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Surat  
Redaksi

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Nasional XVII tahun 2015 kali ini 
bertajuk Pekan Inovasi Perkem
ba ngan Desa atau disingkat PIN 

Desa. Acara tahunan nasional tersebut digelar 
sebagai wadah apresiasi karya anak negeri.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan poten
si yang luar biasa tidak ingin ketinggalan untuk 
unjuk gigi di ajang bergengsi tersebut. Melalui 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 
Ja wa Timur, Pemprov Jatim menyediakan 4 
stand pada Gelar TTG Nasional XVII yang di
selenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, 
Oktober mendatang.

Hingga persiapan terakhir, terkumpul 29 
kabupaten/kota yang berminat untuk mengi
rimkan produk TTGnya. Selain produk TTG, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur juga melaku
kan pendataan siapa saja perwakilan daerah 
yang akan berpartisipasi dalam Gelar TTG Na
sional XVII tahun 2015.

Bapemas Provinsi Jawa Timur dari tahun ke 
tahun menampilkan inovasi TTG dari kabupa
ten/kota yang sederhana, ramah lingkungan, 
mudah diaplikasikan. Namun, akan dipilih dari 
29 kab/kota yang sudah masuk, diseleksi un

tuk dipilih satu untuk menjadi icon Jawa Timur 
dalam pameran nasional tersebut.

Sebagai provinsi yang kerap menjadi con
toh bagi provinsi lain, Jawa Timur akan terus 
berupaya mempertahankan prestasi di segala 
bidang. Dalam event tersebut juga diadakan 
Lomba Posyantek Berprestasi, Lomba TTG 
Unggulan dan Lomba Inovasi TTG.

Jawa Timur kali ini akan diwakili oleh Ka
bupaten Sumenep (Pusaka Madura) untuk 
Lom  ba Posyantek Berprestasi; Kabupaten 
Tulungagung (Alat Perajang Tembakau) untuk 
Lomba TTG Unggulan; serta Kota Surabaya 
(Alat Mesin Pengurai Serabut Kelapa dan 
Pencacah Sampah Organik Serba Guna) un
tuk Lomba Inovasi TTG.

Kemeriahan menyambut Gelar TTG Nasio
nal XVII tahun 2015 dilengkapi dengan suka 
cita keberhasilan para pemenang dalam be
berapa lomba tingkat provinsi yang juga akan 
dikupas di Gema Desa Edisi September 2015 
ini. Diharapkan juga dari Gelar TTG Nasional 
XVII kali ini Jawa Timur akan kembali mengha
rumkan nama di kancah nasional, tentu saja 
untuk keberlanjutan Jawa Timur yang lebih 
baik. (*)

Siap Unjuk Gigi di Gelar TTG 
Nasional XVII Tahun 2015
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Laporan
Utama

Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Jawa Timur, melalui 
Ba dan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Prov. 

Jatim mengapresiasi seluruh produk 
TTG dari masing-masing kabupa-
ten/kota di Jawa Timur untuk selan-
jutnya bisa diikutsertakan dalam 
Gelar TTG Nasional setiap tahun-
nya. Gelar TTG kali ini merupakan 
yang ke-17, akan diselenggarakan 

di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 
pada tanggal 7 – 12 Oktober 2015 
dan dibuka langsung oleh Presiden 
Republik Indonesia.

Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., Kabid 
SDA dan TTG, Bapemas Provinsi 
Jawa Timur menerangkan persiap-
an Bapemas Provinsi Jawa Timur 
hingga saat ini sampai pada tahap 
melakukan rapat koordinasi dengan 
seluruh kabupaten/kota di Jawa Ti-

mur mengenai persiapan keberang-
katan hingga pengiriman barang 
TTGnya.  “Tahun ini yang berpartisi-
pa si ada 29 kabupaten/kota, ma-
sing-masing akan disediakan satu 
stand,” katanya ketika ditemui Gema 
Desa di sela-sela kesibukannya.

Rapat persiapan terakhir Provin-
si Jawa Timur pada Gelar Teknologi 
Tepat Guna (TTG) Nasional XVII Ta-
hun 2015 di Provinsi Aceh diseleng-

Siapkan Diri dalam Partisipasi Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVII
Salah satu langkah pemberdayaan masyarakat adalah melalui penciptaan 

dan pengembangan sebuah karya dari masyarakat yang sederhana namun 
tepat dan efisien untuk bisa diaplikasikan. Teknologi Tepat Guna atau bisa 

disingkat TTG, misalnya.

Bapemas Provinsi Jawa Timur

Rapat persiapan terakhir Bapemas Prov. Jatim menyambut Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015.
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garakan pada tanggal 9 September 
2015, bertempat di Ruang Amarta, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. Aca-
ra tersebut dibuka langsung oleh 
Kepala Bidang SDA dan TTG, Ir. 
Hadi Sulistyo, pada pukul 09.00 dan 
diikuti oleh 29 kabupaten/kota yang 
rencananya mengikuti event nasio-
nal tersebut.

Dalam rapat tersebut membahas 
persiapan teknis tim dari Provinsi 
Jawa Timur mulai dari pendataan alat 
TTG dan produk unggulan tiap-tiap 
daerah sampai dengan pemberang-
katan alat TTG dan produk unggulan.  
Selain itu, juga dilakukan pendataan 
perwakilan dari daerah yang akan 
mengikuti kegiatan tersebut.

Hadi menambahkan produk TTG 
yang nantinya dipamerkan di Gelar 
TTG XVII Tahun 2015 tersebut tetap 
berdasarkan nama Bapemas kabu-
pa ten/kota masing-masing. “Bape-
mas Provinsi Jawa Timur hanya 
memfasilitasi barang TTGnya, untuk 
inovator dan siapa saja yang be-
rangkat dari kabupaten/kota terse-
but ya menjadi tanggungan masing-

masing pemerintah daerah, namun 
tetap kami data juga,” jelas Hadi.

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
dari tahun ke tahun menampilkan 
ino vasi TTG dari kabupaten/kota 
yang sederhana, ramah lingkungan, 
mudah diaplikasikan. Dalam ajang 
tahunan tersebut biasanya ada 
Lom ba TTG Unggulan. “Akan dipi lih 
dari 29 kab/kota yang sudah ma suk, 
diseleksi untuk dipilih satu untuk 
menjadi icon Jawa Timur. Mes kipun 
demikian, yang lainnya tetap ada 
stand sendiri-sendiri, yang dipilih 

adalah yang paling efektif dalam 
hal penggunaannya di masyarakat,” 
ungkap Hadi.

Selain dari kabupaten/kota, ino-
vator juga dari kalangan akademisi 
perguruan tinggi. Tahun ini ada pro-
duk TTG dari Universitas Brawijaya, 
Malang; Universitas Tujuh Belas 
Agus tus (Untag), Surabaya; serta 
Institut Teknik Sepuluh November 
(ITS), Surabaya, akan gabung di 
stand Provinsi Jawa Timur yang ta-
hun ini menyediakan 4 stand untuk 
dipamerkan.

Mesin perajang tembakau dari Kab. Tulungagung. Mesin pengurai serabut kelapa dan pencacah sampah organik 
dari kota Surabaya.

Produk kerupuk daun kelor, Posyantek Pusaka Madura Sumenep.



06 Edisi September 2015 GEMA DESA

Laporan
Utama

Hadi mengungkapkan dari Jawa 
Timur yang sering unjuk diri menam-
pilkan produk TTG adalah dari Su-
rabaya dan Malang. Dari kegiatan 
se macam Gelar TTG diharapkan 
adanya pembinaan untuk para pem-
buat TTG agar bisa bangkit sesuai 
dengan bidangnya. “Ya, bagaimana 
penggunaan TTG tersebut sesuai 
de ngan karakter daerah sebagai 
so lusi untuk mengatasi masalah di 
masing-masing daerah,” ucap Hadi 
penuh harap.

Tidak hanya itu, sinergi antara 
inovator dengan pemerintah harus 
selalu dipupuk dan dijaga. Di acara 
Gelar TTG juga bermanfaat sebagai 
media bertemunya inovator dengan 
buyer agar nantinya inovator bisa 
memproduksi banyak untuk dikomer-
silkan namun tetap menjaga legalitas 
produknya. “Intinya harus menjaga 
Haki juga menjadi hal yang penting 
untuk diupayakan,” ujar Hadi.

Dalam event tersebut juga diada-
kan Lomba Posyantek Berprestasi, 
Lomba TTG Unggulan dan Lomba 
Inovasi TTG. Jawa Timur kali ini 
akan diwakili oleh Kabupaten Sume-
nep (Pusaka Madura) untuk Lomba 
Posyantek Berprestasi; Kabupaten 
Tulungagung (Alat Perajang Tem-
bakau) untuk Lomba TTG Unggu-

lan; serta Kota Surabaya (Alat Me-
sin Pengurai Serabut Kelapa dan 
Pencacah Sampah Organik Serba 
Guna) untuk Lomba Inovasi TTG

Untuk diketahui, pemenang un-
tuk masing-masing lomba berupa 
uang pembinaan yang akan diserah-
kan kepada kabupaten/kota. “Sebe-
narnya selain uang pembinaan juga 
perlu sesuatu yang bermanfaat un-
tuk jangka panjang, untuk keberlan-
jutan produk TTG sebagai timbal-
balik kepada inovator,” kata Hadi.

“Potensi Jawa Timur itu luar bia-
sa. Oleh karenanya, harus pintar 
menjaga apa yang kita punya. Da-
lam Gelar TTG Nasional tidak serta 

SUSUNAN ACARA YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI STADION 
HARAPAN BANGSA PADA 7 – 12 OKTEBER 2015 MENDATANG:

Welcome dinner pada Rabu, 7 Oktober 2015 di Banda Aceh

Pembukaan pada Kamis, 8 Oktober 2015 oleh Presiden RI

Lokakarya pada Jumat, 9 Oktober 2015

Widyawisata pada Sabtu – Minggu, 10 – 11 Oktober 2015 ke Kota 
Sabang

Penutupan pada Senin, 12 Oktober 2015 oleh Mendagri atau Gu-
bernur Aceh

merta menjadi pemenang setiap ta-
hunnya karena memang peraturan 
pemerataan dari pusat, ketika sudah 
menjadi pemenang di tahun sebe-
lumnya maka harus mengalah,” im-
buh Hadi

“Namun jika dilihat dari antusias 
dan respon masyarakat di setiap 
wilayah tempat diadakannya Gelar 
TTG Nasional, stand Jawa Timur 
selalu dipadati pengunjung. Itu me-
rupakan salah satu sinyal jika apa 
yang kita tampilkan tidak hanya me-
narik perhatian namun juga memiliki 
nilai manfaat yang ingin diketahui 
masyarakat,” tutup Hadi penuh ke-
banggaan. (hpy)

Produk camilan daun kelor, Posyantek Pusaka Madura Sumenep.
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Gelar TTG Nasional XVII 
Tahun 2015 memiliki 
maksud sebagai wahana 
strategi bagi Pemerintah 

Dae rah dalam menyebarluaskan 

seca ra nasional keberhasilan inova-
si pe merintahan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat  di desa; 
serta sebagai forum untuk menggali 
gagasan dan pemikiran yang ino-

vatif dalam rangka penyusunan ke-
bijakan pemerintahan, pembinaan, 
pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat di desa.

