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Filosofi PENA

Tingkat kemajuan termasuk 
peradaban manusia tidak 
lepas dari peran pena. Pena 
bisa mengambil peran hampir 

sepadan dengan Pangan, Papan dan 
tentu saja Sandang. Bagaimana tidak, 
selain kebutuhan jasmaniyah, manusia 
memerlukan unsur unsur pemikiran yang 
berkaitan dengan perkembangan budaya 
di sekitar lingkungan mereka.

Perkembangan sosial mendorong 
mereka untuk menghasilkan karya 
karya yang tentu saja membawa 
dampak perubahan kreativitas baik itu 
seni maupun dalam bidang science. 
Perkembangan pendidikan dengan peran 
pena di tangan mereka yang mampu 
menuliskan ide ide cemerlang manusia 
ke dalam bentuk tulisan. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa pena mengambil peran 
yang sangat penting dalam kehidupan 
dan kemajuan peradaban dari sebuah 
negara.

Pena mampu menuangkan berbagai 
imajinasi. Bukan hanya sekedar ide 
tulisan, bahkan berbagai lukisan, gambar 

dan segala bentuk appresiasi perasaan 
anak manusia bisa dituliskan. Maka bisa 
dikatakan, boleh jadi komunikasi bibir 
tidak bisa mengungkapkan perasaan 
seseorang, tapi pena dengan senang hati 
menjadi solver untuk masalah ini.

Maka tidak berlebihan jika pena 
telah menjadi part of soul nya manusia. 
Berbagai profesi tidak luput dari peran 
pena. Terlahirnya karya karya fenomenal 
baik itu dari seorang Ilmuwan, Ulama, 
Pujangga, Lyric Writers, Novelis dan 
masih banyak lagi tentunya tidak 
lepas dari pena. Rasa humanis yang 
ada di setiap masing masing individu 
lah sebagai motor penggerak pena. 
Sosialitas yang tinggi menuntut pikiran 
dan hati mereka membangun sesuatu 
yang dapat berguna bagi sesama 
manusia.

Pena menyempurnakan 
pengetahuan, Pena mengungkapkan 
rahasia kecerdasan, Pena menjadi 
menjadi medium berkreativitas, Pena 
menyediakan sandaran senyum dan 
kesedihan, Pena mengungkapkan 
dimensi kreatifitas, dan pena tetap pada 
peran istimewa di hati manusia. **
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Ngudoroso

Suatu senja, mbah Kromo 
Cekikian sendiri, senyam-
senyum sendiri sembari 
menatap layar Handphone 

androidnya. Ada perasaan was-
was tiba-tiba menjangkiti batinnya. 
“aneh, mengapa kita cenderung asik 
tertawa sendiri, bercengkrama intim 
dengan kata-kata yang hanya mampu 
kita eja dan lihat. Senyam-senyum 
mengakrabkan diri dengan celotehan-
celotehan kata demi kata yang 
terangkai tanpa ada ekpresi,…semprul 
tenan iki, tengah terjangkit apa aku 
ini….,” celetuk Mbah Kromo membatin.

Kali berikutnya, Mbah Kromo 
terlihat ngedumel,.. geram, isi 
pikirannya benar-benar dibuat 
pontang-panting. Emosinya seperti 
diaduk-aduk, khusnudzonnya seperti 
dianulir oleh tautan-tautan jahat yang 
memaksanya menelanjangi kalimat 
demi kalimat dalam pesan group 
watshap ‘cangkem bubrah’ miliknya 
…..”Isu kenaikan BBM di Goreng, BBM 
jenis Premium tak jadi naik tak ada 
isu yang bisa di Goreng….jualan wajah 
“bonyok” untuk pencitraan…”

Mbah Kromo pun tepuk jidat….iki 
piye maksute (Ini gimana maksudnya), 
apa kita ini sudah begitu bego ya? 
nyinyir begitu rupa, saling olok-
olokan, dan begitu tiba-tibanya kita 
merasa berada pada pihak yang di 
fitnah, dan menganggap yang lainnya 
jadi tukang fitnah. Merasa dirinya 

paling benar, merasa dirinya paling 
teraniaya…..tanpa pernah menyadari 
bahwa sejatinya diri kita memiliki 
potensi serupa, dan itu naluriah….. 
bahwa sesungguhnya kita ini adalah 
manusia yang paling mudah tersentuh 
hatinya, menangis batinnya, dan 
ketika terpapar kedengkian, iri hati, 
ketidaknyamanan sanggup meluapkan 
emosi begitu rupa….”

Pikiran Mbah Kromo benar-benar 
dibuat mawut, serasa begitu pelik 
memetakan delik-delik informasi 
yang ditangkap inderanya. Era 
digital dinilainya telah menghadirkan 
polarisasi nilai yang terkadang susah 
dinalar. Tidak mudah diurai hanya 
dengan mengandalkan pasal-pasal. 
Kok pasal…. pranata, norma dan etika 
aja mampu disulap sedemikian rupa 
hingga tak lagi berbentuk dan hilang 
pamornya.

Bagaimana kita rasakan jejaring 
internet sanggup mengkoneksikan 
beragam opini, gambar, sketsa dan 

informasi kedalam jaringan otak kita 
hanya dengan sentuhan aplikasi. 
Parahnya lagi, kekuatan sebaran 
jejaring internet (dalam bentuk 
aplikasi sosial media dll) mampu 
menghadirkan imajinasi tanpa batas. 
Hingga kita begitu mudah terlena 
dalam fantatisme, heroisme, vulgarian 
dan fanatisme. Imbasnya, bagaimana 
sendi-sendi kehidupan kita mudah 
sekali dirasuki , disusupi dan dikoyak 
oleh perilaku-perilaku yang cenderung 
menyimpang, abu-abu dan ambigu.

Harus kita sadari bersama, 
komunikasi virtual tak hanya 
mampu menghadirkan kecepatan 
dan ketepatan namun juga acapkali 
gegabah dan prematur. Kita tentu 
sangat setuju sekali saat tehnologi 
informasi mampu mengubah 
segalanya jadi mudah. Kemudahan itu 
tentunya haruslah memiliki nilai positif 
yang membuat kita lebih berdaya dan 
memiliki hasil yang berguna. Tidak 
malah justru memanfaatkannya untuk 
hal-hal yang membuat orang lain 
menggerutu, saling menyalahkan dan 
membuat sekat-sekat.

Janganlah keasikan kita bermedia 
sosial, memanfaatkan komunikasi 
virtual itu hingga melupakan ruang 
interaksi kita yang penuh denyut, 
kehangatan dan keramahan. Kita harus 
bijak dalam bermedia sosial. (frend 
mashudi)

Asik Tanpa 
Denyut, 
Nyinyir tanpa 
Wajah
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Tentang kita

5 Tahun perjalanan 
KIM Pena
PENA bisa diartikan 
alat; medium untuk 
menggoreskan tinta, 
menghasilkan sebuah tulisan 
atau kata. Secara harfiah 
berupa sebuah medium 
yang diharapkan mampu 
menghadirkan kebebasan 
berekpresi, membuka ruang-
ruang yang tersekat menjadi 
altar bagi lahirnya pemikiran-
pemikiran kreatif dan terbuka.

Lahirnya Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) PENA 
merupakan panggilan nurani 
warga akan tersemainya sebuah 

kebersamaan, rasa saling memiliki, 
saling berinteraksi, menumbuhkan 
rasa tanggungjawab, terhadap 
berdayanya sebuah institusi 
(pemerintah desa) yang menjadi 
rumah bagi seluruh wargannya. 
Sesuai Tagline kami “BERBAGI CERITA 
BERSAMA WARGA”

Setelah pemberlakuan UU 
6 Tahun 2014 tentang Desa, 
berbagai prakarsa-prakarsa inovasi 
bermunculan dari komunitas 
masyarakat. KIM PENA yang 
lahir tanggal 16 Desember 2015 

mengambil inisiatif untuk mengambil 
peran itu. Peran pemberdayaan, 
karena kami berpandangan desa 
merupakan ruang interaksi, aula 
besar yang didalamnya memiliki 
resources, tatanan, identitas, 
konstruksi, penyangga bagi 
keberlangsungan pembangunan.

Seiring waktu, Kelahiran KIM 
PENA yang awalnya dimotori dua 
orang Jurnalisme Warga membuat 
laman website : Kimpena.kabpacitan.
id dan Majalah DESAKU untuk 
menemani proses literasi warga. Kami 

Berbagi Cerita 
Bersama Warga
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Tentang kita

pun berbagi peran, menguatkan 
akses, mendorong diskusi, 
mengimplementasikan peran kami 
sebagai agen informasi, Menguatkan 
jaringan, menyebarluaskan informasi, 
sekaligus menjembatani kebuntuan 
informasi warga. 

Tantangan aktivitas kian 
bertambah setelah KIM PENA 
menghadirkan sendiri Majalah PENA 
yang diharapkan bisa menjadi diary 
bagi anggota dan warga masyarakat. 
Menjadi medium bertukar informasi, 
saling memberi literasi tentang 
berbagai hal.

