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Surat  
Redaksi

Pendamping desa atau faslitator ke-
camatan memiliki peran yang tidak 
bisa dianggap remeh. Kegiatan pem-
berdayaan masyarakat akan sampai 

kepada mereka yang berada di pelosok-pelo-
sok desa salah satunya karena adanya pen-
damping desa. Pendamping desa merupakan 
kontrol dari Pemerintah untuk menghimpun 
sumber daya manusia di suatu desa demi ke-
majuan dan kesejahteraan desa itu sendiri.

Bergelut dengan kegiatan pemberdayaan 
tentu bukan hal sepele. Pendamping desa harus 
memiliki kreativitas dan keuletan dalam me ng  a-
jak dan menghidupkan kegiatan pemberdayaan 
di tengah masyarakat desa. Dalam hal ini bisa 
saja tidak hanya tantangan yang dihadapi para 
pendamping desa namun juga tekanan dari ma-
syarakat desa ketika ada gesekan.

Oleh karenanya, Badan Pemberdayaan 
Ma syarakat Provinsi Jawa Timur memberikan 
apresiasi terhadap apa yang dilakukan para 
pen damping desa di lapangan. Sehingga, pa-
da kesempatan ini, Bapemas Provinsi Jawa 
Ti mur mengemban tugas untuk meningkatkan 
ka pasitas pendamping desa sehingga mampu 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 
dan tanggung jawab. Untuk menjaga etos se-
orang pendamping maka dilakukan pelatihan 
penyegaran sebagai kegiatan merefresh sum-
ber daya yang ada.

Disebutkan bahwa implementasi undang-
undang desa nomor 6 tahun 2014 membu-
tuhkan pendamping desa atau fasilitator ke-
camatan yang berkomitmen terhadap orang 
miskin dan siap belajar bersama masyara-
kat. Dengan demikian, yang tergabung da-
lam pendamping desa Jawa Timur ini adalah 
orang-orang pilihan, berkomitmen dan mau 
membantu rakyat miskin di desa-desa dengan 
secara konsekuensinya.

Komitmen seorang pendamping desa atau 
fasilitator kecamatan adalah menjadi manusia 
pemberdaya yang memiliki jiwa serta perha-
tian, solidaritas serta empati dalam rangka ke-
giatan sehari-hari yang ditekankan pada nilai 
penghormatan tata rakyat atas pembangunan, 
atitude yang amanah serta santun.

Tidak hanya itu, pendamping desa atau fa-
silitator kecamatan harus memiliki penghaya-
tan memediasi dan komunikasi sekaligus me-
miliki jiwa kepemimpinan, rela berkorban dan 
pembelaan terhadap masyarakat yang terma-
ginalkan, harus bisa bekerja dengan rasa per-
saudaraan serta sebagai pengarah tujuan.

Pendamping desa adalah untuk mencapai 
masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Se-
hingga dalam pelaksanaan undang-undang 
desa dibutuhkan dukungan perangkat desa 
yang konsisten bahwa kepentingan desa ada-
lah kepentingan umum. (*)

Tingkatkan Kualitas Pendamping Desa
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Laporan
Utama

Seperti halnya Badan Pem
berdayaan Masyarakat 
Pro vinsi Jawa Timur, da
lam pelaksanaan Program 

Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat (P3MD) memberikan 
acara sebagai penyemangat bagi 
pendamping desa/fasilitator keca
matan. Kegiatan yang bertajuk Pe
latihan Penyegaran Pendamping 

Desa/Fasilitator Kecamatan Provinsi 
Jawa Timur tersebut digelar di Sura
baya.

Pada kesempatan ini Bapemas 
Provinsi Jawa Timur mengemban 
tugas meningkatkan kapasitas pen
damping desa sehingga mampu 
menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan baik dan bertanggung ja
wab. Guna menetapkan etos se

Bapemas Provinsi Jawa Timur

Segarkan Pendamping Desa
Dalam melakukan sebuah aktivitas tentu akan menemui titik jenuh. 

Oleh karenanya, perlu sebuah kegiatan sebagai pengalihan rasa 
tertekan sehingga akan kembali fresh dan siap bergelut dengan 

setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan.

orang pendamping maka dilakukan 
pelatihan penyegaran sebagai ke
giatan merefresh sumber daya yang 
ada.

Pelatihan Penyegaran tersebut 
berlangsung pada 10 – 18 Novem
ber 2015, dibuka Kamis, 12 Novem
ber 2015, oleh Kepala Bidang Sum
ber Daya dan Teknologi Tepat Guna, 
Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., mewakili 
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Laporan
Utama

“Tidak semua orang memiliki pe ran dan 
fungsi untuk memberda ya kan manusia, 

dalam hal ini masya ra kat desa, yang 
wajib kita ubah menjadi manusia yang 

lebih berda ya”

Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur yang 
berhalangan hadir.

Selain mewakili Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur yang saat ini 
juga merangkap menjadi Pjs Bupati 
Banyuwangi, Hadi juga memberikan 
pengarahan kepada seluruh peserta 
yang mengemban tugas sebagai 
agen pemberdayaan yang tersebar 
di desa-desa Jawa Timur.

Kegiatan ini diikuti 850 orang 
pendamping desa yang berasal dari 
semua kecamatan di 29 kabupaten 
di Jawa Timur. Para pendamping 
yang direkrut ini semuanya adalah 
pendamping PNPM Mandiri Perdes-
aan (PMD). “Meski sebelumnya su-
dah pernah menjadi PNPM Mandiri 
tapi tetap kami update dengan mela-
kukan seleksi ulang,” kata Hadi ke-
pada Gema Desa di ruang kerjanya 
sesaat sebelum pembukaan. Para 
pendamping desa ini terikat masa 
kontrak satu tahun.

Saat ini program PMD di Jawa 
Timur hampir semuanya rampung. 
Tanggal 3 Desember 2015 adalah 
batas akhir menyelesaikan program 
PMD. Pemerintah memberikan wak-
tu Januari sd Oktober 2015 untuk 
penyelesaikan program PMD. Jika 
program PMD tersebut belum terse-
lesaikan maka merupakan tanggung 
jawab pemerintah desa.

Tugas pendamping atau fasilita-
tor ini yang utama adalah memberi 
pemahaman kepada masyarakat 
atau perangkat desa tentang UU 
Desa No 6 Tahun 2014. Tugas ke-
dua mengawal dana desa di mana 
masing-masing desa dari pemerin-
tah. Lebih dari itu, tuga pendamping 
memberi pengetahuan tentang pe-
rencanaan dan membuat rencana 
anggaran belanja (RAB) tingkat de-
sa. Berbekal pengalaman sebagai 
satker PNPM, khususnya dalam 
mengelola dana Dekon PNPM, sat-
ker P3MD tentu memahami tugas 
dan fungsinya.  
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Laporan
Utama

Hadi menyampaikan Pelatihan 
Penyegaran Pendamping Desa/Fa
silitator Kecamatan untuk Provinsi 
Jawa Timur 2015 ini mengingatkan 
kembali sebagai insan pemberda
ya, di mana seorang pemberdaya 
me miliki nilai lebih dibandingkan de
ngan manusia kebanyakan.

“Tidak semua orang memiliki pe
ran dan fungsi untuk memberda ya
kan manusia, dalam hal ini masya
ra kat desa, yang wajib kita ubah 
menjadi manusia yang lebih berda
ya,” katanya disambut tepuk tangan 
para hadirin.

Untuk diketahui, pendampingan 
desa adalah memfasilitasi dan men
dampingi masyarakat dalam penye
lenggaraan pemerintahan desa, 
pe   laksanaan pembangunan desa, 
ser ta pembinaan ke masyarakat de
sa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. “Itu merupakan tiga poin pen
ting untuk dipahami para pendam
ping desa,” tutur Hadi.

Hadi menghimbau agar pendam
pingan dapat dilakukan dengan cara 
yang kreatif namun tetap mengacu 
pada undangundang nomor 6 tahun 
2014 tentang desa beserta seluruh 

aturan pelaksanaannya. Para pen
damping wajib tahu dan paham ten
tang undangundang tersebut.

Disebutkan bahwa implementasi 
undangundang desa nomor 6 tahun 
2014 membutuhkan pendamping 
desa atau fasilitator kecamatan yang 
berkomitmen terhadap orang miskin 
dan siap belajar bersama masyara
kat. Oleh karena itu yang tergabung 
dalam pendamping desa Jawa Ti
mur ini adalah orangorang pilihan, 
berkomitmen dan mau membantu 
rakyat miskin di desadesa dengan 
secara konsekuensinya.(hpy/res)

Suasana pembukaan Pelatihan Penyegaran Pendamping Desa/Fasilitator Kecamatan untuk Provinsi Jawa Timur 2015
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Laporan
Utama

Dalam pembangunan ke-
rangka pikir pemberdaya-
an masyarakat desa, pe-
nerapan undang-undang 

desa harus dikawal oleh pendam-
ping desa/fasilitator kecamatan 

Pengembangan Kapasitas Desa,
Proses Belajar Sosial

yang bertugas mengajarkan aturan 
legal kepada masyarakat desa. Se-
bagai seorang pendamping desa 
atau fasilitator kecamatan, tentunya 
program-program yang akan diberi-
kan menjadi hal yang sangat pen-

ting, oleh karena itu ada beberapa 
hal yang perlu mendapat perhatian.

Badan Pemberdayaan Masya ra-
kat Provinsi Jawa Timur selalu ber-
upaya dalam  peningkatan pem ba-
ngunan masyarakat desa melalui 

Masyarakat desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola 
kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan 
dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas diberikan 

oleh pendamping masyarakat desa kepada masyarakat. 
Pengembangan kapasitas di desa-desa dikelola langsung 
oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar sosial.
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Laporan 
Utama

Pro gram Pembangunan dan Pem-
berdayaan Masyarakat (P3MD). 
Ke pala Bidang Sumber Daya dan 
Tek nologi Tepat Guna, Ir. Hadi Su-
listyo, M.Si., menyebutkan ada tiga 
poin yang harus diperoleh dalam 
kegiatan penyegaran ini, antara lain 
skil, knowledge dan atitude. “Pada 
poin-poin tersebut harus selalu ada 
peningkatan kualitas, itu penting ka-
rena pendamping desa akan men-
ghadapi permasalahan yang cukup 
komplek,” ucapnya

Komitmen seorang pendamping 
desa atau fasilitator kecamatan ada-
lah menjadi manusia pemberdaya 
yang memiliki jiwa serta perha-
tian, solidaritas serta empati dalam 
rangka kegiatan sehari-hari yang 
ditekankan pada nilai penghormatan 
tata rakyat atas pembangunan, ati-
tude yang amanah serta santun.

