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Persoalan Penatausahaan Pe
ngelolaan Keuangan merupakan 
kunci keberhasilan dalam pengor
ganisasi sebuah lembaga. Apalagi, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bape
mas), yang secara khusus bersentuhan 
langsung dengan publik, membutuhkan pen
gelolaan serius terkait anggaran. Di sinilah, 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur Drs 
Zarkasi, MSi, selalu menekankan pentingnya 
kinerja dan meraih prestasi. 

Dengan kinerja yang optimal, titik tolak 
prestasi akan dicapai dengan hasil memuas
kan. Untuk itu, harus memperhatikan secara 
jelas persoalan yang menyangkut pengang
garan sektor publik. Hal itu terkait dengan 
proses penentuan jumlah alokasi dana untuk 
tiaptiap program dan aktivitas dalam satuan 
moneter. Proses penganggaran organisasi 
sektor publik dimulai ketika perumusan strate
gi dan pe rencanaan strategi telah selesai di
lakukan. 

Itulah yang menjadi bagian Laporan Uta
ma dalam Gema Desa edisi Januari 2015 
kali ini. Selain itu, terungkap adanya soal 

anggaran yang merupakan artikulasi dari 
hasil perumusan strategi dan perencanaan 
strategi yang telah dibuat. Tahap pengang
garan menjadi sangat penting karena ang
garan yang tidak efektif dan tidak berorien
tasi pada kinerja akan dapat menggagalkan 
perencanaan yang sudah disusun. Anggaran 
merupakan managerial plan for action untuk 
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Untuk melengkapi artikel dalam Laporan 
Utama kita kali ini, diturunkan juga konsep 
David C. McClelland yang  menulis ten
tang sebuah artikel berjudul ‘Dorongan Hati 
Menuju Modernisasi’. Hal itu menarik, karena 
Kepala Bapemas Provinsi Jatim telah mem

persilakan jajarannya untuk memperdalam 
ihwal pemikiran yang merupakan salah satu 
inti dari buku yang populer de ngan judul 
“The Achieving Society”. Dalam buku terse
but telah memberikan manfaat sangat besar 
ter hadap orangorang yang telah membaca 
buku  karyanya tersebut. 

Agar komponen masyarakat Indonesia 
dapat termotivasi untuk selalu berprestasi 
supaya permasalahpermasalahan yang ada 
di Indonesia dapat terpecahkan. McClelland 
mempunyai konsep khusus, Motivasi untuk 
berprestasi (NAch). Bukankah kinerja yang 
terus dipacu secara optimal, akan menjadikan 
prestasi lebih baik dari sebelumnya.

Seperti biasanya, akan dilengkapi de
ngan sederet informasi penting lainnya terkait 
program Bapemas dan pengembangan ma
syarakat pedesaan. Profil desa yang berhasil, 
UPKu berhasil, dan artikel informasi lainnya 
yang lebih menambah wawasan dalam ke
hidupan masyarakat kita yang mayoritas ting
gal di pedesaan.

Selamat menikmati! 

Kinerja yang 
Terus Dipacu
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Bapemas Adakan In 
House Training Pena
tausahaan Pengelolaan 
Keuangan, di  Ruang 

Rapat Amarta Gedung Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, 2223 Janu
ari 2015. Hal itu dilakukan untuk 
memacu kinerja bagi karyawan 
di lingkungan badan pemerintah

an tersebut. Forum ini menarik, 
karena ditekankan kata penting 
achievement, yakni ikhtiar untuk 
meraih prestasi. Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Ba
pe mas) Provinsi Jawa Timur Drs. 
Zarkasi MSi, mengingatkan ketika 
awal menjabat orang nomor satu 
di provinsi ini, Gubernur Jawa 

Laporan
Utama

PACU KINERJA, 
RAIH PRESTASI 

Bapemas Adakan In House Training 
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Agar komponen karyawan di lingkungan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 

Timur dapat termotivasi untuk selalu berprestasi, 
diperlukan berbagai ikhtiar supaya permasalah-

permasalahan dalam pelaksanaan program dapat 
terpecahkan.

Kepala Bapemas Drs Zarkasi MSi didampingi Sekretaris Bapemas Drs Tajul Falah MSi.

Bambang Priambodo
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Timur, Dr H Soekarwo senantiasa 
menyebut kata tersebut. Pada ke
sempatan itu, Zarkasi didampingi 
Sekretaris Bapemas Provinsi Ja
tim Drs Tajul Falah, MSi. Hadir 
para pejabat struktural Bapemas 
lainnya, seperti Suriaman SH, MSi 
(Kepala Bidang Sosial Budaya 
dan Partisipasi Masyarkat), Ir Hadi 
Sulistyo, MSi (Kepala Bidang Pen
dayagunaan Sumber Daya Alam 
dan Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna), Ir Mohammad Yasin, MSi 
(Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat) dan 
Heru Suseno, STP, MT (Kepala 
bidang Pemberdayaan Kelem
bagaan dan Pelatihan).

Kegiatan ini diikuti para Ke
pala Bidang, Kasubag/Kasubid, 
pelaksana fungsi penatausahaan 
keuangan, panitia pengadaan ba
rang dan jasa, panitia penerima 
hasil pekerjaan dan petugas teknis 
pengelola administrasi keuangan 
di lingkungan Bapemas Provinsi 
Jatim. Beberapa materi disam
paikan soal pengawasan intern 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

petunjuk teknis PP No 46 Tahun 
2011 tentang penilaian prestasi 
kerja PNS, dengan narasumber 
Bambang Priambodo dari Inspek
torat Pemprov Jatim. Untuk ma
teri Sosialisasi penyusunan SOP, 
dan Pengadaan barang dan jasa, 
disampaikan oleh Hariyono dari 
Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Provinsi Jatim, dan Moh 
Rizki dari Biro Organisasi Sekda
prov Jatim, dimoderatori Endah Bi
nawati M, SP, Kasubag Sungram. 

Selain itu, juga soal mekanisme 
pengusulan, penganggaran dan 
pencairan dana hibah dan ban
tuan keuangan, serta mekanisme 
pencairan dana belanja langsung 
dan pertanggungjawaban keuang
an (SPJ). Pada akhir kegiatan 
diisi dengan materi dari BPKAD 
Provinsi Jatim, dengan modera
tor Kasubag Keuangan, bertajuk 
“Pengelolaan keuangan  daerah 
2015 dan Praktik akuntansi ke
uang an berbasis akruel”.

Laporan
Utama

Para peserta in house training dengan tekun memperhatikan penyampaian materi dari narsum.

Moh Rizki dari Biro Organisasi Sekdaprov Jatim sebagai narasumber.
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Dengan digelarnya In House 
Training Penatausahaan Pengelo
laan Keuangan ini, terungkap be
berapa persoalan agar dipahami 
para peserta, yang pada akhirnya 
untuk meningkatkan kinerja para 
pegawai. Seperti, pemahamanan 
tentang penganggaran sektor pu
blik terkait dengan proses penentu
an jumlah alokasi dana untuk tiap
tiap program dan aktivitas dalam 
satuan moneter. 

Proses penganggaran organisa
si sektor publik dimulai ketika peru
musan strategi dan perencanaan 
strategik telah selesai dilakukan. 
Dijelaskan nara sumber, soal ang
garan yang merupakan artikulasi 
dari hasil perumusan strategi dan 
perencanaan strategi yang telah 
dibuat. Tahap penganggaran men
jadi sangat penting karena angga
ran yang tidak efektif dan tidak ber
orientasi pada kinerja akan dapat 
menggagalkan perencanaan yang 
sudah disusun. Di sinilah, dipahami 
anggaran merupakan managerial 
plan for action untuk memfasilitasi 
tercapainya tujuan organisasi.