Sedangkan tujuan kegiatan ini 

Dalam Balutan Pekan Inovasi 
Perkembangan Desa (PIN Desa)

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XVII Tahun 2015

Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015 yang akan digelar di Aceh, mengusung tajuk acara 
Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa), berdasarkan dasar hukum, antara lain 
Surat Kemendagri Nomor 413.5/1625/SJ, tanggal 2 April 2015 tentang Pekan Inovasi 

Perkembangan Desa/Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015; Surat Gubernur Aceh Nomor 
414.24/7213, tanggal 16 April 2015 tentang Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan 

Desa Nasional; serta Surat Mendagri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekan Inovasi 
Perkembangan Desa Nasio nal dan Penetapan Provinsi Aceh se bagai Tuan Rumah 

Pekan Inovasi Perkembangan Desa Nasional I Tahun 2015

Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., (kanan) memimpin rapat persiapan Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015.
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bagi pemerintah daerah untuk kiner
ja optimalnya dalam mengelola dan 
memberdayakan masyarakat desa.

Gelar TTG Nasional XVII tahun 
2015 kali ini mengusung tema “Me
lalui Pekan Inovasi Perkembangan 
Desa tahun 2015, kita tingkatkan 
ke mandirian dan kesejahteraan ma
syarakat desa”.  Acara utama terdiri 
berupa Welcome dinner, opening 
ceremony, pemilihan TTG unggulan, 
rakornis/lokakarya, widyawisata dan 
closing ceremony.

Sedangkan acara pendukung 
ter diri dari pentas seni budaya nu
santara, pentas seni budaya Aceh, 
aneka pelatihan pemberdayaan, de
mo produk TTG/inovasi desa, Aceh 
maghrib mengaji, Doorprize bagi 
pengunjung dan masih banyak lagi.

Rangkaian kegiatan pada Ge
lar TTG XVII tahun 2015 antara lain 
PIN Desa, merupakan kegiatan un
tuk memperagakan berbagai keber
hasilan pengelolaan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan dan 
pengelolaan potensi desa/kelurahan 
secara inovatif; Lokakarya, merupa
kan pertemuan yang dihadiri oleh pa
kar dan praktisi serta pemerhati eva
luasi perkembangan desa/kelurahan.

Selain itu, juga ada Widyawisata, 
merupakan kegiatan kunjungan ke 
daerah yang berhasil dalam melak
sanakan percepatan pembangunan 
desa/kelurahan dan mengelola po
tensi desanya dengan pendekatan 
yang inovatif; Penilaian stand, me
nilai informasi dan materi/isi yang 
di pa  merkan dan didayagunakan, 

PESERTA PEKAN INOVASI 
PERKEMBANGAN PIN DESA/
KELURAHAN NASIONAL I 
2015 DI ACEH

>> Kabupaten Pacitan
>> Kabupaten Trenggalek
>> Kabupaten Tulungagung
>> Kabupaten Kediri
>> Kabupaten Malang
>> Kabupaten Jember
>> Kabupaten Banyuwangi
>> Kabupaten Bondowoso
>> Kabupaten Probolinggo
>> Kabupaten Pasuruan
>> Kabupaten Sidoarjo
>> Kabupaten Jombang
>> Kabupaten Nganjuk
>> Kabupaten Magetan
>> Kabupaten Ngawi
>> Kabupaten Bojonegoro
>> Kabupaten Tuban
>> Kabupaten Gresik
>> Kabupaten Bangkalan
>> Kabupaten Sampang
>> Kabupaten Sumenep
>> Kota Malang
>> Kota Probolinggo
>> Kota Pasuruan
>> Kota Mojokerto
>> Kota Madiun
>> Kota Surabaya
>> Kota Batu

adalah meningkatkan pengetahu an 
dan wawasan masyarkat tentang 
perkembangan dan kemajuan ad
ministrasi pemerintahan desa, pem
bangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat dan keman di
rian desa.

Melalui acara PIN Desa, pro
gram tahunan Gelar TTG Nasional 
ini diharapkan dapat meningkatkan 
akses masyarakat dalam mempero
leh informasi yang berkaitan dengan 
pemerintahan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa/ke
lurahan; menjadi barometer perkem
ba ngan desa/kelurahan yang dapat 
ditularkan kepada aparat dan ma
syarakat dalam mengelola potensi 
wilayahnya; serta menjadi stimulus 

Produk mie kering daun kelor, Posyantek Pusaka Madura Sumenep.
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pe nataan, dekorasi, nilai estetika, 
kreasi dan inovasi sesuai karakteris
tik wilayahnya; Penilaian TTG ung
gulan, menilai TTG unggulan, yang 
mana TTG tersebut memiliki keung
gulan teknis dan dapat bersaing 
secara ekonomis serta telah dipro
duksi  dan terbukti sudah dimanfaat
kan oleh masyarakat; serta Promosi 
potensi desa, untuk memperluas ja
ringan pemasaran/promosi berbagai 
produk unggulan dan berbagai po
tensi desa/kelurahan

Peresmian PIN Desa dibuka 
dengan serangkaian kegiatan, an
tara lain pemberian penghargaan 
kepada Bupati/Walikota lokasi desa/
kelurahan juara Lomba Desa Nasio
nal tahun 2015 oleh Menteri Dalam 
Negeri; pemberian penghargaan 
kepada juara Posyantek tingkat pro
vinsi dan juara Inovasi TTG tingkat 
provinsi tahun 2015 oleh Menteri 
Dalam Negeri; pemberian penghar
gaan Upakarya Wanua Nugraha ke

pada gubernur, bupati/walikota oleh 
Menteri Dalam Negeri; penyerahan 
sertifikat HKI/paten kepada investor 
TTG oleh Menteri Hukum dan HAM; 
pemberian penghargaan kepada in
ventor TTG tingkat remaja (National 
Young Inventor) oleh kepala LIPI; 
penyerahan KUR kepada kelompok 
masyarakat di Aceh oleh Gubernur 
Aceh; serta pemberian pengharga
an Pamsimas – BP. Spam.

Adapun persiapan dan beberapa 
hal yang menjadi perhatian untuk 
Bapemas Provinsi Jawa Timur da
lam partisipasi dalam acara Gelar 
TTG XVII tahun 2015, antara lain 
kekompakkan peserta wakil dari 
kabupaten/kota dengan provinsi ha
rus tetap terjaga, karena membawa 
nama besar jawa Timur; hal yang 
dibangun bertujuan untuk mengko
or dinasikan dan memperlancar pe
lak sanaan Gelar TTG harus disepa
ka ti dan dipahami bersama; alat 
TTG yang dipamerkan merupakan 

inovasi baru sesuai kebutuhan ma
syarakat, ramah lingkungan, serta 
menghasilkan nilai tambah dalam 
usahanya.

Tambahan, alat TTG yang dipe
ra gakan disertai dengan dokumen 
pendukung seperti leaflet, buku-
buku praktis TTG, audio visual dan 
sarana prasarana lainnya; perlu di
pertimbangkan tentang ukuran dari 
alat TTG, jika volumenya terlalu be
sar maka dalam peragaannya dapat 
menggunakan prototype/miniature; 
pro dukproduk unggulan daerah 
yang akan dibawa, sebaliknya dipi
lih yang kemungkinan diminati oleh 
masyarakat provinsi Aceh.

Sedangkan pejabat/staf yang 
ditugaskan sebagai peserta harus 
mengikuti seluruh rangkaian kegia
tan gelar TTG. Dan yang terpenting 
adalah prestasi Jawa Timur pada 
Gelar TTG tahuntahun sebelumnya 
perlu dipertahankan dan ditingkat
kan. (*/hpy)

Peserta rapat persiapan terakhir Bapemas Prov. Jatim menyambut Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015.
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Bermula dengan 10 anggo-
ta, kini UPKu Sarana Man-
diri Sejahtera berkembang 
pesat. Pada akhir tahun 

lalu, mencapai Rp162 juta lebih, 
dengan 20 kelompok masyarakat 
(Pokmas), yang masing-masing 
bisa menerima kucuran dana seba-
nyak Rp13 juta.

“Ada di antara warga yang me-
milih pada penggarapan sektor riil, 
seperti pembuatan susu kedele. Al-
hamdulillah, hasil usaha ini bisa di-
jual di sekolah-sekolah di Sumber-
rejo,” kata Nurul Mujayanah, Ketua 
UPKU Sarana Mandiri Sejahtera 
Desa Pejambon.

Kembangkan Batik Jonegoroan, 
Kuatkan Identitas Daerah

UPKu Sarana Mandiri Sejahtera 
Desa Pejambon, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro

Dengan modal awal dana senilai 
Rp64 juta lebih pada 2010, UPKu 
Sarana Mandiri Sejahtera hadir 
di Desa Pejambon, Kecamatan 

Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. 
Hal itu, tentu saja, mendapt 

sambutan dari warga yang telah 
lama menunggu adanya penopang 

modal bagi setiap usaha mereka.

Pengurus dan anggota UPKu Sarana Mandiri Sejahtera.
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Sementara itu, atas prakarsa 
pemerintah Desa Pejambon beser-
ta UPKu Sarana Mandiri Sejahtera 
dan BPMD Kabupaten Bojonegoro 
sebagai pembinanya maka lahir-
lah KUB Sarana Mandiri Sejahtera 
(SMS ). KUB ini beranggotakan 11 
orang, adapun produk unggulanya 
antara lain Batik Jonegoroan,  hand 
painting, sulam pita, dompet dan 
tas batik,  jasa konveksi.

Adapun proses produksi dan 
cara pengerjaanya bisa bertempat 
di rumah produksi atau bisa diker-
jakan di rumah masing-masing kar- 
yawan sesuai dengan situasi dan 
kondisi dari anggotanya.

“Sebagai bukti bahwa KUB 
Sarana Mandiri Sejahtera Desa Pe-
jambon telah mendapat pengakuan 
dan lisensi dari masyarakat.  KUB 
mendapat kepercayaan dari salah 
satu SMK di Kabupaten Bojone-

goro, setiap tahun untuk ditempati 
magang dan PKL bagi siswa SMK 
tersebut,” kata Afif Fitria, sekretaris 
UPKu yang juga didampingi Sumi-
atun, bendahara UPKu.

