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Surat  
Redaksi

Perjalanan Badan Pem-
berdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur di 
tahun 2015 dalam men-

jalankan tugasnya tentu melalui 
banyak hal yang berliku. Satu 
per satu program yang ada 
dilaksanakan demi mewujud-
kan masyarakat Jawa Timur 
yang berdaya sehingga menjadi 
mandiri dan sejahtera.

Dalam memberdayakan ma-
syarakat, berbagai program di-
galakkan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, seperti Ja-
lin Matra. Bapemas Provinsi Jawa Timur pun 
akan selalu berupaya melan jutkan program-
program unggulan yang dimilikinya di tahun 
berikutnya.

Sederet keberhasilan di tahun 2015 mela-
lui program yang dicanangkan Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur menjadikan sebuah motivasi 
penyemangat untuk lebih memberikan yang 
terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Ada pun 
beberapa catatan yang terekam selama seta-
hun antara lain digelarnya In House Training 
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di 
awal tahun 2015.

Berlanjut ke kegiatan dan program lain se-
perti sosialisasi Program Jalin Matra (Jalan 
La in Menuju Mandiri dan Sejahtera) di Kabu-
paten Malang yang diikuti oleh 120 orang pe-
serta dari Bapemas dan Bappeda serta pengu-
rus PKK dari 29 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tidak kalah menariknya, ada juga penca na-
ngan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) 
XII dan HKG-PKK ke 43 di Taman Candrawil-
watika, Pandaan, Kabupaten Pasuruan oleh 
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf 
pada Bulan Mei.

Perlu diketahui, tahun 2015 merupakan 
ta hun pertama bagi Bapemas Provinsi Jawa 
Ti mur memberikan penghargaan kepada 
BUM Des terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur. 
Sebanyak 24 BUMDes terjaring di pengumpu-
lan tahap awal yang pada akhirnya hanya 6 
yang terpilih untuk dilakukan penilaian lapang 
dan mendapatkan peringkatnya.

Bulan Agustus menjadi momen yang paling 
berkesan bagi sebagian kalangan. Dalam keme-
riahan kemerdekaan Republik Indonesia, Bape-
mas Provinsi Jawa Timur pun turut berbagi keba-
hagiaan melalui pemberian penghargaan untuk 
sejumlah kategori program, antara lain UPKu 
Berhasil, Lomba Desa/Kelurahan, Lomba Go-
tong Royong Terbaik, serta Lomba Pasar Desa.

Di Bulan Oktober, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur mengikuti Pekan Inovasi Perkembangan 
Desa/Kelurahan Nasional I (PIN) dan Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVII di 
Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Dalam 
kegiatan ini Bupati Pacitan, bersama 10 kepala 
dearah lainnya, menerima penghargaan Upa-
karya Wanua Nugraha sebagai kepala daerah 
yang dinilai berprestasi dalam melakukan pem-
binaan hingga mendorong munculnya inovasi.

Berkaitan dengan Program Pembangun-
an dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD), 
Ba pemas Provinsi Jawa Timur memberikan 
penyegaran kepada 850 orang pendamping 
de sa/fasilitator kecamatan. Kegiatan yang 
ber tajuk Pelatihan Penyegaran Pendamping 
Desa/Fasilitator Kecamatan Provinsi Jawa 
Timur tersebut digelar di Surabaya, 10 sd 18 
November 2015. Kegiatan tersebut menjadi 
se buah acuan semangat tidak hanya bagi 
pen damping desa namun juga bagi Bapemas 
Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan 
masyarakat secara merata. Dan tahun 2015 
merupakan waktu yang begitu hebat dan luar 
biasa, serta menjadi pedoman untuk langkah 
selanjutnya di tahun 2016 mendatang. (*)

2015 Hebat dan Luar Biasa!
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Kilas Balik Bapemas 2015

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tiba jualah tahun 
berganti tahun. Tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 

2015 dan bersiap melompat di tahun 2016. Tentu banyak catatan 
selama tahun 2015 yang manis untuk dikenangkan, atau bahkan 

harus dilanjutkan di tahun 2016. Akhir tahun adalah saat yang 
tepat untuk membuka-buka kembali file-file sepanjang tahun 

2015 sebagai pengingat atau modal untuk menapaki tahun 2016. 
Seperti apa file sepanjang tahun 2015? Berikut catatan yang 

terekam tim redaksi Gema Desa.
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Bapemas Mengadakan In House Training Penatau-
sahaan Pengelolaan Keuangan di  Ruang Rapat Amarta 
Gedung Bapemas Provinsi Jawa Timur, 22-23 Januari 
2015. Kegatan yang dimaksudkan untuk memacu kiner-
ja karyawan di lingkungan Bapemas Jatim ini di ikuti 
Ke pala Bidang, Kasubag/Kasubid, pelaksana fungsi 
pe  natausahaan keuangan, panitia pengadaan barang 
dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan dan petugas 
teknis pengelola administrasi keuangan di lingkungan 
Bapemas Provinsi Jatim.

Beberapa materi disampaikan soal pengawasan in-
tern Pemerintah Provinsi Jawa Timur, petunjuk teknis 
PP No 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja 
PNS, dengan narasumber Bambang Priambodo dari 
Ins pektorat Pemprov Jatim. Untuk materi Sosialisasi 
pe nyusunan SOP, dan Pengadaan barang dan jasa, 
disampaikan oleh Hariyono dari Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Provinsi Jatim, dan Moh. Rizki dari Biro 
Organisasi Sekdaprov Jatim, dimoderatori Endah Bina-
wati M, SP, Kasubag Sunram. 

APRIL 2015
SOSIALISASI JALIN MATRA DI MALANG

Bapemas Provinsi Jawa Timur mengadakan sosiali-
sa si Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri 
dan Sejahtera) di Kabupaten Malang.  “Program Jalin 
Ma tra telah disepakati dan ditandatangani Gubernur 
bersama bupati dan walikota se Jatim tentang dukungan 
pendampingan dan pengalokasian dana program Jalin 
Matra Provinsi Jatim Tahun 2014-2018,” kata Sekreta ris 
Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Sukardi, sa at 
membuka Sosialisasi Program Jalin Matra Provinsi Ja-
wa Timur di Hotel Aria, Malang, Minggu, 19 April 2015.

Sosialisasi diikuti sejumlah 120 orang peserta ber-
asal dari Bapemas dan Bappeda serta pengurus PKK 
dari 29 kabupaten/kota. Mereka menerima materi yang 
diberikan narasumber dari LPPM Unair, LPPM Univer-

sitas Brawijaya Malang, LP2M Universitas Negeri Ma-
lang, dan Dewan Riset Daerah Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan Rp 
100 miliar untuk program Jalin Matra untuk percepatan 
dan perluasan penanggulangan kemiskinan. Program 
ini mulai berjalan Tahun 2015 sampai 2019, sebagaima-
na masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggu-
lan, yaitu Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tang-
ga perempuan, dan program Jalin Matra Penanggu-
langan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

MEI 2015
WAGUB CANANGKAN BBGRM XII  

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, menca-
nangkan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XII 
dan HKG-PKK ke 43 di Taman Candrawilwatika, Panda-
an, Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/5). Selain Wagub, 
hadir dalam pencanangan BBGRM ini Bupati Pasuruan 
Muhammad Irzhad Yusuf dan Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur Zarkasih, Wakil Ketua I TP. PKK Prov. Jatim 
Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Ketua II TP. PKK Prov. Ja-

JANUARI 2015
IN HOUSE TRAINING PENATAUSAHAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
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tim Yuliati Khairani Ahmad Sukardi, 
bupati/walikota se Jatim serta For
pimda. 

Pencanangan BBGRM ditandai 
pe mukulan kentongan oleh Gus 
Ipul. Adapun BBGRM XII mengambil 
tema “Dengan Gotong Royong Ma
syarakat dan Gerakan Pemberdaya
an Kesejahteraan Keluarga Kita 
Ge lorakan Semangat Kerja Menuju 
Jatim Yang Mandiri dan Sejahtera.” 
BBGRM dimarakkan dengan basar 
rakyat yang memamerkan potensi 
Jawa Timur.

Dalam rangkaian kegiatan BB
GRM XII dan HKG PKK ke 43 juga 
diserahkan penghargaan untuk pe
menang lomba pelaksana Gotong 
Royong Terbaik tingkat Jawa Timur, 
yaitu untuk kategori kelurahan pe
menang I diraih Kel. Pilangbango, 
Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, pe
menang II Kel. Wonokromo, Kec. 
Wo nokromo, Kota Surabaya, dan 
pemenang III Kel. Bunulrejo, Kec. 

Blimbing, Kota Malang.

AGUSTUS 2015
PERTAMA KALI BERI 
PENGHARGAAN BUMDES 
TERBAIK

Tahun 2015 untuk pertama kali
nya Bapemas Provinsi Jawa Timur 
memberikan penghargaan kepada 
BUMDes terbaik tingkat Provinsi 
Jawa Timur. BUMDes Sekar Mulya, 
Desa Kedung Banteng, Kec. Bak
ung, Kab. Blitar, terpilih sebagai 
pemenang peringkat I (menerima 
uang pembinaan Rp 25.000.000). 
Sedangkan peringkat II BUMDes 
Sentosa Abadi, Desa Waruk, Kec. 
Karangbinangun, Kab. Lamongan 
(Rp. 22.500.000), peringkat III BUM
Des Sekapuk, Desa Sekapuk, Kec. 
Ujungpangkah, Kab. Gresik (Rp. 
20.000.000) dan peringkat IV BUM
Des UPKu Sejahtera, Desa Bareng, 
Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro 

(Rp 17.500.000).
Sebanyak 24 BUMDes terjaring 

di pengumpulan tahap awal. “Sete
lah melalui seleksi tahap I yaitu pe
nilaian administrasi, ada 10 yang 
lolos untuk maju di tahap penilaian 
aktif yang mengharuskan mereka 
da tang ke kantor Bapemas Provin
si untuk memaparkan keunggulan 
ma singmasing. Dari 10 akhirnya 
hanya 4 yang terpilih untuk dilaku
kan penilaian lapang,” kata Dra. 
Susanti Widiastuti., MT., Kasubid 
Pe ngembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat (PPM) 
Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Ada tiga aspek dalam pemilihan 
BUMDes terbaik ini, yaitu penilaian 
administrasi, penilaian aktif, serta 
penilaian lapang. Setelah melalui 
tahap penilaian ini barulah diadakan 
Temu Karya Evaluasi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Provinsi Jawa 
Timur 2015.
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AGUSTUS 2015
PACITAN KEMBALI REBUT JUARA LOMBA DESA

Kabupaten Pacitan kembali menyabet juara I dalam 
Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2015 tingkat Provinsi Ja
wa Timur. Adalah Desa Jatigunung, Kecamatan Tula
kan, Kabupaten Pacitan terpilih menjadi pemenang I. 
Disusul kemudian Pemenang II Desa Wirotaman, Ke
camatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Pemenang 
III Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten 
Ponorogo, dan Pemenang IV Desa Sundul, Kecamatan 
Parang, Kabupaten Magetan. Sementara itu pada lom
ba kelurahan Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota 
Malang, terpilih menjadi pemenang I, dan Pemenang II  
Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Ma
diun, Pemenang III Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan 
Mojoroto, Kota Kediri, dan Pemenang IV Kelurahan Je
mber Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Penghargaan diberikan Gubernur Jawa Timur ke
pada pemenang perlombaan sesaat setelah upacara 
HUT Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, 17 
Agustus 2015. Selain menerima penghargaan dari Gu
bernur, perwakilan para pemenang juga mengikuti upa
cara HUT Kemerdekaan RI.