KIM PENA juga menjadi salah 
satu inisiasi hadirnya laman website 
desa yang terintegrasi dengan 
Sistem Informasi Desa (SID) : yaitu : 
ngumbul.kabpacitan.id yang tahun 
2018 meraih juara pengelolaan 
Website desa terbaik 2 PPID Award 

2018 Komisi Informasi Propinsi Jawa 
Timur.

Kamipun sepakat, kemajuan 
teknologi informasi adalah sebuah 
keniscayaan. Deretan inovasi 
telah membawa perubahan 
besar yang turut memengaruhi 
kebiasaaan masyarakat. Mulai dari 
cara berkomunikasi hingga cara 
bertransaksi atau konsumsi. Dan 
semua itu dimediasi oleh internet.

Internet menjadi ruang pertemuan 
berbagai ide, positif maupun negatif. 
Dari berita hoax yang melahirkan era 
pascakebenaran (post-truth) hingga 
financial technology (fintech). Semua 
berbaur di satu dunia bernama 
internet. Artinya, internet tidak hanya 
menciptakan peluang-peluang 
baru, melainkan juga tantangannya 
yang beragam. Tantangan inilah 
yang kemudian harus dijawab oleh 

kelompok masyarakat sipil lewat 
Kelompok Informasi Masyarakat.

Harapan kami dengan lahirnya 
KIM PENA ini bisa muncul inovasi-
inovasi dalam komunitas masyarakat. 
Saling berbagi dan menginspirasi. 
Mampu tercipta jejaring-jejaring 
baru yang melahirkan inisiatif-inisiatif 
berlian guna menghadapi tantangan 
zaman.

VISI DAN MISI KIM PENA

VISI KIM “PENA” DESA NGUMBUL 
adalah Menjadi agen informasi untuk 
masyarakat desa Ngumbul khususnya 
dan dunia pada umumnya serta ikut 
berperan aktif dalam pengembangan 
kehidupan kemasyarakatan di desa 
Ngumbul.

MISI KIM “PENA” DESA NGUMBUL 
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adalah :
1. Menjadi media 
informasi terpercaya 
dengan informasi 
yang up-to-date 
dan akurat
2. Ikut berperan 
aktif dalam 
pengembangan 
potensi alam dan 
perekonomian 
masyarakat desa 
Ngumbul melalui 
media online.

Tentang kita
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LIMA TAHUN Perjalanan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) PENA adalah langkah 
perjuangan, kendati tertatih namun itu menjadi semangat untuk terus berbagi cerita bersama 
warga. Ditahun 2018 KIM Pena lolos seleksi Administrasi dalam menghadapi ajang lomba 
paling bergengsi Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) yang diselenggarakan oleh Dinas 
Kominfo Propinsi Jawa Timur sekaligus menduduki peringkat 5 besar KIM Jawa Timur.
Lolos ditingkat Administrasi LCCK, KIM Pena berhasil meraih Juara I Lomba LCCK Group 
B, Tingkat Propinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. 
Ditahun yang sama KIM PENA mendapat kesempatan diundang di Grahadi untuk menerima 
penghargaan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. 

Tentang kita
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Jaga Harmoni, Rawat Toleransi dan Keberagaman

L a w a n 
Disinformasi !!

Sesungguhnya platform 
media sosial hadir 
untuk menjembatani   
komunikasi atau interaksi 
sosial antar warga. 
Tetapi yang terjadi 
kerap sebaliknya , orang 
sekarang lebih banyak 
menjadi anti sosial gara-
gara media sosial. 

PENA
UTAMA
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PESAN itu disampaikan 
Purwo Sasongko, salah 
satu pembicara dari Dinas 
Kominfo Kabupaten Pacitan 
didepan peserta Workshop 
Jurnalistik Pewarta Warga 
“Melawan Disinformasi 
Menjaga Keberagaman” 
di Balai Desa Ngumbul, 
Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan.Selasa 
(24/9/2019).

Menurutnya, media sosial 
sangat rentan dan mudah 
terdistorsi sehingga rawan 
munculnya disinformasi.  
“Disinformasi sendiri adalah 
kabar bohong yang benar-
benar bohong, mengada-
ada,  menciptakan sesuatu 
yang benar-benar  tidak ada 
sama sekali, sepenuhnya  

direkayasa, tanpa bukti, 
hanya karangan. Kata bahasa 
Inggris disinformation 
adalah  pinjam terjemah 
dari kata bahasa Rusia  
dezinformatsiya, berasal dari 
nama  sebuah departemen 
propaganda hitam KGB,” 
terang Purwo Sasongko.

Diakuinya, disinformasi 
dalam Jagat maya menjadi 
sebuah keniscayaan. Dampak 
munculnya revolusi industri 
dan juga revolusi tehnologi, 
telah menggeser pola 
prilaku, kebutuhan dasar 
masyarakatnnya. Realitasnnya 
sebagian besar masyarakat 
Indonesia masa kini telah 
menikmati kehidupan yang 
serba canggih dimana kita 
selalu terhubung dengan 
akses internet.

“Artinya kita tidak mungkin 
menghentikan itu semua, 
apalagi berbagai kemudahan 
ditawarkan,  Kita dapat 
dengan mudah mengakses 
beragam informasi terbaru 

baik dari portal berita 
maupun media sosial, mulai 
dari yang ringan hingga 
berat melalui gawai yang 
kita miliki.  Ibarat sudah 
menjadi kebutuhan primer, 
pengeluaran internet bahkan 
sudah masuk ke dalam 
anggaran pengeluaran rutin. 
Mau tidak mau, suka tidak 
suka kita itulah realitas yang 
harus kita hadapi saat ini,” 
ujarnya.

Yang musti disiapkan 
untuk menghadapi itu 
semua lanjut Purwo, adalah 
melakukan langkah antisipasi, 
upaya berjaga-jaga agar 
revolusi industri dan juga 
revolusi tehnologi  itu tidak 
membuat mudorot atau 
kerugian bagi kita.

.”Saya kira langkah 
yang paling bijak adalah 
mengembalikan pada nurani 
diri sendiri, ketika kita 
mendapatkan informasi maka 
takarlah, banyak manfaat 
atau mudorotnya. Ketika 

Purwo Sasongko, salah satu 
pembicara dari Dinas Kominfo 
Kabupaten Pacitan didepan 
peserta Workshop Jurnalistik 
Pewarta Warga “Melawan 
Disinformasi Menjaga 
Keberagaman” di Balai Desa 
Ngumbul, Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan.Selasa 
(24/9/2019).

Sesungguhnya platform 
media sosial hadir untuk 

menjembatani   komunikasi 
atau interaksi sosial antar 
warga. Tetapi yang terjadi 
kerap sebaliknya , orang 
sekarang lebih banyak 

menjadi anti sosial gara-gara 
media sosial.  

PENA
UTAMA
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banyak mudorotnya hentikan 
sampai disitu,” ujarnnya.

Kiat-kiat seperti itu 
lanjutnya, dinilai lebih 
efektif untuk membentengi 
maraknya Disinformasi, 
berita bohong atau 
hoak yang seringkali 
memprovokasi orang 
untuk membuat orang 
mudah terpancing  selalu 

bermusuhan satu sama lain. 
” Jadi kembalinya pada hati 
nurani kita masing-masing, 
kata kunci ketika bermedia 
sosial yang harus selalu kita 
ingat adalah Sharing and 
share, saring sebelum sebar.” 
tukasnya.

Begitupun ketika 
disinformasi itu mengarah 
pada diskursus keberagaman 

dan toleransi, media sosial 
acapkali menjadi medium 
paling mudah dimanfaatkan 
untuk kepentingan 
agitasi. “Persoalan etnis 
dan ras adalah persoalan 
sensitif, kitapun juga 
harus lebih selektif dalam 
menginformasikannya. 
Kebhinekaan itu harus kita 
jaga, karena  para pendahulu 
kita, kita sudah sepakat    
membangun negeri ini 
dengan dasar persatuan 
dan kesatuan, kesamaan 
tekat untuk mewujutkan 
sebuah bangsa yang bersatu 
yang untuk tidak tercerai 
berai meskipun dengan 
latarbelakang perbedaan,” 
tandas Purwo.

Workshop Jurnalistik 
Pewarta Warga ini 
merupakan prakarsa 
Pemerintah desa Ngumbul, 
Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) Pena dan 
Juga Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Cabang 
Pacitan. Kegiatan ini 
diikuti oleh Anggota KIM, 
Karang Taruna, Kelompok 
Perempuan dan Perangkat 
Desa Ngumbul. Hadir 
sebagai narasuber dari dinas 
Kominfo Kabupaten Pacitan 
dan Penggiat Pewarta Warga 
dari divisi Pendidikan PWI 
Cabang Pacitan. (Admin)

PENA
UTAMA
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Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) Pena Kabupaten Pacitan 
berhasil menjadi juara 1 
Anugerah Pewarta Jawa 

Timur (APW) yang digelar pada 
Rabu (31/7/2019) di Gedung Negara 
Grahadi Surabaya.