Omzet dari KUB Sarana Man-
diri Sejahtera untuk masing-ma-
sing hasil produk setiap bulannya. 
Seperti, Batik Jonegoroan  seba-
nyak 80 lembar, dengan nilai jual 
Rp 100.000 – Rp250.000. “Hand 
painting sebanyak 50 kerudung 
dan kain senilai Rp 22.500 – Rp 
150.000. Sulam pita sebanyak  45 
kerudung  senilai Rp25.000. Tas 
dan Dompet  sebanyak 60 biji,  se-
nilai Rp35.000. Selain itu, konveksi 
sebanyak 100 potong, sesuai ting-
kat kesulitan jahit,” kata Amir, peng-
gerak Batik Jonegoroan.

Atas peran dan partisipasi di-
nas terkait dalam hal pemasaran 
KUB Sarana Mandiri Sejahtera ti-

dak me ng alami kesulitan. Bahkan 
sudah bisa menembus pasar luar 
kabupaten/kota yang ada di Jawa 
Timur. Adapun untuk pendapatan 
rata-rata  KUB bisa meraup keun-
tungan 30 % dari masing-masing 
jumlah omzet setiap bulannya.

Di antara pelaku atau nasabah 
UPKu, sebagaimana diakui Nurani, 
seorang pedagang sayur keliling 
dan Siti Komariah, seorang pe-
dagang toko pracangan, merasa 
beruntung bisa mengembangkan 
usahanya dengan UPKu Sarana 
Mandiri Sejahtera.

“Kami merasa beruntung de-
ngan adanya UPKU Sarana Mandi-
ri Sejahtera. Semula kami merasa 
kesulitan untuk menambah modal 
bagi pengembangan usaha. Tapi 
akhirnya bisa teratasi dengan sim-
pan pinjam di sini,” kata Siti Koma-
riah. (yad)

Ibu-ibu anggota memamerkan produk unit usaha UPKu Sarana Mandiri Sejahtera.
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Desa Semambung, Keca
matan Kanor, Kabupaten 
Bojonegoro, kerap men
jadi sasaran banjir bila 

musim penghujan. Secara teritorial 
desa ini berbatasan dengan sebelah 
barat Kabupaten Tuban.  Tapi justru 
karena itulah, warga desa tersebut 
bisa bersikap antisipatif terhadap 
dampak lingkungan yang mengan
cam itu.

“Alam memberikan tantangan. 
Tinggal kita yang harus bisa me
nerima dengan sabar dan penuh 
ikh tiar,”kata Muzamil, Ketua UPKu 

Wahana Tirta, didampingi Luluk 
In dayati, Bendahara UPKu pada 
Gema Desa.

Letak desa ini, sebalah selatan 
Desa Kanor, sebelah timur Desa Pi
lang dan sebelah utara Kabupaten 
Tuban. Luas total wilayah Desa Se
mambung 200 hektare dengan luas 
tanah irigasi 135 hektare dengan 
penghasilan pertanian padi dan ja
gung. Sebagian besar penduduknya 
Petani, Pedagang Kecil dan Usaha 
sektor Informal lainnya. 

Jumlah petani di Desa Semam
bung sejumlah 865 orang, buruh 

tani 420 orang, pedagang 25 orang, 
PNS 16 orang, Karyawan 15 orang, 
tukang kayu15 orang, tukang batu 
15 orang, Guru Swasta 16 orang 
dan yang lainnya 50 orang. Keber
langsungan kegiatan usaha tergan
tung pada ketersediaan bahan dan 
modal yang dimiliki. 

Program Gerakan terpadu Pe
ngen tasan Kemiskinan (Gerdu Tas
kin) yang berawal dari 2005 sam
pai 2013 berjalan dengan lancar. 
Namun, dengan keterbatasan dana 
yang dimiliki UPKu Wahana Tirta 
Desa Semambung saat ini belum 

Langganan Banjir,
Bertahan dengan Potensi Alam

UPKu Wahana Tirta Desa Semambung, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro

Pengurus UPKu Wahana Tirta.
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bisa menjangkau keseluruh rumah 
tangga sasaran yang ada tersebut. 

“Dengan Program Gerdu Taskin, 
satu solusi dan sangatlah tepat dite
rapkan karena mendorong pening
katan pendapatan perkapita yang 
berdampak positif pada penurunan 
angka kemiskinan dan dapat membu
ka lapangan kerja yang secara riil akan 
menurunkan angka pengangguran.” 
Demikian penjelasan Kepala Desa Se
mambung, Neny Rachmawati.

Menurut Kades yang dilantik 
pada April 2014, dengan modal awal 
Rp 39 juta, UPKu Wahana Tirta yang 
berdiri 26 Juli 2005, mampu mening
katkan modal awalnya tersebut. Apa
lagi, dengan tambahan Rp 180 juta 
dana Polmas, bisa me ngembangkan 
usaha dengan memberikan support 
bagi modal pertanian, biaya tanam, 
pupuk, toko pracangan. 

Desa Semambung menjadi sa
saran Pengembangan Desa Mandi ri 
Berbasis Kawasan Perdesaan (PDM 
BKP). Melalui UPKu Wahana Tirta, 
maka dikembangkannya ternak kam
bing sebagai sektor riil. Sa yangnya, 
dengan program ini pe meliharaan 
kambing mengalami kesulitan. Yang 
tak memungkinkan dijual, dengan 
cepat karena faktor pemeliharaan 
yang kerap mengala mi masalah 
lingkungan, seperti ban jir di Sunga 
Bengawan Solo. Sehing ga, dari se
kian ekor yang telah dipelihara war
ga kini tersisa hingga 26 ekor yang 
tetap bisa dipelihara warga.

“Sistem kekeluargaan, jemput 
bo la, bayar tepat waktu. Ini men
jadi bagian prinsip kami dalam me
ngembangkan program Simpan Pin
jam di UPKu Wahana Tirta,” tutur 
Mu zamil, Ketua UPKu Wahana Tir
ta, Luluk Indayati, Bendahara UPKu.

Sistem simpan pinjam, setiap 
tahun mengadakan rapat akhir ta
hun (RAT), yang digunakan untuk 
dana sosial, anakanak yatim. Bila 
ada anggota yang meninggal dunia 
disantuni, dan tanggungan simpan 

pinjam diputihkan. Kini, beranggota
kan 70 anggota.

Desa Kademangan dihuni 2.800 
jiwa atau 350 kepala keluarga (KK), 
memang ratarata dihuni warga pe
tani penggarap. Selain tanah pri
badi, warga juga berkesempatan 
menanam di tanah kas desa, yang 
hasilnya sebagai pemasukan desa.

Menerapkan pola mandiri, UPKu 
tersebut dibiayai dana Kabupaten 
Bojonegoro Rp 52.500 dari program 
PDMBPK dan ditopang dana Pem
prov Jatim sebesar Rp40 juta.

Pada 2013 modal yang diberikan 
UPKu untuk biaya tanam senilai Rp 
20 juta, dilanda banjir Sungai Benga
wan Solo, hingga tanaman habis. 
“Pada saat terjadi banjir hingga me
nerjang warungwarung di pinggir 
sungai dan sampai ke atap genting,.

“Kebanyakan warga tak mau 
mengungsi, namun tetap bertahan 
karena dianggap sebagai banjir ru
tin,” tutur Muzamil.

Ke depan, dilakukan penataan 
de ngan membentuk BUMDes. Hal 
itu mendapat dukungan langsung 
dari Ibu Kades. Dengan begitu, di
harapkan desa  berkembang dari 
ha sil alam, batu pasir di pinggir su
ngai. Didukung industri kecil pem
buatan tempe. Selain itu, ada ren
cana untuk penggemukan sapi. 
Hingga kini, UPKU tersebut fokus 
untuk mengembangkan simpan pin

jam. Penggemukan sapi diserahkan 
kepada kelompok yang bisa dikucur
kan dan UPKu senilai RP 7 juta, 

Desa ini menjadi sasaran Pe
ngembangan Desa Mandiri Berbasis 
Kawasan Perdesaan (PDMBKP)
Pro vinsi Jawa Timur. Yakni, salah 
satu kegiatan terpadu dalam rangka 
mempercepat penanggulangan ke
miskinan dan pengangguran di wila
yah Provinsi Jawa  Timur.  

“Adapun yang dimaksud dengan 
Desa mandiri adalah desa yang te
lah mampu menyelesaikan  perso
al an  kebutuhan  dasar warganya 
de ngan mendayagunakan dan  
meng  optimalkan potensi sumber da
ya ekonomi (perikanan,  pertanian, 
peternakan,  perikanan, industri kecil 
dan lainlain), sosial, dan lingkungan 
hidup untuk kesejahteraan masyara
katnya  secara  mandiri,” tutur Neny 
Rachmawati, Kades kelahiran Bojo
negoro, 5 Oktober 1974 ini.

Menurutnya, pada hakekatnya 
secara operasional pengembangan  
desa  mandiri merupakan  pember
dayaan  masyarakat, untuk  berpe
ran aktif dalam mengoptimalkan  
po tensi ekonomi,  sosial  dan lingku
ngan hidup.  Pengembangan  Desa  
Mandiri  baik   mandiri usaha, pangan  
maupun energi penting  dilakukan  di  
Jawa  Timur  karena  sebagian be
sar wilayahnya merupakan kawasan 
perdesaan. (yad)

Tim Gema Desa mengunjungi UPKu Wahana Tirta.
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Jika dulunya kawasan Wono
kromo dikenal sebagai kam
pung tempat berkumpulnya 
para penjahat dan preman, 

kini kelurahan Wonokromo berhasil 
menghapus stigma negatif masyara
kat dan dibuktikan dengan berha
sil nya menyabet  gelar Pelaksana 
Go tong Royong Terbaik II Tingkat 
Pro vinsi Jawa Timur 2015. Kelura
han Wonokromo sendiri merupakan 
bagian dari Wilayah Kecamatan Wo
nokromo yang terdiri dari 8 RW dan 
96 RT dengan luas wilayah 104 Ha.

Harijanto S,Sos selaku Lurah ke
lurahan Wonokromo menceritakan 
jika etos gotong royong sendiri me

mang sudah sejak lama ada di dae
rahnya. “Dari jaman mbahmbah dulu 
warga sini memang terkenal kom pak. 
Tapi memang kompaknya ja man dulu 
ya masih soal kejahatan. Seiring per
kembangan jaman, war ga sekarang 
sudah insaf dan kompaknya dialih
kan ke hal yang positif,” jelasnya.

Oleh karenanya ketika diikutkan 
lomba Pelaksana Gotong Royong 
Ter baik, pengurus tidak perlu bersu
sah payah untuk menanamkan ke
biasaan gotong royong karena me
mang warganya telah terbiasa untuk 
kompak. Selain dengan gotong ro
yong, untuk menghapus citra negatif 
yang selama ini melekat, segenap 

Kompak Hapuskan Citra Negatif

Kelurahan Wonokromo, Gotong Royong Terbaik II 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2015

Di kota besar seperti 
Surabaya, belum 

banyak wilayah 
kelurahan yang bisa 

menghidupkan 
semangat gotong 

royong di setiap aspek 
kemasyarakatannya. 