Mendahului penyerahan penghargaan, perwakilan 
pemenang lomba desa/kelurahan mengikuti ramah ta
mah sekaligus penyerahan piala secara simbolis di Hitel 
Ina Simpang Surabaya. Hadir dalam ramah tamah ini Ke
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi, M.Si. 
Selain penyerahan penghargaan pemenang lomba desa/
kelurahan, juga penyerahan penghargaan untuk lomba 
BUMDes dan UPKu tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Masingmasing pemenang lomba desa/kelurahan 
menerima uang pembinaan  Rp 30 juta untuk juara I, Rp 
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25 juta juara II, Rp 20 juta juara III dan Rp 15 juta juara 
IV. Selain uang pembinaan pemenang juga menerima 
tropi dan piagam penghargaan.  

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 
2015 Perlombaan Desa/Kelurahan memasukkan unsur 
kesenian dalam penilaian. Diutamakan kesenian yang 
benar-benar berkembang di desa tersebut dan masih 
asli. Berkaitan dengan unsur seni daerah ini Lomba 
Desa/Kelurahan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur.

AGUSTUS 2015
PASAR DESA PENOPANG 
OTONOMI DESA

Bapemas Provinsi Jawa Timur kembali menyeleng-
garakan Lomba Pengelolaan Pasar Desa. Sebanyak 
8 nominator terbaik berhasil dinilai untuk tampil pada 
Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tahun 2015. Tujuan 
Lomba Pengelolaan Pasar Desa ini untuk memberikan 
motivasi bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah 
desa dalam memfasilitasi keberadaan pasar desa.  

PEMENANG LOMBA 
PENGELOLAAN PASAR DESA

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

TERBAIK I: Pasar Waringin Baru, Desa Gedog 
Wetan, Kecamatan Turen, Kab Malang
TERBAIK II: Pasar Tasikmadu, Desa Tasikmadu, 
Kecamatan Watulimo, KabTrenggalek
TERBAIK III: Pasar Pon, Desa Sidolaju, Kecama-
tan Widodaren, Kab. Ngawi
TERBAIK IV: Pasar Kutukan, Desa Slorok, Keca-
matan Garum, Kab. Blitar

Ketua Tim Penilai, Ir. M. Yasin, M.Si., mengatakan,  
setelah dilakukan penilaian administrasi dan penilaian 
presentasi, dilanjutkan dengan penilaian lapangan. Peni-
laian lapangan ini merupakan tindak lanjut untuk menguji 
ulang profil pasar desa yang telah dikirimkan ke Bape-
mas Provinsi Jawa Timur.  “Proses uji lapangan ini bertu-
juan untuk menguji kelayakan pasar desa dan penilaian 
lapangan ini untuk memilih 4 nominasi terbesar lomba 
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pengelolaan pasar desa tingkat pro-
vinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat Bape-
mas Provinsi Jawa Timur ini memuji 
pengelolaan pasar-pasar tradisional 
yang jadi sasaran penilaiannya itu, 
sangatlah bagus. Bahkan, ada kon-
disi sebuah pasar desa yang dinilai 
small  is beautiful. Sebuah pasar 
desa  yang sangatlah kecil tapi pa-
sar ini sangatlah ramai pengunjung. 

OKTOBER 2015
JATIM IKUTI PIN DI ACEH

Provinsi Jawa Timur mengikuti 
Pe kan Inovasi Perkembangan Desa/
Kelurahan Nasional I (PIN) dan Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasio-
nal XVII di Stadion Harapan Bangsa, 
Banda Aceh (8/10). Provinsi Jawa 
Timur pada event tahunan yang di-
buka Menteri Dalam Negeri, Tjahjo 
Kumolo, ini menghadirkan 23 kabu-
paten/kota sebagai peserta dengan 
menampilkan berbagai macam alat 
TTG yang mudah dan murah dalam 
aplikasi serta operasionalnya. 

Kepala Bapemas Prov. Jawa 

Ti mur, Drs Zarkasi, Msi., mengha-
rapkan Gelar TTG Nasional XVII ini 
menjadi penguat rasa kebersamaan 
dalam mendukung pembangunan 
desa dengan penerapan teknolo-
gi yang lebih maju di berbagai sektor 
dan menjadi pemicu bagi kebang-
kitan keberdayaan masyarakat di 
desa-desa, khusunya di Jawa Timur. 

Dalam kegiatan ini Bupati Paci-
tan, bersama 10 kepala dearah lain-
nya, menerima penghargaan Upaka-
rya Wanua Nugraha sebagai kepala 
daerah yang dinilai berprestasi da-
lam melakukan pembinaan hingga 
mendorong munculnya inovasi.

Karya unggulan dari Provinsi Ja-
wa masuk dalam 10 unggulan nasio-
nal kategori TTG Unggulan, yaitu 
mesin perajang tembakau dari Ka-
bupaten Tulungagung dan kategori 
Inovasi TTG yaitu mesin pengurai 
serabut kelapa dan pencacah sam-
pah organik serba guna dari Kota 
Surabaya.

NOVEMBER 2015
SEGARKAN PENDAMPING DESA

Berkaitan dengan Program Pem-

bangunan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat (P3MD), Bapemas Provinsi 
Jawa Timur memberikan penyega-
ran kepada 850 orang pendamping 
desa/fasilitator kecamatan. Kegiatan 
yang bertajuk Pelatihan Penyegaran 
Pendamping Desa/Fasilitator Keca-
matan Provinsi Jawa Timur terse-
but digelar di Surabaya, 10 sd 18 
November 2015. Pelatihan dibuka 
Kamis, 12 November 2015, oleh Ke-
pala Bidang Sumber Daya Alam dan 
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, 
Ir. Hadi Sulistyo, M.Si..

Kegatan ini diikuti 850 orang pen-
damping desa yang berasal dari se-
mua kecamatan di 29 kabupaten di 
Jawa Timur. Para pendamping yang 
direkrut ini semuanya adalah pen-
damping PNPM Mandiri Perdesaan 
(PMD). “Meski sebelumnya sudah 
pernah menjadi PNPM Mandiri tapi 
tetap kami update dengan melaku-
kan seleksi ulang,” kata Hadi ke-
pada Gema Desa di ruang kerjanya 
sesaat sebelum pembukaan. Para 
pendamping desa ini terikat masa 
kontrak satu tahun.
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Keberadaan lintah darat bak 
‘kanker’ yang menggerogoti 
perekonomian warga desa. 
Pola pikir warga desa yang 

masih tradisional, membuat pemaha-
nan tentang bahaya rentenir berjalan 
lambat. Keberadaan Badan Umum 
Milik Desa (BUMDes) yang menaungi 
kegiatan ekonomi warga, terutama 
dengan adanya unit simpan-pinjam, 
rentenir bisa dilibas, peningkatan ke-
sejahteraan pun tercapai.

Seperti peran enam (6) BUMDes 
yang memenangi Lomba BUMDes 
Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 
2015 ini. Semua BUMDes ‘jawara’ 
ter sebut menjadikan unit usaha sim-
pan pinjam sebagai andalan. Sebab, 
banyak warga yang membutuhkan 

bantuan modal usaha maupun un-
tuk kebutuhan konsumtif. Keberada-
an BUMDes pun menjadi alternatif 
aman, dibanding rentenir yang me-
narik bunga mencekik.

Sebut saja, BUMDes Sekar Mu-
lia yang menjadi Juara pertama (1) 
Lom  ba BUMDes tingkat Provinsi 
Jawa Timur. BUMDes yang ada di 
Desa Kedung Banteng, Kecamatan 
Bakung, Kabupaten Blitar ini berdiri 
tahun 2014 dan berawal dari Unit 
Pengelolaan Keuangan (UPK). 

Desa yang memiliki jumlah pen-
duduk 3.111 juta jiwa ini, mempunyai 
potensi perekonomian besar ter-
utama disektor peternakan, per ta -
nian, dan penggemukan sapi.  BUM-
Des Sekar Mulia pun mengelolanya 

BUMDes, Penyelamat Warga 
dari Lintah Darat

Masih maraknya praktik 
lintah darat alias 

rentenir menjadikan 
Badan Umum Milik 

Desa (BUMDes) sebagai 
sang penyelamat. Hal 

itulah yang dibuktikan 
6 (enam) BUMDes yang 

pemenang lomba 
BUMDes berprestasi di 

Provinsi Jawa Timur. 
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dengan mendirikan beberapa sektor 
usaha, sebagai penunjang ekono-
mi masyarakat desa. Diantaranya 
melayani sarana permodalan atau 
simpan pinjam, penggemukan sapi, 
sarana pertanian, peternakan, perse-
waan toko, dan persewaan kamera.

“Simpan pinjam merupakan unit 
unggulan di Sekar Mulia. Warga 
desa yang ingin mengembangkan 
usahanya bisa meminjam uang di 
unit simpan pinjam ini,” ujar Ketua 
BUMDes Sekar Mulia, Siswono.

Diakuinya, hal tersebut sangat 
membantu warga terlepas dari ren-
tenir. Peminjam terdiri dari 2 jenis 
yaitu peminjam perorangan dan 
peminjam kelompok. Untuk pemin-
jam perorangan ada 17 orang. Se-
dangkan peminjam kelompok ada 
67 kelompok. Besarnya pinjaman 
untuk kelompok sebesar Rp 500.000 
sampai Rp 5.000.000. Sedangkan 
besarnya pinjaman untuk perorang-
an adalah Rp 1.000.000 sampai Rp 
5.000.000 per orang. 

BUMDes Sekar Mulia juga memi-
liki unit usaha lainnya yakni sarana 
penggemukan sapi. Dengan adanya 
unit ini, BUMDes maupun masyara-
kat yang menggemukkan sapi bisa 
sama-sama mendapatkan keun-
tungan. Misalnya harga awal satu 
ekor sapi adalah  Rp10.000.000. 
Maka setelah sapi tersebut dipeliha-
ra dan digemukkan oleh warga, sapi 
tersebut bisa laku Rp14.000.000. 
Uang keuntungan hasil penjualan 

sapi tersebut, kemudian dibagi 2 
yaitu separuh untuk BUMDes dan 
separuh untuk warga yang mengge-
mukkan sapi. 

BUMDes Sekar Mulia juga me-
nye wakan beberapa toko untuk di-
kelola warga masyarakat. Kini BUM-
des Sekar Mulia juga membuka unit 
baru yaitu persewaan kamera. “Per-
sewaan kamera ini akan ramai jika 
musim orang hajatan,”katanya.

Juara dua (2) Lomba BUMDes 
Ting kat Provinsi Jawa Timur 2015 
yaitu  BUMDes Sentosa Abadi di  
De sa Waruk, Kecamatan Karang Bi-
na ngun, Lamongan, meski memiliki 
sektor usaha lebih luas, tapi juga 
tetap menjadikan simpan-pinjam 
sebagai andalan. Usaha lain yaitu, 
sarana air bersih, gapoktan (pupuk), 
peternakan (produk telur ayam ras ) 
dan pertanian (beras dan jagung). 

“BUMDes ini sebenarnya baru di-
dirikan tahun 2011 yang lalu. BUM-
Des Sentosa menghimpun para pela-
ku usaha peternakan, pertanian untuk 
dibantu. Mulai dari  pinjaman modal 
hingga pemasaran produk,” ujar Ke-
tua BUMDes Sentosa Abadi, Husni.

Sejauh ini BUMDes tersebut me-
miliki omzet sekitar Rp 272 juta per 
akhir September 2015 lalu. Untuk 
unit jasa pemasaran, saprodi, bank 
sampah dan industri kecil dengan 
total mencapai kisaran Rp73,9  juta 
per akhir Agustus.  

