah reaponde'!
sedagkan data ekurda' diperoleh rrdalui
studi dotun€rf studi kepustalaan dan
iunal ilmialr

PEMBAIIASAN

KegLt n El(onomi De.. Hedro S.ri
Dalan relevansinya d€lrgan sumber

daya alan yang ada, ltata l,ontar
aeruPalan sahHatunya Pob!|ri yang
utasla di deaa HendroSsrl Dari tarutun
Lontar p€nduduk de.a ini dapat
m€nghidupi k€luarganya s€car-a tuiun-
temurun" Dengan kata lain Irntar
uEf-rp.ldr Fggaat utdE (Ftttwrl,
Legiatan €kononi di dega ini lvtereka
bergerak dari Warung Toal, yang
kemudian be*€dtbang s|€nFdi t€sbd-an
ayam panggang, meskipun dalam
r$totan ituPun teraP dihidanglan
minunanbak

Dampaf dari p€ningfat n kegiiatan
ekonomi adalah keurajuan dalam
Fmikiran alan pentingnya perdiditan.
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Sekarang ini banyaL sarjana yang
dihasilkan dad desa ini. Bahkan stal BpD
(Badan Permusyawaratan Desa), meng-
klain bahwa iumlah sariaru asal desa iri
adalah yang terbanyak iumlahnya
dibanding sariana yang dihasilkan oleh
desa lain di wilayah yang sa.nu, yakni
Kecamatan Menganti Kabupaten Crcsik.
Sedih mernn& bahwa sebuah Masiid
yang cukup megah juta dibangun
denSan swadaya dari penduduk desa
setempat, yang notabene adalah
bersumber dari hasil meniual minuman
dari fumbuhant ntatini.

Kendale Ketirtrn Ekonomi d.n
Solu6iny.

Kegiatan ekonomi yang difaji dalam
penelitian ini hanyalah pada lingkup
kegiatan ekonomi warung-warung yang
ada di desa Hendro Sari, bait warung
yant menyediakan minu|rlar| Toal atau
tzgen. Dalarn prakteknya ada 2 kendala
yang akan ditaii, yalni kendala ekonomis
danl€ndala sosial-
a. Kendala ekonomis, yang dimaksud

adalah adanya karus atau fenomena
keterbatasan dalam pernenuhan
bahan unhrl Flalsanaan kegiat n.
Dalam ha.l warung-warung yang ada,
ayab dan ragam ikan ternyata
dipercleh dari desa atau dae.ah lairl

b. Kendala sosia.l adalah k€ndda dalam
Ebsyaratat b*ait d€ngan keberadaan
warung-warung yang semakin
bertanball War[ng-warung yang ada
khususnya yang mrsih menyediakan
Toak sebagai drenu drinuman inti
dapat meruti&ulari thdakan negatif
ka.iena minurun ini medlpunyai efek
memabukkan, yang Fda gilirarmya
dapdt memicu kriminrlitas.
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Aclanad D.*) dan Aridlra P.') Reposisi Desa Sejut lontar.....

gwOT DeseHen&o sad
Vadabel-variabel yang ditinFu Suna

m€rdeclriFikan SWOT desa Hendro
Sari antara lain adalah :

1) Penyerapan tenaga keria (oleh
tesbran/waftng)

2) lrkasi
3) Kontribusip€lrdapatan
4) Kualitas p€ng|rsaha tr8e7

5) KuditassDM
6) TingkatFnganSguan
7) KonEibusi sektor pertanian
8) Kontribusi sekrDr lain
9) Reotoran ayam panggang

10) Warung l€gen

11) Per.ep6i drasyaratat
12) Pendapat para tokoh nasyaratat
13) Pemaeok ayaqr
14) Pedusok ilon
15) P€dusok kgert

16) Permintaan pasar
14 Frnodal,an
18) Dufungan l@biiafsn daerah

19) Dukungan kebiiatan kecamatan
m) Dulungan ketijalan desa

21) D.yasains

23) Stats hukum pohon siwalan
PstgaEratanbdradapvariab€Lvaddbel

tersebut, menghasilkan informasi
tedtang SWOT d€sa Hendrosari Secara
rinci dapat diielaskan sebagai betilut

Str.rtt rs (Keloahn) Des.
Xekuatan yang dimiliki dea llqdr,o

Sari brletak pa& 6 variabel antara lain
vatiabel lotasi tonbibusi p€ndapata&
rc3bran atau waflrn8 ayam FnSgan&
pereepsi masyarakat tent ng leSa\
pendapat toloh masyaralat dan
Fdrasok b8rr.

