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Abstract

he policy of “One Village One Product” (OVOP) has become a national 
development priority in Indonesia. In order to support this national policy, T the government of Bantul Regency has launched OVOP program as a major 

priority to empower poor families. Since 2013, each subdistrict has been asked to explore 
local potential products that can be developed to improve local economy.

The concept of “One Village One Product” (OVOP) is a regional revitalization 
movement to develop the potential of an area so that they can compete at the global 
level. OVOP will be tailored to the competence of the chosen area, of which superior, 
unique, and distinctive product will be improved to become a global class product. 

In its implementation, OVOP concept has three principles: (1) Mind globally, that a 
local commodity can become an international one; (2) Conduct independent business 
initiative and creativity, initiative and creativity of local people are put forward, while 
the functions of government only serves as an indirect helper or as a facilitator; (3) Foist 
Human Resource Development ( HRD), meaning an area that is successful will always 
have a good "local leader".

The subdistrict of Imogiri favors OVOP program by managing, emphasizing, and 
promoting the use of highly-valued resources such as Imogiri Royal Cemetery, Enceh 
Draining Ceremony, Kris Handicraft of Banyu Sumurup, Wedhang Uwuh Drink, Syrup 
Village, Kebonagung Tourism Village, Mattress-Pillow Villages, and Rempeyek Culinary 
Center at Pelemadu. Those products are selected and used as Imogiri branding. OVOP 
movement is not only in the form of tangible products, but also in the form of intangible 
products such as cultural events which are highly valued abroad.

In line with the new branding of Bantul, which is The Harmony Of Nature and 
Culture, the products developed by the subdistrict of Imogiri are good embodiment of the 
branding. The development of superior products through OVOP approach is one model 
implementing the government policy to accelerate the development of Micro, Small, and 
Medium Enterprises for local and foreign markets. Poverty alleviation through OVOP 
program is expected to improve independence, creativity, and well-being of local 
communities. 
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As a movement that leads to the revitalization of the nation, the development of 
OVOP program depends on the cooperation of all stakeholders, including academics, 
bureaucrats, and business people. The synergy of the three elements above determines 
the success of its implementation.
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A. Pendahuluan

Gerakan One Village One Product 

(OVOP) di Indonesia telah menjadi 

prioritas pembnagunan nasional. Hal ini 

didukung dengan ditetapkannya Inpres 

No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program 

Ekonomi Tahun 2008-2009 sebagai 

kelanjutan dari Inpres no.6 Tahun 2007 

Tentang Kebijakan Percepatan Pengem-

bangan Sektor Riil dan Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Inpres tersebut ditujukan untuk 

mendorongefektivitas pengembangan 

One Village One Product (OVOP). Sasaran 

Gerakan OVOP di Indonesia adalah 

berkembangnya sinergi produksi dan 

pasar. Melalui inpres tersebut diharapkan 

semua kementrian, Gubernur dan 

Bupati/Walikota berkoodinasi dan secara 

bersama mensukseskan Gerakan OVOP. 

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres 

tersebut, pata tahun 2007 Menteri perin-

dustrian telah menerbitkan Peraturan 

Menteri Perindustrian No. 78/M-

IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) melalui Pendekatan 

Satu Desa Satu Product (OVOP). Sasaran 

program Pendekatan OVOP yang dila-

kukan Kementrian Perindustrian adalah 

usaha kecil dan menengah (IKM) di sentra-

sentra IKM yang menghasilkan produk-

produk terbaik. 

Kementrian Koperasi dan UKM telah 

menetapkan OVOP sebagai indikator 

Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur 

keberhasilan program Kementrian 

Koperasi dan UKM telah mentargetkan 

milestone OVOP di 100 Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia. Gerakan OVOP 

merupakan suati gerakan Nasional dan 

bersifat lintas sektoral, serta melibatkan 

instansi-instansi terkait. 

Landasan Hukum OVOP adalah sebagai 

berikut.

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 

1992, Tentang Perkoperasian. Dan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah.

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 

2007 Tentang Percepatan Sektor Riil 

dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah Tanggal 8 Juni 2007 

yang mengamanatkan Pengembangan 

Sentra melalui Pendekatan One Village 

One Product (OVOP). 

3. Keputusan Rapat Kerja Kementrian 

Koperasi dan UKM dengan Komisi VI 

DPR-RI tahun 2008 agar Program OVOP 

dapat dikembangkan di provinsi lain. 