KIM Pena yang beralamatkan di 
Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, 
Pacitan ini berhasil meraih juara 1 
APW atas nama Frend Mashudi untuk 
kategori infografis. KIM Pena Pacitan 
sendiri mengirimkan karya infografis 
dengan judul Pendidikan Gratis dan 
Berkualitas (Kantistas).

Ada lima kategori penghargaan 
dalam APW kali ini yakni artikel 
berita, foto berita, infografis, 

videografis, dan video berita. 
Variabel penilaian APW ini terdiri dari 
keterkaitan konten terhadap tema, 
ketersampaian pesan, serta estetika 
dan etik. Total ada 106 karya yang 
dilombakan dari kelima kategori.

Selain KIM Pena, kategori artikel 
berita untuk Juara 1 diraih KIM 
Cendekia Kota Kediri dengan karya 

berjudul jalan untuk mewujudkan 
harapan, kategori Video berita juara 
1 diraih aminulloh dari KIM Mojo 
Kota Surabaya dengan karya berjudul 
program kerja peri rumah penjaga 
ibu.

Kemudian kategori foto berita 
Juara 1 diraih KIM Pesona Mlancu 
Kabupaten Kediri dengan karya 

KIM Pena Pacitan Jadi Juara 1 
Anugerah Pewarta 
Warga (APW) Jatim 2019

PENA BERITA
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berjudul Crop Circle Kedungmalang 
Kecamatan Papar Kediri, serta 
kategori video grafis Juara 1 
diraih Hikmatul Hakimah dari KIM 
Purwoagung Kota Malang dengan 
karya berjudul Jatim amanah 
pembayaran pajak kendaraan 
bermotor lebih mudah dan cepat.

Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa dalam sambutannya 
meminta KIM menjalankan dua peran 
yaitu sebagai filter dan jembatan 
informasi antara pemerintah dengan 
masyarakat baik yang bersifat top 
down maupun bottom up.

Peran sebagai filter ini didasarkan 
hasil survei dari Centre for 
International Governance Innovation 
(CIGI) IPSOS bahwa sebanyak 65 

persen masyarakat 
Indonesia masih percaya 
hoaks. “Di sinilah peran 
KIM dibutuhkan menjadi 
filter atau penyaring 
informasi di masyarakat,” 
katanya seperti dalam 
siaran pers Humas 
Provinsi jawa Timur.

Selain sebagai filter, 
menurutnya KIM juga 
diperlukan sebagai 
jembatan informasi 
antara pemerintah dan 
masyarakat yang bersifat 
top down maupun 
bottom up. Dari sisi 
top down mereka bisa 
menyampaikan informasi 
kebijakan pemerintah 
kepada masyarakat.

“Misal soal jalan 
rusak. Ketika yang rusak 
adalah jalan nasional, 
masyarakat yang tidak 
tahu pasti meminta 
pemerintah kab/

kota yang memperbaiki, padahal 
regulasinya tidak seperti itu karena 
itu kan jalan nasional. KIM bisa 
membantu kami menjelaskan pada 
masyarakat,” katanya.

Kemudian yang bersifat 
bottom up, KIM mampu menjadi 
penyalur aspirasi atau masukan dari 
masyarakat kepada pemerintah. 
Langkah ini mewujudkan pola 
komunikasi dua arah atau two way 
traffic communication dengan 
obyektifitas dan kredibilitas yang 
terjaga.

“Saya sering menerima masukan 
dari masyarakat. Sisi positifnya 
informasi tersebut menjadi lebih 
cepat kami respon, namun yang jadi 

masalah kalau informasi tersebut 
tidak kredibel jadi destruktif. Di sini 
lah peran KIM menyaring informasi 
tersebut,” katanya.

Menurutnya, masukan atau 
informasi yang diterima dari 
masyarakat bisa menjadi feedback 
atau umpan balik dari kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah. Terkadang 
walaupun kebijakan tersebut baik, 
belum tentu diterima baik oleh 
masyarakat. Untuk itu masukan 
tersebut mampu menjadi kritik, 
respon, dan evaluasi untuk berbenah 
lebih baik ke depan.

“KIM mampu menjadi mitra 
strategis pemerintah untuk 
menyampaikan informasi kebijakan 
dan program kerja pemerintah 
kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan ini, Khofifah 
mengapresiasi penyelenggaraan 
APW. Menurutnya acara ini menjadi 
salah satu wadah apresiasi bagi para 
anggota KIM, juga pegiat media 
sosial yang telah menyampaikan 
informasi positif kepada masyarakat. 
Ke depan, ia berharap partisipasi 
masyarakat di acara ini semakin 
meningkat dan kategori yang 
dilombakan bisa bertambah.

Senada dengan Gubernur Jatim, 
Ketua Dewan Juri APW Jatim Tahun 
2019, Hari Fitrianto mengatakan saat 
ini citizen journalism dihadapkan 
pada tantangan yakni hoaks, akurasi 
berita, dan keberlanjutan.

Untuk itu, ia mengapresiasi 
upaya Pemprov Jatim yang 
menyelenggarakan APW pertama 
kalinya sebagai apresiasi kepada 
warga, dimana acara ini bisa menjadi 
political will yang baik ke depan. 
(DiskominfoPacitan).

“KIM mampu menjadi mitra strategis 
pemerintah untuk menyampaikan 
informasi kebijakan dan program kerja 
pemerintah kepada masyarakat,” 
(Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa)
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Peran Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) Pena 
dalam Penerapan Sistem 
informasi Desa (SID) dalam 
tata kelola pemerintahan 

desa di desa Ngumbul akan 
direplikasi dan dijadikan Desa Model. 
Hal itu disampaikan Ibrahim Bauti 
dari Direktorat Pelayanan Dasar 
Kementrian PDT RI saat mengunjungi 

desa Ngumbul, Selasa, 17/9/2019.
Hal itu merujuk pada upaya 

pemerintah desa Ngumbul yang telah 
melakukan trobosan pengembangan 
Sistem Informasi Desa (SID) dalam 
tata kelola pemerintahannya. 
“Saya melihat ada sinergi terbuka 
antara OPD, Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM), Pemerintah desa 
beserta perangkat dibantu dengan 

pendampingan Tim KOMPAK untuk 
menghadirkan sebuah sistem 
terintegrasi berupa pelayanan 
berbasis SID di desa Ngumbul ini, 
untuk itu kita akan mendorong desa 
Ngumbul ini menjadi salah satu desa 
Model,” tukas Ibrahim Bauti.

Diakui Bauti, sesuai mandat 
UU Desa, masyarakat desa adalah 
sebagai subyek pembangunan 

Apresiasi Peran KIM PENA
Kementrian PDT Dorong 
Desa Ngumbul Jadi 
Desa Model

Ibrahim Bauti dari Direktorat 
Pelayanan Dasar Kementrian PDT 
berdialog dengan pengiat KIM 
Pena di Gasebo KIM Pena desa 
Ngumbul.

PENA BERITA



PENA  Vol.01 | Oktober| 2019 | 15 

bukan lagi obyek pembangunan. 
Pemerintah desa harus mampu 
secara mandiri melakukan tata 
kelola pemerintahannya sesuai 
dengan harapan dan keinginan 
masyarakatnnya. Pun dengan 
proses pembangunan di desa harus 
dimulai dan dilaksanakan oleh 
masyarakatnnya sendiri.

Menurutnnya, proses 
pendampingan yang dilakukan oleh 
TIM KOMPAK dan Pendamping desa 
hanyalah sebatas pada peningkatan 

kapasitas sumberdaya masyarakat di 
desa. “Tim pendampingan KOMPAK 
telah melahirkan mentor-mentor, 
guru yang akan memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat 
bahwa proses pembangunan di desa 
harus dimulai dan dilaksanakan oleh 
masyarakat sendiri,” imbuh Bauti.

Dorong 
Keberlanjutan KIM

Sementara itu saat mengunjungi 
Gasebo Kelompo Informasi 
Masyarakat (KIM) Pena, pihaknnya 
juga akan mendorong keberlanjutan 
dari hadirnya Kelompok Informasi 
Desa (KIM) Pena yang ada di desa 
Ngumbul untuk dikembangkan lagi 
menjadi bagian dari keterbukaan 
masyarakatnnya dalam pengelolaan 
informasi, utamannya informasi 
tentang desa.

“Di Direktorat Pelayanan 
Kementrian PDT itu ada subdit-subdit 
yang salah satunya membidangi 
tentang Pewarta Desa, kita tinggal 
integrasikan dengan Kabupaten 
lalu kita sinergikan dan kita dorong 
tentunya dibantu Tim Pendampingan 

KOMPAK untuk melakukan 
penguatan-penguatan, sehingga 
desa ini mampu menjadi desa 
Model,” tambahnnya.

