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Salam Sikompak, 
 

SETITIK bukan tak berarti, setetes bukan berarti tak 
memberikan harapan. Seperti halnya titik embun pagi yang 
berarti kesejukan, berarti ketenangan dan berarti awal hari 
yang baru. Tetes air yang memberikan sejuta harapan bagi 
mereka yang kehausan di padang gersang. 
Begitu pula dengan titik-titik kata yang kami rangkai, agar 
mampu memberikan harapan-harapan baru bagi 
pemberdayaan masyarakat Indonesia khususnya di tingkat 
perdesaan. Menuju masyarakat Indonesia yang berdikari, 
Indonesia yang digdaya. 
Titik-titik kata yang kami rangkai menjadi bahasa dan kami 
untai dalam untaian yang bernama BERDIKARI, sejuta upaya 
untuk berdaya. Semoga mampu mencerminkan apa yang telah 
PNPM Mandiri Perdesaan lakukan untuk percepatan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
 
 

Hormat Kami, 

Redaktur 
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Teks : Courtesy Wikipedia 
 
Kecamatan Salem merupakan salah satu 
kecamatan yang berada dalam wilayah 
administrasi Kabupaten Brebes, Provinsi 
Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini 
terletak di ujung barat daya wilayah Ka-
bupaten Brebes. Berbatasan dengan Ke-
camatan Banjarharjo dan Ketanggungan 
di utara, Kecamatan Bantarkawung di 
timur, Kecamatan Majenang (Kabupaten 
Cilacap) di selatan, serta Kabupaten 
Kuningan (Jawa Barat) di barat. 
Kecamatan Salem terdiri dari 21 desa 
yaitu : Banjaran, Bentar, Bentarsari, Ca-
par, Ciputih, Citimbang, Gandoang, 
Ganggawang, Gununglarang, Gunungsu-
gih, Gunungtajem, Indrajaya, Kadu-
manis, Pabuaran, Pasirpanjang, Salem, 

Tembongraja, Gunungjaya, Wanoja, Win-
dusakti, dan Winduasri. 
Secara geografis Kecamatan Salem 
berada di daerah pegunungan dengan 
ketinggian berkisar 400-900 mdpl, di-
mana Salem sendiri berada di lembah 
yang dikelilingi hutan dan deretan 
pegunungan di sekitarnya, berhawa se-
juk (16-22° C) dan memiliki panorama 
yang indah. Lanskape kecamatan Salem 
merupakan cekungan mirip sebuah 
mangkok bakso. Di kiri dan kanan adalah 
daerah pegunungan - pebukitan yang 
cukup tinggi sementara ditengah-
tengahnya adalah wilayah kecamatan 
Salem. Dengan kondisi daerah tersebut 
wilayahnya merupakan daerah yang ma-
sih cukup terisolir. 
Kecamatan Salem dibelah oleh sungai 
Cigunung yang mengalir ditengah-
tengahnya.Sungai ini berhulu berhulu di 
gunung Pojok Tiga, melewati desa Tem-
bong Raja, Indrajaya, Banjaran Salem 
dan Bentarsari dan Cibentar. kedua sun-
gai tersebut bertemu di desa Gangga-
wang dan Bentarsari, dan mengalir ke 
hilir menjadi sungai Cipamali atau Kali 



Pemali di Bumiayu. Dengan ketinggian 
yang dimiliki tersebut maka Kecamatan 
Salem merupakan daerah subur dengan 
curah hujan yang cukup tinggi. Seba-
gaian besar wilayahnya adalah hutan di 
bawah pengelolaan Perhutani dan hanya 
sebagian kecil saja yang dikelola pen-
duduk.  
 

Akses Jalan 
Akses menuju Kecamatan Salem dapat 
melalui tiga jalur utama yaitu: dari arah 
timur melalui Bumiayu dengan jarak 
tempuh sekitar 40 km, dari arah selatan 
melalui Majenang dengan jarak tempuh 
sekitar 20 km, atau dari utara melalui 
Kecamatan Banjarharja dan melalui desa 
Sindangheula serta mendaki Gunung Lio 
dengan jarak tempuh berkisar 30 km. 

Akses menuju Salem dari jalur manapun 
harus melalui jalan yang terjal dan sem-
pit dengan kualitas aspal yang asal ada 
(kualitas rendah). Ada satu lagi jalur al-
ternatif, yaitu jalur barat Kuningan me-
lalui desa Capar - Ciwaru, tetapi jalan ini 
hanya bias ditempuh dengan jalan kaki. 
 

Budaya 
Semua penduduk Salem menggunakan 
Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-
hari. Budaya dan kesenian banyak 
memiliki kesamaan dengan kesenian 
yang berkembang di daerah Priangan 
Timur, seperti kiliningan, wayang golek, 
reog, calung, dsb. Demikian juga untuk 
kalangan santri terdapat kesenian ter-
bang atau gembyung, dan seni tari ru-
dat. Untuk budaya dan kesenian ter-



bang atau gembyung, dan seni tari ru-
dat. Untuk budaya dan kesenian ter-
tentu terpengaruh dari budaya & ke-
senian khas Cirebon, seperti kesenian 
tarling. 
Dengan keberadaannya, kecamatan Sa-
lem menjadi sebuah wilayah ber-etnik 
Sunda, tetapi dibawah pengelolaan pe-
merintahan ber-etnik Bahasa Jawa. 
Demikian juga untuk kecamatan yang 
lain seperti kecamatan Banjarharja dan 
Bantarkawung. 
 

Agama 
Agama yang dianut oleh penduduk ke-
camatan Salem adalah Islam. Jika ada 
penduduk yang beragama selain Islam, 
itu adalah pendatang dari luar kecama-
tan. Mereka datang ke Salem, biasanya 
karena melaksanakan tugas kantor, en-
tah itu guru, aparat keamanan, petugas 
kesehatan, petugas BRI atau aparat 
Pemda lainnya. 
 