Tidak hanya itu, pendamping de-
sa atau fasilitator kecamatan harus 
memiliki penghayatan memediasi 
dan komunikasi sekaligus memiliki 
jiwa kepemimpinan, rela berkorban 
dan pembelaan terhadap masyara-
kat yang termaginalkan, harus bisa 
bekerja dengan rasa persaudaraan 

serta sebagai pengarah tujuan.
“Proses pemberdayaan masya-

ra kat merupakan proses bukan se-
bagai hasil, pemberdayaan masya-
ra kat dimulai dengan menghargai 
ma syarakat terlebih dahulu, menja-
di kan masyarakat sebagai subjek 
ada nya kegiatan, ini tugas seorang 
pendamping,” papar Hadi.

Pendamping desa adalah untuk 
mencapai masyarakat yang man-
diri dan sejahtera. Oleh karenanya, 
dalam pelaksanaan undang-undang 
desa dibutuhkan dukungan perang-
kat desa yang konsisten bahwa ke-
pentingan desa adalah kepentingan 
umum. “Pendamping desa harus 
bersifat dinamis dan memiliki respon 
serta fungsi sebagai pendamping 
yang memberikan manfaat secara 
nyata,” tegas Hadi.

Pendamping desa menjadi basis 
penguatan masyarakat desa untuk 
mendorong praktek demokrasi yaitu 
dalam hal memtuskan kebijakan 
publik. Pendamping desa mendo-
rong kepentingan desa melalui sum-
ber daya desa untuk melanjutkan 
pem  bangunan di bidang ekonomi. 
“Pendamping harus mampu me lak -

sanakan rencana yang aktif dan fa-
kultatif, berorientasi pada masya ra kat 
desa adalah subjek untuk mem ba-
ngun desanya sendiri,” tambahnya.

Dalam prakteknya, pendamping 
desa harus memiliki pemikiran yang 
out of the box. “Sebagai agen peruba-
han, merupakan perwakilan yang di-
tempatkan di kecamatan-kecamatan, 
harus pandai berkoordiasi de ngan 
stakeholder setempat,” kata Hadi.

Semangat dalam memberdaya-
kan masyarakat terus digiatkan. 
Pen damping desa diharapkan dapat 
mempercepat proses internalisasi 
pembangunan desa, sebuah proses 
dalam diri masyarakat desa, bertu-
gas mendampingi masyarakat desa 
dalam mengakses sumber daya yang 
ditentukan oleh masyarakat desa.

Pendamping desa bukan peng-
elola desa namun sebagai pendam-
ping masyarakat desa untuk lebih 
bisa mengeksplor potensi yang ada 
di wilayahnya. Untuk itu diharapkan 
pendamping desa adalah sebagai 
kontrol dan pendamping mobilisasi 
aktivitas masyarakat desa menuju 
kehidupan yang mandiri dan sejah-
tera. (hpy)
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Bumdes

Terbukti, Badan Umum Milik 
Desa (BUMDes) Sentosa 
Abadi ini ternyata telah me-
raih juara II se-Provinsi. 

Me ngulas sedikit tentang sejarah 
ber dirinya BUMDes Sentosa Abadi 
ini, awalnya merupakan UPK Sento-
sa bentukan Gardu Taskin pada ta-
hun 2008. Setelah mendapati jua ra 
II UPK Sehat tingkat Kabupa ten La-
mongan, UPK ini semakin me nun-
jukkan perkembangan yang cukup 
baik di tiap tahunnya.

Alhasil, UPK ini dijadikan BUM-
Des yang terdiri dari beberapa usa-
ha, seperti sarana air bersih, PDM-
DKE, Gapoktan (pupuk). Kepala 
Desa Waruk, Kecamatan Karangbi-
na ngun, Kabupaten Lamongan, 
Abd. Shomad mengatakan, bahwa 
desanya ini memiliki jumlah pendu-
duk sebanyak 1.200 jiwa dengan 
280 Kepala Keluarga (KK).

“Secara geografis, mayoritas 
pen duduk sini bermatapencaharian 
sebagai petani dan petambak (Nila, 
Udang, Bandeng dan Lele). Se-
dangkan untuk Ibu-ibu disekitar desa 
Waruk ini membuat kerajinan be rupa 
Songkok setengah jadi,” ujar nya.

Meski begitu, omzet BUMDes 
sen diri saat ini telah terbilang men-
capai kisaran Rp 14 juta tiap bulan-
nya. Seperti diketahui, desa yang 
me miliki luas wilayah 130-an hekta-
re. Direktur BUMDes, Husni S,Ag 
menambahkan, untuk target kede-
pannya, BUMDes berencana akan 

BUMDes Sentosa Abadi, Kabupaten Lamongan

Generator Perekonomian Desa
Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini 
sangat terkenal akan home industri berupa songkok (peci/kopyah). 

Namun, akses jalan yang terbilang sempit hanya memiliki lebar 
lebih kurang 2 meter ini tidak membuat desa tersebut menjadi desa 

tertinggal dengan desa lainnya.

Tim Gema Desa mengunjungi BUMDes Sentosa Abadi, Kabupaten Lamongan.
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mengadakan pelatihan pembuatan 
roti. Hal tersebut dilakukan, ditenga-
rai banyaknya masyarakat sekitar 
yang memesan roti diluar desa.

Sedangkan yang kedua yaitu 
membentuk badan permodalan se-
perti simpan pinjam, bagi hasil da-
lam sektor peternakan. “Nantinya, 
BUMDes ini akan menjadi generator 
perekonomian Desa Waruk. Terkait 
dengan sistem panen ikan ini meng-
gunakan sistem ijon, dan sistem ini 
yang nantinya akan mulai dihilang-

kan,” tandasnya.
Untuk unit simpan pinjam sampai 

saat ini memiliki omzet sekitar Rp 
272 juta per akhir September 2015. 
Untuk unit jasa pemasaran, sapro-
di, bank sampah dan industri kecil 
dengan total mencapai kisaran Rp 
73,9. juta per akhir Agustus 2015. 
Desa yang memiliki tradisi “pleretan” 
saat padi menjelang isi sering dila-
kukan warga Desa Waruk.

Namun demikian, pasca panen, 
mayoritas warga sekitar menggelar 

acara tasyakuran berupa “Sedekah 
Bumi”. Yang menjadi unik yaitu, ke-
tika desa ini terendam banjir seluruh 
warga menggunakan transportasi 
air berupa perahu kecil. Pasalnya, 
banjir musiman yang bisa bertahan 
sampai 4-5 bulan ini dianggap war-
ga sekitar bukanlah musibah, me-
lain kan sebuah anugerah.

“Dan ini sudah terbukti, dengan 
ada nya banjir tersebut warga sekitar 
mampu memanfaatkannya,” pung-
kasnya. (Lana)

Bumdes
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Bumdes

Seperti diketahui, pada ta-
hun 2003 lalu, Desa Tem-
puran hanya memiliki 6 
(enam) PokMas (kelom-

pok masyarakat) dengan modal 
awal yang hanya ada kisaran Rp 80 

juta. Seiring dengan pesatnya per-
kembangan yang dialami oleh BUM-
Des Mitra Sejahtera saat ini, sudah 
memiliki 17 PokMas dengan modal 
mencapai Rp 352,9 juta.

Juzianto, selaku ketua BUMDes 

Mitra Sejahtera mengatakan, hingga 
sekarang jumlah nasabah perorang-
an sudah mencapai lebih dari 250 
orang dengan jumlah pinjaman ter-
besar sebanyak Rp 10 juta (Nb: Ja-
minan), berbeda halnya ketika pinja-

BUMDes Mitra Sejahtera, Kabupaten Nganjuk

Terus Berkarya Meskipun Dana Mandiri
Badan Umum Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera terletak di Desa Tempuran 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk adalah salah satu diantara BUMDes 
berprestasi yang memiliki potensi perekonomian bagus. Terbukti, dengan adanya 

dana yang diputar mampu berkembang cukup baik. Dana tersebut tidak lain 
merupakan dana dari masyarakat desa Tempuran sendiri.
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Profil
Desa

man tersebut hanya dikisaran Rp 500 
ribu kebawah. “Pinjaman di ba wah Rp 
500 ribu tersebut, kami berikan tanpa 
adanya jaminan,” terangnya.

Sementara itu, adapun beberapa 
produk-produk unggulan dari Desa 
Tempuran ini, seperti diantaranya 
adalah Keripik Gareng (Gadung Go-
reng), Brambang Goreng dengan 
ke masan tertentu dan Minse dengan 
bahan baku Kencur, kunyit, beras pi-
lihan, jeruk nipis, gula dan air tanpa 
bahan pengawet. “Dalam sehari, 
mi numan ini bisa terjual hingga 200 
botol dengan harga Rp 5.000 tiap 
botolnya,” tuturnya.

Usaha-usaha kecil menengah 
(UKM) pun kian marak di desa yang 
terkenal dengan desa tertinggal ini. 
Namun demikian, secara mayoritas, 
memang masyarakat desa ini ber-
mata-pencaharian sebagai petani 
padi, cabai, jagung dan lain-lain. Ka-
rena hanya ada satu jalan sebagai 
akses masuk desa ini, maka jalan 
yang hanya memiliki lebar 2 meter 
ini telah di aspal guna mempercepat 

sarana transportasi untuk keluar dan 
masuk desa tersebut.

Seperti diketahui, desa dengan 
memiliki luas 2.000-an hektare 
dengan 2.222 jiwa dan 635 Kepala 
Keluarga (KK) ini memiliki potensi 

yang sangat luar biasa seperti ca-
bai dan bawang merah akan kuali-
tasnya yang begitu baik. Sehingga 
harga produk dari Desa Tempuran 
ini terbilang cukup lumayan mahal 
dibanding lainnya. (Lana)

Pengurus BUMDes Mitra Sejatera, kabupaten Nganjuk.
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Profil
Kelurahan

Berkat kekompakan itu pula 
yang akhirnya menjadikan 
kelurahan ini menduduki 
pe ringkat keempat dalam 

lomba tahunan tersebut. Meskipun 
bukan peringkat pertama, namun 
prestasi ini sangat membanggakan 
warga Jember Kidul karena selama 
belasan tahun belum pernah meme
nangkan penghargaan serupa. 