4. Telah diamanatkan dalam Program 

Kerja 100 hari Kabinet Indonesia 

Bersatu II.

5. Telah ditetapkan tonggak pencapaian 

Key Development Milestone  untuk 

periode pertama Tahun 2010-2014; 

100 OVOP berhasil. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah 

mencanangkan Program OVOP menjadi 

skala prioritas  utama dalam pember-

dayaan keluarga miskin. Mulai tahun 2013 

masing-masing kecamatan diminta untuk 

menggali potensi andalan setempat yang 

dapat dikembangkan untuk mengge-

rakkan roda ekonomi. 

1965
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dan Kreativitas, pada umumnya, suatu 

gerakan yang dicanangkan dari tingkat 

atas sulit dijalankan dan berkelanjutan. 

Jika memakai uang atau dana swadaya, 

terpaksa usaha tersebut harus ber-

sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. 

Apa yang akan dilaksanakan oleh daerah 

masing-masing diserahkan kepada 

daerah-daerah tersebut.

Penerapan OVOP pada umumnya 

berdasarkan inisiatif masyarakat lokal, 

oleh sebab itu banyak yang tidak berhasil. 

Namun yang penting adalah keinginan 

yang berdasarkan inisiatif masyarakat. 

“Satu desa satu produk” merupakan 

sebuah istilah. Namun secara implemen-

tasi satu desa diperkenankan mengha-

silkan tiga produk, ataupun dapat pula dua 

desa satu produk. Sedangkan fungsi 

pemerintah, hanya berfungsi sebagai 

pembantu secara tidak langsung atau 

sebagai fasilitator; (3) Perkembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM), artinya 

suatu daerah yang berhasil, akan selalu 

mempunyai “local leader” yang bagus. 

Jika daerah ingin membuat sesuatu yang 

bagus dalam skala besar atau nasional, 

dapat memanfaatkan penanaman modal 

besar dari luar daerah. Namun, ada pula 

daerah yang tidak mengikuti cara ini. 

Daerah tersebut, berusaha memper-

hatikan sekaligus meningkatkan keaslian 

dan kekhasan lokal. Masyarakat bergerak 

dengan inisiatif dan kreativitas mereka 

sendiri, dengan pertanggungjawaban 

sendiri. Dengan cara ini, OVOP dapat 

berjalan dan berkelanjutan. Pemodal 

besar berkepentingan untuk mencapai 

hasil dengan cepat, namun mereka juga 

1966

B. Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip dalam 

Pelaksanaan One Village One Product 

(OVOP)

Konsep One Village One Product 

(OVOP) adalah suatu gerakan revitalisasi 

daerah, untuk mengembangkan potensi 

asli daerah supaya mampu bersaing di 

tingkat global. OVOP akan disesuaikan 

dengan kompetensi daerah, di mana akan 

dipilih produk unggulan yang unik dan 

khas di daerah tersebut untuk menjadi 

produk kelas global. (www.suarakarya-

online.com). Konsep OVOP dalam pelak-

sanaannya mempunyai tiga prinsip yang 

harus dimilki oleh daerah-daerah maupun 

negara yang akan menerapkan konsep 

ovop untuk mengembangkan produk-

produk unggulan lokal yang dimiliki oleh 

daerah maupun negaranya, prinsip 

tersebut diantaranya: (1) Pikiran secara 

Global, Kegiatan secara Lokal Semakin 

lokal berarti semakin global. Maksudnya, 

komoditas yang bersifat lokal ternyata 

bisa menjadi komoditas yang inter-

nasional. Biasanya orang menilai bahwa 

komoditas lokal tidak mempunyai sifat 

universal, dan komoditas internasional 

mempunyai sifat kosmopolitan. Pada 

nyatanya bukan demikian. Sebaliknya, 

makin tinggi keaslian dan kekhasan lokal 

suatu daerah, semakin tinggi pula nilai 

dan perhatiaan secara internasional ter-

hadap daerah tersebut. Namun, komo-

ditas lokal itu sendiri harus dipatenkan 

dan mutunya harus ditingkatkan setinggi 

mungkin. Dengan usaha ini, komoditas 

lokal baru bisa mendapat penilaian dunia 

dan dapat dipasarkan dipasar secara 

global; (2) Usaha Mandiri dengan Inisiatif 
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Gerbang Budaya Daerah Istimewa 

Yogyakarta.