Perekonomian 
Sebagian besar penduduk Salem adalah 
petani, dengan hasil pertanian padi, ke-
lapa, sayur mayur, dan palawija. Selain 
itu salem merupakan penghasil kayu ha-
sil hutan lainnya, terutama kayu pinus, 
bambu, mahoni dan al-basiah (umumnya 
hasil perkebunan rakyat), serta getah 
pinus. Hasil pertanian lain yang juga cu-
kup banyak adalah hasil buah-buahan 
seperti mangga, durian, petai, pisang, 
nangka dan buah lainnya. 
Selain dari pertanian Kecamatan Salem 
juga memiliki beberapa potensi & be-
berapa produk unggulan bahkan be-
berapa di antaranya sangat terkenal di 

Kabupaten Brebes serta Provinsi  Jawa 
Tengah . Batik Tulis Salem, Berbagai Pro-
duk Anyaman Bambu serta Madu Alam 
Asli. 
Batik Tulis Salem hingga kini pema-
sarannya sudah mencapai Provinsi Jawa 
Tengah & DIY. Bahkan Batik Tulis Salem  
sering diminta oleh Kementerian Perin-
dustrian & Perdagangan melakukan 
pameran di berbagai kota besar.  Madu 
Alam Asli dari Pabelokan, Desa Bentar-
sari  dan Desa Capar merupakan salah 
satu hantaran istimewa bagi tamu-tamu 
penting.  

Berbagai produk anyaman bambu 
seperti boboko (tempat nasi), kipas,  
tampah dll sudah memiliki pasaran 
hingga luar kecamatan. 
 



Teks oleh dwi putranto 



A dalah desa Gandoang, 

salah satu desa di 

Kecamatan Salem yang memanfaatkan 

b o b o k o  u n t u k  m e m b i a y a i 

pemeliharaan prasarana. Boboko atau 

dalam bahasa setempat berarti alat 

rumah tangga yang terbuat dari 

anyaman bambu yang berfungsi 

sebagai tempat nasi.  

Pada awalnya, ide ini tercetus dalam 

Musyawarah Desa Serah Terima 

(MDST)    PNPM    Mandiri     Perdesaan  

 
 

pada tanggal 01 November 2012. 

Dalam MDST tersebut disepakati 

untuk biaya pengelolaan dan 

pemeliharaan prasarana yang telah 

dibangun oleh PNPM Mandiri 

Perdesaan masing-masing kepala 

keluarga mengumpulkan 1 buah 

boboko setiap 6 bulan sekali. Dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 195 

KK dan harga untuk sebuah boboko 

dijual ke pengepul Rp. 6000,- maka 

dalam 1 tahun diperoleh dana sebesar 

Rp. 2.340.000,- 



Nilai ini memang tidak terlalu besar, 

namun jika dikelola dengan baik tentu 

dapat terakumulasi, sehingga untuk 

pemeliharaan sarana prasarana 

kegiatan PNPM MP dapat terbiayai 

dengan baik. Bahkan kedepan, dana 

pengelolaan tersebut dapat mampu 

membangun desa khususnya desa 

Gandoang secara keseluruhan. 

Saprudin, Ketua TPK Desa Gandoang 

menuturkan “masyarakat kami 

mayoritas adalah masyarakat miskin, 

sehingga untuk mengumpulkan dana 

pemeliharaan tidak memungkinkan 

dengan mengumpulkan sejumlah 

uang. Sehingga ada ide muncul dari 

salah seorang warga bagaimana kalau 

dengan boboko. Dari pihak fasilitator 

tidak keberatan namun dengan 

catatan tim pemelihara memiliki tugas 

ekstra untuk menjual boboko 

tersebut”. Roso Al Rosidin selaku 

Kepala Desa membenarkan hal 

tersebut, “masyarakat menghendaki 

hal tersebut (iuran dengan boboko,-

red), Pemerintah Desa selama hal 

tersebut tidak bertentangan dengan 

PNPM kami selaku pemerintah desa 

memfasilitasi”. 

PNPM MP sebagai program nasional 

pemberdayaan masyarakat dalam hal 

ini setidaknya terbukti telah merubah 

pola pikir masyarakat untuk 

melakukan inovasi-inovasi dan 

memacu kreatifitas masyarakat 

dengan berbasis pada sumber daya 

dan potensi yang ada di 

masyarakat perdesaan. 

Harapan kedepan 

d e n g a n  m u n c u l 

kreatifitas-kreatifitas 

serta inovasi-inovasi 

positif  lain dari 

masyarakat yang 

mampu mensukseskan 

program PNPM MP di 

t a h u n - t a h u n 

selanjutnya.  
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SSSS    
alem merupakan salah 

satu daerah yang sudah 

dikenal khalayak luas 

dengan produk Batik. 

Batik Salem sudah merupakan 

produk andalan bagi kabupaten 

Brebes. Ke-khas-an Batik Salem 

adalah selalu mempertahankan 

sebagai batik tulis serta ke-khas-an 

dalam hal motif. Motif batik Salem 

sangat berbeda dengan motif Solo 

ataupun Jogja, bahkan berbeda 

pula dengan Pekalongan. Beberapa 

motif baru Batik Salem kadang 

memiliki suatu cerita yang dialami 

masyarakat misalnya “Tabur Beras” 

y a n g 

m e r u p a k a n 

refleksi rasa 

terima kasih 

m a s y a r a k a t 

atas adanya 

p r o g r a m 

RASKIN dari 

pemerintah; 

ada motif 

“Bawang Itik” 

y a n g 

m e r u p a k a n 

refleksi dari 

produk andalan kabupaten Brebes 

yaitu Bawang Merah dan Telur Asin 

dan masih banyak motif-motif yang 

lainnya. 