”Masyarakat sangat mendukung. 
Kekompakan antara perangkat ke
lurahan dengan masyarakat sudah 
tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu
dah sekali diajak bekerja bersama,” 
tutur Lurah Jember Kidul Suwarno. 
Salah satu cara menjaga kekom
pakan adalah dengan mengadakan 
pertemuan rutin dengan pengurus 

masyarakat. 
Pria yang menjabat sebagai lu

rah sejak 9 Januari 2013 ini menu
turkan, setiap tiga bulan sekali sela
lu diadakan pertemuan dengan RT 
dan RW di lingkungan Kelurahan 
Jember Kidul. Dalam pertemuan ter
sebut dimanfaatkan untuk menye rap 
aspirasi masyarakat selain diba has 
semua permasalahan yang ada di 
masyarakat, termasuk juga keluh an 
yang dirasakan oleh warga. Kelurah
an Jember Kidul terdiri dari 36 RW 
dan 136 RT. 

Dituturkan Suwarno, ide meng
adakan pertemuan tersebut karena 
banyaknya keluhan dari masyarakat 
yang disampaikan langsung ke ke
lurahan tanpa berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan pengurus kampung 
di tingkatan yang paling rendah se
perti RT atau RW. Keluhan yang pa
ling banyak muncul adalah kesulitan 
dalam mengakses pelayanan di ke
lurahan. 

Akhirnya setelah dilakukan koor
dinasi dengan RT dan RW sekarang 
Kelurahan Jember Kidul sudah bera
ni mendeklarasikan strategi pelaya
nan prima. ”Staf di sini sudah paham 
betul. Dalam melayani masyarakat, 
kalau bisa 1 menit kenapa harus 2 
menit? Tidak ada lagi yang dipersu
lit. Karena itu koordinasi dengan RT 
dan RW jadi penting karena kalau 
kalau persyaratan di tingkat RT dan 
RW sudah dipenuhi, saat mengurus 
di kelurahan tidak perlu lamalama,” 

Kekompakan Jadi Unggulan
Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Terbaik IV Tahun 2015

Kekompakan. Itulah yang menjadi unggulan dari Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan 
Kaliwates ketika mengikuti lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2015.

Lurah beserta perangkat Kelurahan Jember Kidul.
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tuturnya. 
Tidak ingin setengah-setengah 

dalam memberikan pelayanan, pe-
tugas kelurahan juga musti siaga 
da lam hal kesehatan. Suwarno me-
ngatakan, untuk masyarakat miskin 

petugas kelurahan siap kapan saja 
mengantar warga ke rumah sakit 
un tuk mendapat layanan medis de-
ngan cepat tanpa harus beresiko 
ber urusan dengan calo. 

Keaktifan warga juga ditunjukkan 

melalui kegiatan gotong royong. Se-
perti yang penanaman 1000 pohon, 
pembersihan makam dan sampah. 
Penanaman 1000 pohon dilakukan 
dengan menggandeng Dinas Ling-
kungan yang menanam pohon ma-
toa dan mentega di beberapa titik 
seperti Jalan Teleng Sari dan Patti-
mura karena di wilayah tersebut 
se belumnya tidak ada tanaman se-
hingga panas dan gersang. 

Di lingkungan kelurahan yang 
terletak di tengah kota Jember ini 
terdapat daerah binaan Dinas So-
sial di RW VIII yang terdiri dari 115 
keluarga pemulung dan pengemis. 
Di RW tersebut dilakukan program 
Keaksaraan Fungsional dari Dinas 
Pendidikan berlangsung 4 kali da-
lam satu pekan. 

Dalam menjalankan pekerjaan, 
Suwarno menekankan agar tidak 
ada keterlambatan. Tidak heran ji-
ka penyerapan ADD (Alokasi Dana 

Suwarno, Lurah Jember Kidul

Selalu Datangi Undangan
MENJADI seorang pemimpin, Suwarno ingin bisa 

selalu dekat dengan warganya. Salah satu cara yang 
dilakukannya adalah dengan rajin mendatangi undan-
gan kegiatan warga. 

”Memang akhirnya waktu istirahat berkurang. Tapi 
dengan begini, saya bisa tahu karakter warga saya, 
bisa dekat dengan mereka dan menyerap aspirasi war-
ga,” tutur pria kelahiran Umbul Sari, Jember ini. Bahkan 
ia menegaskan, selama sehat, ia tidak akan menolak 
menghadiri undangan warga karena menurutnya itu 
merupakan bagian dari pengabdian. 

Suwarno mengenang, baru beberapa bulan menja-
bat sebagai lurah, ia langsung disambut demo warga. 
Bukannya takut, ia langsung mendatangi warga dan 
menyerap aspirasi mereka. Bahkan setelahnya ia men-
datangi rumah-rumah warga yang melakukan unjuk 
rasa dan berbicara dari hati ke hati. Dengan cara se-
perti itu akhirnya muncul kedekatan dengan warga. Ma-
salah pun tidak berkembang dan berlarut-larut. (ang)
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Desa) hingga pertengahan Novem-
ber sudah mencapai 90 persen dan 
diharapkan pada awal Desember su-
dah mencapai 100 persen. ”Semen-
tara yang lain pada saat yang sama 
kebanyakan masih berkisar 60-70 
persen,” kata Suwarno. Ia menutur-
kan, pada tahun 2015, Kelurahan 
Jember Kidul mendapatkan ADD 
sebesar Rp 150 juta yang digunakan 
untuk perbaikan di tiga titik jalan. 

Selain keunggulan berupa ke-
kompakan warga, kelurahan ini 
juga memiliki produk yang menjadi 
andalan diantaranya makanan su-
war-suwir, tahu dan tempe. Selain 
itu juga kerajinan bantal cantik dan 
pembuatan jamu, susu kedelai dan 
kerudung lukis yang dibina PKK Ke-
lurahan Jember Kidul. 

Babinsa Jember Kidul, Sersan 
Satu Desyantona Ginting menam-
bahkan, kekompakan dan keruku-
nan warganya membuat suasana 
keamanan di Jember Kidul kondusif. 
”Diselesaikan dulu secara kekeluar-
gaan. Di tingkat RT atau RW tidak 

langsung dibawa ke polisi sehingga 
permasalahan pun selesai di bawah. 
Tidak berkepanjangan,” tuturnya. 

Menurutnya, hal tersebut tidak 
terlepas dari gaya kepemimpinan 
sang Lurah, Suwarno. Menurutnya, 
Suwarno membawa gaya-gaya ke-

pemimpinan desa seperti Pak Tinggi 
(pemimpin di desa) yang selalu ber-
musyawarah dan mendengar aspi-
rasi warganya ke kota. Sehingga 
timbul kedekatan dan warga pun 
akhir nya selalu ikut aktif dalam ke-
giatan di wilayah kelurahan. (ang)
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Tidak hanya menjadi ikon 
se mata, gotong royong se
olah sudah mendarah da
ging di kehidupan masya

ra kat Desa Kebonagung, sebuah 
de sa yang masuk dalam wilayah 
Kecamatan Sawahan, Kabupaten 
Nganjuk.

Berbagai kegiatan masyara
katnya memiliki semangat gotong 
royong, seperti memperbaiki jalan, 
membersihkan jalan, swadaya da
lam hal perbaikan jalan, memper
baiki jembatan. “Untuk nilainilai 
go tong royong tidak hanya dilihat 
dari kegiatannya saja namun juga 
menjadi semangat masyarakat yang 
melekat seperti ruh di dalam diri se
tiap warga,” ujar Atik Winarni, Ke
pala Desa Kebonagung.

Atik meyampaikan nilai gotong 

royong bisa disuarakan lewat forum 
apa saja. “Ketika teknologi semakin 
canggih memang ada kecenderung
an membidik masyarakat menjadi 
individual. Oleh karenanya, senan
tiasa di forum seperti yasinan, PKK, 
selalu kami sematkan kegotongroy
ongan,” ungkap Atik.

Sebagai seorang yang beraga
ma islam, Atik meyakini berdasar
kan ajaran agamanya, bahwa dian
jur kan untuk ‘bergotong royong lah 
ka  lian di dalam kebaikan dan sema
ngat ketakwaan’. “Dengan demikian,  
sudah sangat melekat dan tidak ada 
kontradiksi di dalam masyarakat da
lam mempraktekkannya,” katanya.

Atik menambahkan di Desa Ke
bonagung masih ada kegiatan me
min dahkan rumah dengan cara 
go tong royong. Masyarakat berbon

dong untuk berpartisipasi, tanpa 
harus disuruh. “Biasanya jika sudah 
terdengar keramaian, hiruk pikuk 
suasana, maka secara otomatis itu 
merupakan undangan bagi warga 
untuk bergotong royong, hadir un
tuk saling tolong menolong,” ung
kap Atik ketika berbincang dengan 
Gema Desa.

“Mereka dengan senang hati ber
gabung meskipun tanpa upah, hanya 
sekadar konsumsi makan dan mi
num penghilang rasa capek. Contoh 
kegiatannya seperti ngecor mushola, 
ngecor poskamling, kegiatankegia
tan yang untuk kepentingan umum 
dan memang merupakan tanggung 
jawab bersama,” imbuh Atik.

Meskipun semangat gotong ro
yong dalam pelaksanaannya masih 
sangat terjaga, namun demikian 

Hidup Tenteram
Bernafaskan Kegotongroyongan

Desa Kebonagung, Pelaksana Gotong Royong Terbaik II 2015
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yang sudah ada tersebut tetap di
upayakan untuk selalu ditumbuh
kembangkan agar tidak pudar dari 
kegiatan masyarakat.

Tradisi yang terjaga tersebut 
tentu tidak lepas dari semua tang
gung jawab dan pengawasan oleh 
segenap masyarakat Desa Kebo
nagung terhadap seluruh kegia
tan yang bernuansa gotong royong. 
“Terlebih era globalisasi ini akan se
makin mengikis rasa kebersamaan 
sehingga akan berdampak pada 
ketidakpedulian sesama di seluruh 
lapisan masyarakat,” terang Atik.