1.  Makam Raja-raja Imogiri

Makam Imogiri merupakan kompleks 

m a k a m  r a j a - r a j a  M a t a r a m  d a n  

keluarganya. Makam ini berada di 

Pajimatan, Girirejo, Imogiri, Bantul. 

Makam ini didirikan antara tahun 1632-

1640 M oleh Sultan Agung Adi Prabu 

Hanyakrakusumo, Sultan Mataram ke-3, 

keturunan dari Panembahan Senopati, 

Raja Mataram ke-1 dan merupakan 

bangunan milik keraton kasultanan. 

Kompleks makam raja-raja Imogiri sebagai 

sebuah budaya yang sangat kaya, mulai 

dari punden berundak-undak yang tertua, 

Jawa kuno yang dipengaruhi oleh budaya 

agama Hindu dan tentu saja budaya dari 

agama Islam yang masuk belakangan. 

Sebagai objek 3wisata spiritual 

diperlukan adanya restorasi untuk 

menjaga keutuhan budaya, konsep wisata 

budaya dan religi yang perlu sedikit 

dibenahi sebagai pendukung. Pembe-

1967

akan cepat lari jika tidak berhasil. 

(www.majalahpengusaha.com)

C. Beberapa Produk Unggulan di Imogiri

Implementasi OVOP mengikuti suatu 

konsep program membangun suatu 

regional, mungkin dapat tingkat desa, 

kecamatan, kota dan selanjutnya memilih 

satu produk utama yang dihasilkan dari 

kreativitas masyarakat desa. Kecamatan 

Imogiri mengunggulkan beberapa potensi 

yang dimiliki dengan mengedepankan 

konsep OVOP menggunakan pendekatan 

yang mengedepankan sumber daya yang 

memiliki kearifan lokal dan bernilai tinggi 

seperti Makam Raja-raja Imogiri, Tradisi 

Upacara Nguras Kong (Enceh), Keindahan 

Keris di Banyu Sumurup dan Kuliner 

Wedhang Uwuh. Beberapa hal tersebut 

dipilih dan dijadikan branding Kecamatan 

Imogiri karena gerakan OVOP tidak hanya 

dalam bentuk tangible product, tetapi 

juga dalam wujud intangible product misal 

produk-produk budaya dan kesenian khas 

daerah yang memiliki nilai jual tinggi 

secara global. Hal inilah yang juga 

mendasari Kecamatan Imogiri melun-

curkan buku bertajuk Imogiri Gerbang 

Budaya yang diluncurkan bertepatan 

dengan peresmian Program PATEN di 

Kecamatan Imogiri sekaligus sebagai 

souvenir yang dibagikan kepada para 

tamu undangan. 

Berikut paparan singkat mengenai 

beberapa komoditas OVOP di Kecamatan 

Imogiri yang dijadikan ikon sehingga 

karena berbagai macam budaya tradi-

sional yang ada di Imogiri tersebut, maka 

Kecamatan Imogiri dinyatakan sebagai 
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Sementara itu, dalam pembuatan 

kerangka cukup menggunakan bahan 

belahan bambu yang diletakkan pada 

bagian dalam untuk penempatan seng, 

kuningan atau tembaga berukir yang 

didatangkan dari pengrajin tembaga 

daerah lain. Kerangka tembaga atau 

kuningan itu dibuat seperti pipa yang 

ujungnya lancip yang digunakan untuk 

membungkus belahan bambu yang diberi 

sela-sela sebagai tempat bilah keris. Besar 

kecil rongga belahan bambu disesuaikan 

lebar gelombang (lukluk) bilah keris. 

3. Tradisi Upacara Nguras Kong (Enceh)

Dahulu kala Kerajaan Mataram yang 

terkenal kejayaannya itu dapat menga-

lahkan kerajaan Aceh, Palembang, 

Ngerum Stambul (Turki), dan kerajaan 

Siam. Sebelum dikalahkan, keempat 

kerajaan tersebut mengancam akan 

menghancurkan kerajaan Mataram untuk 

dijadikan kerajaan taklukannya. Manusia 

berencana, Tuhan menentukan. Ternyata 

keempat kerajaan itu dapat dikalahkan 

oleh Kerajaan Mataram. 