Ibu Hj Cicih dari Desa Bentar yang 

sudah berkecimpung lama dalam 

dunia batik khususnya di Salem 

menuturkan “produksi batik Salem 

sangat fluktuatif, pada musim 

tertentu permintaan sangat tinggi, 

pada musim lain bisa sangat sepi. 

Musim-musim pejabat punya hajat, 

musim haji, musim kabupaten atau 

dinas pengadaan seragam itu 

biasanya banyak pesanan. Tapi 



kalau lagi sepi ya, satu aja bisa gak 

kejual, pak” 

Terkait dengan kendala yang 

dihadapi oleh sentra batik yang 

beliau kelola, beliau menjawab 

“untuk kendala, kita masih memiliki 

kendala dalam hal pemasaran dan 

kendala pengadaan bahan. Karena 

kalau di Salem mau kemana-mana 

jauh jadi butuh pengeluaran ekstra 

buat transport.” 

Pemilik toko “Mitra Batik” ini 

berharap pada pemerintah daerah 

dan dinas-dinas yang ada untuk 

membuat kebijakan tentang 

pengadaan seragam pegawai 

dengan menggunakan batik Salem, 

selain itu juga pemerintah 

kabupaten dengan instansi terkait 

untuk membuat suatu sistem 

pemasaran yang menjangkau area 

pemasaran yang luas dan mampu 

mempromosikan batik Salem dalam 



setiap kesempatan. 

Untuk bahan ada suatu alternatif 

solusi yang bisa digunakan, bahkan 

mampu meningkatkan kualitas dari 

batik Salem, yaitu dengan 

pembuatan kain sutra.  

Kondisi lingkungan Salem hapir 

mirip dengan kondisi lingkungan di 

penangkaran ulat sutera di daerah 

Candiroto, Kecamatan Bejen, 

Kabupaten Temanggung. Namun 

masih perlu dilakukan pendataan 

secara detail tentang daya dukung 

lingkungan terhadap daya hidup 

ulat sutera. Jika kondisi lingkungan 

Salem memberikan daya dukung 

maksimal pada daya hidup ulat 

sutera, kedepan, Salem memiliki 

suatu usaha terintegrasi Batik 

Sutera.  

Dibutuhkan kerjasama antar desa 

untuk mewujudkan Batik Sutera ini, 

desa-desa yang sudah lama 

berkecimpung dengan membuat 

batik seperti Desa Bentar, Ciputih 

dan Bentarsari dipertahankan 

untuk membuat batik. Kemudian 

desa-desa yang memiliki potensi 

lingkungan untuk pembudidayaan 

ulat sutera dan daun Murbei akan 

memberikan kontribusinya berupa 

kokon ulat sutera untuk diolah 

lebih lanjut menjadi benang sutera. 

Desa-desa lain diberi peran untuk 

mengolah benang sutera menjadi 

kain sutera. Jika ini benar-benar 

terwujud maka selain pemasaran 

yang semakin luas serta 

produktifitas masyarakat batik 

yang meningkat juga akan tercipta 

suatu usaha terintegrasi dari hulu 

hingga hilir produksi Batik Sutera di 

kecamatan Salem ini.  



 

ketika usaha anda  

tak  m
ampu terdengar  . .

 .  

ketika  m
edia lain 

tak mampu  m
empromosikan 

usaha anda. . .
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D 
isadari atau tidak 

kehadiran beberapa 

k o r p o r a s i  a t a u 

perusahaan besar di 

Indonesia berdampak signifikan 

terhadap setiap lini kehidupan 

masyarakat. Seperti dua sisi mata 

uang, berdirinya korporasi ini 

memiliki dampak negatif dan 

positif. Kemajuan ekonomi, 

peningkatan sumberdaya manusia 

merupakan beberapa dampak 

positif atas hadirnya korporasi 

tersebut. Namun tak bisa kita 

pungkiri hadirnya korporasi 

m e n y e b a b k a n  k e r u s a k a n 

lingkungan, proses pemiskinan dan 

m a r g i n a l i s a s i  k e l o m p o k 

masyarakat rentan, kian lebarnya 

kesenjangan ekonomi serta 

pengaruh terhadap proses politik 

yang tidak demokratis di berbagai 

jenjang pemerintahan1). Corporate 

Social Responsibility  (CSR) 

merupakan salah satu alternatif 

solusi yang ditawarkan untuk 

meminimalisir dampak negatif 

tersebut. CSR bisa didefinisikan 

sebagai suatu konsep regulasi diri 

perusahaan (corporate self-

regulation)  yang memiliki suatu 

t a n g g u n g j a w a b  t e r h a d a p 

konsumen, karyawan, pemegang 

saham, komunitas dan lingkungan 

dalam segala aspek operasional 

perusahaan2).  

Target utama korporasi tentunya 

adalah keuntungan besar terhadap 

hasil produknya. Namun di sisi lain 

masyarakat selaku konsumen 

adalah penyumbang keuntungan 

Teks oleh dwi putranto 



tersebut dan menjadi pilar utama 

eksistensi korporasi tersebut 

a d a l a h  f a k t a  y a n g  t a k 

terbantahkan. Sehingga perlu 

adanya suatu regulasi-diri 

perusahan sebagai  upaya 

pelestarian teradap proses 

pengambilan keuntungan dari 

konsumen. 