1. Lok ri
Desa Hendto Sari hanya ada satu

pintu basut yang memudahtan
pengawasan terhadaP orang luat atau
tamu yang rnasuk, dengan demikian
dihatapkan hal ini akan neminimisasi
kedrungkinan keiahatan yang terldi.
Tedpahya yang masih asri (dengan
hampatan tumuhan Lntar) dan asli
memungkinlan desa ini mempunyai
potensi kuat unttuk diiadikan desa

Friwirata- b6ita iniortrul }ang p€rnal
diterilE Frsonal penerintahan desa
dari Bappekab (Badan Per€ncanaan
dan Pembangunan Kabupaten)
Cr€sik adalah bahwa dalam jangka
panjang, desa Hendro Sari layak
diunggulkan sebagai Desa Wisata.

Z Konkibusi Pendapatan
Pendapatan be6ih pemilik resbran

atau w6ru46 yang dil@lola dengan
baik mencapai Rp siuta sampai di atas
Rp 10 iuta p€r bulan Pendapatan
p€ndeier lessn dapat mencapai antara
Rp 1m,m0,- hingga mencapai Rp
200.00,- per harl iita Frhintaan
tinggi pada haii-hari fibur atau ada

Fsta. Pendapatan Fmilik warirng-
warung le8en cukup untuk memenu-hi
kebutuh6n keluarga.

B.hka& berdararkan hasil ri!€t di
lapangan, ada dua warung (Ibu
Sumiiah dan lbu Wati), yang pada
hari-hati libu! dapat mencapai oru€t
peniualan yang tergolong sangat
tinggi dan fantastis untu-k ukuran
penghaeitan Fnduduk desa. Pada
hati libur, ayam yang disembelih
pemah mencapai iumlah seratus
hingga dua ratus ekor. lika seekor
ayam pangtang ditErgai Rp 40.000,-
trvrka omzet mereka untuk peniualan
tyam panggang saja bisa mencapai
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Rp 8.m0.0(n,- (delapan futa rupiah)
tiap brrlarL Belum c1t|aiuk yang
di}tasilkan dari Fsanan lain seFrti
rdgam ikan balar, belut dan bandeng.

Semgrtara itu harga l"gm asli dari
petani Irntar diiual kepada pedrilif
warung derigan harga Rp 5(x[,- per
liEr dan oleh pemilik warun& diiual
kepada koruumen dengan harga Rp
10.0m,- per liter.

3. Restora4/Warung Ayan| P.ntg.ng
EmFtbuah.es'trran/waruigaya.Er

panggang merupakan kekuatan daya
tarik brr€ndiri b6gi desa Herrd-ro Sari.
Re6toian ini merupat n tetuatan
karcna m€nu yang ditawarkan tidal
dih$.dt(andi ErFt hin
resforannemilikikeunggu.lanbunb,tr
yang khas. Bahkan Izgen yang
dihidangkarmya pun trEdliki cita r.sa
yangkha6.

DisacrprnS warung atau ru.qtah
llakarl, ada puluhan warung-warung
kecil yang hanya menlual cukarun
ringan d€ngan menu utafiu yang
dirndaltan adalah minuman lrgen
atau Toalc

a Perr€Fi MasyaralatTcnt ngl€gen
. S€bdgian besar Fnduduk asli
berpendapat bahwa l"ga, dan Toak
sama-sama dapat memabukkan.
T€tapi pada kenyataarmya tidaHah
d€'rdkiaIl f"&r fang belum lsBdd[J
fermentasi tidak memiliki daya
mernabuklan, sedangkan Toak yalqd
leg€nfang lsgalami ftrtr|Erhi d6Ft
memiliki daya memabu[an bagi
pertnuunya hilahyary neqtb.rikan
inspirasi bagi sebuah warung yang
b€ttn[la Bskah lahi unhrt dEllrlsl(ar
Ftd4at mdlEdld Es*It Warung

1g)

Berkah llahi akhirnya telah berhasil
menghapus keragu-raguan dalam
masyarakat E$ang hal ini Alhir-akhir
ini diketahui bahwa lzg.n dapat
rredrbontu melurul*an bafu ginial.
Hal ini blah banFk yang E embuttika&
meskipun secara klinis belum diuii
0ustru inilah yang diharapkan dapat
E €nstimulasi pe.Eliti bdang lain yang
memungkinkan unh* melakukan uji
klinis kandungan yang ada dalam
minuman khas hadisionil ini).