Sebagai tanda bukti keempat kerajaan 

sebagai taklukannya, maka keempat raja 

itu bertanya pada raja Mataram (Sinuwun)  

atau Sultan Agung mau minta apa. 

Namun, raja Mataram Sinuwun/Sultan 

Agung tidak minta apa-apa, kecuali 

“pusaka gentong enceh”, maka permo-

honan Raja Mataram itu dipenuhi. 

Keempat kerajaan tersebut masing-

masing memberi sebuah gentong enceh 

(kong). Sejak saat itu suasana menjadi 

damai,tak ada lagi permusuhan. 
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nahan itu mengingat perkembangan 

zaman dan perilaku wisata yang terus 

berubah. Dan yang terpenting pembe-

nahan itu dengan tidak mengurangi 

kharisma dan spir itual isme yang 

dimunculkan dari siapa yang dimakamkan 

di kompleks tersebut. 

2.  Keindahan Keris Banyusumurup

Dalam kegiatan pengadaan keris, 

warga Dusun Banyusumurup telah sepa-

kat bekerjasama dengan cara spesialisai 

pembuatan setiap kelompok ataupun 

perorangan. Ada kelompok secara khusus 

membuat pendhok, kelompok lain 

membuat kerangka, ada yang membuat 

bilah, serta kelompok atau orang lain lagi 

yang khusus merangkai. Bahan pem-

buatan pendok dari jenis-jenis kayu 

berserat halus seperti sengon, maoni, 

senu atau jenis kayu lain yang agak lunak 

sehingga dalam proses pembentukan 

sangat mudah. Apalagi didukung dengan 

mesin bubut, bentuknya vareatif sesuai 

kreasi pembuatnya. Pada umumnya 

pendok diwarnai dengan bahan plitur 

atau melamik sehingga  hasilnya 

mengkilat.
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4. Wedhang Uwuh sebagai Minuman Khas 

Imogiri

Kompleks wisata Makam Raja-Raja 

Mataram dilengkapi juga oleh fasilitas 

kuliner. Sebuah tempat rehat yang 

diperuntukkan bagi para wisatawan usai 

berziarah untuk menikmati berbagai 

menu yang disajikan. Saat kita melongok 

ke dalamnya rata-rata warung makanan 

itu menyajikan menu utama berupa nasi 

pecel dan wedhang uwuh. Dua menu 

tersebut seolah-olah telah dinisbatkan 

menjadi menu andalan, dan menjadi daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan yang hobi 

memanjakan lidahnya. 

Mengutip branding baru Kabupaten 

Bantul yaitu The Harmony Of Nature and 

Culture yang baru saja digulirkan pada 

tanggal 20 Juli 2013 bertepatan dengan 

peringatan Hari Jadi ke-182 Kabupaten 

Bantul, maka pecel dan wedhang uwuh 

merupakan sebuah hidangan yang sejalan 

dengan branding tersebut. Betapa tidak 

bahan-bahan pembuatnya benar-benar 

alami (nature), baik berupa sayur-sayuran 

(untuk pecel) maupun rempah-rempah 

(untuk wedhang uwuh). 

1969

Kini, upacara tradisi Nguras Kong itu 

sebagai salah satu khasanah budaya 

Daerah Imogiri yang perlu dilestarikan 

seperti budaya daerah lainnya. Setiap 

tahunnya Imogiri mengadakan “Kirab 

Budaya Nguras Kong” yaitu kirab 

peralatan nguras kong yang berupa siwur 

(gayung) yang terbuat dari tempurung 

kelapa. Kirab tersebut dari Kecamatan 

Imogiri menuju Kompleks Makam Raja-

Raja di Pajimatan, Girirejo, Imogiri. Kirab 

budaya tersebut dilaksanakan sehari 

sebelum upacara “Nguras Kong/Enceh”. 

Berbagai kesenian tradisional kecamatan 

yang mengiringi kirab budaya nguras 

kong/enceh itu meliputi Gunungan/Hasil 

Bumi, Prajurit Lombok Abang, Jatilan, 

Gejog Lesung, Slawatan, dan lain 

sebagainya. Kirab juga di ikuti oleh 

bregodo/pasukan diluar wilayah Imogiri. 