P r o g r a m 

N a s i o n a l 

Pemberdayaan 

M a s y a r a k a t 

( P N P M ) 

M a n d i r i 

P e r d e s a a n 

m e r u p a k a n 

salah satu 

program yang 

dicanangkan oleh pemerintah 

sebagai salah satu alternatif 

p e r c e p a t a n  p e n g e n t a s a n 

kemiskinan melalui upaya 

p e m b e r d a y a a n  e k o n o m i 

masyarakat perdesaan. Program ini 

merintis citra dirinya dimulai dari 

pencandraan potensi usaha 

ekonomi produktif, peningkatan 

kualitas pelaku, peningkatan 

kualitas & kuantitas produk usaha 

ekonomi produktif hingga 

pemberian modal usaha ekonomi 

produktif. Dari pertama program 

ini diluncurkan semenjak bernama 

PPK (Program Pengembangan 

Kecamatan) di tahun 19983) hingga 

PNPM Mandiri Perdesaan sekarang 

ini tentu sudah banyak usaha-usaha 

ekonomi produktif yang berada di 

b a w a h 

b i n a a n 

P N P M 

M a n d i r i 

Perdesaan. 

Usaha-usaha 

e k o n o m i 

p r o d u k t i f 

t e r s e b u t 

t e n t u n y a 

p e r l u 

dikelola secara berkelanjutan. 

Potensi-potensi lokal perlu 

difasilitasi untuk menjadi produk 

unggulan. Namun ada situasi 

kondisi yang berpotensi menjadi 

kendala. Salah satunya adalah jika 

suatu wilayah memiliki potensi 

usaha ekonomi produktif yang 

sama serta terbentuknya beberapa 

pelaku usaha baru yang bergerak 

didefinisikan sebagai suatu 
konsep regulasi diri 
perusahaan (corporate self-
regulation)  yang memiliki 
suatu tanggungjawab 
terhadap konsumen, 
karyawan, pemegang saham, 
komunitas dan lingkungan 
dalam segala aspek 
operasional perusahaan 



dalam usaha ekonomi produktif 

yang sama tanpa diiringi dengan 

peningkatan kebutuhan pasar. Hal 

tersebut tentunya mengakibatkan 

terjadinya kompetisi usaha. Lebih 

jauh lagi, kondisi tersebut 

menyebabkan terciptanya kondisi 

ekonomi yang “saling membunuh” 

jika tidak segera meluaskan pangsa 

pasar. 

Gambaran sederhana, suatu daerah 

memiliki potensi berupa telur 

bebek, dan semua masyarakat ingin 

membuat dan memasarkan telur 

asin. Pertanyaannya adalah Siapa 

yang akan membeli telur asin 

tersebut. Jika tidak dibuka akses 

pemasaran ke luar daerah tentunya 

telur asin tersebut tidak terjual, 

pelaku usaha tidak dapat 

penghasilan, semua pelaku usaha 

pembuat telur asin akan bangkrut 

dan kemiskinan akan meningkat. 

Selain kondisi di atas, hadirnya 

beberapa perusahaan retail 

berjejaring di perdesaan sangat 

kontradiktif dengan apa yang 

diperjuangkan oleh PNPM Mandiri 

Perdesaan. Dalam pengamatan 

sekilas, toko atau warung yang 

menjajakan produk yang sama 

dalam radius 5 meter dari 

perusahaan retail berjejaring 

tersebut pasti terkena dampak 

yang sangat signifikan. Tidak jarang 

juga, ada toko atau warung yang 

“gulung tikar”. Hal ini menjadi 

kekhawatiran kita bersama sebagai 

pelaku program terkait dampak 

kelanjutan atas kehadiran 

perusahaan retail berjejaring ini.  

Salah satu alternatif solusi yang 

mungkin dapat dirundingkan 

bersama adalah dengan CSR. CSR 

sudah dipraktekkan secara global 

dalam 20 tahun terakhir ini. 

Kebijakan pemerintah dibutuhkan 

untuk mendorong penerapan CSR 

ini kepada korporasi-korporasi yang 

berdampak langsung terhadap 

ekonomi masyarakat. Korporasi 

harus diberi peran dan tanggung 

jawab yang cukup besar dalam 

upaya percepatan pengentasan 

kemiskinan.   

Selain memiliki jaringan pemasaran 

yang luas, beberapa produk yang 

dipasarkan oleh perusahaan retail 



re-packaging (kemasan ulang) oleh 

perusahaan tersebut. Sehingga 

memiliki nama jual atau merk 

dagang sesuai dengan perusahaan 

retail berjejaring tersebut. Tisu, air 

minum mineral, produk makanan 

olahan, gula pasir, dan beras 

merupakan beberapa produk yang 

dikemas ulang oleh perusahaan 

tersebut. 

PNPM Mandir i  Perdesaan 

diharapkan melakukan pendekatan 

kepada perusahaan tersebut dan 

melakukan kerjasama dengan 

perusahan retail berjejaring yang 

ada di Indonesia, khususnya yang 

memiliki jaringan hingga ke 

perdesaan. Kita tahu perusahaan 

retail berjejaring ini memiliki 

jaringan pemasaran yang sangat 

luas, serta memiliki produk kemas-

ulang. Sehingga produk-produk 

hasil usaha ekonomi produktif yang 

saat ini berada di bawah binaan 

PNPM Mandiri Perdesaan dapat 

dikemas-ulang dan dipasarkan oleh 

perusahaan retail berjejaring 



tersebut. Untuk memuluskan 

kerjasama antara PNPM Mandiri 

Perdesaan dengan perusahaan 

retail berjejaring tersebut perlu 

d i d u k u n g  ol e h  k eb i j a k a n 

pemerintah dalam pembuatan 

sertifikasi keamanan untuk 

dikonsumsi serta sertifikasi ke-halal

-an bagi konsumen muslim.  

Sebuah perusahaan yang memiliki 

inti usaha berupa pemasaran, 

tentunya memiliki peta pemasaran 

masing-masing produk, tingkat 

kebutuhan masing-masing produk 

bahkan gambaran prospek produk-

produk jika di pasarkan di daerah 

tertentu. Hal ini yang mungkin 

belum dimiliki oleh Dinas 

Perindustrian & Perdagangan dan 

atau Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil & Menengah. Sehingga hasil 

produk binaan PNPM Mandiri 

Perdesaan mampu dipasarkan 

hingga lintas Kabupaten, Provinsi 

atau lintas pulau dan produk binaan 

PNPM bisa berada di pangsa pasar 

yang tepat dengan tingkat 

kebutuhan yang tinggi terhadap 

produk tersebut. 