Hal senada dilakukan  BUMDes 
Se kapuk, Desa Sekapuk, Kecama-

tan Ujungpangkah, Gresik, peme-
nang ketiga (3) Lomba BUMDes 
Tingkat Provinsi Jatim 2015. BUM-
Des Sekapuk mempunyai 5 bidang 
usaha, yakni Lembaga Keuangan 
Mi kro (LKM), Pengelolaan Air Ma-
syarakat (PAM), Agrobisnis, Per-
tambangan, dan Layanan. Dari la-
poran keuangan, diketahui jumlah 
peminjam perorangan di BUMDes 
Sekapuk mencapai 305 orang. 

Sementara, BUMDes UPK Se-
jahtera yang ada di Desa Bareng, 
Ke camatan Sugihwaras, Bojonego-
ro jenis usaha yang dikelola yakni 
sim pan pinjam, kredit pupuk, dan 
program penggemukan sapi. Untuk 
unit simpan pinjam terbagi menjadi 2 
jenis pinjaman, yaitus pinjaman pe-
rorangan dan pinjaman kelompok. 
Untuk pinjaman kelompok nilai mak-
simal pinjaman adalah Rp 7,5 juta 
dengan sistem tanggung renteng. 
Sedangkan untuk pinjaman pero-
rangan diperuntukkan bagi calon wi-
rausaha yang membutuhkan modal 
usaha. Nilai maksimal pinjamannya 
adalah senilai Rp 20 juta rupiah. Tapi 
ada perbedaan antara 2 jenis pinja-
man ini. Jika pinjaman perorangan 
harus memberikan jaminan berupa 
BPKB dan sertifikat tanah, sedang-
kan pinjaman kelompok tidak harus 
menyerahkan syarat tersebut.

Selain simpan pinjam, Juara 
em pat (4) Lomba BUMDes Tingkat 
Pro vinsi Jatim 2015 ini memiliki unit 
kredit pupuk. Unit ini diperuntukkan 
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kepada para petani yang kurang 
mampu agar bisa membeli pupuk. 
Namun sayang, dengan adanya ke
bijakan pemerintah tentang penga
turan distributor pupuk resmi, maka 
jenis usaha ini tidak dapat dilanjut
kan kembali.

Sebagai gantinya, didirikanlah 
usaha kredit barang elektronik. Ber
awal dari banyaknya barang elektro
nik yang belum mampu dibeli warga, 
BUMDes UPK Sejahtera membuka 
unit kredit barang. Barang yang di
kreditkan adalah barangbarang elek
tronik berupa peralatan dapur dan 
kebutuhan rumah tangga seperti kul
kas, mesin cuci, rice cooker, kompor, 
kipas angin, blender, dan lainlain. 

Sedangkan, Juara V Lomba 
BUM Des Tingkat Provinsi Jawa 
Ti mur 2015 yaitu BUMDes Mitra 
Se jahtera, Nganjuk bekerjasama 
de ngan pemerintah desa membu
at kebijakan untuk mengatasi ke
miskinan di desa dengan beberapa 
program andalan. Pemupukan mo
dalpun juga dilakukan untuk me
ningkatkan permodalan. Pelayanan 
ditujukan untuk membantu masyara
kat yang membutuhkan permodalan 
untuk mengembangkan usaha yang 
produktif, untuk modal pertanian, 
peternakan, dan usaha lainnya.

BUMDes Mitra Sejahtera mem
punyai usaha simpan pinjam yang 

berjalan lancar sampai sekarang. 
Maksimal pinjaman yang diberikan 
untuk kategori perorangan adalah 
Rp 10 juta, dengan jaminan BPKB, 
atau sertifikat tanah. 

Selain itu, masih ada lagi  unit 
lain  nya yaitu unit pengelolaan HIPP
AM (Perusahaan Air Minum) yang 
mengelola air bersih. Hal ini berawal 
dari keadaan di daerah Desa Tem
puran yang kekurangan air bersih. 
Maka dengan adanya unit ini, ma
syarakat sangatlah terbantu untuk 
mendapatkan air bersih untuk se
gala keperluan seharihari. Selain itu 
juga dapat menjadi pemasukan un
tuk BUMDes Mitra Sejahtera sendiri.

Masih ada 2 unit lagi yaitu unit 
pedagang sayur dan unit peterna
kan. Beberapa masyarakat di Desa 
Tempuran ada yang kurang seman
gat melanjutkan sekolah. Ketika 
mereka sudah lulus SMP atau SMA 
sudah tidak mempunyai keinginan 
melanjutkan ke jenjang lebih tinggi 
atau biasanya terhalang oleh faktor 
ekonomi. Maka BUMDes Mitra Se
jahtera sepakat untuk mengadakan 
unit pedagang sayur ini. Unit ini di
peruntukkan terutama bagi pemuda
pemuda yang belum bekerja. Mere
ka diberi modal dan akhirnya bekerja 
sebagai pedagang sayur di bawah 
binaan BUMDes Mitra Sejahtera.

Sedangkan untuk unit peterna

kan, sudah berjalan kurang lebih 3 
tahun terakhir. Selama ini hewan 
yang biasanya dipelihara oleh ma
syarakat petani di Desa Tempuran 
adalah kambing biasa. Namun kali 
ini BUMDes Mitra Sejahtera me
nawarkan warga masyarakat Tem
puran memelihara kambing etawa. 
Kambing etawa memang sudah te
nar di dunia peternakan karena nilai 
ekonomisnya tinggi. Namun masih 
belum begitu terkenal di masyarakat 
Desa Tempuran. Kini unit ini sudah 
mu lai berjalan dengan nama unit 
pe ternakan kambing etawa. Sebe
nar nya banyak keuntungan dari me
ngelola peternakan kambing etawa 
ini. Jika dilihat dari nilai ekonomis, 
kambing etawa mempunyai nilai jual 
lebih tinggi daripada kambing biasa. 

BUMDes Maju Bersama, Sidoar
jo, Juara enam (6) Lomba BUMDes 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2015 
juga memiliki peran besar dalam 
men cegah lintah darat. Berawal da ri 
sebuah UED (Usaha Ekonomi Desa), 
BUMDes Maju Bersama Desa Ental
sewu berdiri pada tanggal 1 Januari 
2011.  BUMDes ini memiliki unit sim
pan pinjam, dan unit pertokoan.

Unit simpan pinjam diperuntuk
kan untuk pinjaman perorangan 
dengan pinjaman maksimal  sebesar 
Rp 5 juta. Untuk para peminjam dik
hususkan warga Desa Ental Sewu, 
dan tidak diharuskan memberikan 
jaminan, hanya bermodal kepercay
aan.  Saat musim sekolah, hari raya, 
dan musim paceklik unit simpan pin
jam akan ramai didatangi warga. 

Selain membicarakan masalah 
pin jaman, banyak juga warga Desa 
En talsewu yang menyimpan uang 
mereka di BUMDes. Kebanyakan 
yang menyimpan adalah perang
kat desa, namun ada juga warga 
lain nya. Simpan pinjam yang telah 
berjalan 4 tahun ini masih berjalan 
lancar sampai sekarang dan hanya 
melayani khusus warga Desa Ental
sewu. (mar,van)
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Sumber Daya Alam (SDA) 
masih menjadi andalan 
warga pedesaan Jawa Ti
mur untuk memenuhi ke

butuhan hidupnya. Pertanian dan 
peternakan pun menjadi sektor uta
ma mata pencaharian masyarakat. 
Badan Umum Milik Desa (BUMDes) 
sebagai lokomotif perekonomian 
harus melihathanya sebagi potensi 
guna meningkatkan kinerjanya.

Seperti yang dilakukan BUMDes 
Mitra Sejahtera, Kabupaten Ngan

juk. BUMDes yang ada di Desa 
Tem puran, Kecamatan Ngluyu ini  
mem punyai usaha di sektor riil yaitu 
lumbung paceklik. Nampaknya unit 
seperti ini jarang ada di BUMDes 
lain. Lumbung paceklik ini disebut ju
ga program tunda jual padi. “Sistem
nya adalah BUMDes membeli padi 
milik masyarakat, kemudian saat 
musim paceklik tiba dana atau uang 
baru akan dicairkan,” ujar Ketua 
BUMDes Mitra Sejahtera, Juzianto. 

Unit ini cukup diminati masyara

kat karena sangatlah membantu 
masyarakat Desa Tempuran yang 
notabene bermatapencaharian se
bagai petani. Ketika musim paceklik, 
biasanya para petani sudah tidak 
bisa mencari atau mengumpulkan 
uang. Namun dengan adanya lum
bung paceklik ini masyarakat masih 
punya tabungan yang bisa diambil 
ketika musim paceklik tiba. Kini war
ga Tempuran tidak lagi resah apa
bila musim paceklik tiba.

Ada juga unit pedagang sayur 
dan unit peternakan. Beberapa ma
sya rakat di Desa Tempuran ada 
yang kurang semangat melanjutkan 
sekolah. Ketika mereka sudah lulus 
SMP atau SMA sudah tidak mem
punyai keinginan melanjutkan ke 
jenjang lebih tinggi atau biasanya 
ter halang oleh faktor ekonomi. Maka 
BUMDes Mitra Sejahtera sepakat 

Cerdas Garap Potensi Desa,
Kinerja BUMDes Pun Kinclong

Meski simpan-pinjam adalah salah satu penopang 
terbesar Badan Umum Milik Desa (BUMNDes), tapi 
kinerja mereka tak mandek di  unit usaha tersebut. 

Cerdas menggarap potensi desa dan pintar menangkap 
kebutuhan warga, mengukuhkan posisi BUMDes sebagai 

lokomotif perekonomian.
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untuk mengadakan unit pedagang 
sayur ini. Unit ini diperuntukkan teru-
tama bagi pemuda-pemuda yang 
belum bekerja. Mereka diberi modal 
dan akhirnya bekerja sebagai peda-
gang sayur di bawah binaan BUM-
Des Mitra Sejahtera.

Sedangkan untuk unit peterna-
kan, sudah berjalan kurang lebih 3 
ta hun terakhir. Selama ini hewan 
yang biasanya dipelihara oleh masy-
arakat petani di Desa Tempuran ada-
lah kambing biasa. Namun kali ini 
BUMDes Mitra Sejahtera menawar-
kan warga masyarakat Tempuran 
memelihara kambing etawa. Kam-
bing etawa memang sudah tenar di 
dunia peternakan karena nilai ekono-
misnya tinggi. Namun masih belum 
begitu terkenal di masyarakat Desa 
Tempuran. Kini unit ini sudah mulai 
berjalan dengan nama unit peterna-
kan kambing etawa. Sebenarnya 
banyak keuntungan dari mengelola 
peternakan kambing eta wa ini. Jika 
dilihat dari nilai ekonomis, kambing 
etawa mempunyai nilai jual lebih 
tinggi daripada kambing biasa. 

Banyak kegiatan yang telah dila-
kukan BUMDes Mitra Sejahtera. Sa-
lah satunya adalah kegiatan produk-
si. Ada kegiatan produksi bawang 
merah goreng dan minuman jamu. 
Cerita adanya produksi bawang 
merah goreng ini berawal dari mu-
rahnya harga jual tanaman bawang 

merah di Desa Tempuran. Berlanjut 
dengan ide untuk mengolah bawang 
merah menjadi bawang merah go-
reng dengan harapan agar nilai ju-
alnya menjadi lebih tinggi. Akhirnya 
usaha yang dilakukan BUMDes 
Mitra Sejahtera ini tidak sia-sia. Ba-
wang merah yang awalnya tidak la-
ku, menjadi laku setelah diolah men-
jadi bawang merah goreng.