Bagi masyarakat yang memercayai 

bahwa air kurasan kong memberikan 

kebaikan kehidupan mereka berbondong-

bondong tak pernah melalaikan event ini, 

walaupun mereka harus menempuh 

perjalanan yang jauh. Bahkan ada warga 

Imogiri yang setiap tahunnya dengan 

sukarela membuat nasi uduk dengan 

rangkaian lauknya dalam jumlah yang 

banyak. Nasi uduk tersebut dibagi-

bagikan pada warga yang antre meminta 

air kurasan kong. 
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6.  Desa Wisata Kebonagung

Desa Wisata Kebonagung yang 

diresmikan oleh Sri Sultan HB X pada 

tahun 2003. Desa ini menawarkan sensasi 

yang berbeda dengan suasana kota. Di 

lahan pertanian desa ini memberikan 

suasana yang  sejuk, asri dan sedap 

dipandang mata.

Desa Kebonagung disebut desa wisata 

pertanian. Sebutan ini karena tawaran 

yang disajikan di desa itu ialah peman-

dangan aktivitas warga desa ketika 

membajak sawah, proses menanam bibit 

padi dan kegiatan sehari-hari warga 

Kebonagung.  Melalui wisata pertanian ini 

kita mengenal istilah-istilah baru seperti 

ngluku, garu, dan tandur. Ngluku dalam 

Bahasa Indonesia artinya membajak 

sawah. Aktivitas ini menarik bagi wisata-

wan karena kegiatan untuk menyuburkan 

tanah ini masih dilakukan secara manual 

dengan cara mencangkul, atau meng-

garuk tanah dengan mata bajak yang 

ditarik sapi atau kerbau. Garu ialah alat 

pertanian yang bentuknya seperti sisir, 

yang berfungsi untuk meratakan tanah 

yang telah selesai dibajak. Tanah perlu 

1970

5. Membangun Kampung Sirup

Rintisan pembuatan sirup markisa 

pada awalnya oleh masyarakat Mojolegi, 

Karangtengah, Imogiri untuk menambah 

penghasilan dan memanfaatkan barang-

barang yang kurang berguna. Misalnya, 

buah markisa yang jatuh berserakan ke 

sana-kemari. Kelompok Tani “Taman 

Mojo” yang berlokasi di Mojolegi, 

Karangtengah, Kecamatan Imogiri ini hasil 

binaan Fakultas Pertanian UPN “Veteran” 

Yogyakarta, UMY, DP2M, Universitas 

Mercu Buana, UGM untuk Laboratorium-

nya, dan Dipertahut Kabupaten Bantul. 

Kelompok tani ini juga mendapat subsidi 

bibit markisa dari Dinas Perkebunan DIY. 

Saat ini mengembangkan produknya 

berupa sirup sirsak, sirup secang, dan 

sirup jambu mete.

Pemasaran sirup melalui  kampus, 

pameran, dan dinas-dinas terkait di 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Agar tumbuh dan berkembang pesat, 

diperlukan kiat menjaga kualitas produk 

tetap prima dan yang lebih penting lagi 

promosi.
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8. Sentra Produksi Rempeyek Pelemadu

Industri Rumah Tangga yang dikem-

bangkan Dusun Pelemadu, Sriharjo, 

Imogiri adalah usaha makanan kecil 

rempeyek. Usaha berskala rumah tangga 

ini juga sangat berperan dalam mencip-

takan lapangan kerja sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat sebagai 

sarana mengentaskan kemiskinan. Ang-

gota pengusaha rempeyek di Pelemadu 

berkisar 40 orang.

Usaha yang dirintis  pada tahun 2004 

ini, terkadang menemui kendala dalam 

pelaksanaannya, misalnya tenaga kerja 

yang sering tidak masuk, kelangkaan 

bahan baku, mutu bahan baku yang tidak 

stabil, dan permintaan pasar yang tidak 

menentu.  Pada saat ini pemasaran 

produksinya sudah bisa menembus pasar 

sampai Jakarta, Surabaya dan Lampung

digaru agar rapi dan tertata rapi sehingga 

tanaman bisa tumbuh dengan baik. 

Sedangkan tandur ialah kegiatan perta-

nian tahap awal di mana bibit tanaman 

ditanam satu persatu sesuai lajur yang 

telah dibuat.