Dalam kesempatan tersebut 
Bauti juga sangat terkesan dengan 
berbagai gebrakan yang dilakukan 
KIM Pena. “Kami sangat terkesan 
dengan semangat masyarakatnya 
yang secara sukarela meluangkan 
waktunnya untuk berbagi informasi 
yang positif dan membangun, hal 
seperti ini harus kita dorong dan 

akan saya ceritakan pada Pak Menteri 
nanti,” kesannya.

Pihaknya juga sangat 
mengapresiasi suport yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Propinsi 
Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten 
Pacitan , Kecamatan terhadap desa. 
“Saya mengapresiasi suport yang 
dilakukan oleh jajaran pemerintahan 
Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, 
hal ini menjadi tolak ukur bagi kami 
untuk menjadikan 2 desa yaitu desa 
Ngumbul kecamatan Tulakan dan 
desa Pucangombo di kecamatan 
Tegalombo untuk kami kunjungi 
sekaligus replikasi untuk kita jadikan 
desa Model,” pungkasnya. (admin)

“Kami sangat terkesan 
dengan semangat 
masyarakatnya yang secara 
sukarela meluangkan 
waktunnya untuk berbagi 
informasi yang positif dan 
membangun, hal seperti ini 
harus kita dorong dan akan 
saya ceritakan pada Pak 
Menteri nanti,” 

Ibrahim Bauti 
Direktorat Pelayanan Dasar 
Kementrian PDT RI
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Memupuk keberlanjutan 
dan memahami 
peran menjadi salah 
satu kunci dalam 
menjalankan sebuah 

kelompok atau komunitas. Hal 
itu disampaikan Ketua Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM) Pena 
desa Ngumbul, kecamatan Tulakan, 
Kabupaten Pacitan saat menyambut 
34 KIM dari Kabupaten Wonogiri, 
Rabu (28/11/2018).

“KIM Pena ini lahir dari rasa 
kebersamaan, kepedulian dan 
kebutuhan bersama akan sebuah 
jalinan komunikasi antar warga dan 
pemerintah desa. Dari situlah kami 
berupaya terus memupuk agar KIM 
ini tidak sekedar menjadi tempat 
berkumpul semata, namun ada peran 
yang harus dijalankan, yaitu sebagai 
agen informasi, menjembatani akses 
komunikasi antar warga sekaligus 
sebagai mitra pemerintah desa,” 
ungkap Miskun.

Dalam kesempatan tersebut, 

dirinya juga berbagi cerita suka duka 
warga dalam menjalankan aktifitas 
KIM didesanya. “Awalnya anggota 
patungan dalam setiap menjalankan 
kegiatan, menyisihkan anggaran 
seadannya dari masing-masing 
anggota, karena kami menyadari 
KIM Pena ini lahir dari, oleh dan 
untuk masyarakat. Dan alhamdulillah 
pemerintah desa sangat terbuka 
dan menyambut dengan baik 

terbentuknya KIM Pena,” tukasnya.
Keterbukaan pemerintah desa 

inilah yang mendorong keberlanjutan 
KIM Pena untuk terus eksis 
menjalankan perannya sebagai mitra 
pemerintah desa. “KIM Pena juga ikut 
mendorong keterbukaan informasi di 
desa baik lewat pengelolaan website 
desa maupun website KIM dimana 
anggota KIM dilibatkan dalam 
memperkuat akses informasi di 

Diskusi bersama rombongan KIM Diskominfo Wonogiri dengan KIM Pena di Pondok KIM Pena Desa Ngumbul.

Berbagi Cerita 
Bersama 34 KIM 
Pemkab Wonogiri
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Sistem Informasi Desa (SID),” ujarnya.
Kemitraan inilah yang diakui 

Miskun mampu medorong 
keberlanjutan KIM Pena hingga saat 
ini. “Setelah dua tahun berjalan, 
pemerintah desa mulai mendorong 
penguatan KIM lewat anggaran 
pemberdayaan yang bisa diakses 
lewat dana desa, kami pun ikut 
dilibatkan dalam kegiatan pelatihan 
atau workshop baik untuk penguatan 
kapasitas SDM IT maupun penguatan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat,” 
jelas Miskun.

Sementara itu, Sekretaris 
Dinas Diskominfo Kabupaten 
Wonogiri Heru Nur Iswantoro yang 
mendampingi 34 KIM binaanya 
mengaku terkesan dengan aktifitas 
KIM Pena desa Ngumbul.

“Tidak sia-sia kami datang ke KIM 
Pena, Karena KIM Pena, yang terbaik, 
semoga pengalaman yang dimiliki 
KIM Pena ini bisa kami tularkan ke 
KIM yang ada di Wonogiri,” kata Heru 
Nur Iswantoro.

Diakui Heru, pihaknya memilih 
Diskominfo Pacitan Karena 
mempunyai banyak prestasi 
baik berperan dalam melayani 
keterbukaan informasi Publik 
KIP, Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi PPID maupun 
Kelompok Informasi masyarakat KIM 
yang sesuai dengan UU Nomor 14 
Tahun 2018.

Menurutnya, ada beberapa 
perbedaan pada KIM yang berada 
di Pacitan dan Wonogiri, salah 
satunya yakni KIM Wonogiri masih 
terpaku pada atasan, atau masyarakat 
belum mempunyai inisiatif dalam 
memberdayakan informasi desa.

“Semoga ini menjadi jalan bagi 
kami untuk memajukan Diskominfo 
Wonogiri dalam memberdayakan 
KIM, PPID dan yang lain seperti 
Diskominfo Pacitan, untuk 
melaksanakan keterbukaan informasi, 
mengingat semua dibutuhkan untuk 
keterbukaan informasi,” harap Heru.

Usai kegiatan pemaparan yang 
dilakukan di Pendopo Desa Ngumbul, 
Rombongan KIM Diskominfo 

Wonogiri kemudian melanjutkan 
sesi diskusi bersama yang di gelar di 
Pondok KIM Pena.
Seperti diketahui, sebelum melakukan 
studi tiru di KIM Pena Desa Ngumbul, 
Rombongan KIM dari Diskominfo 
Wonogiri ini juga melakukan Sharing 
Implementasi Peran Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di 
Diskominfo Pacitan dan mengunjungi 
Studio Radio Suara Pacitan.
Dalam kesempatan studi tiru ini, 
Rombongan Diskominfo Kabupaten 
Wonogiri ini didampingi Tim 
Diskominfo Kabupaten Pacitan 
(frend)

Rombongan KIM 
Diskominfo Wonogiri 
berfoto bersama 
Anggota KIM Pena 
di depan Ruang 
Pelayanan SID dan 
PPID desa Ngumbul.
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Durbala Singkir, berhasil 
membuat Kecamatan 
Pringkuku kembali 
menjadi juara dua kali 
berturut-turut pada 

gelaran Festival Ronthek 2019. 
Melalui tangan dingin banyak nama, 
di malam kedua santri Raung Bambu 
sukses menghipnotis ribuan pencinta 
Ronthek dan tiga juri, ditandai riuh 
tepuk tangan.

Pringkuku melihat kesenian Ilir, 
atau di daerah lain Edan-edanan 
tampak mulai ditinggalkan saat 
upacara pernikahan, Padahal itu 
penting jika sedikit mau menengok 
fungsi sebenarnya, konon dalam 
cerita yang beredar, Ilir berfungsi 
sebagai penolak balak saat kedua 
mempelai melaksanakan ritual temu 
manten.

Terangkatlah Ilir, menjadi Durbala 
Singkir atau Pengusir Kekuatan Jahat 
itu menjadi judul yang mewakili 
Kecamatan Pringkuku, tersaji apik 
dan penuh warna. Dr. Deasylina da 
Ary, satu nama yang tertulis pada 
sinopsis melalui sambungan telepon 

menjelaskan konsep yang diusung 
pada penyajian Durbala Singkir 
mengedepankan sajian sederhana 
tanpa bermewah-mewah. “Karena 
seni tidak harus mewah,” ujar Dia 
kemarin 18/09. 

Kalimat Deasylina tersebut tidak 
Ngelantur. Pasalnya, meskipun 
Kecamatan Pringkuku hanya 
didukung Bedug serta Teropet 
pada pembukaan, namun pada 
durasi penyajian kurang lebih 15 
menit hampir tidak terbuang sia-
sia, ditandai dengan lensa para 
Fotografer yang tidak henti-hentinya 
membidik seluruh Gesture yang 

membentuk momentum, didukung 
aransemen musik yang benar-
benar berbeda. “Semua harus pas 
komposisinya, di mana semua itu 
saling mendukung pertunjukan yang 
kita suguhkan,” Paparnya.