Usalu warung rurnah nrakan Betkah
Ilahi untuk merubah mirds€t dari
masyarakat dimanile6tasilan dalam
b€nh* suat pexianfan antara p€rnasok
leger, yang dalam hal ini adalah petani
lontar dengan Fmilit rumah makan.
SebagianbesarnasyaEfatpcnguniung
maupun masyarakat umum yang
sebelumnya meragularn kualitas dan
efet dari minuman kW, 

'rlsriadlbrytl&tansetelahmembacap€rianiian
yang dibuat brseb|tll Secard prinsip isi
perimiirm m€{fatakan bohwa kualitas
lq?,t yang dihidangkar adalah asli,
tedagi kualita$ya dan tidak memiliki
efe* memabuklan- Dengan der:rikian
p€ttgunjrmg yang mayoritas beragama
Islam menjadi tak ragu-ragu
tsgftansrnr{ minuman ini. Sekarang
ini r€gmen pasar warung ini menjadi
E€makin luas.

Pend.pat tokoh masy{akat tentang
lqen

Para bkoh nasyaratat pun temyata
mempunyai pendapat bahwa bahwa
minunarl Toak daFt mempunyd
efet menabukar Oleh karena itu
diadalan pengawasan pada warung-
warung k8€r agar tidak mer*di Empat
mabuk-rEbulan (bettaku iam malarn,



warung dan r€sbran harus hrtuP i.m
9mdam).

Wanstg leS$ d$rLm l#adltra
kannadapatEEdngkaeanFdaF an
dEst?ral€t dan faEu yang lEbdi
kebanyakan bukan warga desa
H€ndroSari.

6. Peal,'{,(bg.n
Hingga saatini pedtrsok lebuhtran

Iagea berasal &ri desa H6dto S.ri
s€ndi'i. Hal ini uEmpakan l€kuatan"
Dalam kurun waktu Eralsi[ral3 ias!
leSsr akan h€ngalami f€rtrr€ntasi dan
berub.h m€nFdi toat, yang dapat
mesrput|yai efel mem.bull(an.
Dengan dihasillan dari dalam desa
sendiri, keaslian dan kebergiharmya
dapat brFta. Pembeli d.pat medrilih
s€rdid wakh sE|irtrrsurya, dEl+un
hanya ada 2 pilihan yaitu pagl dan
rcre, bah&an di&ungkin&an untuk
datang s€ndiri ke pohonnya, tinggal
menunggu tulang panjat atau Ftani
lrntar msrutunlan dad at rpohorl,

waabresses (Kdena.ban)
K€lemahan d€a llaldro Sari bletak

pada 5 variabel anta.ra lain variabel
dukungan kebiiatan daerab duk$gan
kebiialan keca.abbn, konkibu6i s€ktor

Frtanian, kualitas p€rrgusalta warung
kg., penyeraprn bnaga Leda.

1. Dukung.n Kebii.t r D.6.h
Variabet ini meruFlan Lderulun

mengingat tidak ada t€bii*an lAueue
dari kebupaten Cresil atas desa
H€ndro Sari, selain Frnyataan dalaE
profile KabupaEn Gtesik 200t2010
b6hwaalanrE|ir€kd.at
berba6is keralqatan dan usaha kecil.
Nabun d€ddtiar! ada betita dari

Achrnad D,) dtn Aidl& P.') Rewisi D.s Scjut bntn.....

IGnkrr Bappekab balwa desa Hendto
Sari alan meniadi lokasi wisata.

2 Dulung,.n Kebii*rn Kecemeten
Dukungan kecamatan pun dratih

dianggap lemah mengingat tidak ada
ldiitkan khusrs Ertang
de6a Hendro Sari.