7. Kampung Kapuk atau “Cotton Vilage”

Dusun Tegal Kembang, Kerten, Desa 

Imogiri terus maju berkembang secara 

dinamis membanggakan sebagai desa 

produktif sebagai sentra pembuatan  

kasur. Tepat kiranya bila disebut sebagai 

“Desa Kapuk”, “Cotton Vilage” atau” 

“Pillow Village” yang salah satunya 

memproduksi bantal alias pillow.

Kampung yang para penduduknya 

sudah bertekad bulat menekuni membuat  

kasur, bantal, dan guling. Juga mengganti 

kain kawal, mengganti kapuk dan lain-lain.  

Meskipun ada keprihatinan terhadap 

minimnya pengamanan mata pada waktu 

penjemuran kapuk sehingga penglihatan 

mereka tidak jarang menjadi kabur-kabur, 

serta kendala dalam menjaga kebersihan 

lingkungan di sekitar rumahnya kurang 

terjaga, selain itu kurang terurusnya anak-

anak.
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2. Menumbuhkan Kesadaran Berkompetisi 

di dalam Birokrasi Pemerintah 

Kesadaran berkompetisi ini dilakukan 

dengan mengembangkan nilai-nilai 

profesionalisme dalam bekerja dan mem-

berikan penghargaan kepada mereka 

yang mempunyai prestasi, inovasi, dan 

kemampuan sehingga seorang pejabat 

tidak harus menunggu masanya untuk 

menduduki jabatan karier yang tinggi, dan 

masyarakat pun tidak kaget bila melihat 

seorang birokrat muda menduduki 

jabatan dengan tingkat eselon yang tinggi. 

Pemerintah harus menjadi pelopor bagi 

masyarakat dalam membangkitkan kesa-

daran akan pentingnya berkompetisi agar 

menjadi daerah atau negara yang 

dihormati dalam pergaulan regional dan 

internasional (Sudantoko, 2002: 56).

Pemerintah daerah melalui pejabat 

birokratnya selaku “nahkoda” harus 

mampu mengatur dan memanajemen 

dalam memanfaatkan seluruh potensi  

menuju kesejahteraan masyarakat. 

3. Memanfaatkan Semua Potensi Pelaku 

Bisnis dalam manajemen pengelolaan 

usaha

Dalam upaya pemberdayaan masya-

rakat melalui progran OVOP, pemerintah 

daerah seyogyanya memanfaatkan poten-

si pelaku bisnis lokal yang sudah mapan 

mengelola usahanya. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan motivasi kepada 

pengusaha kecil bahwa usaha bisnis yang 

dilakukan dapat mencapai keberhasilan 

dengan pengelolaan yang fokus dan 

profesional.

D. Peran Pemerintah Daerah  sebagai 

Strategi Penguatan Produk Lokal.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini 

adalah berperan serta sepenuhnya dalam 

meningkatkan lingkungan usaha masya-

rakat melalui dukungan sistem infrastruk-

tur, inovasi yang kuat dan menciptakan 

sumber daya manusia dengan talenta 

yang baik sehingga mampu menghadirkan 

inovasi dalam berbisnis dan mampu 

mengembangkan usaha yang berskala 

pedesaan menjadi regional bahkan 

internasional. Hal tersebut dapat diraih 

dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Keterlibatan Akedemisi dalam penelitian 

dan pengembangan

Peran serta akademisi sangat dibutuh-

kan dalam menentukan arah kebijakan 

pembangunan dan pengembangan 

potensi unggulan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. Peran akademisi 

selaku “kaum intelektual” dengan 

berbagai penelitian sangat dibutuhkan 

dalam upaya sinergisitas hasil penelitian 

yang dapat diterapkan dalam pemberda-

yaan masyarakat. Kontribusi kalangan 

akademisi yang dibutuhkan bersifat 

membangun sekaligus sebagai kontrol 

sosial bagi pemerintah daerah. Paradigma 

yang dibangun akan lebih bermakna 

dilakukan secara kritis, kreatif dan 

inovatif. Hasil penelitian tidak akan punya 

arti bermakna apabila tidak bisa 

diterapkan dalam kesehariannya.
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Perlu adanya peran Pemerintah daerah 

dan semua pemangku kepentingan 

(stakeholder) pembangunan dalam 

rangka memperbaiki lingkungan usaha 

guna mempengaruhi daya saing daerah. 