Selain itu, BUMDes Mitra Se-
jahtera juga bekerjasama dengan 
ibu-ibu pembuat jamu di Desa Tem-
puran. Di Desa Tempuran banyak 
perempuan yang mahir membuat 
jamu tradisional. Namun karena 
keterbatasan modal dan belum dia-
komodir dengan baik, maka jamu 
tradisional ini mempunyai nilai jual 
rendah. Akhirnya BUMDes Mitra Se-
jahtera mencoba membantu untuk 
mengangkat minuman tradisional 
satu ini. Tentu agar daya jualnya 
juga naik. Minuman jamu itu anta-
ra lain beras kencur, sinom, madu, 
dan lain-lain. Semuanya dibuat oleh 
warga Desa Tempuran dan bekerja-
sama dengan BUMDes Mitra Sejah-
tera. Sesuai dengan nama BUMDes 
ini yaitu “Mitra Sejahtera”, BUMDes 
ini bertugas menjadi mitra masyara-
kat agar kesejahteraan masyarakat 
dapat meningkat.

Selain memasarkan bawang 
me rah goreng dan minuman jamu 
tradisional, BUMDes Mitra Sejah-

tera juga memasarkan produk hasil 
karya masyarakat Desa Tempuran 
lainnya yaitu krupuk gadung yang 
kemudian terkenal dengan sebu-
tan “Krupuk Gareng”. Sama halnya 
dengan jamu, krupuk ini awalnya 
adalah krupuk gadung biasa. Sete-
lah BUMDes Mitra Sejahtera mem-
bantu memperbaiki kemasan dan 
membantu pemasarannya, kini kru-
puk gareng sudah menembus pasar 
luar kota.

Selain kegiatan produksi, BUM-
Des Mitra Sejahtera juga aktif me-
ng adakan kegiatan sosial. Bebe-
rapa kegiatan sosial yang pernah 
dilakukan yaitu memberikan santu-
nan kepada anak yatim dan kurang 
mampu. Sesuai dengan visi dan misi 
BUMDes Mitra Sejahtera, kegiatan 
seperti ini akan terus dilakukan agar 
dapat bermanfaat untuk membantu 
meringankan beban masyarakat 
yang kekurangan.

Untuk meningkatkan pengetahu-
an dan demi perkembangan BUM-
Des, Mitra Sejahtera juga mengada-
kan studi banding ke BUMDes lain 
di Jawa Timur, seperti yang pernah 
dilakukan yaitu studi banding ke sa-
lah satu BUMDes yang ada di kota 
akik Pacitan. Alasan dipilihnya Pa-
citan sebagai lokasi studi banding 
adalah sejarah bahwa dahulu Pa-
citan terkenal sebagai kabupaten 
yang ekonominya lemah. Sedang-
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kan sekarang Pacitan telah menjadi 
Kabupaten yang mandiri dan ekono
minya tinggi.

Berbeda dengan BUMDes Sekar 
Mulia, Desa Kedung  Banteng, Ke
camatan Bakung, Kabupaten Blitar. 
Melihat potensi sketor peternakan, 
mereka memiliki unit usaha lain
nya yakni sarana penggemukan 
sapi. “Meski tergolong baru, namun 
perkembangannya cukup baik. Ter
bukti dari sapi yang digemukan oleh 
warga desa telah banyak yang ber
hasil,” ujar Ketua BUMDes Sekar 
Mulia, siswono.

Dengan adanya unit ini, BUMDes 
maupun masyarakat yang mengge
mukkan sapi bisa samasama men
da patkan keuntungan. Ketua BUM
Des Sekar Mulia juga berharap 
nan tinya unit penggemukan sapi ini 
bisa menjadi besar di kemudian hari.  

BUMDes Sekar Mulia juga me
nyewakan beberapa toko untuk di
kelola warga masyarakat. Ini juga 
menjadi keuntungan tersendiri bagi 
warga maupun BUMDes. Selain me
nyewakan toko, kini BUMdes Sekar 
Mulia juga membuka unit baru yaitu 
persewaan kamera. Persewaan 
kamera ini akan ramai jika musim 
orang hajatan. Selain itu, di harihari 
biasa banyak juga orang yang mem
butuhkan jasa persewaan kamera. 

Sementara, agar dapat berman
faat bagi masyarakat dan melihat 
po tensi desa yang ada, BUMDes 
Se kapuk, Desa Sekapuk, Kecama
tan Ujungpangkah, Gresik  juga me
miliki bidang usahaPengelolaan Air 
Masyarakat (PAM), Agrobisnis, Per
tambangan, dan Layanan. “Tentu 
sa ja ada unit pertaambangan, ka
rena Gresik sangat berpotensi untuk 
pertambangan gunung kapur,” ujar 
Ketua BUMDes, Asjudi.

Di bidang agrobisnis, BUMDes 
Se kapuk membeli hasil tanaman pe
tani yang meliputi jagung, kacang, 
dan kedelai dari masyarakat. Selain 
itu juga menyediakan bibit jagung 

serta menjual pupuk organik, UREA, 
dan PONSKA. 

BUMDes Sentosa Abadi yang 
berada di Desa Waruk, Kecamatan 
Karang Binangun, Lamongan meli
rik pengembangan sektor pertanian 
dan peternakan. “Di sini banyak pe
ternak ayam. Jadi kami membantu 
pemasarannya, meski belum semua 
peternak masuk menjadi anggota 
kami,” ujar Ketua BUMDes, Husni. 
Sektor usaha, selain simpan pinjam 
yaitu air bersih, gapoktan (pupuk), 
peternakan (produk telur ayam ras ), 
pertanian (beras dan jagung), serta 
sarana permodalan. 

BUMDes UPK Sejahtera, Desa 
Bareng, Kecamatan Sugihwaras, 
Bo jonegoro memiliki unit usaha 
yang berbeda dari BUMDes lain, 
yai tu bank sampah. Bank sampah 
ini berada di kawasan Desa Bareng. 
Bank sampah ini diciptakan dengan 
tujuan mengelola pengumpulan 
sam pahsampah dari masyarakat 
se kitar dan kemudian menjualnya 
da lam bentuk mentah. Tentu saja 
sam pah di masyarakat amat ba
nyak. Agar sampah juga menghasil
kan uang, maka diciptakanlah bank 
sampah ini. Selama ini sampah yang 
tidak dikelola, hanya akan menjadi 
penyakit. Namun di tangan BUMDes 
UPK Sejahtera, sampah bisa dikelo
la agar menjadi uang.

“Biasanya sampah dijual menta

han. Namun kini BUMDes UPK 
Se jahtera telah memiliki alat pemo
tong yang bisa digunakan untuk 
me ngolah sampah menjadi barang 
setengah jadi. Tentu hal ini sangat 
memiliki dampak baik untuk kebersi
han lingkungan dan juga membantu 
perekonomian warga Desa Bareng,” 
ungkap Ketua BUMDes, Iswanto.

Sementara, BUMDes Maju Ber
sama, Desa Ental Sewu, Kecama
tan Buduran Sidorajo memilih me
ngem bangkan unit pertokoan. Unit 
ini menjual sembako dan kebutuhan 
seharihari yang dibutuhkan masya
ra kat. Barangbarang yang dijual 
se perti gula, minyak goreng, dan 
lainnya. Warga masyarakat khusu
nya ibuibu senang berbelanja di to
ko BUMDes Maju Bersama karena 
harganya yang murah. Banyak juga 
keuntungan yang didapat dari unit 
pertokoan ini. Berjalannya unit per
tokoan ini juga dengan bantuan Ba
pemas Kabupaten setempat yang 
membantu menyuplai barangba
rang dengan harga murah.

“Sebenarnya untuk memperluas 
unit kerja dan untuk perkembangan, 
BUMDes Maju Bersama ingin mem
buka fotocopy dan penjualan alat 
tulis, namun masih dipikirkan untuk 
pengelolanya. Mengingat para pen
gurusnya kebanyakan adalah ibu
ibu yang sudah berkeluarga,” ujar 
Ketua BUMDes, Supiyati. (mar, van)
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Seperti yang kita ketahui bahwa maksud pe
laksanaan program Penanggulangan Femi
nisasi Kemiskinan (PFK) adalah untuk men
goptimalkan dan mengefektifkan program 

pe nanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga 

mis kin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP). Sasaran penerima program bantuan PFK ini 
adalah rumah tangga dengan status kesejahteraan 
10% terendah (desil 1) dengan kriteria rumah tangga 
dengan kepala rumah tangga adalah perempuan.

Pemprov Cairkan Dana Program PFK

Salah satu dari program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) 
Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat yakni 

PFK, kini telah mencapai tahap realisasi bantuan ke Kepala Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) Termin 1 dan 2. Sebelum memasuki tahap ini, Bapemas 

Provinsi Jawa Timur telah mengadakan serangkaian mekanisme kegiatan. Seperti 
sosialisasi, pra rembug warga, rembug warga, klarifikasi penerima bantuan, 

pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) KRTP, pendalaman kebutuhan 
KRTP, pengajuan pencairan dana bantuan keuangan khusus, pencairan bantuan 

pokmas KRTP, dan realisasi bantuan KRTP.
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Di Jawa Timur ini, sangat 
banyak jumlah Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) dika-
renakan berbagai faktor. Seperti 
karena telah bercerai dengan sua-
minya, suami meninggal, diting-
gal suami dalam waktu lama dan 
tidak mendapatkan nafkah, atau 
bisa juga memiliki suami yang di-
fabel atau cacat atau mengalami 
sakit menahun sehingga tidak 
bisa me la kukan aktifitas produk-
tif. Stemen tara untuk lokasi yang 
bisa menerima bantuan Jalin Ma-
tra Penangulangan Feminisasi 
Ke miskinan tahun 2015 adalah 29 
kabupaten di Jawa Timur.

Untuk bulan November ini, Ka-
bupaten Jember dan Pasuruan 
me nerima bantuan dana program 
Jalin Matra PFK tahun 2015. Ban-
tuan KRTP masing-masing adalah 
sebesar Rp 2.500.000,-. Bantuan 
dana ini dipergunakan KRTP un-
tuk kegiatan usaha ekonomi pro-
duktif meliputi modal investasi ber-
upa sarana prasarana usaha dan 
modal kerja seperti bahan baku, 
barang dagangan minimal 70%.

Selain itu, bisa digunakan un-
tuk kegiatan usaha pendukung 
mi salnya pertanian Karangkitri 
(Ru mah Pangan Lestari), usaha 
ter nak kecil dan perikanan maksi-
mal 30%. Apabila dipandang per-
lu, dapat dialokasikan untuk pe-
menuhan kebutuhan dasar berupa 
sarana prasarana dan kebutuhan 
dasar untuk kebutuhan sehari-hari 
maksimal 10% dari total bantuan 
KRTP. Intinya, bantuan dana ini 
bisa dibelanjakan barang, mis-
alnya untuk membeli mesin ja-
hit, alat pembuat kue, atau untuk 
membeli hewan ternak.

Di tahap realisasi bantuan 
KRTP ini dilakukan oleh KRTP mel-
alui pembinaan serta pemantau an 

pendamping dan sekretariat desa. 
Realisasi investasi usaha ini ber-
upa sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan KRTP untuk memulai 
suatu usaha yang bisa membantu 
ekonominya. Sebanyak KRTP di 
Desa Jeladri, Kabupaten Pasu-
ru an menerima dana bantuan 
pro gram Jalin Matra PFK Tahun 

2015. Salah satunya adalah Ibu 
Kus tiami, seorang KRTP ber-
usia 47 tahun yang mendapatkan 
bantuan dana bantuan program 
jalin matra PFK. Kemudian dana 
ini harus dirupakan barang untuk 
modal usaha, maka dana bantuan 
dibelanjakan peralatan menjahit. 
Karena ini yang diusulkan sejak 
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awal di pengajuan proposal. Dana 
bantuan jalin matra PFK ini dijadi
kan sumber modal usaha barunya. 