Pembuatan anggaran dalam 
organisasi sektor publik, terutama 
pemerintahan, merupakan sebuah 
proses yang rumit dan mengan
dung muatan politis yang cukup 
signifikan. Berbeda dengan pe
nyusunan anggaran di perusahaan 
swasta yang muatan politisnya rela
tif lebih kecil. Bagi organisasi sek
tor publik seperti pemerintah, ang
garan tidak hanya sebuah rencana 
tahunan tetapi juga merupakan 
bentuk akuntabilitas atas pengelo
laan dana publik yang dibebankan 
kepadanya. “Suatu organisasi sek
tor publik dikatakan mempunyai 
kinerja atau performa yang baik jika 
segala aktivitasnya berada dalam 
kerangka anggaran dan tujuan yang 
ditetapkan. Pendekatan kinerja 
disusun untuk mengatasi berbagai 
kelemahan yang terdapat dalam 

anggaran tradisional, khususnya 
kelemahan yang disebabkan oleh 
tidak adanya tolak ukur yang dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja 
dalam pencapaian tujuan dan sa
saran pelayanan publik,” demikian 
kata Bambang Priambodo.

Melalui proses anggaran ki
nerja, pemerintah kota/kabupaten 
menetapkan keluaran dan hasil dari 
masingmasing program dan pela
yanan. Kemudian pemerintah dae
rah membuat target pencapaian
nya. Secara umum prinsipprinsip 
anggaran berbasis kinerja didasar
kan pada konsep Value for Money 
(Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivi
tas) dan prinsip tata pemerintahan 
yang baik termasuk adanya per
tanggungjawaban para pengambil 
keputusan atas penggunaan uang 
yang dianggarkan untuk mencapai 
tujuan, sasaran, dan indikator yang 
telah ditetapkan.

Di forum tersebut, juga ter
ungkap betapa pemerintah daerah 
diharuskan menetapkan anggaran 
kinerja karena memudahkan pe
ngambilan keputusan dalam me
nentukan prioritas tujuan, sasaran, 
program, kegiatan dan belanja, 

memudahkan dalam mengkomu
nikasikan prioritas Pemerintah 
Daerah kepada masyarakat, me
ningkatkan transparansi dan akun
tabilitas dalam proses pengambilan 
keputusan anggaran, dan mema
tuhi peraturan perundangan yang 
disyaratkan pemerintah pusat.

Dengan memahami adanya 
fokus pekerjaan, niscaya akan bisa 
dihindari adanya penyimpangan. Se
makin kecil penyimpanganpenyim
pangan yang terjadi antara anggaran 
dengan realisasinya maka semakin 
efektif pula pelaksanaan anggaran. 
Untuk mencapai efektivitas pelak
sanaan anggaran diperlukan suatu 
pengelolaan yang memadai. Penge
lolaan meliputi perencanaan, pelak
sanaan dan pengawasan dimana 
ketiga hal tersebut saling berkaitan 
satu sama lain.

Efektivitas pelaksanaan ang
garan memiliki peranan yang tinggi. 
Untuk mencapai efektivitas pelak
sanaan anggaran diperlukan suatu 
pengelolaan yang memadai me
liputi perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan dimana ketiga hal 
tersebut saling berkaitan satu sama 
lain. (yad)

Laporan
Utama

Dengan suasana senang, para peserta in house training mengikuti kegiatan.
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Dalam sambutannya, Kepala Badan Pember
ayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur Drs Zarkasi MSi, menekankan pent
ingnya kinerja dan prestasi bagi karyawan 

di lingkungan kerjanya. Ia meminta peserta In House 
Training Penatausahaan Pengelolaan Keuangan, un
tuk memelajari dari konsep David C. McClelland, soal 
achievment alias kinerja atau prestasi. 

David C. McClelland menulis tentang sebuah artikel 

berjudul ‘Dorongan Hati Menuju Modernisasi’. Hal itu 
merupakan salah satu inti dari buku yang populer de
ngan judul “The Achieving Society”. Dalam buku terse
but telah memberikan manfaat sangat besar terha
dap orangorang yang telah membaca buku kar yanya 
tersebut. Agar komponen masyarakat Indonesia dapat 
termotivasi untuk selalu berprestasi supaya perma
salahpermasalahan yang ada di Indonesia dapat ter
pecahkan. McClelland mempunyai konsep khusus, Mo
tivasi untuk berprestasi (NAch).  

Need  For  Achievement (NAch) berarti hasrat   un
tuk   meraih   setinggitingginya   prestasi    dalam   hi
dup, adalah motivasi untuk berprestasi. Contohnya kar
yawan akan berusaha mencapai prestasi tertingginya 
untuk mencapai tujuannya. Nach juga merupakan 
dorongan untuk mengunguli dengan cara bertarung 
untuk mencapai kesuksesan. Selain itu prestasi atau 
Achievment adalah suatu istilah yang diperkenalkan 
oleh David McClelland ke dalam bidang psikologi yang 
menunjukkan keinginan individual untuk berprestasi, 
menguasai skiil, pengendalian atau standar tinggi

Perlu kita ketahui, orang yang telah diberi  virus 
 NAch ini, dengan kata lain dinamakan sebagai seorang 

Dorongan untuk 
Berprestasi

Laporan
Utama

Kepala Bapemas Drs Zarkasi MSi

Hariyono dari BKD Provinsi Jatim bersama Endah Binawati M, SP, Kasubag Sungram, sebagai moderator.
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Laporan 
Utama

achiever. Biasanya ciri seorang achiever itu akan 
mencerminkan dirinya sebagai bagian dari pemecah 
masalah, memandang sesuatu yang rumit menjadi 
sederhana, mampu memotivasi, adanya kendala men
jadi peluang, sesuatu itu sulit tapi mungkin dan bangkit 
dari setiap kegagalan. Untuk mencapai pribadi seorang 
achiever diperlukan suatu proses yang amat panjang 
dan penuh kesabaran. Setidaknya, ada sepuluh ciri dari 
pribadi achiever yaitu :
1. Percaya diri

Percaya diri adalah salah satu faktor mencapai ke
berhasilan jika kita tidak punya rasa percaya diri 
maka untuk mencapai tingkat keberhasilan akan ter
hambat. Contohnya saja saat kita mengerjakan soal 
ujian jika kita tidk percaya diri terhadap kemampuan 
kita maka hasil dari ujian tersebut tidak akan maksi
mal dan bahkan bisa juga kita mendapatkan hasilnya 
kurang memuaskan. Bagaimana pun percaya diri 
yang kita miliki itu, perlu kita syukuri dan dipelihara 
karena nilainya teramat mahal.

2.Berani mengambil risiko
 Setiap tindakan itu mengandung risiko. Seorang 
achiever itu, ia mampu dan berani mengambil risiko 
dari setiap tindakannya. Hal itu, didasari dengan 
suatu pikiran yang matang dan telah dipertimbang
kan efek positif dan negatifnya serta berfikir panjang.

3 Senang ambiquitas (mendua)
Ambiquitas di sini, bukan berarti ia plinplan. Tapi, 
konsep mendua ini, berarti dia tidak hanya berpikir 
satu cara saja untuk mencapai visi dan keinginan 
yang telah terpatri dalam jiwanya.