KonEibusi S€Irtor P€nt nian
Sebadan dusyatatat desa Hendro

Sari adafah petani (sebanyak 3U orang),
y.ng s€lain hasi.l pertanian iuga
sEndapat p€'tghasilan dari hobuhan
lontar yang terdapat di pehatang
sab'ah merEka. Seba8ian besar lahan
mereta di bawah 0,5 ha, yang
ditanami padi ketika musim huian.
Herrdro Sari tak nerriliki stmber air
yang bagus sehingga sawah yang ada
di sini merupakan sawah tadah huiut"
Selebihnya mer€ta lebih memilih
rr€niadi pegawai .tau buruh pabrif"
yang semakin la&a iuga 3erulin
banyakiumlalbya didirikan di s€kitar
de6a ini.

Kqltt s Pengu6.h. W.rung t€at
Kemampuan manaierial bisnis

penguatta Fstoran sangat sederhana,
sebagaillaia warunS rakyaL kecuali
pemiiil rcstoran Berkah tlahi yang
secan tidak sadat sebagaian besar
pengelolaarmya, mengacu konsep
dbrk€ting moderrL

Penyetap.n Tcnigr K€da
Restoran aya.n panggang didesa

Hendro Sa-ri sangat Bedikit menyerap
hnaga keria. Kebanyakan Enaga keriil
diambil dari saudara atau kerabat dari
pemilikrcstoranrsrdiri.
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Oppota.nifi!€(Pdlr,atg)
Peluang de.a llendro S.ri btletat

pada 7 variabel antara lain tingkat
P.ngangguatLpes|asokayam,pedusot
ika& p€tEdntaan F3at, pe(modalar! daya
saing dan daya beli.

1. Tingt t P€ng.ng$r.n
Tingkat pengangguran m€ningkat

kareru banyahrya pabrit-pabril di
sekitar lc&asi Fng lErgurangi iu.rllah
karyawan dikaretukan rnenunnrnya
produtsi. Realisasi itrpian @4adi
desa wisata dapat E|elihat ha.l inr
sebagai Fluan& mdalui pembiroan
dan Fmberian ker€mpetan untul
membedayalan poEnci yang ada.

2. P€dulokAy.m
Sdalu ini peousok ayur di rtatcran

ayam balar beralal dari l&ongan,
ltbdu, I4(itab dil ltnpar 0&grr)
M.td6 EErToIom Fd ep &n
siapkirimbemprytlrpesaEr r€sbran-
re8tolan ters€but. lnilah yang
dikatalari sebagai Fluang bisnis
yanS mestinya dinarllaatlan oleh
FdudukbdrFL

3. Pco.rokllrn
Femaok Lehulwr ilcn di rccan

ayam p.nggang maupun di w'rung
lqrn adalah &ri Fd.gang di prr.r
Benowo, yang b.ktak di Frb.t8an
wil,aya kota Suab.ya dan KahFhrr
Gtrlik Ini iuga uuupatan petuang
perdudut sebmpat untul dapat
memanJaatlarurya.

4. Pannlntaan P.s.i
R€3bran ayam panggang dalaor

sehari bisa tdiual 10 syam d.L!r
kondisi sepi dan Ula r..E|ni pada

tv,

hari-hari libur atau letika ada Desta
bisa mencapai 80 hingga ratulan'ekor
aya.dr. Yang dimalsud hari-hari libur
ad.-lah hari sabtu, minggu, hari libur
nasionaL Bal*an wanmg-wadng yang
biasa digunakan konsumen untuk
mengadakan p€rtemuan atau rapat-
rapat inIotuul. Ada salah safu warung
yalni Berkah llahi, yang balrkan
Ereryedia&an ruang khusw ([t kp€5b
aiar pqtgn.rar togi tdtiEgr yang
menSlsdaki. Ruangan ini bahlan
blai dilengkapi dengan AC.

P€rlrodalan
Banl BPD, BNl, BRI siap

memberi!.an piniauun datam usaha
restoran ayam panggang ini. Bahlan
hal ini juga merupalan Fluang yang
dapat dilEnJaatkan oleh lembaga
desa yang bemarrra koperasi.

D.y. Sring
Kemampuan pemilik warung

rEau h|lrbu rEupalan
sdolig'rs peluang. Ay.m panggang
dera H€ndro Sari lhag dan enal yaitu
Fdas dan bumbu tradistorul (desa).
Selain itu ayah yang dip.sot adalah
ayam tampung. Dengan demikian ini
rn€tuPakan daya saing.