Desa Kebonagung memiliki 4 du
sun, antara lain Dusun Tosari, Du sun 
Kebonangung, Dusun Suwaru dan 
Dusun Keduk, masingmasing memi
liki kekhasan tersendiri untuk kegiat
ankegiatan yang bernilai gotong roy
ong. “Seperti di Dusun Suwaru dan 
Dusun Keduk misalnya, ada kebia
saan warga untuk ‘nanggap’ wayang 
setahun sekali. Selain untuk ajang 
warga berkumpul, konon menggelar 
hajat semacam itu dipercaya juga un
tuk menjaga kesuburan, kemakmu
ran dan ketentraman,” ujar Atik

Ada pun kegiatan lain yang ber

nuansa gotong royong adalah li
we tan, sebuah kegiatan makan 
ber sama diantara warga. “Pada da
sarnya adalah untuk guyub atau ke
bersamaan, dimana pada ajang itu 
digunakan untuk rembugan berma
cammacam hal, semuanya untuk 
kemajuan desa,” ucap Atik

“Ada juga jimpitan, semacam ke
giatan bersifat manasuka, berupa 
uang, sebagian tabungan sebagian 
dana sosial, yang diambil secara door 
to door setiap Selasa dan Kamis oleh 
yang bertugas. Dulunya, jimpitan be
ras berjalan dua bulan saja, namun 
sekarang lebih praktisnya sepakat 
diganti uang,” tambahnya.

Berbicara mengenai keamanan, 
Desa Kebonagung lingkungannya 
benarbenar aman, berkat peran 
se luruh masyarakat dalam menja
ga lingkungan bersama. “Semua 
ju ga tidak lepas dari kerja sama 
kami dengan pihakpihak yang ber
wenang seperti Babinsa dan lain
lain,” terang Atik.

Tidak hanya itu, kemandirian 
De sa Kebinagung nampak dari ke
pedulian para perangkatnya untuk 
juga mengikuti perkembangan IT. 

Di lingkungan kantor desa dise
diakan free hotspot, biasanya pada 
jamjam anakanak pulang sekolah, 
banyak yang bercengkrama di area 
pendopo untuk mengerjakan tugas.

“Kami ingin menunjukkan mes
ki pun Desa Kebonagung masih be
gitu kental dengan suasana khas 
de sanya, dari mulai interaksi hingga 
kegiatankegiatan yang ada, namun 
warga juga melek teknologi, berusa
ha untuk mengikuti perkembangan 
zaman,” jelas Atik.

Disinggung mengenai persiapan 
dalam mengikuti Lomba Gotong 
Ro yong Tingkat Provinsi, Atik me
nyampaikan pada dasarnya adalah 
menyiapkan dan melengkapi per
syaratan yang diminta. “Selebihnya 
kami suguhkan apa adanya yang 
ada di desa kami,” katanya.

Prestasi tersebut menjadi moti
vasi bagi warga Desa Kebonagung 
untuk lebih baik lagi. Setiap kegia
tan diharapkan akan selalu ada ni
lainilai gotong royong, selain untuk 
guyub juga sebagai ajang silahtura
him seluruh warga, sehingga nilai
nilai gotong royong pun akan tetap 
terjaga dan tidak pudar. (hpy)

Perbaikan jalan, salah satu bentuk gotong royong warga Desa Kebonagung.
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Memasuki wilayah Desa Kebonagung akan 
nampak di beberapa sudut bangunan-ba-
ngunan yang bercat merah muda. Warna 
yang identik dengan kaum hawa tersebut 

menyuguhkan suasana berbeda dari kondisi desa-desa 
pada umumnya. Ini lah yang dijadikan Atik sebagai sen-
jata bahwa semangat feminisme pun mampu membawa 
perubahan untuk Desa Kebonagung menjadi lebih baik 
dan berkembang.

Menjadi seorang kepala desa bukan lah 
sebuah cita-cita bagi Atik Winarni. Wa-
nita asli Jogja, kelahiran tahun 1974 
ini mengaku dalam mengemban 
amanahnya yang disandang sejak 
awal 2013 tidak lepas dari dukungan 
seluruh warga Desa Kebonagung, 
Kecamatan Sawahan, Kabupaten 
Nganjuk.

Berprofesi sebagai ibu rumah 
tangga, Atik mengaku tidak menyi-
apkan modal khusus ketika memu-
tuskan maju menyalonkan diri se-
bagai kepala desa. “Itu tiba-tiba 
saja saya tergerak, namun 
juga persetujuan dari sua-
mi dan anak, saya mem-
beranikan mendaf-
tarkan diri,” ungkap 
Atik.

“Padahal persia-
pan pun mendadak, 
ternyata hasilnya war-
ga memilih dan mem-
percayakan amanah 
itu kepada saya. Me-
lihat dukungan dan 
respon positif masy-
arakat, antusias dari 
warga cukup membu-
at saya terharu juga 
karena saya bukan 
orang asli desa ini 
namun dipercaya oleh 

masyarakat. Oleh karananya, ini menjadi  kekuatan bagi 
saya untuk benar-benar mengemban tugas sebagai ke-
pala desa,” tambah Atik.

Atik mengakui berhadapan dengan masyarakat 
mengharuskan dirinya untuk cakap menyikapi setiap 
permasalahan yang ada di desanya. Setiap kali ada 
program yang perlu disosialisasikan, perangkat desa 
selalu mengupayakan tidak hanya sosialisasi melain-
kan bagaimana masyarakat paham dan menerima serta 
menjalankannya.

“Intinya, kami memberikan pemahaman yang 
berkelanjutan serta bertahap agar masyarakat 
benar-benar mengerti,” kata Atik.

Atik menyampaikan keinginan warga untuk 
menjadikan Desa Kebonagung sebagai desa 

wisata. “Kami sedang ingin mengembang-
kan desa wisata, sedangkan infastrukstur 
masih adayang belum memenuhi. Oleh 
karenanya, terus dilakukan pembenahan-
pembenahan, bekerja sama dengan war-
ga dan seluruh perangkat tidak hanya 

saya yang berjalan sendiri,” ujar Atik.
Menjadi lebih baik dan 
bermanfaat untuk ling-
kungannya, itu yang menja-
di niat Atik dalam mengem-

ban tugasnya. Hingga 
saat ini pun masih ba-
nyak PR yang harus 
d i s e l e s a i k a n n y a . 

“Semua ini tentu-
nya kembali untuk 
warga Desa Ke-
bonagung, demi 

peningkatan SDM 
khususnya untuk 
membuat kemam-
puan ekonomi warga 
menjadi lebih baik 
sehingga tercipta ke-
mandirian dan kese-

jahteraan,” papar Atik 
penuh harap. (hpy)

Atik Winarni, Kepala Desa Kebonagung

Emban Tugas 
Dengan Semangat Feminisme
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Rapat kali ini bertajuk 
Rapat Koordinasi 
Pro gres Pelaksanaan 
Jalin Matra Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2015. Ber
tempat di Hotel Aria Gajayana, 
Kota Malang, rakor dihadiri 
oleh 126 orang dari unsur Se
kretariat Jalin Matra Kabupa
ten, Perwakilan Pendamping 
Kabupaten untuk kegiatan 
PFK, RTSM dan PK2, dan pen
damping perguruan tinggi.

Mewakili Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Tajul 
Falah, M.Si., selaku Sekretaris 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
dalam membuka Rakor me
nyampaikan pelaksanaan Ra

kor ini untuk mendeteksi ma
salah dan kendala yang terjadi 
di masingmasing Kabupaten 
lokasi Jalin Matra, baik itu Ja
lin Matra Bantuan RTSM, PFK 
maupun PK2, serta mencari 
solusi terbaik dengan resiko 
yang paling ringan.

Tajul menegaskan agar se
lu ruh pengelola program, baik 
yang di tingkat Desa, Kecama
tan dan Kabupaten, untuk 
men cermati tugas dan fungsi
nya yang sudah ditetapkan da
lam Pedum dan Petunjuk Tek
nis Operasional (PTO). “Ji ka 
ada halhal yang kurang jelas, 
maka gunakan forum Rakor ini 
secara terbuka dan cari solusi 

Bapemas Provinsi  Jawa Timur 
Gelar Rapat Evaluasi Jalin Matra 2015

Menjelang penutupan tahun 
2015, Pelaksana program 
Jalin Matra Provinsi Jatim 

menggelar Rapat Koordinasi 
(Rakor) untuk mengevaluasi 

Progres pelaksanaan 
program. Rapat evaluasi 
tersebut adalah untuk 

memantau dan mengevaluasi 
sejauh mana pelaksanaan 

program tetap pada prinsip-
prinsip dasar yang ditetapkan, 

yakni tepat sasaran, tepat 
jumlah dan tepat manfaat.

Edisi November 2015 19

Drs. Tajul Falah, M.Si. membuka Rapat Evaluasi Jalin Matra 2015.
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yang bersahaja,” terangnya.
Tidak hanya itu, Tajul juga 

me ngingatkan pentingnya peran 
pendamping program yang sang
at signifikan sebagai mediator, 
komunikator dan berfungsi seba
gai konsultan. “Jalin Matra dija
lankan dengan icon, ‘membantu 
dengan hati’. Karena itu, memfa
silitasi RTSM yang dikatakan kon
disi  dan posisinya sebagai ‘kerak 
kemiskinan’ harus memiliki sifat 
sabar, telaten dan memiliki jiwa 
sosial yang tinggi. Tanpa itu akan 
menimbulkan banyak kendala 
yang seterusnya akan timbul ma
salah dan lupa dari tujuan utama,” 
jelasnya.

Beberapa kendala yang dibahas 
dalam Rakor yang diadakan pada 
25 – 27 Oktober 2015 tersebut ada
lah adanya verifikasi tidak optimal 
sehingga banyak proposal yang 
harus direvisi. Tercatat sebanyak 

54,12% proposal yang harus dire
visi. Selain itu juga ditemukan kesa
lahan dalam dokumen pencairan.

Kesalahan dalam dokumen 
pen cairan dilihat dari beberapa 
aspek seperti cek list verifikasi 
dokumen pencairan pendamping 
kabupaten dan sekretariat kabu
paten tidak diisi dengan benar; 
sa lah penulisan kwitansi; rekening 
bukan atas nama kas desa; reke
ning tidak jelas; identitas yang 
di kumpulkan tidak sama dengan 
Ka des dan Bendahara; fotokopi 
KTP Kades dan Bendahara Desa 
kurang jelas; NPWP bukan atas 
nama desa; NPWP masih dalam 
bentuk surat keterangan; kesala
han penulisan identitas Kades di 
Pakta Integritas; serta kesalahan 
penulisan nominal bantuan.

Sedangkan kesalahankesala
han yang ditemukan dalam pro
posal antara lain cek list verifikasi 

proposal pendamping kabupaten 
dan sekretariat kabupaten tidak 
diisi dengan benar; salah redak
sional pada proposal biasanya ka
rena copy paste; kesalahan pada 
RAB (rekapitulasi item pekerjaan 
dan total dana tidak sesuai); kesa
lahan redaksional pada suratsu
rat keputusan kepala desa.