4.Etos kerja kuat
Kita melihat, bagaimana orangorang Singapura 
begitu maju dan kaya raya, padahal kekayaan alam
nya tidak sekaya negeri Indonesia. Ternyata mereka 
mempunyai etos kerja yang sangat kuat berbeda 
dengan etos kerja orang Indonesia.

5. Visi intuitif
6. Ada keinginan kuat menjadi terampil (kon-

stan ritualiting)
7. Menerapkan prinsip-prinsip pergaulan (hu-

man relation).
8. Berpikir positif (positif thingking)
9. Berpikir besar (back thingking)
10. Antusias. (*)

Narasumber tampil dengan gaya menyenangkan.

Para peserta in house training juga tekun mencatat presentasi dari narasumber.
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Profil 
Desa

Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik

Desa Pantai, Bergerak 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Desa Delegan Ke
camatan Panceng, 
dari Gresik kota ber
jarak sekitar 40 km. 
Setelah dari Sidayu 

dan melewati hutan jati Panceng 
ada papan penunjuk arah menun
jukkan lokasi desa dengan mudah. 
Hal itu tak lain, karena desa ini 
mempunyai kawasan wisata Pan
tai Dalegan, dari jalan arteri masuk 
ke utara sekitar 1 km sudah sam

pai di lokasi.
Lokasi pantai Delegan berada 

di ujung Jalan Delegan yang pan
jangnya juga sekitar 2,3 km ini. 
Pantai Delegan sangat cocok un

Berkat potensi alam yang memesona, jadi daya tarik 
tersendiri. Desa Delegan makin mengembangkan diri 

untuk memberdayakan perekonomian warganya.

9Edisi Januari 2015

Narasumber tampil dengan gaya menyenangkan.

Pantai Delegan kini menjadi tujuan wisata pantai di kawasan pantura Jawa Timur.
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Profil 
Desa

tuk wisata pantai, lomba 
perahu atau memancing. 
Pantai berpasir putih ini se
tiap bulan Agustus diada
kan atraksi wisata berupa 
perlombaan yang terkait 
dengan wisata bahari.

Pantai Delegan sangat 
cocok untuk wisata pantai, 
lomba perahu atau me
mancing. Pantai berpasir 
putih ini setiap bulan Agus

tus diadakan atraksi wisata berupa 
perlombaan yang terkait dengan 
wisata bahari.

Pantai Delegan dibuka untuk 
umum sejak tahun 2003. Sebe
lumnya pantai ini belum pernah 
dikelola, sekadar untuk tempat ber
main anakanak. Namun lambat 
laun pengunjung semakin banyak 
sehingga untuk kenyamanan dan 
keamanan pengunjung kemudian 
dikelola oleh desa.

Daya tarik wisata pantai menjadikan Desa Delegan mulai dikenal luas.

Zubairi (kanan) selain aktif mengajar, sebagai Ketua UPKu Semar.

Warga perajin krupuk, sektor informal UPKu.
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Profil 
Desa

Pantai Delegan memiliki luas 
2.5 hektar dan pasirnya berwarna 
putih. Ombak yang ada disini cukup 

stabil. Sehingga banyak pengun
jung yang sangat menikmati pantai 
ini dan tidak sedikit diantara mer

eka yang berenang di pantai.  
Secara umum, pantai Delegan 

masih perawan. Dari fasilitas yang 
dapat dijumpai di sana terlihat 
pantai ini masih tersentuh pola 
pengelolaan yang secara serius. 
Namun, bentuk perhatian warga 
desa setempat sangat bagus. Ter
bukti di pinggir pantai telah tertata 
beberapa gasebo, toilet kecil, wa
rung penyedia makanan maupun 
minuman, kamar ganti, perse
waan ban karet, penjual souvenir, 
hingga persewaan baju renang. 
“Terus terang, kami sedang menga
dakan pembenahan agar masyara
kat sadar akan posisi desanya yang 
telah menarik perhatian masyara
kat secara luas. Jadi, termasuk 
agar masyarakat di sini bisa me
nyesuaikan perkembangan dengan 
meningkatkan perekonomiannya,” 
kata Kepala Desa Delegan Moh 
Qolib pada Gema Desa.

Memasuki tahun 2001, wujud 
perhatian Pemerintah Kabupten 
(Pemkab) Gresik mulai ada pertan

Kades Delegan Moh Qolib ketika menerima tim Bapemas Kabupaten Gresik.
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Profil 
Desa

da. Saat itu pemkab Gresik sedang 
melaksanakan program kerjanya, 
yaitu membuat Pasar Ikan yang 
sengaja ditempatkan di pesisir pan
tai Delegan.

Perlahan dengan melengkapi 
pemasaran pasar ikan beserta fasil
itasnya, area pantai ini bayak dikun
jungi dan kian dikenal masyarakat. 
Baik sekitar maupun luar kota yang 
kebetulan mampir saat melewati 
jalur pantura GresikLamongan itu. 
Kemudian pada tahun yang sama 
pula, pantai ini pertama kalinya 
difungsikan oleh pemkab Gresik 
untuk perayaan HUT RI, dengan 
mengisi kegiatan lomba sebagai 
perayaannya. Hingga berlanjut, di
gunakan pula sebagai tempat lati
han dan pembaretan para anggota 
marinir. “Dari sini sudah mulai terli
hat pantai ini mulai bergreget,” kata 
Zubairi, SPd, Ketua UPKu “Semar” 
(Samudra Ekonomi Mandiri).

Setelah itu memasuki 2003, 
sejumlah tokoh masyarakat Desa 
De legan membentuk tim, untuk 
memajukan desanya. Akhirnya, 
disadari bahwa pantai di desa ini, 
memiliki potensi untuk dijadikan se

buah obyek wisata. Dari situ, ma
syarakat setempat mendapatkan 
amanah dari pemkab Gresik untuk 
merawat dan menjaga pantai ini 
agar kelak dapat dijadikan tempat 
jujukan bagi para wisatawan.

Memasuki tahun berikutnya, 
pantai Delegan mulai dikomersilkan 
keberadaannya. Perangkat desa 
setempat melakukan pelelangan 
pantai ini seharga Rp 9 juta kepada 
investor. Namun, itu hanya dalam 
batas waktu 6 bulan saja, selan
jutnya pantai ini dikembalikan lagi 
kepada masyarakat Desa Delegan. 
Perangkat desa setempat Delegan 
bekerjasama dengan warga, dan 
wujudnya pada tahun 2005 mereka 
berhasil membuat dermaga seder
hana yang menjorok ke laut. Yang 
mana di laut itu bermuara aliran 
Bengawan Solo.

Lalu pada 4 Maret 2007, ber
tepatan dengan peringatan hari 
jadi Gresik, pantai Delegan dires
mi kan oleh pemkab Gresik sebagai 
tempat wisata, sekaligus berganti 
nama menjadi Wisata Segoro In
dah Delegan. Semenjak itu, kata 
Zubairi, Pemkab Gresik sengaja 

menjadikan agenda wajib mera
yakan perayaan HUT RI di kawasan 
pantai ini. Dongkrak Perekonomian 
Masyarakat. Dengan keberadaan 
pantai Delegan, ratarata pengung
jungnya meningkat tiap tahunnya, 
dapat membantu mendongkrak 
perekonomian bagi penduduk se
tempat.  Penduduk sekitar yang 
berada dalam empat pedukuhan 
itu, memanfaatkan obyek wisata 
ini sebagai lahan mencari nafkah. 
Banban bekas yang awalnya tidak 
berfungsi, kini dapat diandalkan 
menjadi ladang keuntungan. Guna 
disewakan pada para wisatawan 
yang ingin berenang di tepian pan
tai.