Ibu Kustiami ini adalah KRTP 
di Dusun Sentono Barat RT 001/ 
RW 006, Desa Jeladri, Kecama
tan Bringin, Kabupaten Pasuruan 
pemeroleh bantuan dana PFK ta
hun 2015. Kini Ibu Kustiami telah 
memiliki seperangkat peralatan 
menjahit yaitu mesin obras dan 
mesin juki dari hasil bantuan dana 
program jalin matra PFK 2015. 
Ibu Kustiami bisa memulai usaha 
baru dan sangat bersyukur telah 
mendapatkan bantuan dari Bape
mas Provinsi Jawa Timur. Sedang
kan total keseluruhan pemeroleh 
bantuan dana program Jalin Matra 
PFK Tahun 2015 di Desa Jeladri 
ada 34 KRTP.

Lain halnya dengan Ibu Maria, 
seorang KRTP berusia 45 tahun 
di Dusun Krajan, Desa Plososari, 
Kecamatan Grati, Kabupaten Pa
suruan. Ia memilih membeli be
lanjaan untuk modal usaha mlijo 
keliling dan toko peracangan. Dia 
lebih gemar berjualan daripada 
memelihara ternak atau menjahit. 
Ibu maria sangat senang, karena 
dengan adanya program jalin ma
tra PFK ini dirinya bisa memulai 

usaha baru dan bisa meningkat
kan perekonomian keluarganya. 

Sedangkan di Dusun Curah 
Suko, RW 016 RT 009, Desa Ka
liwining, Kecamatan Rambipuji, 
Kabupaten Jember Ibu Arpati juga 
mendapat bantuan dana program 
Jalin Matra PFK tahun 2015.Ibu 
Arpati menggunakan bantuan da
na ini untuk membeli h e w a n 
ternak yaitu kambing. Awalnya 
Ibu Arpati tidak memiliki hewan 
ter nak peliharaan. Kini Ibu Arpati 
bisa memelihara kambing tersebut 
sebagai penambah ekonominya. 
Diharapkan pemberian bantuan 
ini bisa membantu perekonomian 
KRTP sasaran. Dengan meng
gunakannya untuk membeli pe
ralatan usaha maupun hewan 
ternak seperti ini, diharapkan bisa 
membantunya meningkatkan eko
nomi melalui usaha baru tersebut.

Masih di Jember, seorang 
KR TP bernama Ibu Rumina da
ri kelompok masyarakat Melati, 
Desa Kaliwining, Kecamatan 
Ram bipuji menggunakan dana 
bantuan program Jalin Matra un
tuk membeli hewan ternak berupa 
ayam dan membuka warung rujak. 
Aktifitas barunya kini membuat Ibu 
Rumina bisa menambah pengha

silan ekonomi keluarganya. Total 
ada 53 KRTP di Desa Kaliwining 
yang mendapatkan bantuan pro
gram Jalin Matra PFK 2015.

Desa lainnya di Jember yaitu 
Desa Karangpring juga menerima 
bantuan program Jalin Matra PFK 
yang sama. Total penerima bantu
an dana program Jalin Matra PFK 
di Desa Karangpring sebanyak 23 
KRTP. Salah satu penerimanya 
adalah warga RT 03 RW 08 yaitu 
Ibu Satini, salah seorang KRTP 
yang menggunakan dana bantuan 
Jalin Matra PFK untuk membeli 
barang dagangan warung sem
bakonya. Ibu Satini lebih gemar 
berjualan daripada memelihara 
ternak. Kini Ibu Satini sudah bisa 
aktif berjualan kepada tetangga 
sekitarnya. Dirinya senang bisa 
mempunyai usaha baru yang da
pat membantu ekonominya.

Ke depannya, tim Satuan Ker
ja Bapemas Provinsi Jawa Ti
mur akan melakukan Monitoring 
dan Evaluasi program yang turun 
langsung ke lokasi rumah KRTP 
untuk berbagi pengalaman secara 
terbuka berkaitan perkembangan 
kegiatan, masalah yang dihadapi 
selama pelaksanaan maupun pe
mecahannya. (mar)

18 Edisi Desember 2015
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Veri Yuliandes S.Pd., Juara IV KPM 2015

Pelopori Kebersihan Lingkungan

Asli Situbondo, namun be
sar di Banyuwangi, Veri 
aktif di kegiatan karang 
taruna yang diberi nama 

‘Bra vo Kawula Muda’, dengan 
posi si sebagai ketua. Keaktifan 
bermu la dari kepeduliannya ter
hadap ling kungan. Veri mengaku 
menya yang kan kebiasaan warga 
yang mem buang sampah di sung
ai. Veri mengusulkan untuk men
golah sampah hingga akhirnya 
menjadi bank sampah. Usulan ter
sebut bertujuan untuk mengurangi 
perilaku warga yang membiasa
kan membuang sam pah di sungai.

Dimulai dari sosialisasi, le
bih dari 70% warga kurang me
respon, apalagi warga yang be
rada di pinggiran sungai. Veri 
bersama anggota melakukannya 
secara mandiri. Berjalan satu 
bulan pertama warga mulai ter
tarik bila lingkungannya bersih. 
Me nindak lanjuti antusias warga, 
Veri mengembangkan usahanya 
mem buat lingkungannya bersih, 
dengan menyewa becak sebagai 
alat untuk mengambil sampah di
setiap rumahrumah warga. 

Veri yang lahir 1 Juli 1979 me
ngaku belum mengetahui apa itu 
Kader Pemberdayaan Masyarakat 
(KPM) sebelumnya hingga pem
berdayaannya diajukan ke kabu
paten untuk ditinjau lapangan. De
ngan adanya KPM Veri mengaku 
sangat terbantu. KPM dirasa se
bagai pancing warga untuk sadar 
lingkungan bukan sebagai pelaku 
utama.

Pengalamannya sebagai KPM 
membuat Veri berinisiatif mem
bentuk Forum sebagai wadah 
diskusi ba gi kader – kader baru. 
Dengan begitu kader lebih siap 

Kebersihan sebagian dari iman, kebersihan juga 
pangkal kesehatan. Tak sekadar peribahasa, hal tersebut 

dibuktikan Veri Yuliandes S.Pd, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) asal Desa Sukomulyo, Probolinggo. 
Melalui bank sampah dan budidaya serta pengolahan 

ikan lele, kesehatan, gizi dan perekonomian warga 
sekitar terdongkrak.
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memberdayakan potensi yang ada 
di sekitarnya. “KPM ini kan sebe-
narnya sangat membantu, jadi 
orang – orang harus tau dulu apa 
itu KPM. Seperti apa KPM. Jadi 
nanti segala aspirasi masukan 
tentang pemberdayaann bisa di 
diskusikan” kata Veri.

Sebelum Veri terpilih menjadi 
jua ra IV Kader Pemberdayaan 
Masyarakat, Veri pernah mengaju-
kan ten tang pemberdayaan ke 
Program Na sional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Namun di-
tolak dengan alasan tidak sesuai 
dengan program yang sedang 
berjalan yaitu Permodalan langs-
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ung. Berjalannya waktu, program 
PNPM berubah menjadi pember-
dayaan dan Veri dihubungi untuk 
mengisi program pemberdayaan 
tersebut dan terbentuklah Bank 
sampah. Karena bank sampah 
mendapatkan respon yang baik, 
Veri kemudian melihat potensi 
daerahnya yang banyak sungai 
dengan melakukan budidaya ikan 
lele. Bukan hanya budidaya, lele 
akan dikembangkan menjadi pro-
duk olahan. 

Veri yang juga berprofesi seba-
gai guru  kelas 4 Sekolah Dasar 
(SD) ini bercerita bahwa mendidik 
murid dengan masyarakat tidaklah 
sama. Masing–masing memiliki 
kesulitan. “Kalau di masyarakat 
kita namanya diskusi, kalau di se-
kolah kita punya tanggung jawab 
mendidik. Ndak boleh salah,” te-
rang Veri. 

Selain pemberdayaan yang di-
sesuaikan dengan masalah yang 
ada di daerahnya, Veri sendiri 
memberdayakan keluarga hingga 
tetangganya untuk mengolah ma-
kanan yang kemudian laku dijual. 
Veri memiliki usaha ice cream. 
Dari usaha tersebut saat ini Veri 
sudah memiliki 7-8 orang untuk 
membantu usahanya.

“Ini bermula dari keinginan istri 
saya yang ingin membantu mem-
berikan pemasukian tambahan 
bagi keluarga hingga tetangga, 
kebetulan ada KPM jadi ilmunya 
ya diterapkan,” cerita Veri saat 
ditanya tentang awal usahanya. 
“Pemberdayaan itu kan dimulai 
dari sendiri, kalau kita berdaya 
kemudian memberdayakan yang 
lain” tambah Veri.

Bank sampah sempat vakum 
satu bulan. Sampah yang sebe-
lumnya diambil setiap sore sempat 
menumpuk didepan rumah–rumah 
warga. Vakumnya bank sampah 
disebabkan berhentinya tenaga 
yang biasa mengangkut, sampai 

mendapatkan tenaga baru warga 
masih antusias mengumpulkan 
sampah.

Saat ditanya apakah bank sam-
pah sudah menjadi solusi mengu-
rangi kebiasaan membuang sam-
pah disungai Veri menjelaskan 
bahwa kebiasaan akan kapan saja 
muncul, “Sebenarnya ini belum ter-
masuk solusi. Karena setiap ma-

salah selesai, masalah lain akan 
muncul. Ini prosesnya” jawab Veri 
dengan tegas bahwa Bank Sam-
pah langkah awal menciptakan 
lingkungan bersih. Pembangunan 
ekonomi yang dibarengi dengan 
kesiapan kualitas hidup masyara-
katnya akan memberikan kemu-
dahan pada daerah tersebut untuk 
maju. (tim/hpy)
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Sudah terlalu lama masya ra
kat memelihara kesalah an. 
Hal yang paling kecil mi
salnya adalah buang sam

pah sembarangan. Disadari atau ti
dak, masyarakat dengan mudahnya 
membuang sampah ke selokan, ke 
kali, ke sungai, ke jalanan. Hal se
nada dilakukan oleh industri, pabrik, 
pusat perbelanjaan, hote dan lain
lain. Walhasil saat hujan ti ba, banjir 
pun  tak bisa ditolak kedata ngannya.

Prihatin akan kondisi seperti itu, 
Muwwafikul Lil Arus. S.Pd., warga 
Kelurahan Gunung Sekar, Kecama
tan/Kabupaten Sampang merintis 
bank sampah yang masih asing di 
telinga warga sekitar.

Wafik memberdayakan pemuda 
di Kelurahannya. Kelompok pemuda 
tersebut dinamakan FIA atau Forum 
Intelektual Ajigunung. Karena be

Cegah Banjir
dengan Kegiatan Bank Sampah

Muwwafikul Lil Arus. S.Pd., Juara III KPM 2015

Menabung sampah 
adalah gerakan untuk 

lebih menghargai 
sampah dengan 

mengumpulkannya 
pada ‘bank’ alias lokasi 
tertentu. Dengan tidak 
membuangnya secara 

sembarangan lingkungan 
terjaga, bahkan banjir pun 
musnah. Itulah kerja nyata 

yang telah dibuktikan 
oleh Muwwafikul Lil Arus. 
S.Pd., kader pemberdaya 

masyarakat asal Sampang.
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rada di Jalan Aji Gunung. Pada saat 
itu Wafik mampu mengumpulkan 25 
orang. FIA didirikan pada tahun 2009. 
Dengan adanya FIA, para pemuda 
aktif  dalam berkegiatan, terutama 
men cari solusi timbunan sampah. 

Sempat vakum kurang lebih satu 
tahun, FIA berganti nama menjadi 
PUMA (Penerus  Muda Aji Gunung). 
Ke mudian Wafik mendirikan Bank 
Sam pah sebagai bentuk kepedulian 
ter hadap lingkungan. Ditemani 3 
orang kawan sekampungnya, Choi-
ri, Abdul Muis dan Ahmad Junaedi, 
gagasan tersebut berjalan. Sayang-
nya warga hanya memadang sebe-
lah mata. Padahal, Hampir setiap 
hari, setiap rumah, bahkan setiap 
orang memproduksi sampah yang 
tidak digunakan.