D.y. Beli
B€rdasarlan hasil wawancara

d€ng.n Fmbeli dan warga sefempa!
h'arga Legen sangat teriangkau.
Sedanglan harga ayan panggang
rclatif mahal bila dibandinglan
d6gan p€{dapatan pendudul yang
be*isar antara Rp 450.000,- s/d Rp
7$.0m,-. Tetapi untut rusyarakat di
luar Hendro Sad (Surabaya dan
Ct€sif fota), harganya reladf bersaing.
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It trat(ArE Ery'f. .ngan)
Tantangan dega Hendto Sari

brletak pada 4 variiabel antara lain
kuditas SDM, konEibusi sektor lairr
dukungan kebilakan desa, status hukull
tumb'{han Irntar.

1. Ku.lita, SDM
TinSlat Frdidikan warga de6a

mulai meningkat (Selolah Menengah
Atas). Di satu Bisi ha.l ini baik kar€r|a
tingkat kesadaran masyaralat atas
Lualitas hidup dan keb€rsihan
meningkal btapi disisi lain merela
tidak beddnat brhadap pek€rlran
yang terkait dengan tumbuhan
t ntaryangada.

2. Kontrib$i Scl*or l,.in
Sebd|Jnk 5a5 or{ g F gtEildtrtfi

betasd dari luar sektor pertaniarl
Pengha6ilan mereka antara Rp
450.000,- s/d Rp 7$.000,- per bulac
Pendapatan yang sudah Flas Ft
bufan dari Fbrik atau Frusahaan
akan lebh menarik bagi perdudul
desa dari pada FndaFtan dari hasil
nEn k (na jat tontar). Bekeia di
perusahaan lebih mengeankan dan
meningkatkan stahrs, bagi mereka.

3. Dukun8an Kebij.kan Desa
Meskipun K€pala desa seperuhnya

setuiu dengan pengembangan
warung-warunS kSen dan rstoran
ayam pangSangnya, namun dalam
prakblhya pemerintah desa tidat
punya daya ketika lalbn-lahan ini
mulai diiua.l penduduk kepada para
investor pemukiman baru. Desa
mendukung mempertahankan
lahan/tanaman siwalan sebagai
komoditi dan ciri khas de6a Hendro

Sari, namun di eici lain nrlanng
Pengesrbangan ursru FE blan
ayam Lartl|a polud bau dan kob.
Pedranfaatan benduryan deta unlul
budid.ya il.n memang dikelol,a
karang tarurE, tet pi de3an tidal
serius, oealipun Fngembangan
kolam parring ini nsupakan hasil
dana keriara&a dengan BPD.

{. St tua HutuDT|lEbqhen Lonfar
lni merupatan tantangan atau

hambaCn yang i:laa lmgla panFng.
TumbulEn lsltar yant ada selat"ang
addlah tumbuh di p€d|rtant sarah
atau tegalan dan relarmt lalun yang
ada br8€but blah banyal yarg lalu
diiual sehingga bufan hgi lsti.di
drilil petani dimana tudbuhan
lrntar Ersebut hubuh.

P€drbelian ini 6daf iebs i.ngfa
wa.ktunya, Behingta Esdmh&.n
banyat masalah dentan Fmilil
tanah/ Ialran yang dihrmhhi pohdr
Biwalarl- Sering tetil<li lontrored
bahwa yang dibeli Elebut ad.Lh
lahan bubn tumhirhrn Lontarrva
sehintta Ftatri s€rin8 bersit€ra.
bahwa yang iadi milik orang lain
adalah lahannya saF edang l!!|buhan
Lontamya tetap akan l|enFdi milik
Ftani dandaFtdipdrFtsrauErr*a

Membrngun Sinerti Antara Patani
lrntar, Pengus.hr &n kdurfri

Unh* melayani pem\intaan ayaal
panggang dan ragan laul yang bin
sangat disayangkan bahwarannya
kapasitas yang diharilkan dari d6a
sendiri sangat tidat merrukupi. Oldr
karcnanya, pemilik warung cenderung
mengatasi Frsoalan kebutulun bdun
ini, d€ngan berbelani.r di Fsar, rtau
mencari Fmasok dari d€sa lahr fidal
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iardnt pemilik warunS bahlan sampai
Era plusur ke deah lain yang cukup iauh
hingga ke tatruEdt llal inihh yag nug-
irEpirdi Fnulb untuk menaiptakan
suatu keriasa.sra yang sinergis antara