Bahkan ada pula yang mem
buka souvenir, stan warung nasi, 
atau hanya menjual makanan 
ringan, serta usaha lainnya yang 
dikelola oleh warga setempat. Tentu 
saja, hal itu memberikan keuntungan 
tersendiri kepada masyarakat desa 
Delegan. Berawal dari suatu tempat 
yang terlantar, kini secara perlahan 
dapat menjadikan ladang emas yang 
siap untuk mengubah kehidupan 
masyarakatnya. (k anam/yad)

Pengurus UPKu Semar Desa Delegan mendapat perhatian khusus dari Kades.
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Kelurahan Tlogomas, 
Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Nasional

Andalkan 
Kekompakkan Warga

Profil 
Kelurahan

Kelurahan Tlogomas menerima Penghargaan Nasional di Jakarta.
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“Masyarakat yang 
tinggal di wilayah 
perumahan me
mang cenderung 

cuek terhadap lingkungan tempat 
tinggalnya, namun selama ini ma
sih berjalan baikbaik saja dan sa
ling membantu,” ungkap Suprobo, 
Sekretaris Kelurahan Tlogomas.

Hal senada juga ditegaskan 

 Aryadi Wardoyo, S.STP., M.Si., Lu
rah Tlogomas, tidak ada lagi perbe
daan antara masyarakat yang ber
tempat tinggal di perumahan dan 
perkampungan. “Dan bagusnya 
lagi yaitu antara warga perumahan 
dan perkampungan menyatu dan 
tidak ada perbedaan antara  warga 
perumahan, yang kebanyakan me
reka adalah pendatang,  de ngan 

Profil 
Kelurahan

Berhasil meraih Juara I 
Lomba Kelurahan tingkat 

Nasional, Kelurahan 
Tlogomas, salah satu 
kelurahan di wilayah 

Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, tentu melalui 

proses yang tidak instan. 
Berpenduduk sekitar 

13.450 jiwa, Kelurahan 
Tlogomas memiliki 

karakter penduduk yang 
prural yang tersebar di 
dua wilayah berbeda, 

yaitu area perumahan dan 
perkampungan. Meskipun 

demikian, warga sudah 
terbiasa saling berbaur 

dan bahu-membahu 
dalam setiap kegiatan.

Para perangkat Kelurahan Tlogomas, Kota Malang.

Keterampilan sebagai life skill bagi warga Kelurahan Tlogomas.
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Profil 
Kelurahan

warga perkampungan.  Jika ada 
kegiatan sosial, mereka akan 
menanggalkan segala status sosi
al dan ekonomi, semua berjuang 
bersama demi Tlogomas,” ujarnya 
kepada Gema Desa.

Kelurahan seluas 167,59 km2 
ini unggul dalam hal pelayanan 
admi nistrasi yang disediakan un
tuk warganya. Suprobo menjelas
kan segala urusan administrasi 
tersebut tidak lagi melalui proses 
interaksi dengan kasikasi, melain
kan sudah menerapkannya secara 
online. “Pelayanan satu pintu ini di
peruntukkan bagi warga yang ingin 
mengurus KTP, Kartu Keluarga dan 
lainlain bisa langsung menuju lo
ket,” katanya.

Jenisjenis pelayanan yang 
disediakan Kelurahan Tlogomas 
bagi warganya antara lain Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Su
sunan Keluarga (KSK), Surat Pin
dah, Surat Boro Kerja, Rekomen
dasi Surat Nikah, Rekomendasi 

Surat Pensiun, Surat Tunjangan 
Keluarga/ Model C, Surat Pernyata
an Miskin (SPM), Rekomendasi 
Surat Keterangan Penghasilan, 
Re komendasi Surat Keterangan 
Permohonan KPR/Kredit Bank, 
Rekomendasi Surat Keterangan 
Pendaftaran TNI, Legalisasi KTP/
KSK, Surat Keterangan Domisili, 
Rekomendasi Pemberian SIM bagi 
yang belum cukup umur, Surat 

untuk Pengurusan Paspor, Surat 
Keterangan Asalusul, Rekomen
dasi Surat Keterangan Catatan Ke
polisian (SKCK), Rekomendasi Ijin 
Keramaian Usaha, Surat Ijin Pene
litian, Akta, Surat Pernyataan Waris

Selain unggul dalam hal pe
nanganan administrasi, Kelura
han Tlogomas memiliki potensi 
produk unggulan yang beraneka 
macam. Di kelurahan yang memi

Bambang Priambodo

Kegiatan keagamaan berlangsung aktif di Kelurahan Tlogomas.
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liki 9 RW dan 49 RT ini terdapat 
sebuah sentra industri kecil. Be
berapa diantara nya adalah sen
tra pembuatan  tong sampah baik 
dari ban bekas maupun dari tong, 
ada di wilayah Rukun Warga 07 
 Kelurahan Tlogomas, sentra pem
buatan kompor minyak tanah di 
RW.03, sentra pembuatan tas dan 
pintalan benang di wilayah RW.04 
, sentra pembuatan sprei dan Bed 
Cover di RW.08, tas dan sarung 
bantal kursi dari blaco kombinasi 
batik di wilayah RW. 05 serta sa
blon yang diproduksi oleh Karang 
Taruna Kelurahan Tlogomas.

Suprobo menambahkan Kelu
rahan Tlogomas juga eksis seba
gai sentra pertanian dan kesenian. 
Sentra pertanian diantaranya ada lah 
budidaya jamur tiram , tanaman toga 
dan buah naga yang ada di wilayah 
RW 03 Kelurahan Tlogomas. Se
dangkan untuk ke giatan seni an
tara lain seni terbang jidor ada di 
wilayah RW 03, 05, 06, 07 dan 02, 
seni kuda lumping ada di wilayah 
RW 02, 03, 07 dan 05,  pencak silat 
di wilayah RW 05, serta seni perkusi 
yang di wilayah RW 06.

Disinggung mengenai ke

berhasilan Kelurahan Tlogomas 
meraih juara I Lomba Kelurahan 
tingkat Nasional, Aryadi berujar ke
menangan tersebut merupakan ke
menangan bersama, kemenangan 
masyarakat.  Masyarakat Tlogomas 
sepakat bahwa kemenangan ini bu
kan merupakan akhir sebuah per
jalanan melainkan awal bagaimana 
Tlogomas menjadi lebih baik lagi.

“Kami dari kelurahan hanya 
memfasilitasi dan memoles sedikit 
saja karena memang kekompakkan 
warga Tlogomas sendiri sudah me
lekat sebagai indikator alami sejak 
dulu,” kata Aryadi.

Aryadi mengaku selama bera

da di Tlogomas sejak tahun 2007, 
 Aryadi merasa masyarakat Tlogo
mas memang sudah guyub dan 
selalu berpartisipasi tinggi terhadap 
setiap kegiatan sosial kemasyara
katan.