Tapi hal ini tidak 
berlaku bagi kelurahan 

Wonokromo.
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pengurus dan warga kelurahan 
Wonokromo bahu membahu untuk 
memperbaiki 4 aspek utama yakni 
lingkungan, ekonomi, budaya dan 
keamanan.   

Di bidang kemasyarakatan yang 
berkaitan dengan kepentingan ma-
syarakat, di kelurahan Wonokromo 
ada berbagai macam kegiatan 
yang dilakukan antara lain seperti 
pe laksanaan ronda malam, patroli 
(siskamling) dilakukan secara rutin 
oleh petugas keamanan di wilayah 
RT/RWmasing-masing yang dibantu  
warga masyarakat pada jam-jam 
tertentu. Selain itu, diadakan patroli 
wilayah yang dilaksanakan secara 
rutin oleh Muspika, LKMK, Lurah, 
Ba binsa, Babinkamtibmas, RW dan 
kelurahan Wonokromo. 

Untuk semakin memfasilitasi 
war ga, dibangun pula pos-pos ke-
amanan lingkungan pada tiap RW 
serta hunian tidak layak huni yang 
berasal dari swadaya masyarakat. 

Ada juga pembangunan sarana 
MCK yang semula tidak layak kare-
na sistem sanitasinya langsung di 
sungai  melalui progam STBM (sani-
tasi total berbasis masyarakat) dan 
pembangunan saluran sanitasi hasil 

realisasi Musrenbang (Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan).

Di bidang ekonomi, kelurahan 
Wo  nokromo sedang getol mendo-
rong warganya agar bisa mencipta-
kan usaha kreatif sehingga diharap-

Lurah Wonokromo beserta staf (bawah). 
Pelaksanaan program pembangunan 

sarana MCK umum di Kelurahan 
Wonokromo (kanan)
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kan mampu menciptakan lapangan 
pekerjaan baru. “Perekonomian 
war ga Wonokromo itu masuk kate
go ri menegah kebawah jadi kami 
mengusahakan perbaikan ekonomi 
dengan sosialisasi dan pembinaan 
UKM disini agar kesejahteraan war
ga ikut terdongkrak,” terang Hari
janto.

Saat ini di kelurahan Wonokromo 
sendiri sudah ada UKM yang dijadi
kan acuan yakni Kelompok Usaha 
Produktif (KSM) Sahara. KSM Sa
hara berdiri sejak tahun 2012 dipe
lopori oleh Ibu Iin Siyah dan sudah 
memperoleh Hak Paten dengan 
jenis produk Sahara. KSM Sahara, 
adalah sebuah home industry yang 
memproduksi berbagai macam sa
bun diantaranya cuci piring, cuci 
baju, pewangi baju, dan cuci tangan.

“Diharapkan kedepannya bisa 
muncul lagi seperti KSM Sahara di 

bidang kuliner, kerajinan dan lain
nya. Jika KSM ini bisa tumbuh kuat, 
ini bisa jadi identitas kelurahan Wo
nokromo seperti jaman dulu saat ke
lurahan Wonokromo dikenal dengan 
lontong balapnya,” imbuh Harijanto. 
Beberapa UKM di kelurahan Wo
nokromo juga mulai tumbuh seperti 
UKM batik jumputan dan UKM jamu.

Sedangkan untuk bidang  sosial 
, budaya  dan  keagamaan, salah 
satu kegiatan yang rutin dilakukan 
yakni bakti sosial kesehatan, kegia
tan posyandu, bakti sosial dengan 
pelayanan integrasi bersama Ibu 
Walikota Surabaya serta pelak sa
na an program Jalin Kesra bekerja 
sama dengan pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Adapun posyandu di 
kawasan kelurahan Wonokromo ta
hun 2013 berhasil menyabet Juara I 
Lomba Posyandu “Smart and Heal-
thy” Tingkat Kota Surabaya dan Ju

ara I Kader Posyandu Teladan Kota 
Surabaya Tahun 2013.

Untuk bidang lingkungan, war
ga kelurahan Wonokromo sedang 
menggalakkan pemanfaatan dan 
pemeliharaan lingkungan melalui 
pembuatan prasarana hidroponik. 
“Kami menanamkan konsep ekosis
tem yang baik, untuk mempelopori 
ekologi dalam bagi kehidupan dan 
kesehatan Lingkungan keseluruh 
warga,” jelas Harijanto.

Dengan kekompakan menjaga 
lingkungan, kelurahan Wonokromo 
Lomba Green And Clean Juara 1 
Favorit Pengelolaan Lingkungan 
Paling Berbunga Kategori  Ber
kembang Wilayah RT 04 RW III 
Kelurahan Wonokromo. Kini, kelu
rahan Wonokromo sedang memper
siapkan diri untuk mengikuti gelaran 
Kelsi (Kelurahan Siaga) mewakili 
tingkat Jawa Timur. (ftz)

Profil
Kelurahan

Suasana pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan Wonokromo.
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Badan Pusat Statistik mencatat 
jika jumlah penduduk miskin di 
Jawa Timur tahun 2005 sebe-
sar 22,51% dan berturut-turut 

mengalami penurunan pada tahun 2006 
menjadi 19,89%, tahun 2007 se be sar 
18,89%, tahun 2008 men jadi 18,51%, 
tahun 2009 sebesar 16,68, tahun 2010 
sebesar 15,26% atau setara dengan 
5.529.300 jiwa, tahun 2011 sebesar 
14,23% atau 5.356.210, tahun 2012 se-
banyak 13,40% atau 5.070.980 orang 
dan tahun 2013 sebanyak 12,73% atau 
4.865.820 orang.

Dalam upaya percepatan pe nang gu-
la ngan kemiskinan, perlu dilakukan sua-
tu koordinasi secara terpadu lintas pela-
ku dalam penyiapan perumusan dan 
pe  nyelenggaraan kebijakan pe nang gu-
la ngan kemiskinan. Langkah-langkah 

Menanggulangi Kemiskinan
Melalui Penguatan Kelembagaan

Dalam kehidupan berne ga ra, kemiskinan 
merupakan suatu permasa la han yang sangat 

kom  pleks sehingga harus segera ditanggulangi 
dengan baik, hal ini disebabkan karena 

kemiskin an merupakan sumber perilaku dis
truktif maupun sikap radikal masyarakat. 

Kemiskinan merupa kan permasalahan bangsa 
yang mendesak dan memerlukan langkah
langkah penanganan dan pendekatan yang 
sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam 
rangka mengurangi beban dan memenuhi 

hakhak dasar warga negara secara layak untuk 
mewujudkan ke hidupan masyarakat Indonesia 

yang bermartabat.

Rapat koordinasi TKPK Bapemas Prov. Jatim.
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tersebut diupayakan untuk mela
kukan penajaman di beberapa 
aspek, yang meliputi: penetapan 
sasaran, perancangan dan keter
pa duan program, pengawasan 
dan evaluasi, serta efektifitas ang
garan. Selain itu perlu dilakukan 
penguatan kelembagaan yang 
me nangani penanggulangan ke
miskinan baik di tingkat nasional 
maupun daerah. 

Untuk mendukung agenda  ter
se but, pemerintah telah menerbit
kan Peraturan Presiden Nomor 
15 Tahun 2010, tentang Percepa
tan Penanggulangan Kemiskinan 
yang merupakan penyempurnaan 
dari Peraturan Presiden Nomor 
13 Tahun 2009 tentang Koordina
si Penanggulangan Kemiskinan. 
Mengacu pada Pasal 1 butir 3 
Per aturan Presiden Nomor 15 
Ta hun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 
di tingkat nasional dibentuk Tim 
Nasional Percepatan Penanggu
langan Kemiskinan (TNP2K) yang 
keanggotaannya terdiri dari unsur 
pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha, dan pemangku kepenting
an lainnya di tingkat nasional.

Di daerah dibentuk Tim Koordi
nasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) Provinsi dan Kabupaten/
Kota. TKPK mempunyai tugas 
untuk melakukan langkahlang
kah konkret untuk mempercepat 
pengurangan jumlah penduduk 
miskin, dalam melaksanakan tu
gas tersebut TKPK menyeleng
ga   rakan fungsi; a) koordinasi 
dan sinkronisasi penyusunan dan 
pelaksanaan penajaman kebija
kan penanggulangan kemiskin
an; b) pemantauan pelaksanaan 
penanggulangan kemiskinan se
suai karakteristik dan potensi di 
daerah serta kebijakan lanjutan 
yang ditetapkan daerah dalam 
rangka penanggulangan kemis
kin an di daerah masingmasing.

Program percepatan penang
gulangan kemiskinan terdiri atas 4 
klaster yakni Klaster 1 (kelompok 
program bantuan sosial berbasis 
keluarga), Klaster 2 (kelompok 
pro gram penanggulangan kemis
ki nan berbasis pemberdayaan 

ma syarakat), Klaster 3 (kelompok 
program penanggulangan kemis
kinan berbasis pemberdayaan 
usa ha ekonomi mikro dan kecil) 
Klaster 4 (programprogram lain 
yang mendukung baik langsung 
atau tidak langsung terhadap 
penanggulangan kemiskinan di 
tiap daerah). Dengan adanya 4 
klaster ini, diharapkan  Tim Koordi
nasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) bisa fokus sesuai dengan 
klaster masingmasing dan be
kerja maksimal agar percepatan 
penanggulangan kemiskinan di 
dae rah bisa cepat terlaksana.

Sejalan dengan hal itu, penye
lenggaraan rapat koordinasi Tim 
Koordinasi Penanggulangan Ke
miskinan (TKPK) yang digelar 
di hotel Aria Gajahyana Malang 
pada 7–8 September lalu dituju
kan sebagai tindak lanjut serta 
eva luasi terhadap implementasi 
pe laksanaan strategi penanggu
la ngan kemiskinan serta meran
cang rencana lanjutan dalam 
rang ka harmonisasi dan mening
katkan kinerja TKPK. (*)

Kondisi pemukiman kumuh dan miskin.
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Upaya pengentasan ke
miskinan melalui pro
gram Kegiatan PFK Jalin 
Matra yang dititikberat

kan pada pengembangan usaha 
dari dana bantuan mulai dirasa
kan manfaatnya. Kegiatan PFK 
sendiri merupakan salah satu dari 
tiga kegiatan Jalin Matra selain 
Bantuan Rumah Tangga Sangat 
Miskin, dan Penanggulangan Ke
rentanan Kemiskinan.