Ftani t ntar, Fmilik warung dan
peemak yangada di desa.

l((rryydB dirst tra dd*r trsddft
dan memberdayalan pendudul desa
untuk mengadakan suatu pebrnalan
ayam dan budi day. ilan, guna
mendukunStebutulEnpqnililwarunt
agar tidak p€rlu lagi ausah-susah
mem€duhi dari desa atau daerah lairl
Tentu saia campur tangan dan Fran
pemedntah deca dan Dirus Pertanian

iuga saryat diFrlufan guna penbinaan
di bidang FtetnakarL

Se[r€ntara ihr ada b.nyal pabfil
dan Frusahaan didirikan di s€kitar de.a
Hendro sari. Yang dapat dilakulrn
adalah EremaBok hidangan malan siang
atau merEina rasa kahrinS dari pabrif
atau Fruralla n seldtar desa yang
meddlild iu! ah kary.w.n yang bahkan
trr€lEFi ribua[ Cahbn data FEliti
di lapang.n dsurdulrlan admya sebuah
pabtil yang menghasillan limbah yang
beiddTat f€p6da d'lhftJra arEa Fhrirr
di d€.a inl lni iugd trsup.tan hub,ungan
sirsds yant m€narik.

Dalam iangka pendel, konsep
membangun hubungan yang 6ineryis ini
bdum &Ftrn LqpLrrr }led psrdiden
di laFngan n€nuniuffsn b6frw-4 l@tika
r€spond€n yang brdiri dari warga desa
I-Ifrdros.ridit rvaE$.r\BFrdaFb\ya
te.hadap pembangunan Ftemakan
ayam, dari 30 onng jumlah responderr
yang dieli4 22 orang (7J %), otenolal
er€nyatalan tidak cehri& 3 orang (10%)
menyata.kan kurang setuiu, 3 orang
(10%) m€nyatakan setuiu dan harrya 2
orang 0%) y.ng [Enyaialan sangat
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s€h.rF, Atasan perrolalan atau kAidak-
shriuan adalah bahwa peEnalan ayam

polusi bau dan limbah
(Lobran) ayam memberi kesan kotot
Fmah ada Fndatang yang mempunyai
usalu Fbrnalan ayam, dan warga sudah
siap demo dilarenalan bau dan kotor
linglungan sekitar. Tetapi demo itu tidak
sempat dilalukan kar€na usaha ternak
ayam itu banglqut sebelum sempat

Bagailraiapun, masih ada poEnsi
unfuk diadalan atau direalisasi keiasafiE
sinergbtil brs€bul m€ngingat ketika
ditanya tentang minat atau keterta.rikan,
47 % menyatalan bttaril dan berminat.
AhsanutasumangaFr€spqd€ntnenidi
b.tarikada.lah, kar€na hal ini merupalan
peluang bienis. Tetapi kekuran8an
modal dan minirnnya p€ntetahuan
Entang bebrnat ayam dan hrdidaya
ikan menyebabkan merela kurang
brani men oba usalta ini. D sinilah
pentingnya KoFrdsi Deca dan Ditus
Peierialaniluthdibatdanb.rperansdta.

Jika l@ria3ama bersifat sinergis
antara Ftani lrntar, wirausaluwan
(y.ng d6lam hal ini adalah pemilik
w.rung), pemerintah desa, koFrasi desa
dan diias PeErnalan dilaku&atl Euka
de3a Herdro Sari aLn dapat seslakin
lt€ningla*an kegiatan ekonomi di desa.

XELEMDACA.A.N
Beda.ad@ p€dtottasan *belulurf&

duta ledbaga-l€d$aga yang dib,utuhlan
perannya untuk ErenFta sbbilitas dan
gqa pearinslatan kegiatan ekonomi di
desa Flen&o Sari .dalah :
1. DinasPertanian
Z KoFmsi Desa

3. Perb.nlan
4. Pdlindungan Malyarakal

_r-
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Sebelum lledrbaha6 lebh firu[ ada
satu pereoa.lan yang pe u diiawab.
Pecoalan tersebut adalah menSapa
diFlufansuabf€ljaladtalelcdrbdgaan?
tastsdra kEhrhgam diluhh&m l(.Ela
ada beberapa hal yang lErldpun secar"a
s€pintas n mpal be8iJat kaslristil, ak n
btapi sarEd lEe€irgduli
kegiabnekdE iyangsedang
dan ciba dera tlendo Sari te deparL