“Ringkasnya, masyarakat Tlo
go mas merupakan faktor terbesar 
dari keberhasilan tersebut. De
ngan dibantu pemerintah dalam 
hal memoles sedikit melalui pem
binaanpembinaan, sehingga akan 
melengkapi yang perlu dilengkapi,” 
ungkap Aryadi. “Dan apa yang 
telah kami raih ini diharapkan tidak 
hanya menjadi puingpuing atau 
kenangan semata, namun harus 
terus dilestarikan dan dikembang
kan terus,” tutupnya. (hpy)

Profil 
Kelurahan

Posyandu di Kelurahan Tlogomas.

Kegiatan menanam tanaman obat di Tlogomas.
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Kemiskinan  menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Banyak program Pemprov Jawa Timur untuk mengatasi kemiskinan, di 

antaranya melalui program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin 
Matra). Program ini merupakan kelanjutan dari program Jalan Menuju 

Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra). 

Jalin Matra 
akan Turunkan Angka akan Turunkan Angka 
Kemiskinan di Jatim
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Rofi ah (2 dari kanan) foto bersama Kepala Bapemas Jatim dan Kabid Rofi ah (2 dari kanan) foto bersama Kepala Bapemas Jatim dan Kabid 
Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bapemas (paling kiri)Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bapemas (paling kiri)
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Salah satu prioritas pro-
gram ini adalah me-
ngentas kemiskinan 
ka um perempuan yang 

hidup di bawah garis kemiskin-
an dan menyandang status ke-
pala rumah tangga, atau Kepala 
Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP). Kemiskinan berwajah 
perempuan tersebut tentu mem-
butuhkan upaya khusus dalam 
penanganannya.

Program Jalin Matra yang 
mengemban visi “Terwujudnya 
Keberdayaan dan Kemandirian 
Masyarakat Desa/Kelurahan  di 
Jawa Timur” ini tidak hanya se-
bagai upaya jangka pendek un-
tuk memberikan bantuan kepada 

KRTP, tetapi terlebih sebagai pro-
gram yang berkelanjutan dalam 
rangka untuk mengantisipasi 
adanya perangkap kemiskinan 
 (poverty trap) pada KRTP.

Gubernur Jawa Timur, Soe-
karwo, dalam peluncuran pro-
gram Jalin Matra di Gedung 
 Ne gara Grahadi, Desember 
2014, menyampaikan adanya 
kul tur masyarakat yang sulit me-
nerima perubahan merupakan 
salah satu tantangan yang harus 
dihadapi bersama. “Kemiskinan 
yang terjadi pun bisa saja karena 
kultur miskin, di mana akan dirasa 
susah untuk mengatasinya, ha-
rus didorong, harus didampingi, 
melakukan pendekatan secara in-

tens untuk memprovokasi mereka 
dengan semangat agar mereka 
mau bangkit dari keadaan yang 
ada sekarang,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang 
men jadi pilot project Jalin  Matra 
adalah Kabupaten Pacitan. 
 Indartato, Bupati Pacitan, me ne-
gaskan, melalui program penang-
gulangan kemiskin an semacam 
ini akan memberi kesempatan 
kepada warganya yang mem-
butuhkan un tuk juga merasakan 
kesejahtera an. Masyarakat Ka-
bupaten  Pacitan yang terse-
bar di 166 desa ini merasa ber-
untung dan menjadi kebanggaan 
tersendiri karena wilayahnya 
menjadi bagian yang tersentuh 

18 Edisi Januari 2015 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat meluncurkan program baru Jalin Matra.  
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program Jalin Matra.
“Saya rasa ini merupakan pro-

gram yang tepat untuk menanggu-
langi kemiskinan. Melalui Jalin 
Matra ini penduduk Kabupaten 
Pacitan yang tergolong kurang 
beruntung dari prosentase 19% 
akhirnya menurun menjadi 17% 
selama 4 tahun ini. Meskipun ti-
dak secara drastis, namun bisa 
ada perubahan secara bertahap. 
Semoga dengan program yang 
akan berjalan pada 2014 – 2018 

ini akan semakin meratakan kese-
jahteraan di sini dan masyarakat 
Jawa Timur pada umumnya,” jelas 
Indartato.

Program Jalin Matra memberi-
kan angin segar kepada Rofi ’ah, 
warga Desa Kalisat, Kecamatan 
Rembang, Kabupaten Pasuruan. 
Ibu seorang anak perempuan ini 
termasuk dalam KRTP. “Saya 
senang dan terbantu dengan 
ada nya program ini, secara khu-
sus saya sampaikan terima ka-

sih kepada Pakde Karwo yang 
telah menyalurkan bantuan demi 
kesejahteraan yang merata, khu-
susnya bagi kami kepala rumah 
tangga perempuan,” ungkapnya.

Melalui bantuan yang diterima-
nya, Rofi ah menggunakan se-
bagai modal untuk membeli 
mesin bordir. Rofi ah mengaku 
berkeingin an bisa memiliki mesin 
sendiri sehingga bisa membuka 
usaha sebagai jasa bordir untuk 
baju, mukenah dan lain-lain. (hpy)

Salah seorang bupati menandatangani 
MoU pelaksanaan Jalin   Matra dengan 
disaksikan  Gubernur dan Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur,   saat peluncuran Jalin 
Matra di Gedung Grahadi, Desember 2014.
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Kondisi Desa Pulorejo, 
Kecamatan Ngoro, Ka
bupaten Jombang, ter
golong agraris namun 

subur dengan hasil pertanian yang 
bagus. Sayangnya, seiring dengan 
hasil panen yang melimpah, ternya
ta tak seimbang dengan tingkat ke
sejahteraan petani dan buruh tani. 
Dengan adanya permodalan dise
diakan Unit Pengelolaan Keuangan 
(UPKu) “Sejahtera Raya” di Desa 
Pulorejo, para petani memanfaat
kan permodalan untuk menanam 
padi dan tanaman pangan lainnya. 
Sehingga mampu meningkatkan 
pendapatan ekonomi para petani. 

“Dengan modal pinjaman yang 
diberikan kepada buruh tani, digu
nakan untuk membeli ternak kecil 
seperti kambing dan ayam, se
hingga bisa membantu peningkat
an pendapatan keluarga,” kata Ita 
Irawati, sekretaris UPKu “Sejahtera 
Raya” kepada Gema Desa di balai 
desa setempat.

Gagasan UPKu dalam mema
jukan usahanya dapat dilihat dari 
ada nya kegiatan unit simpan pin
jam (USP). Dalam kegiatan ini, ber
tujuan meningkatkan kesejahtera an 
dan perekonomian rumah tangga 
warga desa tersebut. Menurut nya, 
sebagai pengelola pihak selalu 

UPKu Sejahtera Raya Desa Pulorejo

Memperlancar Usaha Warga, 
Mengutamakan Kelompok Masyarakat

UPKu Sejahtera 
Raya Desa Pulorejo, 
Kecamatan Ngoro, 

Kabupaten Jombang 
dikategorikan sebagai 

UPKu Berhasil. 
Keberadaannya cukup 
membantu kelancaran 
usaha warga, baik yang 
bergerak di pertanian 
maupun usaha kecil-

kecilan.

Profil 
UPKU

Pengurus UPKu Sejahtera Raya bersama Kades Pulorejo, Kec Ngoro, Jombang.
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Profil 
UPKU

berkoordinasi dengan Pemdes ser
ta selalu meminta dukungan baik 
te  naga, fikiran dan pendana an. 
“Hal ini dibuktikan dengan dipin
jam  kanya Sekretariat UPKu yang 
peng gunaanya terpisah dengan 
ke giatan lain oleh Pemdes sebagai 
sarana pendukung pelayanan kegi
atan usaha UPKu kepada Pokmas 
dan anggotanya,” katanya.