Untuk diketahui, kemiskinan 
me rupakan masalah multidimen
sional, kemiskinan bukan hanya 
di  pandang dari sisi ketidakmam
puan memenuhi kebutuhan po
kok seperti sandang, pangan dan 
papan. Tetapi lebih dari itu, ke
mis kinan juga dapat dipandang 
dari keterbatasan akses terhadap 
pendidikan, kesehatan, infrastruk
tur, serta keterbatasan akses ter
hadap sumberdaya ekonomi. Oleh 
karenanya kemiskinan menjadi 
hulu dari segala permasalahan so
sial yang ada di Indonesia. (*)

20 Edisi November 2015
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Melihat perawakan Dedi 
Mulyadi yang tegap dan 
rapi dengan kemeja len-
gan panjang tidak akan 

ada yang menduga bagaimana 
ma sa lalunya. Dan pengalaman 
hidup nya yang berliku itu pula yang 
akhirnya berhasil membawa Dedi ke 
pencapaiannya sekarang.

Dari seorang preman yang mere-
sahkan masyarakat, Dedi justru bisa 
berubah menjadi seorang agen pe-

rubahan. Tidak sedikit yang sudah 
me rasakan perbaikan taraf hidup 
pasca mendapat bantuan dari LKM 
Sambung Urip yang digagas Dedi.

”Tidak pernah terpikir saya bakal 
bi sa menang penghargaan dan bisa 
ber salaman dengan Pakde Karwo 
(Gu bernur Jawa Timur, Soekarwo),” 
ujar Dedi dengan gaya bicaranya 
yang selalu bersemangat. Baru-baru 
ini, Kader Pemberdayaan masyarakat 
asal Kelurahan Mangli, Kecamatan 

Kaliwates, Kabupaten Jember ini baru 
saja menjadi Juara I Kader Pember-
dayaan Masyarakat (KPM) Berpresta-
si Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 
2015 yang diserahkan langsung oleh 
Gubernur Jawa Timur pada puncak 
peringatan 17 Agustus lalu. 

Ditanya apa yang sudah dilaku-
kannya hingga berhak diganjar pen-
ghargaan KPM terbaik, Dedi menga-
ku masih bingung. ”Saya juga tidak 
tahu apa yang membuat saya me-

Berdayakan Mereka yang Termarginalkan
Preman, anak jalanan sering kali dianggap sebagai musuh atau masalah di masyarakat. 
Tidak banyak orang yang sudi bersentuhan dengan mereka. Jangankan mengangkat 

derajat mereka, bergaul dengan mereka pun biasanya dihindari. 

Dedi Mulyadi, Juara I Kader Pemberdayaan Masyarakat 2015
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nang,” ujar pria kelahiran Fak-Fak, 
Papua ini. Namun ia menurutnya, 
bisa jadi, obyek pemberdayaannya-
lah yang membuatnya pantas men-
jadi KPM berprestasi. 

”Bisa jadi karena saya menyen-
tuh hal-hal yang banyak disentuh 
pe merintah,” kata Dedi mencoba 
me nganalisa. Mereka yang diberda-
ya kan oleh Dedi umumnya adalah 
mantan preman, yatim piatu, janda-
janda dan mantan wanita tuna susi la. 
Kepada mereka, Dedi menekankan 
agar mau berusaha dengan me ng-
optimalkan potensi yang dimiliki. 

Dari LKM Sambung Urip yang di-
gagasnya, Dedi menyalurkan pinja-
man sebesar maksimal Rp 300.000 
yang bisa dicicil setiap minggu sebe-
sar Rp 10.000 atau Rp 25.000 de-
ngan bunga seikhlasnya. Inilah yang 
unik dari sistem yang digagas Dedi. 
Ia tidak menetapkan bunga yang 
ha rus dibayarkan oleh peminjam. 
Begitu juga dengan lamanya waktu 
pinjaman. Termasuk jika misalnya 
peminjam sedang tidak mampu un-
tuk membayar angsuran, ia juga ti-

dak mengenakan denda. 
”Mau bayar bunga Rp 1.000 bo-

leh, Rp 2.000 juga boleh. Seikhlas-
nya mereka saja. Kalau pada saat 
ditagih tidak punya uang karena di-
pa kai untuk membayar sekolah anak 
atau lainnya, juga tidak ada denda. 
Saya tekankan ke anak-anak (yang 
membantunya menarik pembayaran 
angsuran) agar bekerja dengan ikh-

las,” tutur ayah dua anak ini. Sam-
pai sekarang, setidaknya sudah ada 
sekitar 300 orang yang merasakan 
manfaat dari pinjaman ini dan sudah 
mampu memiliki usaha. 

Pinjaman yang ia berikan me-
mang tidak besar. Tapi menurutnya 
ini lebih tepat sasaran karena tidak 
memberatkan si peminjam. ”Ya 
yang sedikit-sedikit ini justru selama 

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dedi Mulyadi.
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ini bingung mau cari pinjaman ke 
mana. Kalau yang besar sudah ada 
koperasi atau pembiayaan yang lain. 
Selama ini, mereka ini jsutru banyak 
yang terjerat bank titil dengan bunga 
yang mencekik,” terang pria kelahi
ran 1973 ini. 

Dalam memotivasi mereka yang 
ingin memiliki usaha, Dedi selalu 
me minta mereka untuk melihat apa 
yang dimiliki. Jika di rumah memiliki 
meja, kompor, wajan, maka sebe
narnya sudah bisa memulai usaha. 
Dengan modal tidak terlalu besar, 
usaha berjualan gorengan sudah 
bisa mulai dilakukan. Berbekal pene
kanan seperti itu, sekarang semakin 
banyak warga di sekitarnya yang 
me  miliki usaha. Selain gorengan, 
rujak, ada juga warung nasi dan mie 
goreng serta mie ayam. 

Tidak melupakan latar belakang
nya sebagai preman, tidak sedikit 
pu la rekannya sesama preman in
syaf yang akhirnya datang ke Dedi 
meminta arahan agar bisa memiliki 

usaha dan diterima masyarakat. Sa
lah satunya sekarang sudah memi
liki usaha warung kopi yang terus 
berkembang. 

Dedi juga menaruh perhatian 
besar pada keberadaan anak
anak yatim. Namun untuk pember
dayaan anak yatim, Dedi berharap 
agar anakanak yatim ini bisa men
jadi anak asuh dari mereka yang 
mam pu daripada hanya diberikan 
sumbangan saja. Ia sendiri memiliki 
beberapa anak asuh yang selalu di
sebutnya sebagai anak sendiri. 

Suami dari Ernawati ini mene
kankan, bahwa ada perbedaan yang 
mendasar dari pemberdayaan dan 
kegiatan sosial. ”Pemberdayaan itu 
ibaratnya kita memberikan kail. Kita 
memberikan mereka fasilitas agar 
bisa berkembang. Ada proses. Se
dangkan sosial itu kita langsung beri 
ikannya. Seperti beri beras ke ma
syarakat, itu sosial. Pemberdayaan 
tidak seperti itu,” tegasnya. 

Dalam menjalankan aktivitasnya 

sebagai kader pemberdayaan, Dedi 
mengatakan dukungan dari istrinya 
sangatlah besar. Bahkan berkalikali 
ia menekankan bahwa istrinya ada
lah pemberdaya yang sebenarnya. 
”Dia sering kasih saya usulan seha
rus nya bagaimana. Bantuan apa 
yang bisa diberikan dan dia selalu 
percaya pada apa yang saya laku
kan,” ujarnya. 

Bagi Dedi, penghargaan yang 
ba ru saja diterimanya juga menjadi 
pembuktian kepada keluarganya 
bah wa ia bisa berubah. Dengan ma
sa lalunya sebagai seorang preman, 
keluarganya seperti menganggap 
bah wa Dedi sudah tidak ada. ”Saya 
langsung kirim foto saya salaman 
dengan Pakde Karwo ke keluarga 
biar mereka percaya. Saya senang 
mereka bisa percaya kembali pada 
saya. Bahkan saya sekarang sudah 
dipercaya untuk mendirikan perusa
haan yang sekarang sedang saya 
urus izin usahanya,” kata Dedi sum
ringah. (ang)

Profil
KPM



24 Edisi November 2015 GEMA DESA

Teknologi
Tepat Guna

GENDERLESS MIND
Wanita yang sukses meraih po

sisi puncak di karier atau bisnis, su
dah bebas dari isu gender. Mereka 
sa ngat profesional dan bersedia 
mengerahkan segenap pikiran dan 
energinya sesuai tuntutan perusa
haan. Mereka tidak mengharapkan 
adanya perlakuan khusus karena 
mereka adalah wanita.

KOMPETENSI DAN PRESTASI 
YANG KONSISTEN

Seorang CEO wajib memiliki ke
mampuan yang sangat baik dalam 
hal: problem solving & decision ma-
king, helicopter view (melihat masa
lah secara menyeluruh), influence 
(kemampuan komunikasi yang ber
dampak kuat bagi kelompoknya), 
dan leadership.

MAMPU MENENTUKAN
PRIORITAS DAN 
TAHAN BANTING

Perempuan sangat jago multi
tasking. Mereka lebih mampu me
ngelola waktu dan berbagai urusan 
dengan baik. Jika ada seorang ibu 
yang sukses menjadi CEO, bia
sanya karena ia mampu menentu
kan prioritas hidup dan straight 

Wanita Pemimpin Harus Berkarakter
Untuk menjadi pemimpin 
yang hebat di dunia kerja, 
inilah karakter yang wajib 
dimiliki oleh seorang 
wanita.
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Profil
UPKu

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

dengan pilihannya itu. Ketika men
ghadapi berbagai persoalan, perem
puan suk ses lebih tahan banting.

FLEKSIBEL
Kompetensi khas yang membuat 

wanita lebih unggul daripada pria 
adalah keluwesannya dalam menja
lin hubungan dengan orang lain, ter
masuk fleksibel menerima pendapat 
orang lain yang berbeda maupun 
bertentangan dengan pendapat pri
badinya. Keluwesan ini juga ditun
jang dengan kemampuannya berko
munikasi dan mempresentasikan 
ide secara lisan maupun tulisan.