Melalui kegiatan PFK, Kepa
la Rumah Tangga Perempuan 
(KR TP) atau “Janda Produktif” 
akan diberi modal usaha untuk 
membantu mendorong ketaha
nan sosial ekonomi, memenuhi 
kebutuhan hidup dasar, memo
tivasi berusaha (need for achi-
vement) dan kemampuan (litle 
skill) dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraannya.

Siti Masruroh adalah satu da
ri 3.309 KRTP yang tahun lalu 
men jadi pilot project PFK Jalin 
Ma tra di 10 kabupaten. Selain di 

Tu lung  agung, pilot project juga 
dilaksanakan untuk KRTP di Ba
nyuwangi, Kediri, Ngawi, Jember, 
Probolinggo, Pasuruan, Situbon
do, Pameksan, dan Bojonegoro.

Masruroh adalah seorang pe
dagang jamu yang mulai berjua
lan sejak tahun 2004 lalu pasca 
ditinggal mati suaminya. Karena 
me rasa harus membesarkan 
anakanaknya, dia pun memilih 
berusaha sendiri dengan menjual 
jamu tradisional keliling kampung 
dengan gerobak. Dia mengaku 
sa ngat bersyukur mendapatkan 
bantuan dari Program Jalin Matra 
sebesar Rp 2,5 juta.

Uang bantuan tersebut diguna
kannya untuk membeli sejumlah 
peralatan produksi jamu tradi
sional seperti Gerobak, kompor, 
blender, panci, dan bahan baku 
jamu tradisional. Dalam sehari, ti
dak lama Masruroh berjalan jamu 
berkeliling kampung. Berangkat 
jam 9 pagi, dua jam kemudian 
dia sudah pulang, karena produk 

jamu Masruroh cukup terkenal di 
desanya.

Kini usaha jamu yang digelu ti 
Masruroh mengalami perkem ba
ngan yang signifikan selama se
tahun terakhir semenjak ibu enam 
anak ini mendapat bantuan kegia
tan Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) Program Jalin 
Matra. “Alhamdulillah, sekarang 
sa ya tidak hanya menjual jamu, 
tapi juga bisa menjual kerupuk 
yang bisa saya titipkan di warung
warung desa,” jelasnya.

Karena produknya bertambah, 
maka omsetnya pun bertambah. 
Dalam sehari, Masruroh yang bi
asa mendapatkan Rp 75 ribu  Rp 
80 ribu dari hasil menjual jamu
nya, kini dia bisa membawa pu
lang sedikitnya Rp 125 ribu setiap 
harinya. “Lumayan buat tambah
an modal dan ongkos produksi, 
se kaligus untuk tambahan mem
beri uang Saku kepada cucucucu 
saya yang masih sekolah,” kata 
Masruroh. (*)

Masruroh Kini Bangga 
Bisa Beri Uang Saku Cucunya
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Membatasi diri agar tidak 
kecanduan akan kema-
juan teknologi yang se-
makin merebak bukan 

ber arti mengurung diri untuk tidak 
bersentuhan sama sekali. Pun de-
mikian yang diterapkan di Desa Wi-
rotaman, Kecamatan Ampelgading, 
Kabupaten Malang. Terlebih bagi 
perangkat desa, paham akan tekno-
logi menjadi acuan untuk kemajukan 
Desa Wirotaman.

Itulah yang menjadi salah satu 
in dikator keberhasilan Desa Wiro-

taman meraih Juara II Lomba Desa 
tingkat Jawa Timur tahun 2015. 
“Dengan melek teknologi, tidak 
menjadikan kami untuk bergantung 
hanya ke satu orang saja untuk uru-
san mengupdate segala informasi 
yang ada,” terang Triagung Budiono, 
mewakili Kepala Desa Wirotaman 
kepada Gema Desa.

Agung menambahkan selain pa-
ham teknologi, segala urusan admi-
nistrasi juga harus dikuasai oleh pe-
rangkat Desa Wirotaman. “Sehingga 
ketika kami berhadapan dengan ma-

syarakat untuk mengurus surat-su-
rat yang dibutuhkan bisa kami layani 
dengan cepat dan tepat,” ucap Ke-
pala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
(Kaur Kesra), Desa Wirotaman itu.

Meskipun demikian, Desa Wiro-
ta man seringkali menemui kesulit an 
untuk mendapatkan sinyal, meng-
ingat penggunaan teknologi memang 
sarat dengan kebutuhan jaringan 
yang mumpuni. “Kondisi di Desa Wi-
rotaman masih kesulitan untuk sinyal 
karena wilayahnya di perbukitan, ke 
depan akan lebih meningkatkan ja-

Wajibkan Perangkat Desa
Melek Teknologi

Tidak dipungkiri jika teknologi bukan lagi dianggap sebagai barang mewah. Tanpa 
memandang kalangan, seluruh lapisan masyarakat kini secara langsung maupun tidak 

membutuhkan peran teknologi di kehidupan sehari-harinya.

Desa Wirotaman, Juara II Lomba Desa Tingkat Jawa Timur 2015

Perangkat Desa Wirotaman bersama staf Bapemas Kab. Malang.
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ringan untuk internet, sehingga tidak 
harus ke kecamatan dulu untuk up
date informasi,” jelas Agung.

Keunggulan Desa Wirotaman di
lihat dari karakter masyarakat yang 
dulunya mayoritas beragama Hindu 
adalah tingginya tingkat toleransi 
antarumat beragama di lingkungan 
Desa Wirotaman. Untuk kegiatan 
sosial, misalnya, seluruh masyara
kat berbaur untuk melaksanakan ke
giatan dengan saling berpartisipasi.

“Contohnya, ketika ada kegiatan 
keagamaan dari mereka yang ber
aga ma hindu, bagi warga yang bera
gama Hindu menjalankan aktivitas 
per ibadatannya sedangkan yang 
lain ikut menertibkan dan menjaga 
ke amanan jalannya kegiatan terse
but,” kata Agung.

Pada tahun 1969 warga Desa 
Wi rotaman mayoritas beragama 
Hin du, namun berdasarkan data 
ter baru, penduduk yang beragama 
Hindu ada 260 jiwa, Kristen 500 
jiwa, sedangkan sisanya beragama 

Islam dari total penduduk 4138 jiwa.
“Di sini ada Forum Kerukunan 

Umat Beragama, dari agama ma
singmasing menegaskan kepada 
umatnya untuk tidak melakukan 
tindak kriminal di lingkungan Desa 
Wirotaman, sumbangsih dan efek ke 
Desa Wirotaman cukup besar, se
hingga menjadikan aman dan nya
man bagi warga untuk beraktivitas,” 
ungkap Agung.

Luas wilayah Desa Wirotaman 
ada lah 744,5 hektar, didominasi 
wi layah pertanian. Memiliki 19 RT, 
warga Desa Wirotaman tersebar di 
3 dusun antara lain Dusun Krajan 
(RT 1 – 10), Sukoanyar (RT 15 – 
19), Sukodadi (RT 11 – 14). Produk 
unggulan Desa Wirotaman adalah 
kopi, salak, pisang mas dan kela
pa. Seluruh komoditi dipasarkan ke 
seluruh wilayah Malang.

Bahkan beberapa produk olahan 
seperti gula kelapa, kripik pisang, 
sari salak, yang diproduksi oleh war
ga Desa Wirotaman secara home in

dustri kini pemasarannya telah men
jangkau Surabaya. Sedangkan untuk 
kopi disalurkan utamanya ke Dampit 
karena poros wilayah Malang untuk 
kopi dipusatkan di Dampit.

Tidak hanya itu, Desa Wirotaman 
memiliki Kelompok Tani Sumara 
yang pernah memenangkan lomba 
tingkat nasional untuk program an
dalan agroforestry, yaitu dalam satu 
lahan dimanfaatkan untuk tumpang 
sari, dimana ada tanaman utama 
yang didukung oleh tanamantana
man lainnya. “Bahkan ada studi 
ban ding dari Irian Jaya untuk mem
pelajari program agroforestry,” kata 
Agung bangga.

Yang diutamakan di Desa Wiro
taman adalah dari segi kelestarian 
hutan karena wilayahnya yang be
rada di perbukitan dan berupa hu
tan. “Semua itu untuk menjaga ke
seimbangan alam agar tidak terjadi 
longsor yang berakibat parah bagi 
warga,” ungkap Agung.

Sedangkan untuk nilai gotong 

Kegiatan pelayanan masyarakat di kantor Desa Wirotaman.
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royong, setiap ada kegiatan se-
perti pembongkaran rumah atau 
membangun jembatan semua dila-
kukan oleh partisipasi warga, “Na-
manya juga lingkungan desa, segala 
sesuatunya dikerjakan dengan turut 
turun tangan semuanya,” paparnya.

Lingkungan yang aman dan nya-
man menjadikan Desa Wirotaman 
la yak sebagai tempat tinggal pun 
diakui warganya. Subani misalnya, 
lelaki berprofesi sebagai buruh tani 
tersebut mengakui kondisi Desa Wi-
rotaman yang terlindungi, serta keru-
kunan warga yang terjalin begitu baik.

“Dalam hal mengurus surat-surat 

seperti KTP, KK atau dokumen lain-
nya ke kantor desa juga mendapat 
pelayanan yang lebih maju dari 
waktu ke waktu, sehingga memu-
dahkan bagi warga,” ungkap Subani 
yang juga berternak ayam untuk di-
konsumsi maupun dijual.

Selain di sektor pertanian, warga 
Desa Wirotaman juga ada yang ber-
ternak, paling banyak adalah kam-
bing, sedangkan untuk sapi terdata 
hanya 70 ekor. Uniknya, di rumah-
rumah warga tidak akan terlihat he-
wan-hewan ternak tersebut karena 
memang ditempatkan di kandang 
yang lokasinya di perkebunan, jauh 

dari rumah induk. Kebun dan per-
kampungan berjarak satu kilo.

Warga memilih untuk mengan-
dangkan ternak mereka di wilayah 
perkebunan agar untuk urusan pa-
kan tidak sulit untuk menjangkau-
nya. Sebaliknya, kotoran dari he-
wan dimanfaatkan sebagai kompos 
untuk kesuburan tanaman. Sebuah 
integrasi kebun yang sungguh di-
manfaatkan oleh warga Desa Wi-
rotaman, yaitu tanaman yang di 
tengah-tengahnya terdapat kan-
dang-kandang milik warga, untuk 
saling dimanfaatkan secara simbio-
sis mutualisme. (hpy)

Kegiatan gotong royong warga Desa Wirotaman.
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Sabet Dua Kategori
Penghargaan Sekaligus

Pasar Tasikmadu, Juara II Lomba Pasar Tingkat Jawa Timur Tahun 2015

Mengalami relokasi di tahun 2013 dan kembali berbenah di segala aspek, Pasar 
Tasikmadu berhasil menduduki juara II Lomba Pasar Tingkat Jawa Timur 2015. Tidak 

tanggung-tanggung, penghargaan sebagai Pasar Desa Mandiri pun disabetnya.