Untuk meningkatkan aktivitas 

pokmas, UPKu “Sejahtera Raya” 
memberikan perangkingan pada 
setiap pokmas dengan kategori 
ketepatan dalam pembayaran dan 
kolektabilitas setiap pokmas. Di
berikan hadiah bagi 10 peringkat 
teratas disampaikan saat RAT ta
hunan.

Respon yang baik oleh UPKu 
terhadap dukungan Pemkbat Jom
bang, dalam pemberian fasilitasi  

dalam rangka pelestarian program 
yang diselenggarakan secara rutin. 
Yakni,  berupa penyelenggaraan 
pelatihan administrasi keuangan 
Bujitu, pembinaan pokmas. Hal 
itulah yang menjadikan UPKu “Se
jahtera Raya” menjadi lebih maju. 
Bahkan, dalam perhatian Bapemas 
Provinsi Jawa Timur sebagai UPKu 
Berhasil.

Ia menjelaskan, teknik kunjung
an lapang dan bertemu langsung 
dengan anggota pokmas atau na
sabah dianggap memerlukan  du
kungan. Hal itu, dapat mencegah 
tingkat  kemacetan pinjaman. Selain 
kunjungan pokmas juga diadakan 
pertemuan dengan pokmas setiap 
3 bulan, sehingga dapat menjaring 
aspirasi pokmas dan meningkatkan 
kebersamaan dalam memajukan 
program kegiatan UPKu.

Selain permodalan dari Peme
rintah, UPKu juga menggalang dari 
simpanan sukarela dari masyara
kat atau Pokmas yang sampai de
ngan bulan Januari 2014 berjumlah 
Rp.6,735,000  ,simpanan sukarela 

Kades Pulorejo aktif memberikan semangat bagi pengembangan UPKu.

Ketua UPKu Desa Pulorejo Hestera Teguh memberikan sumbangan sosial.
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Profil 
UPKU

ini terus ditingkatkan seiring de ngan 
tingginya permintaan  kebutuhan 
modal dari calon nasabah.Dalam 
kegiatan pengelolaan usaha UPKu 
Simpan Pinjam diterapkan jasa ad
minstrasi sebesar 1,5 % tiap bulan.

“Pada  awal berdirinya UPKu Se
jahtera Raya menempati Se kretariat 
yang dipinjami   Pemdes dengan 
kondisi yang sangat sederhana 
dan bergantian de ngan ke giatan 
lain. Seiring dengan prestasi yang 
dimiliki dan ada nya pembagun an 
ruangan baru, sekarang desa di
berikan ruangan tersendiri   cukup 
bagus dan memenuhi standart 
pelayanan nasabah,” kata Ketua 
UPKu Sejahtera Raya, Hestera 
Teguh S, SPt, didampingi Soegemi 
(Bendahara).

Sejauh ini, terdapat pengem
bangan usaha Pokmas. Seperti, 
Pokmas “Gajah”. Dengan anggota 
Ahmad kolil, usaha awal berupa 
usaha penjualan ikan hias, dengan 
adanya tambahan pinjaman dari 
UPKu Sejahtera raya, ia mampu 
memperbesar usaha dengan me
nambah jenis dagangannya. Pin
jaman awal Rp500.000, pinjaman 
sekarang Rp1.500.000.

Pokmas ‘Kuda’, dengan nama 

ang gota Kaminah, jenis usaha 
per    dagangan sayur. Dengan men
dapat pinjaman dari UPKu Sejah
te ra Rayat sekarang mampu 
me nambah jumlah jenis dagangan
nya. Sehingga mampu meningkat

kan pendapatan usahanya, dengan 
jumlah pinjaman awal Rp1.000.000 
pinjaman sekarang meningkat 
Rp1500.000. 

Pokmas ’Semut’ dengan ang
gota Wasihariyah. Jenis usaha wa
rung bakso, mendapat pinjaman 
dari UPKu Sejahtera Raya seka
rang mampu membuka cabang 
tempat dagangan sehingga mampu 
meningkatkan omset daganganya 
menjadi lebih besar. Sebelumnya 
warung tersebut hanya berada 
di dusun Bodo. “Sekarang sudah 
membuka cabang di tetangga desa 
dan memiliki bangunan warung mi
lik sendiri. Hal itu dapat meningkat

kan pendapatanya. Jumlah pinjam
an awal Rp1.000.000 pinjam an 
sekarang Rp1.500.000,” kata Te
guh mencontohkan.

Selain itu, ada Pokmas ‘Kam
boja’. Dengan nama anggota Su

Aktivitas UPKU di Desa Pulorejo.

UPKU Desa Pulorejo memberikan suntikan dana bagi keterampilan warga.
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Profil 
UPKU

ningsih, jenis usaha jual sayur ke
liling. Dengan mendapat pinjaman 
dari UPKu Sejahtera Raya seka
rang mampu menambah jumlah 
dan jenis daganganya sehingga 

mampu meningkatkan pendapatan 
usahanya.  Jumlah Pinjaman awal 
Rp500.000, pinjaman sekarang 
meningkat Rp1.500.000. 

Meskipun baru berdiri pada pada 
2010 UPKu Sejahtera Raya telah 
mampu memperoleh sisa hasil 
usaha (SHU) cukup tinggi. Be
berapa kegiatan nyata yang telah 
dilakukannya. Bapemas Pemdes 
Kabupaten Jombang, selaku Se
kretariat Tetap Kabupaten selalu 
memberikan pembinaan terha
dap UPKu dengan memberikan 
fasilitasi pelatihanpelatihan. Hal 
itu dimaksudkan untuk menjaga 
Kelestarian Program dan menin
gkatkan Sumber Daya Manusia 
sebagai pengelola UPKu.

Pada awal berdiri UPKu jum
lah pokmas yang bisa terlayani 
dari modal usaha sebanyak 12 
Pokmas, dengan jumlah anggota 
peminjam 109 orang. Hingga 
sekarang me ngalami peningka
tan menjadi 23 pokmas dengan 
anggota 210 orang yang berasal 
dari Rumah Tangga Miskin  Ber
potensi. “Dari jumlah peminjam 
aktif , terdapat anggota yang 
mempunyai jenis kegiatan usaha 

Industri pembuatan emping melin
jo, mlijo, warung, pedagang bakso 
dan jajanan keliling, Kerajinan dan 
Petani,” kata Teguh, didampingi 
Kades Pulorejo.

Dari Jumlah 198 RTMB yang 
ada di Desa Pulorejo merupakan 
target utama yang akan dibiayai 
permodalan usaha oleh UPKu. 
Bahkan, sekarang sudah dapat 
mela yani pinjaman melebihi target 
jumlah RTMB yaitu 210 orang pe
minjam. Kini, jumlah pinjaman yang 
diberikan oleh UPKu kepada Pok
mas  tertinggi Rp12.500.000 dan 
pinjam an terendah Rp5.500.000. 
Jumlah pinjaman yang pernah 
diberikan pada tahun pertama 
Rp65.535.000 dan Jumlah pinjam
an saat ini Rp149.573.000.

Menurut Teguh, aktivitas seka
rang merupakan pengabdian yang 
diberikan kepada desa tempat kela
hirannya. Sementara dia sendiri 
mempunyai usaha pengembangan 
jamur yang berhasil. “Jadi, secara 
pelan posisi saya sebagai ketua 
juga kita alihkan. Sedang saya 
akan mengabdi di desa dengan po
sisi lain,” tutur Teguh, mengakhiri. 
(yad/abah sugeng) Kegiatan ekonomi warga di Desa Pulorejo.