BERANI ATAU SUKA 
TANTANGAN

Meski wanita identik dengan ke
lem butan, namun ada kalanya me
reka harus berani melakukan inova
si atau mengambil keputusan yang 
tidak populer. Keberanian di sini ter
masuk siap menghadapi tantangan 

dari berbagai pihak.

MEMILIKI KUALITAS ANDROGINI
Pemimpin wanita yang sukses 

biasanya juga mampu mengawin
kan sisi maskulin dan femininnya 
dengan baik. Selain mau berinovasi, 
ia bisa bertindak sebagai pemimpin, 
sebagai teman, dan menjalankan 
multiperannya dengan baik.

WORK OR LIFE BALANCE
Salah satu tantangan terberat 

pa ra ibu bekerja adalah dapat me
nyeimbangkan antara kepentingan 
pekerjaan dan kehidupan pribadi, 
termasuk keluarga. Keseimbangan 
antara dua kepentingan ini dapat 
memacu produktivitas dan kepua
san bekerja seseorang.

ENJOY
Segala sesuatu yang dilakukan 

atas dasar cinta (passion) biasanya 
akan terus bertahan lebih lama dan 

dapat dinikmati.  

KULTUR KELUARGA
DAN PERUSAHAAN

Selain faktor individu, keberhasi
lan seorang wanita juga sangat di
tentukan oleh faktor di

luar dirinya, antara lain kultur 
ke luarga dan perusahaan tempat
nya bekerja. Sebagai wanita Timur, 
keluarga adalah prioritas. Sehingga 
keputusan perempuan untuk mene
rima posisi puncak juga dipengaruhi 
oleh dukungan penuh dari keluarga 
maupun keluarga besar.

KARAKTER PASANGAN
Faktor eksternal yang tak kalah 

pentingnya adalah dukungan pa
sangan. ‘Beruntung’ bila memiliki 
pasangan yang komplementer. Ar
tinya, pria di balik sukses seorang 
wanita adalah pria yang sangat per
caya diri, toleran, dan punya gender-
less mind.
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Profil
UPKu

Pada beberapa tahun ter-
akhir lalu telah mampu 
menjadi icon pem ba  ngunan 
partisipatif yang mengakar 

di masyarakat. Hal itu terjadi karena 
adanya kontribusi riil program ini ter-
hadap pemberdayaan, peningkatan 
kualitas hidup dan pemenuhan ke-
butuhan dasar masyarkat pedesaan.

Keterlibatan masyarakat secara 
langsung dalam seluruh proses ke-
giatan Gerdu-Taskin Pola Mandiri 
sejak sosialisasi, penggalian gaga-
san, penentuan prioritas, penetapan, 
pelaksanaan, hingga pelestarian ke-
giatan, tercermin dengan terpilihnya 
para pelaku sebagai pelaksana pro-

gram di tingkat desa dari kalangan 
masyarakat sendiri.

Ketua UPKu ASRI, Reni Indriati 
mengatakan, salah satu pelaku pro-
gram di tingkat desa yang memiliki 
tugas dan tanggung jawab dalam 
pengelolaan keuangan dan seluruh 
rangkaian kegiatan Gerdu-Taskin 
Pola Mandiri adalah Unit Pengelola 
Keuangan (UPKu). UPKu Asri be-
rada di Desa Bangsri, Kecamatan 
Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Unit Pengelola Keuangan (UP-
Ku) Gerdu-Taskin Pola Mandiri De-
sa Bangsri kecamatan Kertosono 
ditetapkan berdasarkan Peratur-
an Desa (Perdes) Nomor : 05 Ta-

Giring Masyarakat Sejahtera Mandiri
UPKu Asri, Kabupaten Nganjuk

Program Pemberdayaan 
Ma syarakat untuk 

pengentasan kemiskinan 
di Provinsi Jawa Timur 

ini dikenal dengan nama 
Program Gerakan Ter padu 
Pengentasan Kemiskinan 

(Gerdu-Taskin) Pola 
Mandiri sebagai salah 

satu program pemerintah 
yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas hidup 
masyarakat pedesaan.
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Profil
UPKu

hun 2008. Kepengurusan UPKu 
ditetapkan dengan Surat Keputu-
san Kepala Desa Bangsri Nomor 
: 188/03/411.509.003/2008 pada 
tanggal, 14 Agustus 2008 dalam 
Musyawarah Antar Desa (MAD) 

penetapan usulan (MAD II) Gerdu-
Taskin Pola Mandiri dengan formasi 
kepengurusan terdiri dari ketua, se-
kretaris dan bendahara.

“Keputusan tersebut mendapat 
legalisasi tentang penetapan pengu-

rus UPKU sebagai pengelola dana 
Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) Program Gerdu-Taskin Pola 
Mandiri,” terang wanita berjilbab ini.

Desa Bangsri merupakan desa 
yang wilayahnya tidak terlalu luas 

Anggota UPKu Asri dengan unit usahanya masing-masing.
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jika dibandingkan dengan desa-de sa 
tetangga. Luas Desa Bangsri ha nya 
93,216 ha/m² yang terdiri dari Luas 
Pemukiman 29,232 ha/m², Luas Per-
sawahan 50,715 ha/m², Luas Kubu-
ran 0,28 ha/m², Luas Pekarangan 
9,744 ha/m² dan Luas Prasarana 
Umum lainnya 3,345 ha/m².

Jumlah penduduk Desa Bangsri 
2.627 Jiwa, Penduduk laki-laki ber-
jumlah 1.345 Jiwa dan penduduk 
perempuan berjumlah 1.282 Jiwa. 
Sedangkan jumlah Rumah Tangga 
sejumlah 712 KK. Dari jumlah Ru-
mah Tangga yang masuk dalam ka-

tegori RTM sejumlah 287 KK.
“Untuk potensi Desa Bangsri 

sendiri diantaranya adalah potensi 
Sumber Daya Alamnya yakni per-
tanian. Namun, jika di lihat dari to-
pografi wilayahnya, Desa Bangsri 
termasuk kategori persawahan dan 
yang paling dominan ditanam petani 
adalah padi dan jagung. Sedangkan 
Potensi Sumber Daya Manusianya 
yaitu kepala RTM rata-rata berpen-
didikan tingkat SMP/MTs. Meski be-
gitu, mata pencaharian masyarakat 
sini yang paling dominan adalah se-
bagai buruh tani,” paparnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2011 
lalu, jumlah nasabah yang meminjam 
dana usaha sebanyak 145 orang na-
sabah dan terbagi dalam 60 Pokmas. 
Namun pada tahun 2012 jumlah na-
sabah yang meminjam bertambah 5 
orang nasabah sehingga totalnya se-
banyak 150 orang nasabah dan ter-
bagi dalam 65 Pokmas.

Untuk tahun 2013, nasabah yang 
meminjam berkurang sebanyak 12 
orang nasabah sehingga totalnya se-
jumlah 138 orang nasabah yang ter-
bagi dalam 67 Pokmas. Dari 12 orang 
nasabah ini sudah bisa berdiri sendiri 
dalam menjalankan usahanya.

“Untuk tahun 2014, nasabah 
yang meminjam berkurang lagi se-
banyak 4 orang yaitu sebanyak 134 
orang nasabah yang terbagi dalam 
66 Pokmas. Sedangkan pada tahun 
2015, selama 3 bulan ini jumlah ang-
gota nasabah yang meminjam ke 
UPKU sejumlah 43 nasabah yang 
terbagi dalam 15 Pokmas. tapi, ka-
lau untuk omzet UPKu sendiri saat 
ini mencapai kisaran Rp 25 -30 ju-
taan,” pungkasnya.

Adalah Maslikati, salah seorang 
nasabah UPKu Asri yang kesehari-
annya memiliki usaha jual Jamu Tra-
disional. Dirinya memang tergolong 
nasabah lama yang dulunya tidak 
memiliki apa-apa sekarang mampu 
mengisi perabotan rumah tangga 
seperti televisi, kulkas, motor dan 
bahkan Maslikati mampu membeli 
mesin giling jamu. Semua itu tidak 
lain karena dirinya telah bergabung 
dengan UPKu Asri.

Tidak hanya itu, ada pun ang-
gota UPKu Asri yang lain semakin 
memperluas akses permodalannya 
sejak adanya UPKu Asri. Beberapa 
unit usaha yang dimiliki oleh anggo-
ta UPKu Asri antara lain pedagang 
makanan keliling, warung makanan, 
kios pulsa, kios sayur dan masih ba-
nyak lagi. Keberadaan UPKu Asri 
tentu memberikan manfaat bagi 
warga. (lana)

Pengurus UPKu Asri, Kabupaten Nganjuk.
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Teknologi
Tepat Guna

Meski Anang memiliki rutini-
tas mengajar di salah satu 
Sekolah Menengah Kejuru-
an Negeri (SMKN) 1 Tu-

ban, ia juga tengah mendirikan Beng-
kel Cipta Karya yang beralamatkan 
di Jl. Raya Tuban - Semarang KM.4 
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, 
yang saat ini tengah mengembangkan 
Teknologi Tepat Guna (TTG).

Anang membuat Kincir Air ini 
de ngan bahan bakar dari Gas LPG 
3Kg. Memang, kebanyakan mesin 
un tuk kincir air untuk tambak Udang 
dan Garam menggunakan bahan 
ba kar minyak (BBM) jenis solar dan 
bensin. Namun, berbeda dengan 
kincir air buatan lelaki kelahiran Ta-
sikmalaya, 6 Juni 1968 ini.

Sementara itu, bengkel Cipta Kar-
ya ini juga memproduksi alat perta-
nian, peternakan, perikanan dan per-
tambangan. Ada sekitar 30 alat yang 
diproduksinya. Seperti halnya kincir 
untuk tambak udang ini, kincir terse-
but dibuat lebih praktis dan simple.

Uniknya jika kincir yang biasa kita 
lihat beberapa kincir tersebut berja-
lan searah, berbeda dengan kin cir 
buatan Bengkel Cipta Karya dimana 
hampir semua mesin yang dipro-
duksinya Berbahan Baku Gas (BBG). 
Anang mengakui dengan mengguna-
kan LPG 3kg, mampu menghemat 
pengeluaran cukup besar.

“Dengan menggunakan LPG 
3 kg ini, bisa bertahan sampai 14 
jam. Tentunya, sangat irit sekali jika 
dibandingkan dengan bahan ba-

kar lainnya maupun listrik. Bahkan, 
efisiensi kehematan bisa dijadikan 
pembanding jika menggunakan 
BBM jenis Bensin 1 liternya setara 
dengan 1 jam operasional mesin. 
Sa ngat irit sekali bukan..?,” cetus-
nya sembari bergurau.