Daryono Camat Pringkuku pada 
15/09 pukul 03:00 WIB belum terlelap 
di rumahnya, sekonyong-konyong 
sang istri mengabarkan rilis juara 
Festival Ronthek 2019 dari salah 
satu grup Whatsapp. Kabar Grup 
menyampaikan Kecamatan Pringkuku 
kembali Penjadi Juara Umum. 
“Awalnya saya tidak percaya, Aku kira 
kabar Hoax,” Katanya 16/09. Namun 

Durbakala Singkir Nobatkan 
Kecamatan Pringkuku 
2 Kali Juara Umum 

FESTIVAL RONTHEK KEMERDEKAAN 2019
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akhirnya Daryono percaya informasi 
tersebut usai ia mengklarifikasi kepada 
Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan 
sebagai panitia. 

“Sungguh persiapan yang singkat, 
kata Daryono mereka bersiap hanya 
kurang dari 3 minggu, namun mereka 
profesional dan sangat disiplin dalam 
berseni,” tambah Dia. Menjadikan 
waktu singkat tersebut dapat 
dimaksimalkan. Daryono mengatakan 
bahwa Raung bambu jika melatih 
memiliki target. Meskipun kurang 
persiapan namun dukungan konsep 
yang sempurna membuat Raung 
Bambu dapat kembali menjadi yang 
terbaik.

Ronthek harus benar-benar 
berkarakter, kalimat itu mungkin 
selalu ada pada banyak kepala, baik 
para pemangku kebijakan, seniman, 
wartawan bahkan masyarakat 
sebagai penikmat, Deasylina yang 
menyelesaikan Disertasinya berjudul 
Pacitanian (Model Pendidikan Seni 
Berorientasi Lingkungan) mengaku 
dari tiga malam pertunjukan Ronthek,  
dua malam ia di antara penonton 

menikmati persembahan Ronthek 
mengaku banyak kejutan dari tiap-
tiap penampil.

Bahkan kepada Diskominfo 
Pacitan ia mengaku kalau wakil 
desa ternyata lebih siap dan 
kompetitif, sudut pandangnya 
menujukan bahwa Ronthek bukan 

masalah besaran biaya yang ada, 
namun lebih pada selera seni 
yang diwujudkan melalui berbagai 
disiplin keilmuan seni. (frend/
DiskominfoPacitan).
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Memasuki tahun ke-9 , 
perhelatan event terbesar 
Festival Rondha Thethek 
(Rontek) ayang digelar 

pada Kamis (12/9/2019) hingga Sabtu 
(14/9/2019) berhasil memukau ribuan 
penonton yang memadati jalan-jalan 
utama kota Pacitan.

Seperti tahun sebelumnya, 
sebanyak 36 tim dari seluruh 
Kecamatan di Pacitan unjuk gigi 
menampilkan kreasi budaya yang 
dipadukan dari bambu Rontek. Gawe 
akbar ini melibatkan setidaknya 1.800 
peserta dengan paduan properti 
lengkap dengan aneka kostum, 
musikalitas dan derap tari spektakuler.

Seperti diketahui, Rontek ini sendiri 
pertama kali digelar tahun 2011. Sejak 
tahun itu, setiap tahun digelar Pemkab 
Pacitan untuk menyemarakkan suasana 
bulan Ramadhan, sebelum kemudian 
dipindah jadwal tampil di bulan 
Agustus.

Dalam sejarahnya, Festival Rontek 
pertama kali digelar Tahun 2011 
tepatnya 18-19 Agustus 2011 yang 
dimenangkan Ronthek dari Perwakilan 
Kecamatan Arjosari.

Selanjutnya, gelaran kedua Lomba 
Ronthek Gugah Sahur kembali 
diadakan 13-15 Agustus 2012 dengan 
Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan 
yang keluar sebagai pemenangnya.

Festival Rontek Pacitan memadukan 
Seni musikalitas, Fashion, Tari dan 
Properti.

Pada Tahun 2013 kembali diadakan 
Lomba Ronthek Gugah Sahur yaitu 
tanggal 3-5 September, dengan Desa 
Tanjungsari sebagai pemenangnya.

Di tahun keempat, atau tahun 2014 
lomba ronthek diselenggarakan pada 
tanggal 22-24 Juli dengan hasil lima 
penyaji terbaik adalah Desa Tanjungsari, 
Kecamatan Arjosari, Kelurahan 

Pucangsewu, Desa bangunsari dan 
Kelurahan Pacitan.

Berikutnya, Festival Ronthek 
Pacitan 2015 yang diselenggarakan 
mulai tanggal 21 – 23 Agustus 2015 
dengan hasl lima penyaji terbaik Desa 
Arjowinangun, Kelurahan Pucangsewu, 
Desa Menadi, Kecamatan Pringkuku 
dan Kecamatan Ngadirojo.

Pada tahun 2016, Festival Rontek 
digelar bulan Agustus tepatnya 21-22 
Agustus Tim Rontek Kelurahan Pacitan 
sukses menjadi yang terbaik dalam 
kategori penyaji terbaik 2016.

Di tahun 2017 lalu, Festival Rontek 
Pacitan tahun 2017 digelar pada 04-06 
September 2017 dengan hasil lima 
penyaji terbaik non ranking. Yaitu tim 
Ronthek “Songgolangit” Kecamatan 
Punung, tim Ronthek “Laskar Gempar” 
Kelurahan Pacitan, tim Ronthek “Jago 
Suroloyo” Kecamatan Tegalombo, 
tim Ronthek “Teratai Budoyo” 
Kecamatan Bandar dan tim Ronthek 
“Sawunggaling” Desa Menadi.

Di tahun 2018, Festival Rontek 
Pacitan tahun 2018 digelar pada 30 
Agustus- 1 September 2018 dengan 
hasil lima penyaji terbaik non ranking. 
Yaitu Ronthek Bina Sakti Kelurahan 
Pucangsewu, Ronthek Mandala Gong 
Kecamatan Punung, Ronthek Raung 
Bambu Kecamatan Pringkuku, Ronthek 
Laskar Gempar Kelurahan Pacitan 
dan  Ronthek Gringsing Sinampurno    
Kecamatan Tegalombo.

Sedangkan 5 Penata Musik 
terbaik Non Ranking diduduki oleh 
Pring Sejati Desa Bangunsari, Sekar 
Melati Kecamatan Arjosari,Ceria Desa 
Tanjungsari, Raung Bambu Kecamatan 
Pringkuku, serta Gugah Roso 
Kecamatan Donorojo

Juara Umum diperoleh Ronthek 
Raung Bambu Kecamatan Pringkuku. 
(frend)

Sekilas Perjalanan Festival 
Ronthek Pacitan

Kecamatan Pringkuku 
Juara Umum Festival 
Ronthek Pacitan 2019
Dan Di tahun 2019, berdasarkan 
Keputusan Dewan Juri Festival Ronthek 
Kemerdekaan 2019 Tertanggal : 16 
September 2019 adalah sebagai berikut :

6 Penyaji Terbaik Non Ranking 
Kategori Desa/Kelurahan:
- Kelurahan Sidoharjo
- Desa Sirnoboyo
- Desa Arjowinangun
- Kelurahan Pacitan
- Desa Bangunsari
- Desa Tanjungsari

4 Penyaji Terbaik Non Ranking 
Kategori Kecamatan:
- Kecamatan Pringkuku
- Kecamatan Donorojo
- Kecamatan Bandar
- Kecamatan Kebonagung

3 Kategori Penata Musik Terbaik Non 
Rengking Kategori Desa/Kelurahan
- Kelurahan Sidoharjo
- Desa Sirnoboyo
- Kelurahan Pacitan

2 Penata Musik Terbaik Non Rengking 
Kategori Kecamatan
- Kecamatan Pringkuku
- Kecamatan Donorojo

Juara Umum: 
Ronthek Raung Bambu Kecamatan 
Pringkuku "Durbakala Singkir"
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5 penyaji terbaik yaitu:
• Desa Tanjungsari
• Kecamatan Arjosari
• Kelurahan Pucangsewu
• Desa bangunsari
• Kelurahan Pacitan

3 penata musik terbaik:
• Kelurahan Baleharjo
• Kecamatan Arjosari
• Kecamatan kebonagung.
pelestari budaya diraih oleh Desa 
Mentoro.

5 Penyaji Terbaik:
• Desa Arjowinangun

• Kelurahan Pucangsewu
• Desa Menadi

• Kecamatan Pringkuku
• Kecamatan Ngadirojo

3 Penata Musik Terbaik:
• Desa Tanjungsari

• Kecamatan Arjosari
• Kelurahan Pacitan

Pelestari Budaya : Kecamatan 
Tegalombo

Penyaji terbaik: Kelurahan Pacitan
3 penata musik terbaik non ranking :
• Kelurahan Pacitan
• Kecamatan Punung
• Kecamatan Kebonagung

3 penata tari terbaik non ranking:
• Kelurahan pucangsewu
• Kelurahan Sidoharjo
• Kelurahan ploso

3 penata properti/artistik terbaik 
non ranking:
• Kecamatan Ngadirojo
• Kecamatan Pringkuku
• Kelurahan Baleharjo.