 Besar harapan dari pelaku-pelaku 

usaha ekonomi produktif yang 

dibina oleh PNPM Mandiri 

Perdesaan mampu memperluas 

pemasaran, sehingga dapat 

meningkatkan hasil produksinya 

juga meningkatkan pendapatannya. 

Bagi pemerintah tentunya akan 

tercipta suatu percepatan 

p e m b e r d a y a a n  e k o n o m i 

masyarakat. Serta bagi korporasi, 

hal ini mampu meningkatkan citra 

korporasi di masyarakat yang 

nantinya juga berdampak pada 

peningkatan keuntungan korporasi. 

 

 

 

 

Sumber : 
www.csrindonesia.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan 
http://www.pnpm-perdesaan.or.id 
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S 
alem merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di 

k a b u p a t e n  B r e b e s . 

Letaknya berada di tengah-tengah 

jika wilayah kabupaten Brebes 

dibagi menjadi utara dan selatan. 

Kecamatan Salem berbatasan 

dengan Kabupaten lain yaitu 

Kabupaten Banyumas dan 

berbatasan dengan Provinsi lain 

yaitu Provinsi Jawa Barat.  

Ada beberapa keunikan dari 

Kecamatan Salem. Pertama, kondisi 

geografis Salem yang berada di 

perbukitan dengan temperatur 

lingkungan yang rendah berbeda 

dengan kondisi  geograf is 

k a b u p a t e n  B r e b e s  y a n g 

kebanyakan berada di garis pantai 

utara  dengan temperatur 

lingkungan yang tinggi. 

Selain kondisi geografis, Salem juga 

memiliki keunikan lain. Letak 

kecamatan Salem yang berbatasan 

dengan kabupaten lain dan provinsi 

lain juga berkontribusi terhadap 

terjadinya akulturasi budaya dan 

adat istiadat setempat. Juga 

b e r k o n t r i b u s i  t e r h a d a p 

karakteristik sosial masyarakat 

setempat. 

Di sisi lain, Salem juga memiliki nilai 

historis yang sangat signifikan bagi 

sejarah Jawa dan Sunda. 

Berdasarkan Wikipedia (salah satu 

situs penyedia layanan informasi), 

Salem merupakan salah satu daerah 

yang menjadi saksi sejarah antara 

Teks oleh dwi putranto 

 



Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan 

Majapahit. Dalam situs tersebut 

menyebutkan, setelah Perang 

Bubat, tentara dari kerajaan Sunda 

Galuh yang saat itu kalah 

bertempur tidak kembali ke 

kerajaan Sunda Galuh namun 

membangun kehidupan baru di 

daerah Salem. Sejarah tersebut 

tertulis dalam situs peninggalan 

yang berada di Gunung Sagara.   

Keunikan dari letak geografis, 

akulturasi budaya serta latar 

belakang sejarah tersebut, Salem 

menyimpan potensi yang dapat 

dikembangkan sebagai produk 

wisata. 

Ada beberapa potensi wisata lain 

dari Salem, diantaranya adalah 

batik Salem yang sudah menjadi 

salah satu ikon produk Kabupaten 

Brebes. Madu Capar dan madu 

Pabelokan (Bentarsari) yang sudah 

menjadi buah tangan andalan 

kecamatan Salem. Produk anyaman 

bambu yang sudah terkenal akan 

kerapihannya. Sumber mata air 

Tonjong (Bentarsari) yang sudah 

dikenal masyarakat sebagai tempat 

“ P a d u s a n ”  a t a u  t r a d i s i 

membersihkan diri sebelum puasa. 

Landskape yang dominan berupa 

perbukitan atau persawahan 

dengan sistem terasiring membuat 

pemandangan daerah Salem sangat 

eksotis. Kesenian-kesenian Sunda 

seperti Calung, menambah daya 

tarik Salem sebagai daerah wisata.  

Gunung Lio yang berada di 

perbatasan Salem dan Banjarharjo, 

dapat dikembangkan sebagai Bumi 

Perkemahan, sehingga mampu 

meningkatkan daya tarik Salem 

namun tidak mengurangi fungsinya 

sebagai daerah penyangga suplai 

air bagi kabupaten Brebes. Sungai 

Cigunung yang mengalir membelah 

kecamatan Salem berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai wisata 

arung jeram dengan arus grade 2 

atau 3. Gunung Sagara dan Gunung 

Kumbang dapat dikembangkan 

sebagai wisata spiritual seperti 

halnya Gunung Kemukus atau 

Gunung Muria. Batik Salem selain 

dapat dikembangkan sebagai oleh-

oleh khas Salem juga berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai 

wisata mem-Batik seperti halnya 



kota Solo dan Jogja. Selain itu juga 

sumber mata air Tonjong yang 

sudah dikelola menjadi kolam 

renang masih dapat dikembangkan 

sebagai Taman Bermain Air 

(Waterpark atau Waterboom).      

Potensi wisata Salem ini akan lebih 

teroptimalisasi dengan adanya 

PNPM Pariwisata yang diluncurkan 

oleh pemerintah pusat baru-baru 

ini. Program yang berorientasi pada 

pengembangan potensi wisata 

daerah ini, membuat potensi wisata 

Salem semakin realistis dan optimis 

untuk dikembangkan.  