Bank Sampah memang memi-
liki hubungan saling mempengaru hi 
yang sangat erat dengan lingku ng
an hidup. Salah satu wujudnya yak ni 
terjadinya begitu banyak permasa-
lahan lingkungan, yang salah satu-

nya disebabkan oleh sampah yang 
merupakan sisasisa aktifitas manu-
sia. Permasalahan sampah tersebut 
terjadi akibat dari pengelolaan sam-
pah  yang belum optimal, mulai dari 
pembuangan, pengangkutan hingga 
pemrosesan akhir. Sebagai dam-
paknya, terjadi berbagai masalah 
lingkungan seperti pencemaran ling-
kungan, banjir, penyebaran penya-
kit, hingga isu pemanasan global. 

Guna mengatasi permasalahan 
sampah tersebut, tercetuslah kon-
sep awal Bank Sampah yang tidak 
hanya bertujuan untuk mengatasi 
masalah sampah tetapi juga mampu 
mendayagunakan sampah tersebut. 

Hingga akhirnya Wafik diminta 
untuk mengikuti KPM atau Kader 
Pemberdayaan Masyarakat sebagai 
penggagas Bank Sampah. Mes ki 
belum tau apa itu KPM, Wafik men-
jelaskan bahwa yang ia lakukan di 
lingkungannya  sudah bentuk dari 
pem berdayaan masyarakat.  Ketika 
di tanya apa yang dilakukan pada 

saat belum tau KPM  Wafik menje-
laskan,  “Saya itu praktik dulu baru 
be lajar materi. Kebetulan sekali 
apa yang saya lakukan bagian dari 
KPM. Kita tidak ada tujuan untuk 
lomba sama sekali”.

Dari program KPM yang dilom-
bakan Wafik berhasil menjadi juara 
III. Dengan hadiah Rp 4.500.000.  
Wafik menggunakan uang tersebut 
untuk kegiatan masyarakat kembali. 
“Untuk memeriahkan hasil usaha 
kita sebagai juara III, kita membuat 
inagurasi, kemudian untuk fasili-
tas kedai ilmu dan gazebo sebagai 
taman baca “ ujarnya.

Wafik juga menambahkan, se-
makin lama keberadaan bank sam-
pah, mulai diminati warga. Imbas 
po sitif lain, banjir  di daerahnya su-
dah  tidak separah dulu. Bahkan, 
kini pihaknya mulai mengembang-
kan pengelolaan sampah yang bisa 
didaur ulang. 

Wafik yang mendapat gelar sar-
jana pendidikannya pada tahun 
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2009 lalu bidang pendidikan pe-
latihan olahraga itu memang aktif 
berkegiatan. Wafik tergabung da-
lam PSSI (Persatuan Sepak Bola 
Seluruh Indonesia), PASI (Persatu-
an Atletik Seluruh Indonesia), Ketua  
karang taruna Gunung Sekar, Ketua 
karang taruna kecamatan, pengurus 
bendahara karang taruna kabupa-
ten, dan sekaligus guru olahraga di 
SMAN 1 Kedungdung kecamatan 
Kedungdung.

Saat ini, dia juga mengembang-
kan peberdayaan masyarakat melalui 
cara lain yaitu membuat kolam pan-
cing. Wafik memanfaatkan kolam di 
Aji Gunung yang dulu sebagai penam-
pungan air saat kemarau, menjadi ko-
lam pemancingan ikan. Kolam pan-
cingnya pun telah digunakaan untuk 
lomba-lomba dengan peserta hingga 
luar desa dan kecamatan. 

Selain kolam yang digunakan 
untuk pemancingan ikan, Kelura-
han Gunung Sekar memiliki makam 
yang rencananya juga akan disulap 
sebagai wisata religi. Saat ini pro-
gram itu akan masih diajukan ke 
Ba dan Pemberdayaan masyarakat 
(Bapemas) Jatim.

Terkait rencana terdekat, pi-
haknya akan mendirikan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan wahana 
Outbound. “ Ini kan luas, jadi nanti 
rencananya ada outbound di sini ke-
mudian membangun PAUD karena 
di desa Ajigunung ini belum ada se-
kolah untuk usia dini,” ceritanya.

Langkah Wafik ini didukung pe nuh 

oleh Lurah Gunung Sekar, Ach mad 
Wardi. Pihaknya mengaku sangat 
bangga dan bahagia dengan keber-
hasilan Wafik sebagai juara III tingkat 
KPM tingkat Jatim. Selain membang-
gakan kabupaten Sampang, khus-
usnya kelurahan Gunung Sekar, ke-
giatan Wafik juga sangat membantu 
program pembangunan. (tim/hpy)
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Desa Sundul memang me
miliki potensi pertanian 
cu kup bagus dan surplus 
padi (sektor pertanian) ini 

yang akan dikembangkan di desa 
ini. Kepala Desa Sundul, Sunar, me
ngatakan satusatunya desa yang 
mampu memanen hingga tiga kali 
dalam setahun. Namun begitu, sek
tor budidaya perikanan juga memiliki 
andil atas kemajuan desa Sundul ini 
meski sebelumnya mencoba budi
daya lobster air tawar.

“Kandungan air di desa ini sangat 
bagus dibanding desa lainnya. Bah
kan dijadikan konsumsi keseharian,” 
jelasnya.

Adapun beberapa produk ung
gul an dari desa ini yaitu kualitas 
ko moditas pangan yang dihasilkan 
oleh desa tersebut. Uniknya, jika di 
desa lain punya tradisi “bersih desa” 

namun di desa yang memiliki sum
ber mata air bersih ini secara mayo
ritas tidak pernah melakukannya.

Selain itu, desa yang terkenal 
de ngan Bukit Bancak  ini juga mem

Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan

Miliki Potensi Mengagumkan
Dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.750 

jiwa dan 750 Kepala Keluarga (KK) dan terbagi menjadi 
5 Dusun, Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten 

Magetan saat ini tengah dilirik oleh sebagian investor. 
Memang, mayoritas warga desa Sundul bekerja 

sebagai buruh tani. Namun, sepertiga bagian dari luas 
wilayah desa adalah tegal sawah yang memiliki potensi 

mengagumkan.
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produksi tepung kasava semacam 
tepung kanji, tepung ini digunakan 
untuk pembuatan krupuk dan kue, 
bahkan sudah hampir menyamai 
tepung terigu. Seperti diketahui, ba-
hwa tepung ini terbuat dari bahan 
baku ketela. “Dari sektor pendidi-
kan juga lumayan bagus, ini terbukti 
dari banyaknya warga Desa Sundul 
yang sudah menyandang gelar S1 
maupun S2. Selain itu pemberday-
aan PKK juga gencar dilakukan,” 
tandasnya.

Tiap kali panen, desa Sundul 
ini mampu memproduksi 660 Ton 
beras dengan kualitas wahid. Se-
perti diketahui harga beras di desa 
ini dijual seharga Rp 5.000/kg (ke-
ring panen) sedangkan untuk beras 
siap konsumsi dijual seharga kisa-
ran Rp 8.500/kg. Sedangkan untuk 
tepung Kasava ini dijual sekitar Rp 
10.000/kg. “Mungkin masyarakat 
sini menganggap kalau Terigu terla-
lu mahal dan memakai kanji kurang 
cukup mengembang. Oleh kare-
nanya masyarakat sekitar beralih ke 
Kasava semua,” pungkasnya.

Sekadar informasi, sekitar 50 Ha 
wilayah dari desa Sundul adalah di 
lereng gunung Bancak. Warga desa 
Sundul sebagian besar adalah pe-
tani, pekebun, dan peternak. Salah 
satu potensi desa Sundul adalah 
Hutan Rakyat Swadaya. Hutan Ra-
kyat Swadaya ini adalah program 

penghijauan dan perlindungan hu-
tan yang di programkan oleh desa 
Sundul sejak tahun 1990 sampai 
sekarang. Prestasi dari desa Sun-
dul berkaitan dengan Hutan Rakyat 
Swadaya ini adalah desa Sundul 
mengantongi Juara I tingkat Kabu-
paten pada tahun 1995.

Hutan Rakyat Swadaya ini lebih 
tepatnya adalah Program Penghi-
jauan Hutan di lereng gunung Ban-
cak dengan penanaman pohon jati, 
dan alhasil sekarang 50 Ha wilayah 
lereng gunung Bancak tersebut te-
lah tertanami pohon jadi serta ha-
silnya sudah dapat dinikmati oleh 

warga desa Sundul
Seiring perkembangan jaman 

dan ada sampainya tehnologi sumur 
bor di Desa Sundul, maka ditemuk-
anlah banyak sumber mata air ba-
wah tanah yang bisa keluar sendiri 
(sumur artesis) yang airnya mampu 
terangkat lebih dari satu meter di 
atas permukaan tanah. Potensi ini 
selain bisa dimanfaatkan masyara-
kat untuk mencukupi kebutuhan se-
hari hari seperti memasak, mencuci 
dan sebagai air minum, juga bisa 
dimanfaatkan untuk usaha lainnya 
yang mampu mendukung perekono-
mian warga. (Lana)
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Ketua UPKu Karya Sehati, 
Qo witono mengatakan, pa
da saat adanya program da
na hibah Program Pening

kat an Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM), pihaknya hanya mempero

leh dana hibah sebesar Rp 77 juta. 
Dana tersebut kian dikelolah dan 
terus dikembangkan hingga menda
pat penguatan tambahan dana dari 
pemerintah provinsi untuk sektor riil 
sebesar Rp 50 juta. “Itu sampai saat 

ini sudah berkembang dan ditahun 
2014 akan kami kembangkan lagi 
untuk dekorasi panggung dan perni
kahan,” cetusnya.

Sementara itu, terkait dengan pe
masukan UPKu Karya Sehati sendiri 
sejak bulan Oktober 2015 ini tengah 
memiliki dana yang sudah menca
pai Rp 293 juta. Kendati demikian, 
un tuk unit simpan pinjam sendiri 
Qo witono mengakui, bahwa modal 
yang tercatat sudah mencapai ki
sa ran Rp 180 jutaan. Sedangkan 
un tuk kelompok masyarakat yang 
di naungi UPKu Karya Sehati ini ada 
30 kelompok masyarakat (pokmas). 

Atasi Kemiskinan 
Harus Secara Sistemik dan Terukur

UPKu Karya Sehati, Kabupaten Tuban

Pasca penerimaan penghargaan Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil II, tingkat Provinsi 

Jawa Timur 2015, UPKu Karya Sehati di Kelurahan 
Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten 

Tuban terus berupaya keras untuk melebarkan sayap 
usahanya. Terbukti, UPKu Karya Sehati semakin maju dan 

berkembang.
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Profil
UPKu

“Memang, pokmas yang kita naungi 
ada 30 pokmas. Namun, hanya 20 
pok mas yang terbilang cukup aktif 
da lam UPKu ini,” terangnya.

Adapun usaha di UPKu Karya 
Sehati ini, diantaranya yaitu Simpam 
Pinjam, Sewa Alat/Tenda, Dekorasi 
Pernikahan, Persewaan Soundsys
tem. Meski begitu, Omzet dari UPKu 
Karya Sehati ini cukup lumayan ba
hkan mencapai Rp 30 juta hingga 
Rp 50 jutaan tiap bulannya. Namun, 
terkait pinjaman, untuk anggota pe
rorangan bisa mencapai Rp 5 juta, 
sedangkan untuk kelompok bisa 
mencapai Rp 17,5 juta.