Hasil 
Lomba 

Ronthek 
Gugah 
Sahur

Hasil 
Festival 
Ronthek 
Pacitan 
Tahun 
2014:

Hasil 
Festival 

Ronthek 
Pacitan 

Tahun 
2015:

Hasil 
Festival 
Ronthek 
Pacitan 
Tahun 
2016:

21 - 23 
Agustus 

2015 

21-22 
Agustus 
2016

2011

2012

2013

18-19 Agustus 

13-15 Agustus 

13-15 Sept.

22 - 24 Juli 
2015 

Ronthek dari Perwakilan 
Kecamatan Arjosari.

Ronthek dari Perwakilan Desa 
Bangunsari, Kecamatan Pacitan

Ronthek dari Perwakilan Desa 
Tanjungsari, Kecamatan Pacitan

5 Penyaji Terbaik:
1. Ronthek “Songgolangit” 

Kecamatan Punung
2. Ronthek “Laskar Gempar” 

Kelurahan Pacitan
3.Ronthek “Jago Suroloyo” 

Kecamatan Tegalombo
4. Ronthek “Teratai Budoyo” 

Kecamatan Bandar 
5. Ronthek “Sawunggaling” 

Desa Menadi.

3 Penata Musik Terbaik Non 
Ranking:

- Kecamatan Ngadirojo
- Kelurahan Sodoharjo

- Desa Kembang

1 Pelestari Budaya
- Kelurahan Sidoharjo

5 Penyaji Terbaik Non Ranking:
- Ronthek Bina Sakti 
   Kelurahan Pucangsewu
- Ronthek Mandala Gong 
   Kecamatan Punung
- Ronthek Raung Bambu 
   Kecamatan Pringkuku
- Ronthek Laskar Gempar 
   Kelurahan Pacitan
- Ronthek Gringsing Sinampurno 
   Kecamatan Tegalombo

5 Penata Musik Terbaik Non 
Ranking:
- Pring Sejati Desa Bangunsari
- Sekar Melati Kecamatan Arjosari
- Ceria Desa Tanjungsari
- Raung Bambu Kecamatan Pringkuku
- Gugah Roso Kecamatan Donorojo

Juara Umum: 
Ronthek Raung Bambu Kecamatan 
Pringkuku

Hasil 
Festival 

Ronthek 
Pacitan 

Tahun 
2017:

Hasil 
Festival 
Ronthek 
Pacitan 
Tahun 
2018:

04 - 06 
September  

2017

30 Agustus -
1 September  
2018

Diikuti : 
1.500 

Peserta 

Diikuti : 
1.800 
Peserta 
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KABUPATEN Pacitan baru saja 
melaksanakan sebuah acara 
besar yang mendapatkan 
animo yang sangat besar 
dari seluruh masyarakat. 

Bahkan gaungnya terdengar hingga 
ke luar wilayah Pacitan sendiri. Tak 
lain dan tak bukan yaitu “festival 
Ronthek”, sebuah festival garapan 
musik bambu yang di Pacitan 
sebutannya adalah “Thethek”.
Nama Ronthek sendiri diambil dari 
singkatan “Rondha Thethek”, yang 
menunjukkan asal-usul kesenian 
ini adalah dari kegiatan warga 
masyarakat meronda atau berjalan 
keliling untuk menjaga keamanan 
dengan membawa alat berupa 
kentongan bambu/thethek.
Festival ini berbentuk pertunjukan 
arak-arakan atau sering juga disebut 
pawai, yaitu sebuah pertunjukan 
yang dilakukan dengan berjalan 
bersama secara iring-iringan. Berpijak 
dari konsep ini sebanyak 36 grup 

wakil kecamatan se-kabupaten 
Pacitan dan wakil Desa se Kecamatan 
Pacitan berusaha menampilkan karya 
terbaik mereka. Namun ada hal yang 
kemudian menarik untuk dikupas 
sebagai bahan pembelajaran untuk 
semua.

Kreatifitas bersifat mutlak, 
Kreator adalah pioneer bukan 
follower
Kreativitas bisa diartikan sebagai 
kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, atau timbulnya 
ide-ide baru. Dalam sebuah seni 
pertunjukan, nilai kreativitas 
adalah mutlak. Seorang kreator 
atau pencipta harus memiliki 
kemampuan untuk menciptakan 

ide-ide yang baru, sehingga karya 
yang dihasilkannya merupakan 
bentuk ekspresi individu yang belum 
pernah diangkat atau bahkan belum 
dipikirkan sebelumnya oleh orang 
lain.

Dalam pelaksanaan sebuah 
lomba atau festival mau tak mau kita 
akan melihat history pelaksanaan 
sebelumnya sebagai referensi. 
Akan tetapi referensi ini seharusnya 
disikapi sebagai rangsangan ide 
untuk mencari sesuatu hal yang 

“berbeda/tidak sama” dengan yang 
telah ada, bukan untuk mengikuti 
konsep-konsep yang telah dibuat 
oleh kreator sebelumnya. Seorang 
yang kreatif biasanya akan menjadi 
pioneer dan bukan follower.

Nilai Elemen Utama, Mewah 
bukan sebuah keharusan
Secara umum dalam setiap seni 
pertunjukan memiliki nilai yang 
terkandung di dalamnya. Nilai yang 
dimaksud dalam hal ini adalah 
substansi atau hal yang terkandung 
dalam pertunjukan tersebut, bukan 
merujuk pada nilai kuantitatif seperti 
penilaian dalam penjurian.

Nilai dalam hal ini bisa diartikan 
sebagai hal-hal penting atau 
berguna bagi kemanusiaan, atau 
menyempurnakan manusia sesuai 
dengan hakikatnya. Maka sebuah 
karya seni pertunjukan harus 
mengandung sesuatu yang penting 
bagi kemanusiaan, selain sebatas 

pada nilai estetis yang terkandung 
dalam karya semata.

Nilai estetis atau nilai keindahan 
dalam sebuah karya seni bisa ditelaah 
berdasarkan unsur-unsur seni 
tersebut. Keindahan dalam hal ini 
merujuk pada sifat-sifat atau keadaan 
enak dipandang, elok, dan cantik. 
Akan tetapi perlu digarisbawahi 
disini, bahwa keindahan itu tidak 
sama dengan kemewahan atau 
keglamouran. Mewah mempunyai 
makna berlebih, glamour mempunyai 

Oleh: 
Dr. Deasylina da Ary, S.Pd., M,Sn*

Nilai Kreativitas Sebuah Karya Seni 
Terhadap Local Wisdom Daerah Setempat

Dalam pelaksanaan sebuah lomba atau festival mau tak mau kita akan melihat history 
pelaksanaan sebelumnya sebagai referensi. Akan tetapi referensi ini seharusnya disikapi sebagai 
rangsangan ide untuk mencari sesuatu hal yang “berbeda/tidak sama” dengan yang telah ada, 

bukan untuk mengikuti konsep-konsep yang telah dibuat oleh kreator sebelumnya. Seorang yang 
kreatif biasanya akan menjadi pioneer dan bukan follower.
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makna serba gemerlapan.
Nilai keindahan dalam karya 

seni tidak dilihat dari seberapa 
gemerlapan dan berlebihnya busana 
ataupun properti karya, akan tetapi 
juga harus berdasar pada makna 
apa yang akan diusung dalam 
karya tersebut yang dapat berguna 
bagi kemanusiaan. Sesuatu yang 
indah belum tentu mewah. Sering 
kali sesuatu yang sederhana lebih 
menarik dan indah karena bernilai 
kemanusiaan/kehidupan.

Mengedepankan local wisdom
Mengedepankan local wisdom 
sebagai ekspresi nyata dan lebih 
otentik, untuk tidak selalu meniru 
ekspresi orang lain atau daerah 
lain supaya kreativitas lebih bernilai 
dan mengurangi nilai glamour 
semata. Mengedepankan potensi 
local wisdom dalam arti semua, baik 
pelaku, kreator, dan tim pendukung 
yang lain.
Meski harus meminta bantuan tim 
luar, ada baiknya bekerjasama dengan 
tim lokal supaya pembelajaran terjadi 
dan juga interaksi dengan kearifan 
lokalnya lebih terlihat. Karena 
adanya riset ataupun eksplorasi yang 
nyata diharapkan karya tersebut 
ada nilai kepemilikan lokal. Bukan 
hanya mengedepankan proyek 
semata, setelah selesai tanpa bekas 
kebanggaan yang dimiliki pelaku dan 
masyarakat setempat.

Tema Festival Menjadi Pijakan 
Dasar Garapan
Kalau itu sebuah festival yang 
dikompetisikan, kita bisa melihat 
kembali poin utama apa yang harus 
kita kedepankan atau ini festival apa. 
Diharapkan kita bisa memandang 
dengan lebih bijaksana agar tidak 
ada atau bisa meminimalisir beda 
pendapat yang sering terjadi. Ini 
festival apa misalnya “Festival 
Tari”, “Festival Ronthek”,  “Festival 
Gamelan”, “Festival Sound dan 
Lighting”, “festival Mobil Hias”, atau 
Festival apa… . Supaya kita bisa 
melihat lagi makna faktor utama dan 
faktor pendukung dalam membuat 
sebuah penyajian. Jangan sampai 
istilah “salah alamat” atau tidak sesuai 
dengan festival yang diharapkan 
terjadi.