Namun, untuk merancang 

prototype suatu daerah wisata pada 

suatu daerah tidaklah mudah dan 

dibutuhkan waktu yang tidaklah 

singkat. Dibutuhkan sinergitas 

antar lini pemangku kepentingan 

ser ta  penent u  k eb i j ak a n, 

dibutuhkan suatu kelompok 

masyarakat yang benar-benar 

b e r k o m i t m e n  u n t u k 

menembangkan potensi wisata 

tersebut, serta yang tak kalah 

pentingnya adalah konsistensi.   

Kedepan, potensi wisata yang ada 

di Salem ini harus diimbangi pula 

dengan pengembangan kuliner. 

Kuliner yang ada di Salem saat ini 

belum memiliki menu khas serta 

varian menu yang masih sangat 

minim. Sehingga dengan adanya 

pengembangan wisata menuntut 

pula pada pengembangan bidang 

kuliner. 

Dengan produk wisata yang dimiliki 

oleh Salem ini tentunya kedepan 

akan mampu menjadi magnet 

prioritas pembangunan pemerintah 

daerah serta mampu meningkatkan 

perekonomian dan taraf hidup 

masyarakat Salem. 

  



KKKK    
e c a m a t a n  S a l e m 

berpartis ipasi  dalam 

program PNPM Mandiri 

Perdesaan sejak tahun 

2000. Saat itu PNPM masih bernama 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

PPK di Kecamatan Salem  ini berlangsung 

dari kurun waktu Tahun 2000 hingga 2006. 

Namun dalam kurun waktu tersebut 

kecamatan Salem tidak dapat berpartisipasi 

karena sanksi program pada tahun 2002 

dan 2004. 

Setelah tahun 2006 PPK berganti nama dengan PNPM – PPK 

dan dimuali sejak tahun 2008 PNPM bernama PNPM Mandiri 

Perdesaan. Kecamatan Salem ikut berpartisipasi dalam PNPM 

Tahun Program BLM 

2000 PPK Tahun 1 1.000.000.000 

2001 PPK Tahun 2 1.000.000.000 

2003 PPK Tahun 3 1.000.000.000 

2005 PPK Siklus 7 1.000.000.000 

2006 PPK Siklus 8 1.000.000.000 

2007 PNPM PPK 2007 1.250.000.000 

2008 PNPM MD 2008 3.000.000.000 

2009 PNPM MP 2009 3.000.000.000 

2010 PNPM MP 2010 2.000.000.000 

2011 PNPM MP 2011 1.080.000.000 

2012 PNPM MP 2012 3.000.000.000 

TOTAL 18.330.000.000 
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Mandiri Perdesaan dari tahun 2008 hingga sekarang (2012). 

Total bantuan yang sudah diterima oleh Kecamatan Salem 

sejak PPK, PNPM – PPK, hingga PNPM Mandiri Perdesaan di 

tahun 2012 ini sebesar Rp. 18.330.000.000,- 

Realisasi BLM PNPM Mandiri 

Perdesaan 

Realisasi BLM PNPM Mandiri 

Perdesaan sejak tahun 2000 

hingga tahun 2012 ini berupa 

kegiatan Simpan Pinjam baik SPP 

m a u p u n  U E P  s e b e s a r 

2.232.973.400 dan untuk 

kegiatan Sarana Prasarana 

Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan 

sebesar 15.174.677.500. Dan dari 

dana kegiatan sarana prasarana penunjang ekonomi, 

pendidikan, kesehatan tersebut sudah terbangun talud jalan 

sepanjang 11.380 meter, jalan aspal sepanjang 61.081 meter, 

jalan telford 18.210 meter, gedung pendidikan dan kesehatan 

sebanyak 26 unit, Tembok Penahan Tebing sepanjang 1.373 



meter, jaringan instalasi air bersih sepanjang 14.068, Saluran 

Drainase sepanjang 11.856 meter, Saluran irigasi pertanian 

sepanjang 7.125 meter, Rabat Beton sepanjang 3.089 meter, 

Bendung limpas sebanyak 2 unit serta Mebelair pendidikan 

sebanyak 258 unit. 

Dari realisasi kegiatan sarana prasarana penunjang kegiatan 

ekonomi, pendidikan dan kesehatan dari tahun 2000 hingga 

2012 tersebut didukung oleh swadaya masyarakat (material 

diuangkan) sebesar Rp. 1.701.790.000  

 

Tahun Program SWADAYA (diuangkan) 

2000 PPK Tahun 1 ? 

2001 PPK Tahun 2 ? 

2003 PPK Tahun 3 277.472.200 

2005 PPK Siklus 7 222.200.500 

2006 PPK Siklus 8 117.049.000 

2007 PNPM PPK 2007 192.469.800 

2008 PNPM MD 2008 301.680.500 

2009 PNPM MP 2009 223.265.000 

2010 PNPM MP 2010 96.412.000 

2011 PNPM MP 2011 115.306.800 

2012 PNPM MP 20102 155.934.200 

1.701.790.000 TOTAL  

? = tidak ada catatan pasti 



 

 

 

 

 

 

 

 

PNPM MP 2012 

Di tahun 20012 PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Salem 

didukung oleh dana APBD sebesar Rp. 2.002.500.000,- dan 

dana APBN sebesar RP. 997.500.000,- total sebesar RP. 

3.000.000.000,-. Dari total dana tersebut direalisasikan untuk 



kegiatan SPP sebesar Rp. 

175.000.000,-, kegiatan sarana 

prasarana penunjang ekonomi 

sebesar Rp. 2.675.000.000,-, dan 

untuk operasional UPK & TPK 

sebesar Rp. 150.000.000,-. Dan 

dari dana kegiatan sarana 

prasarana penunjang ekonomi, 

pendidikan, kesehatan tersebut 

sudah terbangun talud jalan 

sepanjang 3.533 meter, jalan 

aspal sepanjang 5.098 meter, 

jalan telford 1.946 meter, 

gedung pendidikan sebanyak 1 

unit, Tembok Penahan Tebing 

sepanjang 858 meter, Saluran 

Drainase sepanjang 1.126 

meter, Saluran irigasi pertanian 

sepanjang 1.179 meter. 