Seperti diketahui, Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) ”KA
RYA SEHATI” Kelurahan Gedong
ombo hadir atas adanya Program 
Peningkatan Keberdayaan Masy
arakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur 
tahun 2010. yang mana Program ini 
berdasarkan data BPS yang tercan
tum dalam data PPLS 2008 yang 
menunjukkan bahwa angka kemisk
inan di Kelurahan Gedongombo yai
tu berjumlah 1.204 RTM dari jumlah 

penduduk sebesar 5.023 KK.
“Sehingga Prosentase pendu

duk miskin Kelurahan Gedongombo 
mencapai 23.9 persen, dari jumlah 
penduduk (KK) keseluruhan. Jum
lah Rumah Tangga Miskin (RTM) 
tersebut dapat di kategorikan men
jadi hampir miskin sebanyak 662 
RTM (13,1%), Miskin 412 RTM 
(8,2%), dan Sangat Miskin 130 RTM 
(2,5%),” paparnya.

Dari data tersebut maka, lanjut 
Qowitono memaparkan, masalah 
ke miskinan merupakan masalah 
sis temik yang penanganannya ha
rus di lakukan secara sistematis dan 
terukur. Karena kemiskinan merupa
kan kondisi yang di sebabkan oleh 
banyak faktor penyebab  sehingga 
tidak dapat di lakukan dalam satu 
pendekatan. Pendekatan penanga
nan Kemiskinan yang tidak tepat ha
nya akan memunculkan kemiskinan 
baru sehingga hanya akan menam
bah daftar angka kemiskinan.

Sementara itu, sesuai kondisi 
obyektif hasil identifikasi kebutuh
an RTM menerangkan bahwa RTM 

mempunyai kendala permodal an 
dan pembinaan usaha dalam me
ngem bangkan skala usahanya, 
se  mentara lembaga permodalan 
seperti perbankan dan sejenisnya 
tidak aksestable bagi RTM sebab 
menerapkan persyaratan yang tidak 
mudah di penuhi RTM.

Sedangkan dalam hal kelayakan 
tempat tinggal masih banyak RTM 
yang hidup dengan kondisi tempat 
tinggal tak layak huni serta sarana 
prasarana yang tak memadai, ka
rena RTM tidak mempunyai keber
dayaan untuk melakukan perbaikan 
atau renovasi tempat tinggal di se
babkan penghasilan yang ratarata 
masih paspasan.

“Sehingga melalui PPKM Pro
vinsi Jawa Timur tahun 2010 di Ke
lurahan Gedongombo mampu me
lahirkan UPKu KARYA SEHATI dan 
dapat memberikan angin segar dan 
harapan baru bagi RTM, sehingga 
segala permasalahan yang di hada
pi oleh RTM sedikit banyak dapat 
terpecahkan,” tutup pria ramah ini. 
(Lana)
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Mengingat pentingnya un-
tuk memiliki sifat dan si-
kap yang bertanggung 
ja wab, maka kita sebagai 

orang tua dituntut untuk selalu da-
pat mengajari anak tanggung jawab. 
Walupun memang tidak mudah un-
tuk dapat membiasakan anak-anak 
kita dengan rasa tanggung jawab itu 
sendiri, kita tetap harus berusaha 
se maksimal mungkin agar anak-
anak kita mengerti tentang apa itu 
tang gung jawab dan bagaimana 
me nerapkannya dalam kehidupan-
nya sehari-hari.Maka dari itu kita 
per lu melakukannya sedini mungkin 
agar kita dapat lebih telaten mem-

Tanamkan Rasa Tanggung Jawab 
Sejak Dini pada Anak

Mengajari anak tanggung jawab adalah hal yang tidak 
mudah untuk dilakukan oleh orang tua manapun 

namun hal itu sangat penting untuk dilakukan 
mengingat pentingnya bagi seseorang untuk memiliki 

sifat dan sikap tanggung jawab dalam menjalani 
kehidupannya. Mengingat pentingnya sifat tanggung 

jawab pada diri seseorang, maka sifat tersebut akan 
lebih baik jika ditanamkan pada diri seseorang sejak ia 
masih dalam usia dini. Dengan begitu, sifat tanggung 
jawab tersebut akan lebih tertanam dalam diri orang 

itu sehingga dalam kehidupannya di masa depan, 
ia tidak akan merugikan orang lain dengan sifat dan 

sikapnya yang tidak bertanggung jawab.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

beri pengertian dan contoh-contoh 
tanggung jawab itu sendiri kepada 
anak-anak kita.

Untuk dapat mengajari anak 
tang gung jawab secara lebih efektif 
dan efisien kepada anak, kita da
pat melakukan beberapa cara. Ca-
ra yang pertama adalah dengan 
mem beri pengertian pada anak 
apa itu sebenarnya tanggung ja-
wab. Tanggung jawab adalah sikap 
di mana kita harus bersedia mene-
rima akibat dari apa yang telah kita 
perbuat. Selain itu, tanggung jawab 
juga merupakan sikap di mana kita 
harus konsekuen dengan apa yang 
telah dipercayakan pada kita. Kita 
dapat menyampaikan pengertian-
pe ngertian tersebut dengan baha-
sa yang sekiranya dimengerti oleh 
anakanak kita.Selain itu, pengerti-
an-pengertian tersebut akan lebih 
mudah dipahami okeh anak-anak 
kita jika disertai dengan contoh atau 
praktik langsung.

Kemudian, kita juga perlu mem-
bedakan antara tanggung jawab 
yang seharusnya kita lakukan de-
ngan tanggung jawab anak kita. 
Ba tas-batas dan aturan aturannya 
pun harus jelas dan tegas agar anak 
lebih mudah di arahkan. Akan te-
rasa lebih rumit memang saat kita 

mengajak anak kita untuk ikut serta 
menyelesaikan masalah yang telah 
ia perbuat dan tidak melulu mem-
bantunya untuk menyelesaikan ma-
salah tersebut secara keseluruhan. 
Namun, dengan ketelatenan dan 
kesabaran yang penuh, hal itu akan 
memberikan hasil yang positif bagi 
anak-anak kita. Kita dapat memberi 
anak kita kepuasan tersendiri ka-
rena ia telah mampu mengatasi ma-
salahnya sendiri dengan cara yang 
lebih bertanggung jawab.

Mulailah memberikan pelajaran 
kepada anak-anak tentang rasa 
tanggung jawab mulai dari hal-hal 
kecil, seperti usahakan anak selalu 
membereskan mainan ketika dia se-
lesai bermain, atau biasakan anak 
mencuci piring atau gelas hanya be-
kas dia makan dan minum, atau juga 
dengan cara membiasakan buang 
sampah pada tempatnya. Jadikan 
ini menjadi sebuah kebiasaan, ten-
tunya jika hal kecil ini bisa dijalankan 
dengan baik, berikutnya anak bisa 
diajarkan rasa tanggung jawab yang 
sedikit lebih besar. Contoh dalam 
hal ketika anak bertengkar dengan 
temannya. Mengajarkan anak minta 
maaf merupakan salah satu bentuk 
pengajaran rasa tanggung jawab 
kepada anak. Tentunya hal ini orang 

tua haruslah bersikap adil, kemudian 
setelahnya memberikan penjelasan 
dan pengertian tentang pentingnya 
keberanian meminta maaf.

Langkah yang terakhir adalah 
dengan cara mengulang pembela-
jaran yang telah mereka alami agar 
mereka lebih paham dan juga sel-
alu membiasakan langkah-langkah 
sebelumnya. Dengan begitu, rasa 
tanggung jawab akan lebih mu-
dah melekat dalam diri anak-anak 
kita sehingga dalam kehidupannya 
di masa depan, rasa tanggung ja-
wab akan selalu mendasari segala 
tingkah lakunya. Itulah pentingnya 
mengajari anak tanggung jawab.

Ingat, rasa tanggung jawab bu
kan lah faktor genetik, jadi jangan 
bosan memberikan bimbingan dan 
arahan serta mengingatkan akan 
pentingnya rasa tanggung jawab. 
Se lain itu, memberikan contoh ju
ga merupakan salah satu metode 
yang cukup baik dilakukan agar 
anak bisa paham dan mengerti ten-
tang tanggung jawab. Pahami be-
tul perkembangan anak, baik per
kembangan fisik maupun mentalnya. 
Sehingga orang tua akan mengeta-
hui secara tepat metode apa yang 
cocok untuk menerapkan rasa tang-
gung jawab terhadap anaknya. (*)
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Mengenal Tradisi Suku Osing Lebih Dekat

Ensiklopedia

TRADISI TUMPENG SEWU
Dalam bahasa Jawa, Tumpeng Sewu artinya tumpeng yang 

berjumlah seribu. Dalam tradisi ini setiap keluarga mengeluar
kan minimal satu buah tumpeng, sedangkan kepala keluarga di 
Desa Kemiren berjumlah sekitar 1.052 orang. Maka tak heran 
jika disebut Tumpeng Sewu karena bisa jadi keluarga yang ber
kecukupan akan mengeluarkan lebih dari satu tumpeng. Tradisi 
Tumpeng Sewu dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur 
kepada Allah SWT atas semua rezeki yang telah mereka terima 
selama satu tahun. Selain itu Tumpeng Sewu diyakini sebagai 
selamatan tolak balak yang akan menghindarkan warga Desa 
Kemiren dari segala bencana dan penyakit yang mematikan. 
Tumpeng Sewu juga dilaksanakan untuk menghormati datang
nya Bulan Dzulhijjah atau Bulan Haji.

Setiap suku bangsa itu me
miliki adat istiadat dan tra
disi yang sampai kini ma
sih dilaksanakan. Di Jawa 

Timur, tepatnya di Banyuwangi ada 
satu suku bangsa yang memiliki 
adat istiadat yang unik dan tiada du
anya yaitu Suku Osing. Suku Osing 
atau biasa diucapkan Suku Using 
ad alah penduduk asli Banyuwangi 
atau juga disebut sebagai “Wong 
Blambangan” dan merupakan pen
duduk mayoritas di beberapa keca
matan di Kabupaten Banyuwangi.

Meskipun berada di Pulau Jawa 
na mun kebudayaan Suku Osing 
mempunyaiperbedaanyangsignifi

kan dengan Suku Jawa. Sebaliknya, 
Suku Osing malah mempunyai ke
de katan dan kemiripan budaya de
ngan Suku Bali. Hal ini tak lepas dari 
sejarah awal munculnya Suku Osing 
yang terjadi akibat jatuhnya Kera
jaan Majapahit. Perang saudara dan 
pertumbuhan kerajaankerajaan Is
lam yang pesat membuat Majapa
hit jatuh dan orangorang Majapahit 
kemudian mengungsi ke beberapa 
tempat yaitu lereng Gunung Bromo 
(Suku Tengger), Blambangan (Suku 
Osing) dan Bali.

Kata “Osing” dalam bahasa 
Osing sendiri bisa diartikan “tidak”, 
se hingga ada anekdot yang meng

kisahkan tentang keberadaan orang 
Osing itu sendiri, ketika orang asing 
bertanya kepada orang Banyuwangi 
apakah kalian orang Bali atau orang 
Jawa? Mereka menjawab dengan 
kata “Osing” yang artinya tidak ke
duanya.

Jika Anda pergi ke Banyuwangi 
maka jangan lewatkan kesempatan 
untuk melihat secara langsung keu
nikan tradisi Suku Osing di Desa Wi
sata Adat Osing Kemiren, Kecama
tan Glagah, Banyuwangi. Di Desa 
Kemiren terdapat perkampungan 
asli warga Suku Osing yang memiliki 
berbagai tradisi dan ritual unik yang 
masih terpelihara hingga sekarang.