Dkailkan ddtgm f€bsadan btE[|al
t ntar yang pada giliannya, iila tidat
dilqdali&anp€marhahrnya, E|al(a Flu
suatu peran Serta keamanan yang
d.il€obagafal Hal ini dilarenakan
Fman aatan seca& salah terhadap ha.6il
tanadran Lontar, dapat menstimulasi
tirdakan negatiJ atau bahlan tindal
keFhahn

Tent ngKeterb.t r.nKrp.rit rsuplei
Ay:md.rlLn

Sela.Eu ini k€buhlran p€drilil rerb
atauwaruig aLdrayamaanifanaiperutl
dari lu.ar. Berdasar*an wawaan drngan
perdudul astl bbih dari
yang dibliti rnenyat tan b.r8linat untul
budi daya il(atl. lni ad.lah tudilasi yant
baik- NamuL s€p€iti blah dikeurulalan
bahwa petmodalai dan pengetahuan
merupakan kendal,a bagi lrerela. Haril
ris€t brhadap Fikanan dan Fternalart
yangada auryatakantidakadapdE i.Lan
lnusus di desa Hendro Srri, hanya CmaI
ayaar Percfangan yang diperuntubn
bagi kep€ntingan sendtui lleakipun ada
tambak dengan lokasi di Bcrdung.n
dan tambak milik pribadi dengan hrsil
ik6n band€n& bader, muiair, wader,
udan& haril taErbal lebih Gdetung
diiual lan8sunS te agen (iurag.n) setiap
panen tlasil ini tidat biea diharaplan
mensuplai resbran dt selitar Hendlo
Sari karvu panernya tidat kqrtinu dan

rekdi panen hasilnya besar. Dbinilah
pentingnya Fran p€oerintah d€3a rmh|t
m€ltbaltrdartrE guFyalonmcredirari
t€4isalu yaig sa.ling menFntungkan
antara Iembaga keudgan, fang dahr hal
ini a&hh lembaga perb.nlan y.ng
Eremilili keberpihal@r kepada rakyat
kecil koperasi desa drn ditu6 Pertanian
seb.gai Fnyuluh p€ngetahuan budi
daya ilan.

Tett nt Pelrod..n clbr De6a
Dfaittan doEan kebeGdaan tanaltan

Irntar yang pada gilirannya, iita tidak
dikendalikan pemanfaatannya, maka
Pe u suatu Ftan s€rta keamanan yang
di.lembaSakan. Hal ini dikarenakan
pemat a.tan s€cara salah brhadap hasil
tanarEn lrntar, dapat &€n6timulasi
tind.lan negatif atau bahlan tirdal
k€i.hatan.

Namun deorikian 9{"r dmSan
E eninglakrya tingkat pengetahuan dan
pendidilan penduduk sebmpat, su&a
mutrdiahulalla-usahautrtulErehkulan
P€lEiEaan tembali atar dera Hendto
S.ri Jita selaru ini Toal rangat identik
dengan tes€n n€g.tif (!le ubu.klan),
urala muncul suatu gagalan untuk
dremanfaatkan l^e8€r sebagai minuman
albrnatif yanS lebih tnemiliki nilai k€ran
Fdu, Kaftru kea3liarEly4leg€n EE ilild
cit ra3a yang kttar pula. Bal*an yang
bih rrurik lagt Ehh banfaf keralqiiarr
lqrn dapat dildiean sebagai obat penyakit
b.tu Irnjal.

MeskiFm de6a Hgrdro S.ri 6.*arang
ini sudah Erlerul dengan lrgrr dan
Ayam Panggang nya, nadrun To.k Eusih
banF.k dikonrurui oleh E|er€ta yang
datang dari luar. Pada hari [bur, iita kita
s€sut l€bih dalam le k mpung-tadFrn&
lraupun l@ area lebun Lrntar, rra ih
banyaf diiutrrpoi para pemabuk yang

+

185



Iunal CtJo@nla VoLs No,2 luni 2011 : 174 - 1E7

datang dari luar Hendro Sari untu.k
menikquti Toak sambil mesrubr keras-
k€tas lagu ddBdut Ini sangat tidal sedap
dipandang d|ata, rumun kebii*an dan
pembinain dilakukan secara pelan-
pelan oleh FmerinFh desa. Bah!.an ada
resuatu p€sDndangan yang ironis, ada
salah satu Mushoualr yang dibanSun