Prestasi membanggakan 
yang ditorehnya dalam ku-
run waktu dua tahun terse-
but tentu tidak serta-merta 

dari sesuatu yang instan. Kekom-
pakan dan adanya peran serta dari 

segala pihak menentukan keberha-
silan Pasar Tasikmadu untuk menja-
di pusat perdagangan tradisional di 
Desa Tasikmadu, Kecamatan Watu-
limo, Kabupaten Trenggalek.

Ketika ditemui tim Gema Desa, 

Suyatno, Ketua Pengurus Pasar 
Ta sikmadu menyatakan tidak ada 
persiapan khusus. “Namun mulai 
2013 setelah Pasar Tasikmadu ini 
mengalami relokasi memang dilaku-
kan pembenahan-pembenahan khu-

Pengurus pasar Tasikmadu dikunjungi tim Gema Desa.
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SINERGITAS yang terjalin an
tara Pasar Tasikmadu dengan pe
merintah desa mejadikan Pasar Ta
sikmadu juga mendapat perhatian 
dari Kepala Desa Tasikmadu. Dalam 
pengembangannya, Riyono, Kepala 
Desa Tasikmadu, menyampaikan 
akan terus dilakukan pembangunan. 
“Selain penataan manajemen agar 
semakin rapi dan tertib, secara fisik 
juga terus dilakukan pembenahan. 
Untuk pagar pengamanan misalnya, 
itu masih belum ada,” ucapnya.

Riyono menambahkan, salah 
sa tu keunggulan Pasar Tasikmadu 
me miliki unit usaha simpan pinjam 
yang merupakan kerja sama de
ngan BUMDes. “Sehingga uang pa
sar seluruhnya dikelola untuk ope
rasional pasar itu sendiri, berputar 
dengan baik. Selain itu, para pelaku 

Pasar Tasikmadu di Mata 
Kepala Desa Tasikmadu

pasar juga larinya ke situ jika mem
butuhkan dengan bunga yang ring
an,” jelas Riyono yang pernah men
jadi anggota TNI sebelum akhirnya 
memutuskan untuk mengabdikan 
diri di Desa Tasikmadu.

Bagi pria kelahiran tahun 1961 
itu, Pasar Tasikmadu perlu melaku
kan pengembangan di berbagai as
pek. Selain meluaskan area pasar 
untuk menampung pedagang yang 
membludak, Riyono memiliki cita
cita agar Pasar Tasikmadu memiliki 
unit usaha lain yaitu membangun 
tempat cucian mobil, merupakan 
unit usaha desa sektor riil BUMDes 
yang dilokasikan di pasar.

“Yang tidak kalah penting juga 
adalah pengadaan penampungan 
sampah di arah timur utara, diletak
kan di pojok. Sehingga memiliki tem

pat pembuangan yang juga dikelola 
untuk menghasilkan pupuk organik 
yang bisa dimanfaatkan,” tutup Ri
yono. (hpy)

susnya untuk urusan administrasi,” 
akunya.

Suyatno menambahkan ketika 
ada keputusan relokasi pasar semua 
pihak setuju. Dan dalam prosesnya, 
semua dikerjakan oleh pelaku pa
sar. Predikat sebagai Pasar Desa 
Mandiri adalah untuk mengapresiasi 
Pasar Tasikmadu yang telah mampu 
membangun pasar desa secara swa
daya penuh oleh pemerintah desa 
diikuti partisipasi masyarakat dan pe
dagang. “Seluruh penangan an relo
kasi murni dengan dana dan tenaga 
swadaya. Oleh karenanya, ka mi juga 
berasil menyandang predikat Pasar 
Desa Mandiri,” paparnya.

Pasar Tasikmadu menyediakan 
berbagai jenis lapak. Suyatno men
jelaskan untuk lapak model ruko ter
bagi dalam kelas A (17 ruko), kelas B 
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(10 ruko) dan kelas C (10 ruko). Bagi 
pedagang yang menempati ruko, di-
tarik biaya 30 ribu rupiah untuk kelas 
A, 25 ribu rupiah untuk yang di kelas 
B dan C.

“Sedangkan untuk pedagang 
yang menempati lapak-lapak kecil 
yang tersebar dalam 13 blok, setiap 
blok biasanya minimal 8 lapak, dike-
nai biaya retribusi sebesar 2 ribu ru-
piah setiap harinya,” jelas Suyatno.

Komoditi yang diperdagangkan 
di Pasar Tasikmadu selain sayur dan 
hasil laut juga menyediakan kebutu-
han pokok, bahkan juga ada emas. 
Di hari-hari biasa para pedagang 
yang mendatangi Pasar Tasikmadu 

berkisar 200 – 250 pedangang.
Sedangkan di hari pasaran yaitu 

pada hari-hari Pon dan Kliwon, pe-
dagang yang meenggelar dagang-
annya di Pasar Tasikmadu bisa 
mencapai 300 pedagang. Sebesar 
75% merupakan pedagang lokal, 
sisanya dari luar daerah seperti pe-
dagang emas misalnya.

Pasar yang ramai mulai pukul 
05.00 pagi hingga pukul 12.00 si-
ang ini selalu dipadati pembeli tidak 
hanya dari wilayah Desa Tasikmadu 
saja namun juga warga dari Desa 
Slawi, Desa Gemaharjo, Desa Sa-
wahan, Desa Margomulyo, Desa 
Prigi, Desa Karanggandu. 

Dalam kesehariannya, pengelola 
pasar saling berkoordinasi dengan 
pemerintah desa. “Setiap akhir bu-
lan melakukan laporan ke kepala 
desa, gaji pengurus diambil dari pa-
sar untuk ketua pengelola, kebersi-
han dan juru parkir,” kata Suyatno.

“Uang dari retribusi diguna-
kan untuk simpan pinjam di BUM-
Des, dikelola untuk simpan pinjam. 
BUMDes menyediakan pinjaman 
bagi mereka yang memiliki kartu 
pedagang, tidak untuk pedagang 
musiman. Besar nominal pinjaman 
antara 1 – 5 juta rupiah, maksimal 
pengembalian 1 tahun dengan jasa 
1,5%,” pungkasnya. (hpy)

Suyatno, kepala pasar Tasikmadu.

Kegiatan di pasar Tasikmadu.
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Untuk akhirnya menyabet gelar juara II Ka
der Pemberdayaan Masyarakat Terbaik 
(KMP) Berprestasi Provinsi Jawa Timur 
tahun 2015, Fatlakah terlebih dulu harus 

melalui perjalanan yang panjang. Awal mulanya, 
ibu dua anak ini dimintai tolong oleh kelurahan Ka
lirungkut untuk mencari 25 orang kurang mampu 
untuk nantinya dibina melalui KSM (Kelompok 
Swadaya Masyarakat). Seperti biasanya, Fatla
kah kemudian keliling kampung untuk mencari 
25 kandidat tersebut.

Kelompok yang dikomandoi oleh Fatlakah 
ini mendapatkan bantuan perlatan ATK dari 
pemerintah. “Alat ini yang jadi modal untuk 
saya kembangkan. Karena basic saya peng
o lahan limbah ya sudah orangorang ini 
saya ajak untuk mengolah limbah sampah 
kering di kampung,” ujar Fatlakah. Ber
sama kelompoknya, Fatlakah kemudian 
mengikuti Lomba Daur Ulang Sampah An
organik Plastik yang diadakan pemerintah 

kota. “Alhamdulillah kami juara 2. Dapat 
hadiah uang 1.250.000. Nah, uang ini 
saya kembangkan lagi sebagai modal 

usaha,” imbuhnya.
Tidak berhenti di pengolahan limbah 

sampah, Fatlakah terus mengompori kelom
pok yang dia dampingi untuk ikut pelatihan lain 
yang diadakan pemerintah seperti pelatihan 
pembuatan kue kering, sulam pita dan lainnya. 

Selalu Semangat Kompori Masyarakat 
Untuk Terus Maju

Fatlakah, Juara II Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
Kelurahan Kalirungkut Surabaya

Bagi seorang Fatlakah, blusukan ke gang-
gang kota metropolitan untuk berhubungan 

dengan banyak orang dari segala lapisan sudah 
menjadi bagian dari hidupnya. Sejak tahun 
1997, Fatlakah telah aktif mendedikasikan 

dirinya untuk kepentingan masyarakat dengan 
mengemban tugas sebagai kader masyarakat.
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Selain itu, Fatlakah juga menghidup-
kan bank sampah di daerahnya. Bank 
sampah ini juga masih digawangi 
oleh kelompok ibu-ibu dari keluarga 
kurang mampu yang dia motori.

Agar anggota kelompoknya se-
makin terpacu mengumpulkan sam-
pah, Fatlakah menerapkan aturan 
main yang unik yakni seseorang bisa 
berhutang uang ke kas kelompok 
dengan catatan harus membayar hu-
tang tersebut dalam bentuk sampah 
kering bernilai seperti kardus, botol 
plastik dan lainnya. Tidak hanya itu, 
sampah kering yang dikumpulkan 
anggota akan dihargai sesuai harga 
jual. Jadi semakin banyak sampah 
yang disetor maka semakin banyak 
uang tabungan yang bisa diperoleh 
oleh anggota kelompok.

Sampah kering ini disulap Fatla-
kah bersama kelompoknya menjadi 
aksesoris daur ulang yang bernilai 
seperti tas, sepatu bahkan baju daur 

ulang. Aksesoris ini kemudian dise-
wakan ke masyarakat umum yang 
terkadang membutuhkannya untuk 
dikenakan seperti saat lomba, pa-
meran dan lain sebagainya. “Kita 
sewakan barang jadinya. Yang sewa 
ya banyak mulai dari anak sekolah 
sampai kampung-kampung di Su-
rabaya ini,” jelas Fatlakah. Untuk 
tariff sewa, Fatlakah tidak mematok 
harga khusus karena dia menyerah-
kan tarif sewa sepenuhnya pada 
penyewa. Uang hasil penyewaan ini 
yang kemudian diputar lagi oleh Fat-
lakah untuk menjadi modal usaha 
kelompoknya.

Berkat kegigihannya ini pula, 
Fatlakah yang awalnya hanya seo-
rang lulusan SLTA bisa mendapat 
beasiswa untuk menyelesaikan 
program kejar paket. Tidak berhenti 
disana, Fatlakah juga mendapat ke-
mudahan untuk meneruskan jenjang 
pendidikannya ke tingkat sarjana. 

Perempuan kelahiran 1972 ini, kini 
sedang menyelesaikan studinya di 
bidang pendidikan usia dini di sebu-
ah universitas swasta di Surabaya.