Pelayanan UPKu Sejahtera Raya Desa Pulorejo.
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Edisi  Mei 2014

Warta

Warga Desa Keper 
Kabupaten  Sidoarjo 
b e r s a m a  s a m a 
me lakukan kerja 

bhak ti bersihbersih desa, Ka
mis (25/12/2014). Kerja bakti ber
samaan dengan peletakan batu 
pertama dimulainya pembangun
an infrastruktur Desa Keper Kec 
Krembung dari Program PLPBK 
(Penataan Lingkungan Pemukiman 
Berbasis Komunitas).

Warga Keper bergembira dan 
mensyukuri turunnya Bantuan 
Lansung Masyarakat (BLM) tahap 
kedua senilai Rp. 850 juta. Adapun 
BLM tahap pertama senilai Rp. 150 

juga sukses dibuat kegiatan pro
gram yang sama.

Tampak hadir dalam kegiatan 
itu, Kabid. Pemberdayaan Ma
syarakat BPMPKB Kab. Sidoarjo 
Sri Rukiyati, jajaran Muspika Kec. 
Krembung, dan juga tamu lainnya.

“Saya cukup senang dan ter
haru melihat sambutan warga yang 
responsif dengan program pem
bangunan,” puji Sri Rukiyati disela
sela acara peletakan batu pertama 
pembangunan saluran air Desa 
Keper.

Wanita yang akrap disapa Bu 
Ugik menambahkan, antusiasme 
dan partisipasi yang luar biasa dari 

warga ini, tentu akan membuat 
Pemkab Sidoarjo akan lebih se
mangat memberi perhatian kepa
da desa. “Semoga program untuk 
kemajuan di pedesaan, terus ada,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Indra Dwi Wi
bowo dari Tenaga Ahli Pemasaran 
Desa Keper berharap, program 
pembangunan yang dibarengi ge
byar acara bazar ini, bisa mampu 
menjalin kemitraan yang massif 
dengan pemerintah dan swasta. 
“Saya setuju dengan Bu Ugik yang 
ingin program pembangunan pede
saan, terutama di Desa Keper, 
bekelanjutan,” harapnya. (*)

Sambut Program PLPBK, 
Warga Keper Bersih-bersih Desa
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Opini

Tidak ada langkah ser
ibu tanpa dimulai dari 
langkah satu. Pesan in
spiratif motivator ulung 

Andrie Wongso ini tampak
nya menemukan relevansinya 
manakala disandingkan dengan 
pelaksanaan Rembug Warga Ta
hunan (RWT). RWT sebagai per
tanggunggugatan LKM kepada 
masyarakat menjadi embrio ber
semainya demokrasi lokal. Pun, 
RWT sebagai instrumen penting 
untuk melakukan evaluasi bersa
ma kepada LKM itu. Tentu, RWT 
ini tidak sekedar menjadi rutini
tas tahunan yang miskin orien tasi 
dan substansi. Oleh karenanya, 
pelaksanaan RWT akan kehilan
gan makna hakikinya jika hanya 
dilaksanakan untuk menggugur
kan kewajiban siklus semata. 
Lebih dari itu, RWT menjadi media 
warga dalam melahirkan gagasan 
genuine, memupuk toleransi, bah
kan beradu argumentasi bersama 
warga sebagai wujud cintanya ke
pada LKM.

Kiranya gagasan Robert N. 
Dahl menjadi pijakan kokoh bagi 
kita bahwa RWT dan demokrasi 
ibarat dua sisi uang yang tidak 
bisa dipisahkan. Dahl, dengan ide 
progresifnya mengatakan bahwa 
ada tujuh prinsip dalam demokra
si: (1) kontrol terhadap keputusan 
pre siden, (2) pemilihan yang teliti 
dan jujur, (3) hak dipilih dan (4) me
milih, (5) kebebasan menyatakan 
pendapat tanpa  ancaman, (6) ke
bebasan mengakses informasi, 
(7) kebebasan berserikat (baca: 

Zubair.2010).
Pandangan Dahl ini kompatibel 

dengan salah satu prinsip pelak
sanaan RWT. RWT menjadi pang
gung warga yang bebas melaku
kan kritik, kontrol, terhadap LKM 
sebagai lembaga publik. Oleh 
karenanya, spirit pelaksanaan 
RWT itu sematamata bukan 
rutini tas tanpa makna.

Pun, dalam pelaksanaan RWT 
ada hal penting yaitu kegiatan 
tinjauan partisipatif. Dimana kegi
atan ini merupakan tinjauan ulang 
terhadap kegiatan LKM selama 
satu tahun anggaran. Kegiatan 
ini dapat menumbuhkan sema
ngat dan proses pembelajaran 
dari anggota LKM terhadap kiner
ja LKM. Selain itu, mendorong 
terjadinya kontrol sosial terhadap 
programprogram kegiatan dan 
menilai kinerja keuangan dari 
sektre taris dan UPK. Tinjauan 

partisipatif merupa kan audit sosial 
yang dilakukan oleh  masyarakat. 
Jika dilakukan dengan baik dan 
benar, maka pelaksanaan RWT 
akan melahirkan ide dan program 
kerja LKM yang cemerlang pada 
tahun berikutnya. RWT bukan fo
rum warga untuk  melahirkan kepu
tusan dan perencanaan semata
mata memenuhi target. Le bih dari 
itu, RWT dapat memba ngun ma
syarakat yang demokratis.

Tinjauan ulang ini, memung
kinkan untuk diarahkan meraih 
halhal yang bisa di pelajari bagi 
masa depan LKM. Setiap keber
hasilan yang diraih dan ham
batan yang ditemui semuanya 
dijadikan pembelajaran bagi pro
gram untuk ke depan. Rembug 
Warga Masyarakat (RWT) ba
rangkali sudah sering diperbin
cangkan atau sering dimuncul
kan dalam tulisan di media ini. 
RWT yang dilaksanakan pada 
akhir tahun, sering terlewatkan 
sehingga dilaksanakan setelah 
bulan Desember. Akan tetapi, di 
Kabupaten Nganjuk kegiatan ini 
sudah tuntas seratus persen di 
Bulan Desember.

Rembug Warga Tahunan 
(RWT), yang merupakan forum 
untuk pengambilan keputusan ter
tinggi dari masyarakat juga meru
pakan wujud dari kedaulatan ma
syarakat untuk melakukan kontrol 
atau pengawasan terhadap se
buah lembaga (LKM) yang diberi 
amanah oleh masyarakat. Di fo
rum inilah LKM menyampaikan 
semua kegiatan baik yang ber

Rembug Warga Tahunan 
dan Tantangan Demokrasi Lokal

Oleh:Merry Christina, 

Oleh:Merry Christina
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hubungan dengan TRIDAYA mau
pun dengan keuangan. Bahkan 
juga sebagai ruang publik (public 
sphere) guna menyelesaikan dan 
memecahkan permasalahan se
cara bebas demi terwujudnya ke
sejahteraan sosial.

Melalui RWT ini dilakukan prin  
sipprinsip; tran sparan si, de  mo   
krasi, partisipasi,  akuntabi litas. 
Oleh karena itu LKM diharapkan 
mampu secara optimal menga
komodasi aspirasi dan kebu tuh an 
masyarakat. Meminjam Hardja
soe mantri mengenai transparansi 
(2003) bahwa, seluruh proses pe
merintah, lembagalembaga, dan 
informasi perlu dapat diakses oleh 
pihakpihak yang berkepentingan, 
dan informasi yang tersedia harus 
memadai agar dapat dimengerti 
dan dipantau. 