Latar belakang program OVOP adalah 

dalam rangka menghidupkan kembali 

vitalitas di pedesaan dengan membang-

kitkan kegiatan ekonomi yang sesuai 

dengan skala dan ukuran pedesaan 

tersebut. Di samping itu, OVOP juga 

bertujuan untuk mengurangi rasa kerter-

gantungan masyarakat desa yang terlalu 

tingggi terhadap pemerintah daerah dan 

dengan demikian diharapkan akan 

mampu menciptakan inisiatif dan 

semangat revitalisasi dalam masyarakat 

desa. 

Keberhasilan OVOP di Provinsi Oita, 

Jepang (sebagai Pencetus OVOP pertama 

kali di dunia), karena Pemda Oita dapat 

memanfaatkan semua potensi yang ada 

melalui :

(a) Partisipasi dan koordinasi dengan 

aparat sampai tingkat bawah (desa) 

untuk mendiskusikan konsep OVOP ini; 

(b) Pejabat berwenang langsung turun 

lapangan untuk mengawal konsep 

OVOP ini setiap harinya; 

(c) Memanfaatkan media massa khusus-

nya TV untuk membangkitkan 

pelaksanaan OVOP; 

(d) Pemda mempersiapkan berbagai 

lembaga kajian dan laboratorium 

untuk mendukung upaya promosi 

produk yang khas desa; 

(e) Membentuk pondok belajar (pusat 

latihan) di beberapa tempat untuk 

menghasilkan local leader yang 

menjadi pelopor dan penggerak OVOP 

di desa; 

(f) Pemda Oita berusaha memperkenal-

kan informasi produk-produk khas 

OVOP kepada masyarakat di dalam dan 

luar Oita termasuk gubernur Oita 

sendiri, dan 

(g) Pemda Oita memberikan penghargaan 

terhadap orang atau kelompok yang 

sukses melaksanakan OVOP (Kazuhiza, 

2005: 5-6).

D. Penutup 

Pengembangan produk unggulan 

melalui pendekatan OVOP merupakan 

salah satu model kegiatan sebagai penja-

baran kebijakan pemerintah mengenai 

Percepatan Pengembangan Sektor Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu 

dilakukan sebagai upaya mengembang-

kan produk andalan daerah yang mempu-

nyai ciri khas atau keunikan yang memiliki 

potensi pasar lokal maupun ekspor. 

Penanggulangan kemiskinan melalui 

program OVOP diharakan dapat mewu-

judkan kemandirian, kreativitas, dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 

Sebagai suatu gerakan yang mengarah ke 

revitalisasi nasional maka perkembangan-

nya sangat tergantung dari kerja sama 

seluruh pemangku kepentingan baik 

akademisi, aparat birokrasi maupun 

kalangan bisnis. 

Sinergisitas dari ketiga unsur baik 

akademisi, birokrasi maupun pelaku bisnis 

sangat menentukan keberhasilan pelak-

sanaan program ini.
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Abstract

ndonesian has abundant natural and non-natural resources.These abundant 
natural resources turn out to engender various hazards such as earthquakes, I tsunamis, mountain eruptions, floods, droughts, storms, and landslides. Non-

natural resources engender non-natural disasters such as technological failure, 
modernization failure, and disease outbreaks. In addition, there are social disasters like 
social conflicts between groups or communities  and terrors. Lately, a disaster occurs 
after another, even several disasters occur at the same time at different places. Those 
disasters cause many human casualties, environmental damages, property losses, and 
psychological impacts. Schools as places for learning process are prone to disasters too. 
Disasters cause a lot of casualties due to low levels of the school community 
preparedness and the lack of knowledge about natural disasters. It is noted that the 
national policy in the field of education mainstreaming disaster risk reduction at school is 
not optimal. Efforts of disaster risk reduction has not received legal protection in the era 
of decentralization. Local regulations on disaster management disaster risk reduction 
has not become a priority program at school although 75% of Indonesia is prone to 
disaster. 

Model of disaster preparedness school has actually been developed by Indonesian 
Institute of Sciences or LIPI. Now there are 13 schools in 6 districts throughout Indonesia 
which get disaster preparedness learning. 

This study would like to show that disaster preparedness school developed by LIPI 
is worthy of being a model for mainstreaming disaster risk reduction at schools.

Key words: mainstreaming, reduction, risk, school, preparedness, disaster.