Saat ditanya apa yang mem-
buatnya bisa tetap gigih memotivasi 
masyarakat untuk menjadi mandiri 
dan maju, Fatlakah hanya menja-
wab bahwa apa yang selama ini dia 
kerjakan hanyalah buah dari bisi-
kan dari hatinya. Fatlakah merasa 
senang bisa memiliki banyak te-
man dan bertambah semangat saat 
mengunjungi rumah-rumah warga 
dan berkomunikasi dengan mereka. 
“Bertemu mereka itu membuat saya 
sadar akan limpahan rejeki Tuhan. 
Bahwa ternyata masalah yang saya 
hadapi tidak ada apa-apanya diban-
ding orang-orang ini,” jelasnya. Fat-
lakah pun berujar jika dia akan terus 
bekerja sosial membantu sesama 
sampai dia tidak bisa bekerja lagi. 
(ftz) 

Fatlakah sedang memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kalirungkut.
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Ingin Percaya Diri Tampil
di Depan Umum? Ini Caranya

Bekerja menuntut kita untuk mampu berinteraksi dengan 
rekan kerja, atasan, bahkan klien. Dalam menjalin interaksi ini, 
seringkali kita dituntut untuk memberikan ide-ide segar yang 

berguna untuk perkembangan perusahaan. Untuk memberikan 
ide-ide ini, kita membutuhkan kepercayaan diri untuk dapat 

berbicara di depan khalayak ramai. 
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

Tidak peduli sebagus dan se-
cemerlang apapun ide yang 
kita miliki, jika kita tidak me-
miliki kepercayaan diri dan 

keberanian untuk mengungkapkan-
nya kita akan terdengar terlalu ner-
vous saat menyampaikan ide kita, 
ide tersebut tidak akan terdengar 
cukup impresif bagi rekan kerja, ata-
san, bahkan klien kita. Akan sangat 
disayangkan jika hal tersebut terjadi. 
Nah, untuk menghindari hal ini ter-
jadi cobalah beberapa tips berikut 
agar Anda terdengar lebih percaya 
diri saat berbicara di depan umum.

TENANG DAN PELAN
Dilansir dari laman greatist.com, 

saat terlalu gugup kita cenderung 
berbicara lebih cepat dan tidak bera-
turan sehingga apa yang kita sampai-
kan akan terdengar seperti ocehan ti-
dak jelas. So, pelankan speed bicara 
Anda dan berusahalah untuk tampil 
setenang mungkin sehingga ide Anda 
dapat didengar dengan baik.

BERNAFAS
Gugup akan membuat speed 

bicara kita menjadi tidak beraturan, 
dan kita akan cenderung berbica-
ra terus menerus tanpa jeda. Hal 
ini akan memberikan kesan keti-
daksiapan Anda di hadapan lawan 
bicara Anda dan tentu, menunjuk-
kan bahwa Anda tidak percaya diri. 
Bayangkan jika Anda harus mem-
presentasikan ide untuk mena-
rik klien dan Anda harus bersaing 
dengan perusahaan lawan. Tentu 
kondisi ini akan sangat merugikan 
Anda dan perusahaan Anda,kan? 
So, jika Anda terlalu gugup untuk 
berbicara di depan umum, cobalah 
untuk memberikan jeda pada kata-
kata yang Anda sampaikan.

BERDIRI TEGAP
Postur tubuh yang bagus akan 

menunjukkan kepercayaan diri saat 
Anda harus berbicara di depan 
umum. Berdiri tegap adalah sa-
lah satu postur tubuh yang sangat 

disarankan saat Anda harus mem-
berikan presentasi di depan umum. 
Selain menujukkan rasa percaya diri 
yang kuat, postur berdiri tegap juga 
akan membuat Anda tampak lebih 
berkharisma.

PRACTICE MAKES PERFECT
Jika Anda ingin tampil lebih per-

caya diri saat harus berbicara di 
depan umum, latihlah bicara Anda 
berulang-ulang di depan cermin. La-
tihan ini akan membuat Anda lebih 
percaya diri saat harus menghadapi 
situasi sebenarnya.

Nah, itulah tips agar Anda bisa 
tampil lebih percaya diri saat berbi-
cara di depan umum. Selain men-
coba mempraktikkan tips ini, yang 
tidak boleh Anda lupakan saat berbi-
cara di depan umum adalah jadilah 
diri sendiri. Sebab, menjadi diri sen-
diri akan membuat Anda lebih nya-
man, dan rasa nyaman inilah yang 
nanti akan membantu Anda untuk 
merasa lebih percaya diri. (*)



30 Edisi September 2015 GEMA DESA

Warta

Menteri Desa, Pembangu
nan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Men
des PDTT), Marwan 

Jafar mengatakan komunitas desa 
dapat memperkuat pemberdayaan 
masyarakat di pedesaan.

“Pemberdayaan merupakan sa
lah satu poin kunci dalam mem
percepat pembangunan desa,” ujar 
Marwan di Jakarta, Rabu.

Salah satu konsep yang dijalankan 
untuk percepatan penguatan pem
berdayaan masyarakat desa adalah 
dengan mengembangkan ko munitas
komunitas masyarakat desapedesa
an yang aktif dan kreatif. Komunitas 
ini akan memiliki daya ungkit lebih 
kuat dibanding hanya memberi pelati
han kepada aparat desa.

“Keberadaan komunitaskomuni
tas masyarakat desa ini sangat pen
ting. Banyak ide dan gagasan krea
tif akan muncul melalui komunitas 
desa, kemudian pelaksanaan ide itu 
pun akan memberi pengaruh yang 

jauh lebih gebyar dibanding menja
lankan program sendirisendiri. Da
lam komunitas desa ada unsur go
tong royong dan kebersamaan yang 
kuat,” jelas dia.

Bentuk komunitas masyarakat 
itu, lanjut Marwan, bisa bermacam
macam sesuai kebutuhan desa. 
Mi salnya, membangun komunitas 
kreatif anyaman bambu, komuni
tas pengrajin kaju, batik, komunitas 
bengkel kreatif tukang becak dan 
tukang ojek, termasuk komunitas 
kesenian masyarakat yang harus di
kembangkan dan dilestarikan.

“Dengan adanya komunitas, ma
ka akan banyak ideide kreatif ber
munculan sehingga desa akan ber
kembang dan terus berkembang,” 
im buh dia.

Pihaknya telah menyusun pro
gram unggulan yang menyasar 
pem  berdayaan komunitas desape
de  saan. Pendekatan ini menjadi lang
kah taktis dalam mempercepat ke
mandirian desa yang dijalankan ditjen 

Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Ditjen PPMD).

Termasuk melakukan fasilitasi 
kepada pelaku usaha di tingkat desa 
dengan pelatihan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan.

“Ada pun program pemberdaya
an yang sudah dikembangkan oleh 
komunitaskomunitas desa yang 
ada, maka kita lakukan lagi fasilitasi 
dan penyadaran organisasi kema
sya rakatan dan lembaga swadaya 
masyarakat (LMD). Masyarakat de
sa bisa mengembangkan potensi
nya dengan membangun kemampu
an advokasi ke instansiinstansi 
ter      kait agar pengembangan potensi 
desa menjadi maksimal,” papar dia. 

Dalam program pemberdayaan 
eko nomi dan sosial masyarakat de
sa, akan dilakukan juga fasilitasi 
bagi komunitaskomunitas masy
arakat desa untuk meningkatkan ke
mampuan advokasi agar kepenting
an desa bisa diperjuangkan secara 
maksimal. (*)

Mendesa: Komunitas Desa Perkuat 
Pemberdayaan Masyarakat
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TAMAN BUKIT BOUGENVILLE,
SINGKAWANG

Taman Bukit Bougenville yang 
berada di Kota Singkawang, Kali-
mantan Barat ini memang pantas 
disebut sebagai salah satu taman 
kota terindah di Indonesia. Pa-
salnya, di taman ini, kamu akan 
dimanjakan oleh beraneka ragam 
bunga bougenville beraneka warna 
yang berpadu dan berkolaborasi 
dengan cantiknya, menyuguhkan 
pemandangan menakjubkan yang 
begitu sedap dipandang. Ada ratu-
san bunga di taman ini; tidak hanya 
spesies bougenville, ada juga anthu-
rium, anggrek dan aglonema.

Indonesia tidak hanya memiliki panorama alam yang begitu kaya dan indah, 
Tanah Air yang kita cintai ini ternyata juga memiliki sejumlah taman kota cantik 
yang patut menjadi kebanggaan. Taman-taman kota ini menjadi tempat asyik 

untuk disinggahi, misalnya untuk piknik pada pagi atau sore hari. Bahkan, 
beberapa taman kota telah menjadi primadona yang menarik minat para 

traveler domestik dan mancanegara untuk mengunjunginya. Penasaran? Berikut 
beberapa rekomendasi taman kota tercantik di Indonesia:

6 Taman Kota Tercantik di Indonesia

Ensiklopedia

TAMAN ALAM LUMBINI, BRASTAGI
Taman Alam Lumbini berada di Desa Tong-

koh, Kabupaten Karo. Taman ini terkenal seba-
gai destinasi wisata, baik di kalangan traveler 
domestik dan mancanegara. Di taman ini, kamu 
bisa melihat replika Pagoda Shwedagon yang 
ada di Myanmar.

Kemegahan Pagoda di Taman Alam Lumbini 
begitu megah karena adanya bangunan eksotis 
yang diselimuti cat berwarna emas,terlihat 
sangat cerah. Terlebih lagi, pagoda tertinggi 
dan termegah di Indonesia ini juga dipercantik 
oleh taman yang sangat indah di sekitarnya. 
Taman ini penuh bunga dan pohon yang tertata 
rapi, sangat cocok dijadikan tempat bersantai 
bagi siapa saja yang mengunjunginya.
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Ny. Zarkasi, 
ketua  Dharma 
Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, 
menyerahkan 
bantuan secara 
simbolis.

TAMAN KOTA BATU, KOTA BATU
Taman Kota Batu mulai populer setelah dilakukan renovasi dan dibuka 

untuk umum pada bulan Mei 2011. Taman ini memiliki sarana rekreasi, 
edukasi dan olahraga bagi pengunjungnya. Di taman ini, kamu bisa menik-
mati fasilitas Kereta Mini, Bianglala, Motor Mini, dan masih banyak lagi.

Hebatnya, ada air minum gratis juga lho disini. Selain bermain, kamu-
pun bisa menikmati pemandangan nan-asri bertemakan apel hijau yang 
menjadi ciri khas Kota Malang, yang terletak dekat dengan Kota Batu, juga 
dekorasi bertema buah-buahan lain.