TRADISI MEPE KASUR
Tradisi Mepe Kasur ini masih satu rangkaian dengan Tradisi Tum

peng Sewu. Jika Tumpeng Sewu dilakukan pada malam harinya, 
maka Mepe Kasur dilakukan dari pagi hingga siang hari. Dalam ba
hasa Jawa Mepe Kasur artinya menjemur kasur. Masyarakat Osing 
meyakini salah satu sumber penyakit berasal dari kasur, oleh sebab 
itu kasurkasur harus dijemur di halaman rumah agar sumber penya
kit itu mati terkena sinar matahari. Yang unik dari Tradisi Mepe Kasur 
ini adalah warna kasurnya. Semua kasur milik warga Desa Kemi
ren berwarna abang cemeng. Dalam bahasa Osing abang artinya 
merah dan cemeng artinya hitam. Semua kasur di Desa Kemiren 
memang sengaja dibungkus dengan kain berwarna hitam dengan 
tepian berwarna merah. Keseragaman ini dimaksudkan sebagai 
lambang kerukunan dan semangat bekerja dalam rumah tangga.
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Ensiklopedia

TRADISI KOLOAN
Bagi anak-anak Suku Osing di Desa Kemiren 

yang akan khitan atau sunat wajib menjalani ri-
tual khusus yang disebut Koloan. Koloan artinya 
jebakan. Ritual Koloan dilaksanakan untuk mem-
persiapkan mental karena biasanya seorang anak 
merasa takut kalau disunat. Dalam tradisi Koloan, 
sang anak yang akan menjalani khitan harus di-
tetesi darah ayam yang dipimpin oleh pemimpin 
ritual. Dengan bertelanjang dada, si anak duduk 
di atas kursi kayu kecil, di depannya disajikan 
beberapa sesaji. Sang pemimpin ritual lalu men-
gucapkan doa dalam Bahasa Osing sambil men-
gusapkan bedak di wajah si anak. Setelah itu pe-
mimpian ritual akan mengusapkan pitung tawar 
pada kepala si anak. Pitung tawar terbuat dari be-
ras dan kunir, tujuannya agar si anak mempunyai 
kekebalan dari segala jenis penyakit dan marabahaya. 
Kemudian si anak dibawa ke sungai dan dimandikan 
oleh pemimpin ritual. Ketika berjalan ke sungai, si anak 
juga harus melewati benang yang diletakkan melintang 

di tanah. Bagi anak yang sudah menjalani ritual Koloan 
dipercayai tidak lagi merasa takut saat akan disunat.Ri-
tual Koloan akan diakhiri dengan makan bersama di ha-
laman orangtua si anak dengan menu khas suku Osing, 
yaitu pecel pithik yang dihadiri oleh para tetangga.

SELAMETAN SEDEKAH LEBARAN
Tradisi Selametan Sedekah Lebaran merupakan wujud 

syukur atas kemenangan warga Desa Kemiren yang telah 
berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh.
Letak keunikan dari tradisi ini adalah selesai berdoa mereka 
harus menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan 
rumah. Bisa dibayangkan, jika anggota kelompok selametan-
nya berjumlah 20 orang maka mereka harus makan sebany-
ak 20 kali juga. Tentu perut kita tidak akan muat jika diharus-
kan makan penuh hingga 20 kali, untuk menyiasatinya maka 
hidangan yang dimakan biasanya hanya kerupuk atau buah-
buahan saja. Jadi hanya sebagai syarat saja bahwa mereka 
telah mencicipi hidangan yang telah disediakan tuan rumah.

TRADISI NGINANG (MENGUNYAH SIRIH)
Nginang adalah mengunyah sirih, tembakau, 

jambe, gambir dan kapur. Tradisi nginang atau 
mengunyah sirih ini sudah sulit kita temui pada 
masyarakat perkotaan di Indonesia. Namun 
di Desa Kemiren, tradisi nginang ini masih ba-
nyak yang melakukannya, meskipun terbatas di 
kelompok usia lanjut saja. Tradisi Nginang sendi-
ri hanya boleh dilakukan oleh wanita yang sudah 
menikah, dengan kata lain nginang bisa menjadi 
penanda apakah seorang wanita sudah mempu-
nyai pasangan hidup atau belum.
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Tips 
Sehat

Kopi adalah salah satu minu
man yang saat ini sedang 
banyak digemari oleh ber
bagai kalangan anak muda 

hingga yang sudah tua, kopi juga 
menjadi pesanan favorit karena da
pat dinikmati panas maupun dingin.

Saat ini kopi juga memiliki ba
nyak variasi dalam menikmatinya. 
Namun sayangnya kopi justru men
jadi penyebab berubahnya warna 
pada gigi. Bila anda tidak dengan 
cermat merawatnya otomatis gigi 
anda akan menguning bahkan bila 
anda perawatan pemutihan gigi se
kalipun, secara perlahan akan men
guning juga. 

Untuk meninggalkan kebiasaan 
mi num kopi bukanlah perkara mu
dah. Bila anda tak ingin senyum an
da tersimpan rapi, anda harus mela
kukan hal berikut untuk mengurangi 
noda pada gigi pasca minum kopi.

Segera berkumur dengan air pu
tih setelah mengonsumsi minuman 
yang menyebabkan noda pada gigi 
seperti teh atau kopi.

Untuk meminimalkan papar an 
cairan teh atau kopi, sebaiknya gu
na kan sedotan.

Perhatikan kebersihan gigi. Bia
sakan menyikat gigi minimal dua kali 

dalam sehari dan bersihkan dengan 
benang gigi untuk mengurangi plak 
dan pastikan juga menggunakan 
obat kumur.

Pertimbangkan perawatan pe
mu tihan gigi di dokter gigi setahun 
se kali. Bila Anda juga perokok, Anda 
mungkin membutuhkan perawatan 
pemutihan lebih sering agar gigi te
tap putih.

Anda juga dapat menggunakan 
bah an alami untuk merawat gigi,

KULIT JERUK
Selain bermanfaat bagi kulit, kulit 

jeruk juga bermanfaat bagi keseha
tan gigi anda. Untuk menghilang
kan noda pada gigi akibat minum 
kopi anda hanya perlu menggosok 
gigi dengan kulit jeruk setiap hari 
minimal 2 kali/hari. Menggosok gigi 
dengan kulit jeruk juga tak merusak 
lapisan email gigi. 

SIWAK
Siwak atau miswak sudah tidak 

asing ditelinga kaum muslimin dan 
mus limah. Indonesia adalah ne
gara yang mayoritasnya berpen
duduk mus lim, maka dari itu siwak 
juga ba nyak tersebar di tokotoko 
herbal. An da bisa memanfaatkan 

kayu siwak ini untuk menggosok 
gigi. Meski terasa sedikit sakit, tapi 
khasiatnya untuk memutihkan gigi 
sudah banyak dibuktikan oleh pe
nikmat kopi.

BUAH STROBERI
Buah berwarna merah  ini memili

ki manfaat untuk memutihkan gigi 
ka rena apapun, tidak hanya kopi. 
Ra sanya yang manis tentu membu
at kamu tertarik untuk menggosok 
gigi dengan stroberi. Tak perlu dio
lah menjadi berbagai macam ben
tuk, cukup mencucinya dan gosok 
lang sung pada seluruh bagian gigi 
sudah membantu mengangkat noda 
karat yang menempel pada gigi.

ARANG KAYU
Jangan khawatir, penggunaan 

arang kayu untuk membersihkan 
gi gi sampai saat ini masih terbilang 
am puh. Namun, anda harus berhati 
– hati dalam melakukannya jika sa
lah dalam memilih jenis arang kayu 
bi sabisa merusak email gigi dan 
me mancing gigi berlubang yang 
ber ujung pada sakit gigi. Karena itu 
sangat tidak dianjurkan bagi anda 
yang awam dengan kesehatan un
tuk mencoba ini. (*)

Gigi Putih Meski Konsumsi Kopi
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Tips 
Karier

Hari Senin sering disebut 
sebagai hari yang mele
lahkan. Apalagi di kota 
kota besar, Senin identik 

dengan macetnya lalu lintas, peker
jaan yang menumpuk atau seakan 
hari yang sangat panjang. Namun 
perlu Anda ketahui bahwa Senin 
memiliki sugesti yang sangat besar. 
Bila Anda ingin memiliki semangat 
bekerja itu berarti Anda harus me
nyukai Senin. Berikut tips agar Anda 
menyukai Senin dan semangat be
kerja untuk karir Anda. Selamat 
mencoba!

Sebelum tidur pada Minggu ma
lam, kemas semua barang yang An
da butuhkan untuk besok. Sehingga 
Anda tidak akan terburuburu untuk 
berangkat bekerja. Siapkan pula 
baju yang terbaik yang akan Anda 

pakai karena pemilihan baju atau 
warna akan mempengaruhi suasana 
hati Anda besok.

Bangunlah lebih pagi dari Hari 
Minggu, dengan begitu waktu yang 
Anda butuhkan untuk bersiapsiap 
lebih banyak. Bangun lebih pagi juga 
membuat suasana hati lebih senang.

Berfikir positif akan membuat 
Anda lebih mudah menjalani hari se
nin. Katakan pada diri sendiri bahwa 
pekan ini akan tetap gembira dan 
produktif. Dengan demikian Anda 
akan cepatcepat bertemu kembali 
dengan akhir pekan. Meskipun bica
ra terdengar lebih mudah dari pada 
melakukan, namun tidak ada salah
nya untuk memotivasi diri sendiri.

Sarapan pagi dengan orang ke
sa yangan atau keluarga akan mem
buat Anda merasa mendapat du

kungan dari orang terdekat. Tentu 
perasaan tersebut membuat Anda 
lebih semangat untuk menjadi hari 
senin.

Berangkatlah lebih pagi agar 
Anda tidak terjebak macet yang akan 
memancing emosi Anda dijalan dan 
Anda juga tidak perlu kuatir telat ma
suk kantor. Bila Anda sampai kantor 
terlalu pagi, Anda bisa browsing 
atau membaca koran sambil minum 
kopi, atau Anda bisa memulai peker
jaan Anda lebih awal agar hari senin 
Anda tak penuh lemburan.

Sapalah teman kerja dan tetan
gga dengan ramah. Menyapa akan 
membuat suasana hati Anda men
jadi menyenangkan dan dihargai 
orang lain. Tentu hal tersebut akan 
membantu Anda untuk menjalani 
Hari Senin. (*)

Agar Selalu Bersemangat di Hari Senin
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Resep

BAHAN:
- 3 btr telur ayam, kocok lepas
- ½ sdt garam
- 3 sdm minyak untuk menumis dan menggoreng 
dadar
- 250 gram udang, kupas, cincang
- 2 siung bawang putih, cincang halus
- 2 tangkai daun seledri, iris halus
- 6 helai daun ketumbar, iris halus
- 2 helai daun bawang, iris tipis
- 2 bh cabai merah besar, buang bijinya, iris tipis 
memanjang
- ½ sdt merica hitam bubuk
- ½ sdt merica putih bubuk

CARA MEMBUAT:
Kulit:

Kocok telur dan garam secukupnya. Buat dadar 
tipis menjadi beberapa lembar, sisihkan.
Isi:

Panaskan sedikit minyak. Tumis udang cincang, 
bawang putih, daun seledri, daun ketumbar, daun 
bawang dan cabai merah sampai harum. Beri me-
rica hitam, dan putih. Aduk-aduk sampai matang, 
angkat.

Letakkan 1 lembar telur dadar, lalu beri adonan 
isi sebanyak 1 sdm. Gulung sambil padatkan seperti 
membuat risol, lakukan yang sama sampai bahan ha-
bis. Potong-potong dadar gulung udang sesuai selera.

Dadar Gulung Isi Udang Spesial
Membuat sarapan sekarang tidaklah melulu lama dan susah. Khususnya 

bagi anda seorang ibu yang bekerja tetapi memiliki tugas membuat 
sarapan untuk keluarga. Berikut resep membuat sarapan praktis agar 

momen kebersamaan saat sarapan tak ketinggalan:
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