Terlepas dari itu semua, 
banyak yang menyatakan bahwa 
penyelenggaraan Festival Ronthek 
tahun ini jauh lebih baik dari 
tahun-tahun sebelumnya. Akan 
tetapi ada beberapa hal yang bisa 
dimaksimalkan untuk peningkatan 
penyelenggaraan di tahun-tahun 
mendatang. Seperti, kenyamanan 
bagi masyarakat sebagai penonton 
dengan mendapatkan fasilitas layar 
lebar di beberapa titik sepanjang 
jalan yang dilewati, supaya tidak 
terjadi penumpukan penonton di titik 
display saja.

Publikasi yang lebih luas dan 
menyeluruh, sehingga dapat 

diapresiasi masyarakat di luar 
Pacitan, yang tentunya akan 
berdampak pada pariwisata juga. 
Sosialisasi lebih awal tentang apa 
dan bagaimana festival Ronthek 
yang diinginkan dan pencapaian 
apa yang diharapkan dari pihak 
penyelenggara, untuk meminimalisir 
kemungkinan terjadi “salah alamat” 
atau missunderstanding dari pihak 
peserta. Juga adanya tim monitoring 
dari pihak penyelenggara yang terdiri 
dari ahli yang berkompeten, untuk 
melihat kesiapan dan perkembangan 
masing-masing peserta, yang juga 
bisa dimanfaatkan sebagai ajang 
konsultasi para peserta.

Hal yang tidak kalah pentingnya 
adalah keterbukaan untuk menerima 
peserta dari luar Pacitan sebagai 
peserta exhibition yang tidak ikut 
dilombakan, untuk memperluas 
wawasan tentang musik Ronthek 
dan juga untuk memperluas jejaring 
komunikasi.

Selamat bagi pihak 
penyelenggara, peserta dan juga 
penikmat. Ronthek bagi saya adalah 
festival yang sangat Pacitan, festival 
kebanggaan kita bersama. Tulisan 
ini adalah refleksi dari pengamatan 
saya dengan harapan bisa membantu 
demi penyelenggaraan festival 
tahun depan lebih baik. Semoga 
bermanfaat.

* Penulis adalah Doktor bidang 
Penciptaan Seni
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AYO
DOLAN
NYANG
PACITAN

REKOMENDASI destinasi wisata Pacitan 
wilayah Barat di kecamatan Donorojo, 
Punung dan Pringkuku yang layak 
dikunjungi. Berupa Wisata Pantai, 
Susur Sungai, Wisata susur Goa dan 
eduwisata (situs kepurbakalaan) 17

Karang Bolong Banyu Tibo

Pantai Buyutan

Pantai Klayar

Pantai Kasab

Sungai Maron

Pantai Watukarung

Sungai Cokel

Goa Gong

Grojokan 
Truevelly

Plesir
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VISIT
PACITAN 

AMATILAH

BELANJALAH BERGERAKLAH

SANTAPLA
H

SANTAPLAH &
AMATILAH 

BERANJAKLAH &
BERGERAKLAH

AMATI & 
BERGERAKLAH

SANTAPLAH &
BERBELANJALAH

Akhir pekan menelusuri 
pesisir pantai dengan sajian 
seafood yang masih segar 
dengan olahan khas dan 
oleh-oleh khas berbahan 

dasar Ikan Lengkap dengan 
Sovenir khasnya 

Santai menikmati menu khas 
Pacitan, Nasi Tiwul serta suguhan 

segar hasil lautnya. Lengkap 
dengan aneka lalapan yang pastinya 

menggoyang lidah.

Menjejakkan kaki dibumi 
seribu satu goa dengan lekuk  

jalannya yang menantang 
dan debur ombak berpasir 

putihnya nan perawan. 

Rasakan denyut malam taman alun2 kota 
dan bermain AIR MANCUR. Jangan lupa 
mampir MARECI dengan suguhan JADAH 
BAKAR dan secangkir kopi panas

KE BARAT

Nikmati Ben-
tang Spink 
& Seruling 
samudera 
di pantai 
KLAYAR

Menyusur Jejak Purba
Di sepanjang Kali BAKSOKA, 

etalase alam GOA GONG, 
GOA TABUHAN, GOA 

PUTRI, GOA KALAK dan  
hunian zaman prasejarah 

SONG TERUS, SONG KE-
PLEK yang penuh misteri.

Eksotika  perut bumi
Goa Terpanjang dan 
terlebar di ASIA di 

LUWENG OMBO dan 
LUWENG JARAN

Cobalah menantang 
andrenalin ombak Pantai 

WATUKARUNG di 
tempat para SURFER 
DUNIA singgah. Dan 

nikmati indah SUNSET nya

Susuri keindahan alam 
green Cayonnya Pacitan di 
sungai MARON dan air 

terjun unik 
BANYU TIBO yang 
menjorok jatuh ke laut

Menyusuri safana diantara perbukitan 
sembari mengintip  Pantai KASAB  
dan SERUNI yang menghadirkan 
keelokan gugusan karang dan pasir 

putihnya. Serta bentang enam pulau bak 
Raja Ampat di Papua.  

Bernostalgia di PENDOPO 
SBY tempat masa kecil 
Presiden RI ke 6 SBY 

Panorama Teluk Pacitan,  
Teleng Ria, Tamperan dan 

Pancer Door

Jajaki ombak menantang 
PANCER DOOR dilokasi 

Kompetisi Surfing Asia (AFC)

Singgahi  lanscape 
Konservasi Karst Dunia di 
ETALASE GEOPARK 

Pancer Door

Mahkota Dewa 
Narada yang 
Jatuh ada di 

Pantai
BUYUTAN
dan NIKMATI 
petualangan 

PARALAYANG
yang menantangSiapkan stamina, segera 

beranjak menyusuri 
eksotisme wisata alam di 
wilayah Barat dan Timur 

Pacitan.  

KE TIMUR

Sensasi Pancing 
Samudra dan 

camping bagi para 
petualang dengan 
hamparan pasir 

putih 
nan menawan

di pantai SRAU

Batu akik terbaik
CALSEDON & 

RED BARON
langsung 
di tempat 

pengrajinnya Sovenir yang berkesan
BATIK TULIS KHAS 

PACITAN  di Batik Puri, 
Batik Tengah Sawah, 

Batik Srikandi dan Batik 
Saji 

Serta T-shirt Khas Pacitan.
Semua tersedia di gerai 

Deskranada Pacitan
Pasar Sawo (Timur Alun-alun 

Pacitan)

Gerabah Seni 
KHAS PACITAN

di gerai Deskranada Pacitan
Pasar Sawo (Timur Alun-alun 

Pacitan)

Suguhan Segar hidangan Laut 
MEKAR JAYA SEAFOOD

TAMPERAN VIEW & 
RESTAURANT

Oleh-Oleh KHAS PACITAN
TAHU TUNA PAK RAN dan 

TAHU TUNA DEWA RUCI

Nikmati wisata Kuliner
malam hari di PASAR MINULYO

Kudapan dan makanan khas 
Pacitan (Nasi Tiwul dan aneka 

hidangan laut ) 
BU GANDOS, 

Tapaki hamparan batu koral 
aneka rupa  pantai PIDAKAN,     

singgahi juga  SOGE dan nikmati 
bentang alam di sepanjang 

Jalan Lintas Selatan yang 
mempesona.

Berburu hasil laut 
langsung dari nelayan di  
Pantai TAWANG dan 

SIDOMULYO. 

Perpaduan nan eksotik 
hijaunya persawahan 
diantara debur ombak  

KALIWULUH,  pantai 
DANGKAL dan 

Landmark bebatuan 
Pantai PANGASAN

Sensasi tak terlupa, mencoba 
FLAYING FOX terpanjang 
di Indonesia pantai Taman 
dengan hamparan pesisir 
tempat KONSERVASI 

PENYU

Sop Buntut Mak yuss
dan aneka kuliner nusantara

SRIKANDI RESTAURANT

Kim Pena
Mandi Angin dengan Bentang Teluk 
Pacitan Nan Eksotik di SENTONO 

GENTHONG salah satu titik 
PARALAYANG yang menantang

Ritme malam PASAR SAWO nan syahdu 
dengan live event di setiap akhir pekan
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Keindahan dari deburan ombak yang 
menerjang batu karang raksasa berbentuk 

seperti balai atau dipan-dipan sekitar 
50 meter dari bibir pantai mampu 

membuat siapapun terkesima.  Ketika 
ombak menerjang batu karang raksasa 
ini, terdengar suara semacam seruling 

karena air memasuki celah-celah terumbu 
karang.  Namun,tidak setiap saat terdengar 
hanya saat tertentu ketika air benar-benar 

memasuki celah batu karang.