TAMAN KOTA PECANGAKAN, BALI
Jika kamu berlibut ke Bali, tidak ada 

salahnya menyempatkan diri mengunjungi 
taman kota yang terletak di Jalan Jend. 
Sudirman, Jembrana ini. Walaupun ada 
banyak taman kota yang kamu kunjungi, 
Taman Pecangakan ini akan menimbulkan 
kesan berbeda, karena nuansa Bali terasa 
sangat kental disini. Di tengah kolam, ter-
dapat patung Dewa Ruci yang megah, dan 
kerap menjadi sasaran kamera para trave-
ler. Disini terdapat lapangan rumput untuk 
kegiatan upacara pada hari-hari tertentu.

TAMAN KOTA GIRI MENANG, LOMBOK BARAT
Pesona Lombok memang seolah tiada habisnya. Salah 

satunya adalah Taman Kota Giri Menang yang menjadi kebang-
gan Lombok Barat. Terletak di lahan seluas 1,5 Hektar, taman 
ini berbentuk persegi panjang dan dapat kamu jelajahi sambil 
bersantai. Kamu bisa melihat beragam ukiran khas Lombok di 
pintu-pintu masuknya.

Saat malam, akan nampak pemandangan yang cantik dari 
taman kota yang terkena sorot lampu-lampu jalan, dengan Tugu 
Giri Menang yang bercahaya. Taman kota yang berada di Ke-
camatan Gerung ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap. 
Mulai dari tempat bermain anak, lapangan voli, lapangan basket, 
tempat wisata kuliner, dan air mancur telah tersedia disini.

TAMAN BUNGKUL, KOTA SURABAYA
Kota Surabaya memiliki kebanggan baru, yaitu Taman Bungkul. Bagaimana 

tidak, taman yang berada di Jalan Raya Darmo ini menerima penghargaan inter-
nasional “The 2013 Asian Townscape Sector Award” dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tahun lalu. Taman ini dinilai sebagai taman kota terbaik se-Asia.

Taman yang ditata dengan banyak rumpun bunga, pepohonan rindang, dan 
sarana olahraga ini tidak hanya menjadi sekedar tempat bersantai bagi warga 
Surabaya dan sekitarnya. Taman ini-pun memiliki fungsi sosial, dan menjadi 
lambang kesejahteraan dan keindahan di Surabaya. Taman Bungkul merupakan 
tempat yang sangat kondusif untuk sosialisasi antar-warga.Dengan lahan seluas 
10.000 meter persegi, taman ini dilengkapi dengan fasilitas jogging track, taman 
bermain anak, arena skateboard, dan akses Internet nirkabel.

Ensiklopedia
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Tips 
Sehat

Sebuah penelitian yang di
terbitkan dalam jurnal AS 
New England, Journal of 
Medicine mengatakan, 

bah kan mereka yang gemar meng
on sumsi kadang jauh lebih ramping. 
Penyebabnya, mereka tidak terlalu 
khawatir akan kelebihan berat ba
dan dan bisa mengontrol makanan 
sehingga jarang memiliki problem 
kelebihan berat badan.

“Ada jumlah penurunan angka 
yang cukup signifikan, sebesar 11% 
terhadap penyakit kanker ketika se
se orang mengonsumsi kacang,” je las 
Charles Fuchs, penulis senior dan di
rektur Pusat Kanker Gastroin testinal 
di Dana  Farber Cancer Institute.

“Makan kacang juga mampu 
men cegah serangan radikal bebas 
yang dapat menghancurkan sel se
hat di jantung. Sehingga Anda tidak 
perlu khawatir lagi jika Anda sangat 
suka makan kacang. Sebab jika di
konsumsi dalam jumlah yang wajar, 
kacang mampu memberikan bera

gam manfaat untuk kesehatan tubuh 
Anda,” tambahnya.

Tidak ada jenis kacang tertentu 
yang diwajibkan untuk dikonsumsi. 
Namun, kacang tanah, atau kacang 
yang berasal dari pepohonan seperti 
walnut, hazelnut, almond, kacang 
Bra sil, macadamia, pecan, kacang 
mete, pistachio dan kacang pinus 
bisa jadi alternatif.

Dalam studi sebelumnya, ditemu
kan hubungan antara peningkatan 
konsumsi kacang dengan rendah
nya resiko penyakit seperti penyakit 
jantung, diabetes tipe 2, kanker usus 
besar, batu empedu dan lain seba
gainya. Konsumsi kacang yang ting
gi bahkan bia menurunkan kadar ko
lesterol, stres oksidatif, peradangan, 
serta resistensi insulin.

Hasil penelitian terbaru disimpul
kan lewat studi yang mengikutserta
kan 79 ribu wanita dan 42 ribu pria. 
Peserta diminta mengisi kuesioner 
secara rinci makanan yang dikonsum
si setiap dua sampai empat tahun.

Dalam kuesioner itu pula, ma
singmasing partisipan ditanya se
berapa sering mereka mengonsumsi 
kacang. Setelah dianalisa hasilnya, 
semakin banyak orang makan ka
cang, maka kemungkinan untuk me
ninggal di usia muda karena penya
kit tertentu itu lebih rendah.

Mereka yang makan kacang ku
rang dari sekali seminggu menga
lami penurunan tujuh persen dalam 
kematian, seminggu sekali, pengu
rangan 11 persen, dua sampai em
pat kali per minggu, penurunan 13 
persen, 56 kali per minggu, penuru
nan 15 persen, dan tujuh atau lebih 
kali seminggu, penurunan 20 persen 
dalam tingkat kematian.

Kacang sendiri memang me
ngan dung nutrisi penting seperti 
lemak tak jenuh, protein berkua
litas tinggi, vitamin, mineral dan 
zat phy to chemical yang semua
nya menawarkan kardioprotektif, 
anti kanker, anti inflamasi dan 
anti oksidan. (*)

Penelitian mengatakan bahwa mereka yang makan segenggam kacang setiap hari 
dikatakan memiliki hidup yang lebih lama ketimbang yang menjauhi kacang hanya 

karena takut jerawatan.

Rajin Makan Kacang Membuat Awet Muda
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Tips 
Karier

Kecerdasan emosi ada
lah satu kata kunci yang 
sangat menentukan jalan 
kesuksesan anda baik da

lam karir, wirausaha ataupun dalam 
kehidupan pribadi, dengan penge
lolaan emosi yang baik anda dapat 
menentukan keputusan tentang 
langkah apa yang akan anda laku
kan dan apa yang tidak akan dilaku
kan dengan tepat.

Seorang psikolog dari Univer
sitas Bonn di Jerman, mengatakan 
bahwa kemampuan seseorang da
lam mengenali emosi dapat mem
bantunya meningkatkan karir. Ger
hard Blickle bersama timnya telah 
mengadakan sebuah studi yang 
menunjukkan bahwa kemampuan 
seseorang dalam membaca emosi 
dapat membantunya menavigasi 
lingkungan kerja  yang berdampak 
pada peningkatan karir.

Menurut Blickle, orangorang 

yang unggul dalam mengenali emo
si dianggap lebih terampil secara 
sosial dan politik. Dalam studi ini, 
terdapat 142 orang dewasa yang 
diminta untuk melihat gambar dan 
mendengarkan rekaman dari aktor 
dan anakanak saat mengekspresi
kan perasaan mereka.

Para peserta kemudian diminta un
tuk mengatakan apakah emosi  sedih, 
marah, kebahagiaan, dll  yang berada 
di balik ekspresi ter se but. Tingkat ke
berhasilannya ra tarata 77 persen, 
dengan hanya be berapa orang yang 
dapat mengidentifikasi emosi dengan 
sangat baik  jawaban 90 persen be
nar, sementara peserta yang tidak 
mampu membaca emosi hanya mam
pu men jawab benar 60 persen.

Setelah dilakukan percobaan, 
pa ra peneliti menindaklanjutinya 
de ngan meminta peserta dan su
pervisor menjelaskan tentang poli
tik cerdas yang mereka lakukan di 

tempat kerja untuk mengamankan 
posisi mereka. Tim kemudian mere
plikasi studi ini dengan 156 peserta 
berbeda, dan juga telah melakukan 
kontrol pada jenis kelamin, usia, pe
latihan, jam kerja, dan judul.

“Kami mengontrol semua varian 
ini. Kemampuan seseorang dalam 
mengenali emosi tetap terbukti mem 
pengaruhi pendapatannya.” ung kap 
Blickle. Karena kecerdasan emosional 
berpengaruh kuat terha dap kualitas 
pegawai, beberapa perusahaan yang 
telah berpikiran maju sudah mulai me
masukkan konsep tersebut ke dalam 
perekrutan dan manajemen mereka.

Pada 1990an, L’Oreal mulai 
menggunakan kecerdasan emosio
nal dalam mempekerjakan tim pe
masaran mereka. Dan barubaru ini, 
pemilik kerajaan pizza Chicago, Lou 
Malnati, telah menempatkan kecer
dasan emosional sebagai syarat pe
rekrutan timnya. (*)

Kenali Emosi Diri Bikin Karir
Meroket Tinggi
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Resep

Kacang telur adalah maka-
nan camilan yang enak 
empuk dan gurih, selain itu 
bisa juga menjadi salah satu 

sajian spesial untuk lebaran yang tak 
terlewatkan. Untuk dapat menghasil-
kan kacang telur yang empuk gurih 
atau dengan ditambahan rasa pedas 
dan manis, kita bisa membuatnya 
dengan mudah secara sederhana 
dengan Resep Kacang Telur Pedas 
Manis Empuk Gurih dan Unik berikut

Bahan :
- 500 gram kacang tanah, cuci sam-

pai bersih, lalu tiriskan sampai ka-
cang kering 
- 4 butir telur, kocok lepas 
- 8 siung bawang putih, haluskan 
- 100 gram gula pasir 
- 2 sdt cabai bubuk 
- 1 sdt garam 
- ¼ vanili bubuk 
- 400 gram tepung terigu, ayak 
- 100 gram tepung sagu, ayak 
- Minyak goreng

Cara Membuat : 
Aduk sampai rata telur, vanili, ca-

bai bubuk, gula pasir, bawang putih 

dan garam. Kemudian masukkan 
kacang, aduk sampai rata, angkat 
lalu tiriskan. 

Kemudian balurkan dan ra-
takan dengan campuran tepung 
tadi, lakukan berulang secara ber-
gantian telur dan tepung kira-kira 
3-4 kali hingga terbalur rata dan 
menghasilkan ketebalan yang kita 
inginkan. 

Panaskan minyak, goreng di atas 
api sedang hingga kacang matang 
dan berwarna kecoklatan. Angkat 
dan tiriskan, biarkan dingin dulu lalu 
simpan dalam toples kedap udara. 

Kacang Telur Pedas Manis Empuk
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Perajin batik Jaw
a Tim

ur sedang m
enyelesaikan proses pem

buatan batik tulis. M
enggam

bar 
dengan canting berisi m

alam
 m

enjadi langkah aw
al m

em
buat m

otif di kain.