Sementara, untuk satu unit kincir 
tambak ini dibanderol seharga Rp 
8,8 juta dengan standar 6 daun kin-
cir, sedangkan untuk mesin meng-
gunakan Honda 5,5 PK. Meski de-
mikian, inovasi perpindahan dari 
bahan bakar minyak (BBM) menjadi 
bahan bakar gas (BBG). Disamping 
itu juga, produk buatan Anang ini ti-
dak menggunakan conventer BBG.

Sedangkan, untuk Traktor ‘Rong-
golawe’ ini dibandrol harga Rp 6 juta 

per unitnya. Seperti diketahui, ke-
unggulan mesin penggerak meng-
gunakan motor bensin 5 pk yang 
su dah dimodifikasi dengan meng-
gunakan BBG sehingga lebih mu-
rah, irit dan ramah lingkungan. Tak 
hanya itu saja, dimensi kecil dan 
ringan membuat mudah untuk di-
gunakan dilahan yang sempit.

Namun, inovasi ini sengaja di-
ciptakan untuk dioperasikan pada 
lahan yang kering dan tidak bisa di-
gunakan untuk lahan basah. Pasal-
nya, hampir seluruh alat berbahan 
bakar gas. “Perubahan bahan bakar 
minyak ke BBG ini sudah dimulai 
sejak adanya kenaikan bahan ba-
kar minyak (BBM), tepatnya 5 tahun 
lalu,” tandasnya. (lana)

Tekan Biaya Operasional
Kincir Angin Berbahan Baku Gas

Lagi-lagi menjadi pioneer dalam inovasi pengembangan sarana dan prasarana 
masyarakat pertanian. Kota yang terletak dijalur pantura ini tengah menjadi kota yang 

berkembang, hal itu dibuktikan dengan adanya penemuan Teknologi Tepat Guna 
(TTG) oleh Anang Sucipto.

Anang, inovator kincir angin berbahan baku gas.
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Warta

Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian Masyarakat (LP2M) 
Universitas Negeri Malang 
(UM) ditunjuk oleh pemerin-

tah Provinsi Jawa Timur sebagai ko-
ordinator program Jalan Lain menuju 
Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). 
Program ini berupa bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah provinsi 
untuk rumah tangga sangat miskin 
di beberapa daerah di Jawa Timur.

Senin (30/11/15), Rektor UM, 
Prof. Dr. H. AH. Rofi’uddin, M.Pd 
berkesempatan untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi (monev) 
program Jalin Matra di Desa Baka-
lan, Kecamatan Bululawang, Kabu-
paten Malang. Sejumlah 69 rumah 
tangga sangat miskin yang menda-
patkan bantuan ini.

Berdasarkan laporan pertang-
gungjawaban yang telah disusun oleh 
pendamping dari desa dan kabupa-
ten, sekitar 90 persen kegiat an su-
dah terlaksana secara tuntas. ”Kami 
berterima kasih kepada pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang telah mem-

berikan bantuan ini dan LP2M UM se-
bagai pendamping,” ungkap Kepala 
Desa Bakalan, Abdul Halim.

Bantuan yang diberikan oleh pe-
merintah provinsi sebesar Rp 2,5 
juta untuk masing-masing rumah 
tangga sangat miskin. Penerima 
bantuan ini merupakan mereka yang 
sesuai dengan kriteria Badan Pusat 
Statistik (BPS). Target utamanya 
adalah mereka yang tidak hidup se-
batang kara dan masih produktif.

Tujuan diberikannya bantuan ini 
adalah untuk kesejahteraan masy-
arakat yang tidak mampu. Pemerin-
tah provinsi memberikan bantuan ini 
untuk kegiatan usaha masyarakat.

“Penyerapan dana bantuan ini 
paling banyak digunakan oleh ma-
syarakat untuk ternak kambing,” ujar 
Abdul Halim.

Selain untuk usaha tersebut, be-
berapa warga yang mendapat ban-
tuan tersebut dimanfaatkan untuk 
pengembangan usaha. Salah satu 
rumah yang dikunjungi oleh Rek-
tor UM adalah kediaman Mulyono. 

Ia memanfaatkan bantuan tersebut 
untuk mengembangkan usahanya 
berjualan martabak. Sebelumnya, ia 
berjualan dengan fasilitas seadanya. 
Sekarang, ia berjualan di pinggir ja-
lan menggunakan etalase, sehingga 
tampilannya lebih higienis.

Menurut Rektor UM, program ini 
sudah tepat sasaran dan  terlaksana 
sesuai dengan rencana. Seluruh ang-
garan telah dimanfaatkan dengan 
baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
laporan pertanggungjawaban yang je-
las. “Bentuk terima kasih bapak dan 
ibu dapat diwujudkan dalam bentuk 
pengembangan usaha atas bantuan 
yang telah diberikan,” ujar Rektor UM.

Rektor UM rencananya akan me-
libatkan mahasiswa untuk memban-
tu kelangsungan pengembangan 
usaha masyarakat, utamanya warga 
penerima bantuan ini. LP2M UM 
akan membantu memberikan con-
toh teknologi tepat guna melalui ma-
hasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang akan ditempatkan di desa ter-
sebut. (*)

UM Kembangkan Desa Mandiri di Bululawang



31Edisi November 2015GEMA DESA

Desa Unik dan Menakjubkan Dunia (II)

Ensiklopedia

Desa ini bernama Kodinhi yang mayo-
ritas muslim Jika kamu datang ke desa ini 
maka kamu akan kesulitan untuk membe-
dalan orang karena hampir semua pendu-
duk di desa ini berwajah kembar. Salah satu 
pasangan kembar mengatakan, tanda lahir 
di leher merupakan salah satu pembeda me-
reka. Warga desa ini juga gak heran dengan 
fenomena ini mereka sudah mengangap bia-
sa bukan sesuatu hal yang sangat aneh dan 
istimewa. Menurut rumah sakit yang paling 
banyak melahirkan pasangan kembar di desa 
itu hampir selama 10 tahun ini tercatat ada 
100 sampai 150 pasangan kembar kejadian 
ini menimbulkan sebuah misteri kenapa ba-
nyak pasangan kembar yang lahir di desa ini.

DESA KODINHI, INDIA, 100 KEMBAR IDENTIK

DESA BONE-BONE, INDONESIA, 
BEBAS ASAP ROKOK

Desa Bone-bone memang telah 
lama menerapkan larangan merokok 
untuk warganya. Tidak hanya warga, 
tetapi siapa saja yang datang dilarang 
untuk merokok di desa ini. Memang 
pada awalnya, larangan ini hanya-
lah norma yang tidak memiliki aturan 
tertulis, tetapi kemudian pada tahun 
2003, dibuat peraturan resmi larang-
an merokok.

DESA KANDOVAN, IRAN, DESA BATU 
ALA FLINSTONES

Masih ingat dengan kota Bedrock yang ada pada film 
kartun masa kecil kita , kartun flinstones ? ternyata tidak 
hanya sebuah kartun, namun pada dunia nyata juga ada 
sebuah desa yang rumah-rumah yang mereka tinggali 
adalah terbuat dari batu. Desa ini bernama desa Kan-
dovan yang berada di Iran. Desa wisata ini menjadikan 
wisatawan termanjakan oleh suasana desa yang seperti 
pada masa kuno pada zaman batu. Mulanya desa ini ha-
nya kumpulan batu-batu vulkanik belaka, namun pendu-
duk mongolia pada saat itu menjadikan batu vulkanik ini 
tempat persembunyian mereka sehingga menjadi rumah 
bagi mereka.
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Ensiklopedia

CENTENNIAL PARK, ARIZONA, DESA POLIGAMI
Dalam hukum Amerika, berpoligami adalah keja-

hatan. Tetapi bagi 1200 warga Centennial Park -kam-
pung kecil di Colorado Arizona- berpoligami menjadi 
impian. Bahkan para gadis justru ingin berbagi suami 
saat menikah kelak. Mungkin ada yang bersikap mo-
derat di tengah kontroversi soal poligami, bahwa orang 
berpoligami merupakan pilihan dan kesepakatan. Ba-
hkan di AS yang menegaskan bahwa poligami adalah 
kejahatan, praktik rumah tangga dengan dua atau be-
berapa cinta ternyata tetap ada. Sekitar 1200 pendu-
duk Centennial Park, kampung kecil di dekat Colorado, 
menunjukkan bahwa mereka berpoligami juga dengan 

alasan sendiri. Berbeda dengan mayoritas warga AS, mereka menyebut komunitasnya All-American Families 
(Keluarga Amerika Seluruhnya), dalam arti sebenarnya.

DESA PAMPANG, INDONESIA, DESA BERPENDU-
DUK DENGAN TELINGA PANJANG

Di Indonesia sendiri ada salah satu yang menjadi 
desa ajaib, yaitu Desa pampang, desa budaya adat 
dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ketika anda 
mengunjungi desa ini yang anda dapat lihat adalah per-
kampungan yang di huni oleh orang-orang dayak. Tentu 
saja anda akan menjumpai manusia telinga panjang di 
desa ini namanya telah mendunia yang menjadi daya 
tarik wisatawan yang tertarik dengan budaya dan adat, 
khususnya budaya dayak.

DWARFT EMPIRE, CINA, 
DESA KURCACI

Desa ini merupakan desa para 
kurcaci yang ada di negeri China. 
Mereka menyebut desa ini seba-
gai kerajaan Dwarf Empire seperti 
kereajaan pada umumnya, desa ini 
memiliki kaisar, permaisuri dan putri. 
Tentu saja sesuai dengan julukan-
nya sebagi desa kurcaci, desa ini di 
huni oleh manusia-manusia kerdil 
yang setidaknya terdapat lebih 100 
manusia kerdil yang hidup di dalam-
nya. Tidak hanya manusianya saja 
yang kerdil namun juga semua yang 
ada di desa ini juga kerdil seperti 
pernak-pernik, rumah dll sehingga 
banyak wisatawan yang sering men-
gunjungi desa ini untuk berwisata.
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Tips 
Sehat

Wortel merupakan salah 
satu sayuran yang sudah 
tidak asing bagi semua 
orang di seluruh penjuru 

dunia. Dari bentuk nya yang meman
jang serta warnanya yang sebagian 
besar oranye atau merah mudah 
menjadikan wortel salah satu sayuran 
yang mudah dikenali. Sebagian besar 
dari kita juga pasti mengetahui bahwa 
sayuran tersebut sangat baik untuk 
menjaga kesehatan organ mata. Jadi, 
makan wortel secara langsung atau di 
buat jus serta sayuran sangat dianjur
kan.