TEBING 
CURAM
Disekitar bibir pantai 
bukanlah pasir pada 
umumnya,namun tebing 
bebatuan yang cukup 
curam,jadi berhati-hatilah 
ketika menikmati keindahan 
dari tepi tebing karena 
belum dibangun sarana 
prasarana yang memadai.
Namun,inilah yang menjadi 
salah satu daya tarik pantai 
watu bale,yaitu keasrian dan 
kealamian alam.

Spot menarik bagi 
instagramble

Pantai watu bale,dengan keindahan 
batu karang yang unik,deburan ombak 

yang menghantam karang raksasa 
menjadikan pantai ini sangat cocok 

untuk para penggemar fotografi  dan 
meng upload  di social media seperti 

instagram,facebook.dll.  Disini  kita dapat 
berfoto,berpose unik,mengabadikan 

momen dengan orang orang 
tersayang,keluarga atau sahabat .  Ada 

spot-spot menarik yang disediakan untuk 
berselfi bersama keluarga dan orang 

tersayang.

BATU 
KARANG 
RAKSASA 
BERSUARA 
SEPERTI 
SERULING
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Pantai Watu Bale menjadi salah satu objek wisata baru di Pacitan. 
Deburan ombak yang besar serta keperkasaan batu karang 
memberikan pemandangan eksotis bagi para pengunjung.

Terletak di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Pacitan atau berada 
di wilayah timur Kabupaten Pacitan, Pantai Watu Bale  berada di antara 
Pantai Soge dan Pantai Pidakan. Jarak dari kota Pacitan hanya sekitar 38-
40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 40-45 menit.

Objek wisata memiliki akses jalan yang cukup baik, karena berada 
pada Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), selain memiliki akses yang cukup 
baik, masuk ke lokasi pun tidak jauh, hanya sekitar 400 meter dan 

jalannya pun sudah cukup bagus.
Ombak di pantai Watu Bale ini yang cukup besar juga menjadi 

suguhan menarik, selain itu beberapa fasilitas untuk kenyamanan 
pengunjung juga dibangun, sepeti spot selfie, tempat duduk, toilet, 
musala, dan warung makan pun juga sudah banyak di sini.

Mahmudi, Ketua managemen pengelola Pantai Watu Bale 
mengatakan, objek wisata ini resmi dibuka pada 1 Januari 2018, dan 
pengelolaan objek wisata ini di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa," 
Jadi sementara ini yang mengelola Desa," ujarnya.

 Lebih lanjut ketua pengelola Pantai Watu Bale mengatakan yang 
menjadi unggulan objek wisata ini yaitu spot selfi," Selain itu, yang 
menjadi unggulan di Pantai ini yaitu tempat refreshing, fishing sport 
[olahraga memancing] dan camping [berkemah]," ujarnya.

Karena baru lima bulan berjalan dan masih tahap pengembangan dia 
berharap ke depan bisa menjadi wisata baik domestik maupun wisata 
mancanegara bisa masuk.

"Karena kami juga masih labil dengan keadaan sarana dan prasarana 
kita, tapi ke depan kami tetap optimistis, dan akan kita kemas sebaik 
mungkin dengan harapan mudah-mudahan wisata Watu Bale ini bisa 
dikenal oleh wisatawan asing maupun lokal dan mungkin bisa jadi ikon 
Desa Jetak," pungkasnya. 

PANTAI WATU BALE

Sang Perkasa 
Penakluk Ombak

TEMPAT PANCING 
SAMUDERA
Setelah puas berpose dan 
menikmati keindahan pantainya, 
kita dapat memancing di sebelah 
timur pantai watu bale. Tempat ini 
sangat cocok untuk memancing 
ikan,apalagi ketika air sedang 
surut . Sore hari adalah waktu 
yang sangat baik jika anda ingin 
memancing. Didominasi dengan 
bebatuan dan kerikil yang eksotis 
menambah keindahan pantai watu 
bale.  Anda dapat memancing 
sepuasnya disini,sambil menikmati 
keindahan pantainya. 

SUNSET STAR
Pantai ini menjadi tempat yang cocok bagi 
pecinta sunset karena matahari  tenggelam 
dibalik hamparan  luas samudra.Sinar 
jingga memancar seolah membuktikan 
kuasa Tuhan atas alam yang begitu indah.
Ketika siang hari,udara cukup panas dan 
terik,sehingga ketika mengunjungi pantai 
ini disarankan pada sore hari atau pagi hari 
ketika matahari belum terik.

Watu Bale, merupakan sebuah batu karang besar yang 
berada di pantai dengan deburan ombak yang sangat 

keras. Terjangan ombak besar melawan kekokohan batu 
karang memberikan pesona yang menakjubkan. Walaupun 

belum lama dibuka, objek wisata Pantai Watu Bale ini 
memiliki spot yang tidak kalah menariknya dengan pantai-

pantai lainnya di Pacitan.
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Lokasinya tidak jauh dari 
Watu Bale dan juga 
berada di Desa Jetak, 
Kecamatan Tulakan 
ada satu pantai yang 

memiliki karakteristik unik 
dibanding pantai-pantai lain 
di Pacitan. Namanya Pantai 
Pidakan, sebuah pantai yang 
tidak memiliki pasir. Sebagai 
gantinya pesisir pantai Pidakan 
diselimuti dengan batu-batu 
kerikil berbentuk bulat halus 
berwarna putih.

Itulah yang menjadi 
keunikan pantai Pidakan. 
Kerikil-kerikil kecil menjadi ciri 
khas pantai tersebut. Traveler 
pasti ingin membawa oleh-oleh 
kerikil saat pulang dari pantai 
ini. Tapi jangan sampai kamu 
lakukan sebab mengambil 
kerikil di sana adalah tindakan 
yang dilarang. Selain merusak 

lingkungan, konon ada mitos 
buruk bagi siapa saja yang 
membawa pulang kerikil dari 
pantai ini, katanya mereka bisa 
mendapat kesialan. Lanskap 
berbeda diperlihatkan di bagian 
barat pantai, batu-batu besar 
mendominasi bibir pantai yang 
memberi gambaran sangat 
eksotis.

Selain memanjakan 
pengunjung dengan batu-
batuan terapi terdapat spot-
spot foto baru yang "kekinian" 
di pinggiran pantai. 

Beberapa spot foto baru 
pantai Pidakan diantaranya spot 
I Love Pidakan. Obyek wisata 
di Pacitan memang tidak kalah 
dengan obyek wisata di daerah 
lain. Oleh karena itu "Ayo Piknik 
di Pacitan Saja". (frend)

TERAPI BATU DI 
PANTAI PIDAAN
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namun punya pemandangan yang 
luar biasa indah. Lokasinya berada 
di Desa Hadiwarno, dari pantai 
Taman kamu tinggal berkendara 
selama 5 menit ke arah barat untuk 
menemukan pantai ini.
Dari gerbang masuk menuju 
pantai traveler akan disuguhkan 
pemandangan pantai yang tenang 
tidak berombak. Pantai ini menjadi 
sandaran puluhan atau mungkin 
ratusan perahu nelayan. Di pinggir 
pantainya juga terdapat kios-

kios ikan yang bisa jadi tujuan 
berbelanja oleh-oleh ikan segar. 
Jika ingin dapat pemandangan 
yang lebih eksotis kamu harus 
mengendarai motormu melewati 
bukit di sisi barat. Jalannya berupa 
rabat beton mudah dilewati motor. 
Sampailah kamu pada pantai 
berpasir putih yang sangat keren 
dengan air laut biru jernih yang 
tenang. Sejenak lanskap tersebut 
mengingatkan kita pada pantai-
pantai di Lombok.

Pantai Tawang, 
Pantai Tenang 
Serasa di Lombok 

Masih di Kecamatan Ngadirojo dan 
berada di dekat pantai Taman ada 
sebuah pantai kecil yang akan 

mengubah mindset kamu mengenai pantai 
selatan Jawa. Adalah pantai Tawang, yang 
digunakan sebagai tempat pelelangan ikan 
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Pantai Soge, 
Keindahannya Bisa Traveler Nikmati 
Sambil Berkendara

Kecamatan Ngadirojo memang memiliki banyak pantai keren. 
Pantai inipun masih ada di kecamatan yang sama dengan 
pantai sebelumnya. Kamu tinggal naik motor selama 5 menit 

dari pantai Tawang ke arah barat dan akan berjumpa dengan yang 
namanya Pantai Soge. Secara administratif pantai ini terletak di Desa 
Sidomulyo.
Pantai Soge memiliki landmark yang sangat terkenal berupa jembatan 
berwarna biru yang bernama Jembatan Soge. Jembatan ini sangat hits 
sebagai tempat nongkrong anak muda. Lokasi pantai ini juga berada 
persis di pinggir Jalur Lintas Selatan. Jadi siapa saja yang melintasi 
jalan ini pasti akan disuguhi pemandangan indah pantai ini. Panorama 
terkeren yang bisa dilihat dari pantai Soge adalah ketika sore hari. 
Senja di sana memang juara!
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