Selaku penerima manfaat 

secara langsung dari sejumlah 

kegiatan tersebut kurang lebih 

sebanyak 19.655 orang dan 

9.790 diantaranya adalah 

rumah tangga miskin. Total 

penerima manfaat dari kegiatan SPP sebanyak 125 orang 

perempuan dan 100 orang diantaranya adalah rumah tangga 

miskin. 

Program PNPM Mandiri Perdesaan di mata masyarakat 

merupakan program andalan dan program selebritis. Karena 

program ini merupakan salah satu sumber dana pembangunan 

yang relatif pasti, menjawab kebutuhan masyarakat, mampu 



meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, 

mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, hasil kegiatan 

berkualitas dan efisien sert dapat menyediakan lapangan kerja 

bagi masyarakat lokal khususnya masyarakat miskin. 

Di tahun 2012 ini PNPM Mandiri Perdesaan mampu menyerap 

tenaga lokal sebanyak 910 tenaga kerja dan 769 orang 

diantaranya adalah rumah tangga miskin. Tenaga kerja dari 

masyarakat lokal mampu menyerap dana PNPM sebesar Rp. 

451.100.000,- dan Rp.  439.350.000,- diantaranya dinikmati oleh 

rumah tangga miskin. 

 

DOK PNPM Mandiri Perdesaan  

Selain dana BLM Program PNPM-MP, kecamatan Salem juga 

mendapatkan BLM berupa Dana Operasional Kegiatan (DOK) 

PNPM MP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dana 

DOK PNPM MP ini mencakup dana untuk kegiatan 

Perencanaan & Pelatihan Masyarakat yang di tahun-tahun 

sebelumnya dalam anggaran DOK yang terpisah. DOK PNPM 

MP ini mencakup beberapa sub mata anggaran yaitu 

Perencanaan, Pelatihan Masyarakat, Insentif & Transport 

Pelaku, dan kegiatan lain pendukung program. 

Dana DOK PNPM MP 2012 yang diterima oleh Kecamatan Salem 

sebesar Rp. 145.610.000,-. Dana tersebut bersumber dari dana 

APBN sebagai dana untuk kegiatan pendampingan program. 

Total dana tersebut sudah terserap untuk 14 kegiatan 

pelatihan dasar & peningkatan kapasitas pelaku dan 

kelembagaan kecamatan Salem.  Lima diantara 14 kegiatan 

Pelatihan dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan 9 pelatihan 

dilaksanakan di tingkat kecamatan. Beberapa pelatihan/

peningkatan kapasitas itu adalah : 

 



1.    Peningkatan kapasitas UPK 

 2.   Peningkatan kapasitas BP-UPK 

3.   Peningkatan kapasitas BKAD 

4.   Peningkatan kapasitas PL 

5.    Pelatihan Tim Verifikasi Perguliran 

6. Pelatihan TPK 

7. Pelatihan Tim Penulis Usulan 

8. Pelatihan Tim Veriifikasi 

9. PelatihanTim Monitoring Desa 

10. Pelatihan Tim Pemelihara Desa 

11. Pelatihan KPMD 

12. Pelatihan Kades, BPD & LPM 

13. Pelatihan Kader Teknis 

14. Pelatihan Kelompok SPKP 

Setidaknya ada 379 orang yang dilatih 

oleh PNPM MP melalui sub mata 

anggaran Kegiatan Pelatihan 

Masyarakat yang terdapat dari 

beberapa unsur yaitu Pemerintahan 

Desa (Kepala Desa, BPD dan LPM), 

unsur masyarakat, dan unsur 

Pemerintah Kecamatan. 

Dengan besarnya manfaat yang 

diterima oleh masyarakat secara 

langsung ini program PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan program 

andalan dan selalu menjadi harapan 

seluruh masyarakat kecamatan Salem 

dalam hal percepatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMM    
etode Hypnoteaching dalam proses 

pendidikan baik itu pendidikan for-

mal maupun non formal semakin 

banyak digunakan. Metode ini 

menggunakan hipnotis sebagai sarana untuk men-

transfer materi dari pendidik kepada peserta didik. 

Teks oleh dwi putranto 



Hipnotis yang dimak-

sud di sini bukan 

seperti hipnotis yang 

ada dalam tayangan-

tayangan televisi na-

mun lebih cenderung 

kepada pencipataan 

suasana yang nyaman 

dan kondusif untuk 

proses transfer ma-

teri atau lebih 

c e n d e r u n g k e p a d a 

meningkatkan daya 

tarik diri pendidik sehingga peserta didik tidak mau 

beralih perhatian dari pendidik. 

Seperti kita ketahui bersama, Program Nasional Pem-

berdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

MPd) merupakan salah satu program yang memiliki 

prinsip bertumpu pada pembangunan manusia. Salah 

satu dari penjabaran prinsip tersebut adalah dengan 

peningkatan kapasitas pelaku PNPM MPd. Tim Pengel-

ola Kegiatan (TPK), Tim Monitoring Desa, Tim Pemeli-

hara Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan 

Pengawas UPK (BP UPK), Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK), Pendamping Lokal (PL), Tim Penulis Usulan 

(TPU), Tim Verifikasi Usulan (TV) merupakan wujud 

nyata hasil pembangunan manusia yang dilakukan oleh 

PNPM MPd. 



Dalam kegiatan peningkatan 

kapasitas pelaku-pelaku 

PNPM MPd ini memiliki ban-

yak tantangan. Beberapa di 

antaranya adalah latar be-

lakang pendidikan yang ber-

agam, tingkat pengalaman 

sebagai pelaku yang sangat 

beragam, tingkat emosional 

dan ke-percayaan diri yang 

sangat beragam, serta moti-

vasi yang sangat beragam. 