Menurut situs www.scientific ame
rican.com, apel sarat kandung an be
takaroten. Tubuh menggunakan zat 
ini untuk membuat vitamin A. Vitamin 
ini membantu mengkonversi cahaya 
mata menjadi sinyal yang dapat dit
ransmisikan ke otak, yang memun
gkinkan orang untuk melihat dalam 
kondisi cahaya rendah. 

Selain itu, kornea (bagian depan 
mata) bisa terganggu fungsinya jika 
tubuh tidak mendapatkan cukup vi ta
min A. Setiap tahun diperkirakan 250 – 
500 ribu anak menjadi buta akibat ke
kurangan vitamin A. Di negara dimana 
warganya mende ri ta kekurangan 
vitamin A yang eks trem hingga mem
pengaruhi peng lihatan seperti Nepal 
atau India, suplemen vitamin A atau 
betakaroten telah terbukti membantu.

Namun tak ada data pasti bera pa 
persisnya jumlah wortel yang diper
lukan untuk mengoptimalkan peng
lihatan, terutama di malam ha ri. Ke
banyakan penelitian sejauh ini hanya 
melihat manfaat dari betakaroten atau 
vitamin A, bukan wortel secara khusus. 
Selain wortel bermanfaat bagi mata, 
wortel juga memiliki manfaat yang 
lain. Manfaat apa saja yang ada pada 
wortel, Beri kut 7 manfaat tersembunyi 
wortel bagi kesehatan tubuh.

1. PENGLIHATAN YANG LEBIH 
BAIK. 

Sumber betakaroten dalam wortel 
akan diubah oleh organ hati men ja di 
sumber vitamin A. Maka tak he ran, jika 
seseorang rutin mengkonsumsi wortel 
dalam menu hariannya, maka organ 
matapun akan terjaga kesehatannya 

sepanjang waktu.

2. SAYURAN ANTI KANKER. 
Wortel menjadi salah satu sayur an 

yang sangat efektif untuk menangkal 
berbagai jenis kanker yang sangat 
mematikan seperti kanker payudara, 
paruparu serta usus besar. Ini dika
renakan adanya kandungan falcarinol 
serta falcarindiol yang mana bersifat 
antikanker dalam sebuah wortel.

3. JANTUNG AKAN LEBIH SEHAT. 
Kandungan betakaroten, alfa ka

roten serta lutein menjadikan wortel 
sangat di butuhkan oleh organ jantung. 
Ini dikarenakan. berbagai kandungan 
zat tersebut akan membuat anda ter
hindar dari berbagai gangguan atau 
serangan jantung.

4. GIGI YANG LEBIH SEHAT DAN 
KUAT. 

Wortel berperan penting dalam 
membantu menghilangkan plak dan 
sisa makanan yang dapat merusak 
gigi dan gusi anda. Ini dikarenakan, 
wortel memiliki kandungan mineral 
tertentu yang dapat mencegah ke
rusakan gigi dari waktu ke waktu.

5. PENCEGAH STROKE YANG 
AMPUH. 

Rutin mengkonsumsi sayuran wor
tel dapat mengurangi dan mencegah 
penyakit stroke yang bisa mengancam 
keselamatan myawa anda dalam se
kejab.

6. TAMPIL LEBIH AWET MUDA. 
Kandungan betakaroten yang 

sangat tinggi dalam sebuah wortel 
dapat memperlambat penuaan sel. 
Sehingga membuat seseorang terlihat 
lebih awet muda meskipun usia terus 
bertambah.

7. PEMBERSIH RACUN PADA 
TUBUH. 

Kandungan Vitamin A dalam wor
tel dapat membersihkan organ usus 
besar serta empedu dan lemak dalam 
organ hati anda secara alami serta 
efektif. 

Terlalu banyak dan terlalu sering 
mengonsumsi wortel juga tidak baik 
bagi tubuh anda karena dapat menim
bulkan kondisi dimana karoten la rut 
dalam lemak dalam jumlah yang ber
lebihan dan menyebabkan warna kulit 
menjadi kekuningan atau oranye, teru
tama di telapak tangan, telapak kaki, 
lutut dan daerah hidung. Kondisi ini 
dikenal dengan nama Carotenemia.

Carotenemia lebih banyak terjadi 
pada bayi, terutama bagi bayi yang 
setiap hari diberi makan wortel. Se
cara umum, kondisi ini tidak mem
bahayakan jiwa, namun penampilan 
kulit akan berubah secara dramatis, 
dan dapat disalahartikan secara me
dis sebagai gejala penyakit lain. Oleh 
karena itu, disarankan agar mengkon
sumsi wortel dalam porsi yang cukup 
dan tidak berlebihan. (*)

Wortel, Si Oranye Penuh Manfaat
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Tips 
Karier

Aktivitas kantor atau tempat 
kerja yang sibuk cukup 
membuat sebagian orang 
merasa malas, bosan dan 

tidak nyaman. Jika sudah begini, 
semangat kerja pun akan menurun 
dan pekerjaan tak bisa dilakukan 
de ngan baik. Sebenarnya, kita bisa 
lho menumbuhkan semangat kerja 
di dalam diri kita. Selama kita fresh 
saat berangkat kerja dan pikiran 
pun positif, bisa dipastikan kamu tak 
akan bosan selama di tempat kerja.

Sebelum berangkat bekerja, usa-
hakan untuk melakukan beberapa 
hal sederhana yang memicu pikiran 
menjadi lebih tenang dan bahagia. 
Ya, walau sebenarnya pekerjaan di 
tempat kerja semakin menumpuk 
dan membuat otak serta hati bekerja 
sangat keras, dengan pikiran fresh, 
kamu akan melewati setiap pekerja-
an tersebut dengan baik. Kalau dari 
pengalaman serta sharing dengan 
beberapa rekan kerja juga saha-
bat, agar kamu merasa lebih fresh 
dan bersemangat dalam bekerja, 
setidaknya kamu perlu melakukan 
beberapa hal sederhana berikut ini 
sebelum berangkat kerja. Apa saja, 
check it out.

BANGUN PAGI (JANGAN 
TERBURU-BURU)

Agar pikiran kamu lebih santai 
dan fresh, usahakan untuk selalu 
bangun pagi. Ya, kalau tidak bisa 
ba ngun jam 4 subuh, kamu masih 
bi sa bangun jam 5. Dengan bangun 
pagi, kamu bisa memiliki waktu yang 
cukup panjang menuju jam berang-
kat kerja. Karena itulah, kamu bisa 
melakukan beberapa aktivitas yang 
akan menyegarkan pikiran. Kamu 

bisa menghirup udara pagi yang se-
gar, memasak masakan favorit atau 
berendam dengan air hangat serta 
sekedar minum teh ditemani acara 
berita di televisi.

MINUM AIR PUTIH
Saat pagi, usahakan untuk mi-

num air putih. Jika tak bisa minum 
banyak, minum 1 gelas penuh su-
dah cukup kog Ladies. Dengan mi-
num air putih ini, energi kamu akan 
bertambah dan pikiran pun akan 
menjadi lebih segar.

KONSUMSI BUAH ATAU SAYUR
Setelah minum air putih, jangan 

lupa makan buah atau sayur. Jika 
memang tak ada atau tak suka 
buah dan sayur, usahakan agar tak 
melewatkan sarapan. Bubur ayam 
atau roti tawar dengan selai cokelat 
rasanya cukup untuk mengganjal 
perut di pagi hari. Sarapan ini akan 
membuat kamu menjadi lebih berte-
naga dan bersemangat lho. Tapi ing-
at, jangan sarapan terlalu banyak, 
karena hal ini justru akan membuat 

kamu ngantuk.

MANDI
Nah, ini nih yang nggak boleh di-

lewati begitu saja sebelum berangkat 
kerja, mandi. Yap, mandi akan mem-
buat tubuh segar dan fresh. Jika kamu 
ingin lebih bersemangat di tempat 
kerja, jangan lupa untuk mandi dulu. 
Sikat gigi dan cuci muka dengan baik.

MENDENGARKAN MUSIK
Saat di jalan atau sesaat se-

sampainya tempat kerja, luangkan 
sedikit waktu kamu untuk bersantai 
namun tetap mempersiapkan se-
galanya. Sambil mempersiapkan 
inilah, tak ada salahnya jika kamu 
mendengarkan musik kesukaan se-
bentar saja.

SAPA DAN SENYUM
Pastikan untuk menyapa rekan 

kerja lainnya di tempat kerja dengan 
ramah. Jangan lupa pula untuk se-
nyum. Dengan menyapa dan seny-
um ini, sadar atau tidak pikiran kamu 
akan lebih baik dan tenang.

Makin Fresh Saat Bekerja, Bisa. Lakukan 
Hal Sederhana Ini Sebelum Berangkat
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Resep

BAHAN UTAMA:
- 400 gram kentang, potong-potong
- 50 gram tepung bumbu serba guna, untuk tepung 
celup
- 75 ml air
- 50 gram tepung bumbu serba guna, untuk tepung 
pelapis
- Minyak goreng

BAHAN SAUS:
- 1 siung bawang putih, haluskan
- 100 gram mayonaise
- 1/2 sdm saus tomat
- 1 1/2 sdt air jeruk lemon

- 1/4 sdt gula tepung
- 2 buah gherkin, cincang halus
- 1 lembar daging asap, potong kotak-kotak

CARA MEMBUAT:
- Aduk rata bahan saus.
- Campurkan 50 gram tepung dan 75 ml air untuk 
adonan tepung pencelup, aduk rata.
- Celupkan kentang dengan bahan pencelup. Gu-
lingkan di bahan pelapis.
- Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan 
hingga matang.

SAJIKAN KENTANG DENGAN SAUS.

Kentang Goreng Mayonaise
Menyambut datangnya musim hujan kegiatan yang tak bisa ditinggalkan 
adalah ngemil, namun tak sedikit pula yang kemudian terjebak didalam 

rumah dan akhirnya mengharuskan anda membuat camilan sendiri. 
Kentang bisa saja disulap menjadi sajian yang menyenangkan untuk 

keluarga apalagi ditambah dengan menonton acara TV favorit dan akan 
lebih seru lagi jika camilan kentang goreng yang Anda sajikan bervaria-

si. Berikut resep yang dilansir oleh sajiansedap.com.
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