Frsis bers€belahan dengan wa.rung
Toak perduduk

Indikasi lain adanya penodaan citra
d6a adalah kondisi bedkut ketila masuL
Gerbang Desa Hendro Sari, Fn&tang
akan dihadapkan pada peringatan yait
berupa tulisan Bandar dilarang masuk!
Bandar adalah sebutan bagi Frempu.n-
parrnpuan yang Fkrjaannya r|gE ani

Fmabuk untuk minum Toak. Bukan
ttdlra ih! pengeolts usia muda perrgarur
ahu sales pun dil,arang. Hal ini tal lain
adalah untuk tindakan antisipatif.
Mengingat banyal didapati lenyaaan
bahwa Fra pqrgam€n ini menghabbkan
hasil ngarren untul mabuk-subular!
sedang pan sales banyak d€lakulan
perdFrdr kllad+ $,arya- Sepe+i dlatul
moto Kotd Glesit adalah Gresik berhias
tsun, nala tondisi seFrti hrsebut di
atas, iila tal diambl tindalan antisipatif
alan nelukai citra desa rekaligus
betrt€ntangan dengan moto KabupaEn
sebagai pemerintah pusat. DGinilah apa
yang rurunya LINMAS (Perlindungan
M'lyaraL.o digiatl('n a.ktivitdrnya dl
dega ini

L!NMA.9dibmtutd€ngan poguatan
keled$agaan yan8 di,ah,' ddam PERDES
(Fraturan desa). Dengan demikian
Sloya adalah SK dari Kepala Desa dan
dalam melaksana&an tugasnya IINMAS
bertanggungiawab kepada Kepala Desa

ParaanggotaLINMASinibatugasrs$ga
keErtiban desa, denanggulangi hal-hal
yang tidak diingir*an sepetti pencurian,
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perkelahian, perampasan, miras dan
narkoba, pelecehan dan pe4udian.
Linmas bekeria dengan tiga shift, dimant
kebuhrlEn p€ndanaan dan kesejahbraan
angtotanya diupayakan oleh desa
melalui hasit dari portal-portal yahg ada.

KESIMPIJLIIN

Berdasarlen hasil p€nelitian dapat
diambil kesimpulan, bahwa :

1) Konsep pernbangunan kedasarna
yang sincrgiB antara Ftani t ntar,
p€ngusaha yang ada di desa, yang
dalam hal ini adalah Fngusaha
warunS-warun8 atau r€stran yant
ada dan pedErintah desa harus
dilakukan. Kerjasama antara warung
Be*ah tlahi dentan Ftani lrntar
dapat mmiadi contoh yang meturik.
Petani t-ontar terikat kontak dengan
pengusalu warung Eerl(ah llahi, yaitu
ikut bertanggung jawsb s€cara moral
atas hiddngan minuman yang
diberilan. Kepada para konsumen
yang masih ragu-ragu brhadap efek
dari minuman lrSen yang diltidangfaw
warungBerkahlhhldaFttrEuniulfan
legalbasi hidantan miflrman yang
diberikan oleh Bupati Gresik dan
p6ra tokoh masyarakat

2) Model keria sana kelembagaan akan
nelbaeanbebet-aF pihak diantaranya
adalah asosiasi Ftani t ntat sebaSai
penasot legen, aJosiasi Pengusaha
wanrn& arooiasi pe[raeok ayarn dan
itan, perangkat desa bidang usaha,
perangkat desa bidang kerol:lunian
dan LINMAS serta Dirus Pertanian
s€bagai Fmbina.
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R,EKOMENDASI
Rekomendasi yang diusulkan

sebagBi hatil dtti p€nelititnantara lain :

l. Membina hubungan baik dengan
indutri s€kitat

Z Meninglatkan keiasarta dengan

Fnerintah tingkat LecalEtan dan
KabuFterr agat Fmbangurun di
de3a ini hendapat Pethatian,
mengingat Potensi Yang engat
menarik untuk dilembangkan
Ereniadi desa wisata.

3. Meningkatkan keamanan dan
p€ngananan melalui P.tarylat Yang
ada.

4. T€rur uEnerut m€n8adakan rodialisi
rEpooisi citra deJa.
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