Tantangan-tantangan di atas-

lah yang mempengaruhi ke-

berhasilan kegiatan pening-

katan kapasitas pelaku ini. 

Juga karena beberapa hal 

tersebut di atas-lah walaupun 

sepintar dan sehebat apapun 

pendidik dalam menguasai 

materi tidak jaminan peserta 

didik mampu mengerti dan 

memahami apa yang disam-

paikan oleh pendidik atau pe-

materi. Untuk menjawab hal 

tersebut mungkin metode 

hypnoteaching bisa diguna-

kan. 

Ada beberapa motivator na-

sional memiliki pemahaman 



yang sama. Mengajar/melatih/mendidik adalah seni. 

Dan karena mengajar/melatih/mendidik adalah seni 

maka tidak hanya logika yang berperan namun juga 

perasaan dan jiwa ikut memegang peranan. 

Beberapa pembicara handal menyampaikan kesan per-

tama yang tercipta oleh peserta mempengaruhi moti-

vasi peserta dalam mengikuti dan memahami apa yang 

pembicara sampaikan. Ada rentan waktu yang sangat 

potensial untuk menciptakan kesan pertama tersebut. 

Hal ini disebut dengan Golden Time atau waktu emas 

pembicara dalam mencuri perhatian dan membangun 

kesan  untuk peserta. Biasanya ada dalam rentan kurun 

waktu sekitar 15 menit pertama. Jika, “kesan pertama 

begitu menggoda, selanjutnya terserah anda…” 

Selaku fasilitator pemberdayaan, saya berusaha 

menerapkan metode hypnoteaching ini dalam pening-

katan kapasitas pelaku PNPM MPd di Kecamatan Sa-

lem sejak tahun 2011. Memang hasil penggunaan me-

tode hypnoteaching ini belum berdampak pada 

terserapnya materi secara keseluruhan 100 persen, na-

mun cukup membantu dalam membina suasana, se-

hingga peserta memiliki motivasi yang cukup kuat un-

tuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ini 

hingga usai dan sangat termotivasi untuk hadir kem-

bali di hari berikutnya. Bahkan ada beberapa pelaku 

dari unsur kader desa yang menyampaikan 6 hari pe-

latihan tidak terasa dan merasa masih kurang pada Pe-

latihan KPMD dan Kader Desa TA 2011. 



Metode Hypnoteaching menuntut anda lebih kreatif 

dalam menyampaikan materi. Beberapa teknis yang 

biasa saya lakukan adalah menggunakan ucapan-

ucapan yang sedang favorit di masyarakat dengan 

sedikit modifikasi, misalnya mengadopsi dari kalimat 

pembuka OVJ : “selamat pagi peserta..ketemu lagi 

dengan kami rombongan fasilitator, yang tak pernah 

lelah untuk mementor, semoga anda tidak akan molor, 

karena ngomongnya sedikit ngabodor (Sunda : ber-

canda)”, atau kalimat penutup OVJ : “di sana gunung, 

di sini gunung, ditengah-tengahnya pulau jawa, peser-

tanya bingung, fasilitatornya bingung, yang penting 

banyak ilmu yang bisa dibawa”. Atau dengan celetu-

kan khas Ustad Maulana “pesertaaaaa……ya pe-

serta….alhamdu…lillah”. Selain dengan ucapan-

ucapan atau celetukan yang sedang menjadi favorit di 

masyarakat bisa juga dengan menggunakan permainan



-permainan sulap sederhana dan banyak lagi varian 

cara yang bisa digunakan untuk menghipnotis peserta. 

Setelah golden time mampu dimanfaatkan secara mak-

simal. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

untuk menjaga kondisi ter-’hipnotis’-nya peserta, dian-

taranya adalah : 

Pendidik melepaskan ‘jubahnya‘ sebagai narasumber 

dan mentransformasi dirinya menjadi fasilitator yang 

selalu melempar bahan diskusi dan membiarkan pe-

serta mendiskusikan permasalahan tersebut. Tugas 

fasilitator hanya memfasilitasi diskusi yang terjadi, 

Jika keluaran yang diharapkan pelaku sebagai pelak-

sana, maka minimilisir metode belajar dengan 

mendengarkan (Learning by listening) menjadi belajar 

dengan melakukan (Learning by doing)  

Minimalisir penyampaian materi satu arah, dari nara-

sumber ke peserta saja. Tetapi selalu libatkan peserta 

dalam menyampaikan dan mendiskusikan materi, 

Hindari penggunaan istilah bahasa asing, kecuali ba-

hasa asing yang sudah sangat familiar. Penggunaan ba-

hasa asing agar narasumber kelihatan intelek perlu di-

hindari jika tidak mampu terserap ke peserta, 

Jangan pernah “menghakimi” peserta yang berpenda-

pat berbeda atau berpendapat yang tidak seharusnya 

dengan kata “salah”, 

Jangan pernah “menghakimi” peserta yang tidak ber-

minat atau terkantuk tapi lemparkanlah sebuah per-

tanyaan sederhana yang pasti dia mampu menjawab-



nya namun masih dalam koridor materi yang disampai-

kan, 

Metode hypnoteaching tidak menjamin ter-transfernya 

materi untuk dipahami oleh peserta secara menyelu-

ruh dan keseluruhan namun mampu membangun sua-

sana yang nyaman untuk proses transfer materi. Dan 

seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa men-

didik/mengajar/melatih merupakan seni jadi perlu se-

lalu di asah dan dilakukan tidak hanya sekedar men-

gumpulkan dan meningkatkan pemahaman materi 

saja. Semoga metode hypnoteaching ini dapat berman-

faat dalam meningkatkan kualitas peningkatan ka-

pasitas pelaku PNPM MPd dan meningkatkan kualitas 

program. Selamat mencoba. 
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