Dari sinilah sebenar nya 
transparansi dibangun atas in
formasi yang bebas dan terbuka. 
Bisa diakses oleh siapapun yang 

membutuhkan dengan tanggung
jawab memberikan informasi 
benar.

Kemudian konsep demokra
si. Sementara Abraham Lincoln 
me ngatakan demokrasi adalah 
pemerintah dari rakyat, oleh  rakyat 
dan untuk rakyat. Maka dari itu, di 
kegiatan RWT inilah masyarakat 
dapat memberikan penilaian ter
hadap kinerja LKM dan aturan
aturan yang selama ini digunakan 
untuk melaksanakan kegiatan. 
Demokrasi yang terbentuk dari 
ruang lingkup yang kecil/lokal/ke
lurahan akan membawa pe ngaruh 
yang positif terhadap ruang ling
kup yang besar  seperti Kabu
paten sampai dengan propinsi. 
RWT yang merupakan miniatur 
demokrasi lokal akan dapat men
ciptakan masyarakat taat yang 
berdampak pada kesejahteraan 
masyarakat. Masyarakat dan LKM 
bisa saling menjaga kepercayaan 
yang diberikan sehingga mem

perkuat modal sosial dan prisip 
transparansi dan akuntabilitas.

Konsep partisipasi, keterli
batan masyarakat sangat penting 
dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung melalui lembaga per
wakilan yang dapat menyalurkan 
aspirasinya. Partisipasi tersebut 
dibangun atas dasar kebebasan 
berasosiasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruksif.

Akuntabilitas yang berarti per
tanggugjawab atau keadaan un
tuk diminta pertanggungjawaban, 
menyajikan dan melaporkan se
gala aktivitas dan kegiatan kepa
da masyarakat sebagai pemberi 
amanah yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta per
tanggungjawaban tersebut.

Semoga RWT ini menjadi pi
jar yang bisa memberikan ca
haya dalam menumbuh suburkan 
praktik demokrasi lokal yang lebih 
baik. (www.p2kp.org)

Opini
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Alat
Alatalat yang digunakan untuk 

pembuatan alat pemarut kelapa 
sistem pedal ini antara lain adalah 
mesin las, mesin bubut, mesin bor, 
gergaji, dan obeng.

Bahan
Bahan yang digunakan adalah 

buah kelapa yang sudah dikupas 

dari kulitnya, kayu balok, 
kayu papan, pelak, sproket, 
rantai, pedal, paku, poros, 
bantalan, dan mur baut.

Cara kerja  pemarut
 kelapa yang sudah dku
pas dari kulitnya disiapkan 
didalam bak penampung.
 Silinder digerakkan de
ngan mengayuh pedal
 Potongan kelapa dima
sukkan kedalam lubang 
pemasukkan dan selan
jutnya hasil parutan di

tampung pada penampung yang 
telah dsiapkan.

 Alat dibersihkan setelah semua 
selesai

Ada beberapa manfaat yang 
bisa kita dapatkan dari alat 
pemarut kelapa sistem 

pedal ini dan yang paling menonjol 
yaitu lebih efesien dan murah. Hal 
ini disesbkan karena alat ini dibuat 
dengan menggunakan peralatan 
rumah tangga yang sudah tidak 

terpakai lagi. Alat ni dioperasikan 
dengan cara di kayuh sehingga 
tdak memerlukan energi listrik dan 
tenaga manusia yang dipakai lebih 
sedikit di bandingkan pemarut ke
lapa tradisional yang biasa dipakai.

Alat Pemarut 
Kelapa 

Sistem Pedal

Teknologi 
Tepat Guna
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Ensiklopedia

Pulau Tonduk, Keca
matan Raas, Kabupaten 
Sumenep, Jawa Timur, 
merupakan tanah yang 

dimaksud. Di sini hanya ada satu 
desa saja yaitu Desa Tonduk. Pu
lau yang terletak di gugusan Kepu
lauan Kangean di sisi timur Pulau 
Madura ini memperoleh predikat
nya garagara tradisi merantau bagi 
para lelaki sehingga yang tertinggal 
di pulau ini mayoritas perempuan 
dan anakanak.

Dari jumlah penduduk yang di

Kisah 
Haru 
Pulau 
Puteri

Pernah mendengar cerita rakyat tentang pulau yang 
dihuni oleh perempuan saja? Rupanya pulau demikian 

bukan sekadar dongeng belaka. Di Indonesia ada pulau 
dengan sebutan Pulau Puteri karena penduduknya 

mayoritas perempuan.
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taksir hanya 3.500 jiwa, 65%nya 
pergi merantau.Lakilaki biasanya 
merantau dalam kurun waktu tiga 
bulan hingga setahun. Bahkan, 
ada yang tidak kembali karena 
mengalami kecelakaan laut. Ke
banyakan sebagai nelayan tradisi
onal teripang, sementara sisanya 
berdagang. Mereka merantau ke 
berbagai tempat di seluruh Indone
sia, mulai dari Aceh, Bangka, Jawa, 
Maluku, hingga Papua.

Lalu, bagaimana nasib para 
perempuan? Bagaimanapun, me
reka dengan setia menunggu 
suami nya pulang sambil bekerja 
membuat manik atau kapur dari 
batu. Bisa dimaklumi karena di la
han yang diperkirakan hanya se
luas 7x2 km2 ini tanahnya tandus 
sehingga jika pun bercocok tanam, 
hanya dilakukan setahun sekali 
saat musim penghujan.

Bagi nelayan yang merantau, 
banyak di antara mereka yang ber
nasib malang karena cacat seumur 
hidup. Ini disebabkan sebagai ne
layan teripang tradisional, mereka 
menyelam tanpa pengaman. “Yang 
meninggal sudah puluhan bahkan 
ratusan orang, begitu pula yang ca
cat hidup lumpuh. Saat ini, masih 

ada sekitar 23 orang yang tersisa 
cacat seumur hidup,” tutur seorang 
warga.

Tetapi bukan berarti orang
orangnya hidup dalam kemiski
nan. Di Pulau Puteri sangat lum
rah ditemui rumahrumah megah. 
Kabarnya ini berkat mata penca
harian sebagai pencari teripang 
yang konon harganya mencapai 
Rp 1 juta/kg. Mungkin inilah yang 
menyebabkan warganya tidak jera 
menjadi nelayan teripang walau 
berisiko tinggi.

Sayangnya rumahrumah ini 

tam pak sepi karena sering ditinggal 
merantau pemiliknya. Yang pasti mo
men pulang kampung saat lebar an 
adalah yang paling dinanti untuk ber
kumpul bersama keluarga.

Listrik belum sampai menerangi 
Pulau Puteri. Masyarakat setem
pat biasanya mengandalkan mesin 
genset dan tenaga surya. Semen
tara untuk komunikasi menggunak
an ponsel terpaksa mengandalkan 
sinyal dari tower komunikasi ter
dekat yang berdiri di Pulau Raas.

Tak hanya cerita haru yang di
miliki Pulau Puteri. Pulau ini me
miliki keelokan tersendiri dengan 
pasir putih yang mengelilinginya. 
Namun sayang, menurut warga, 
tanah di pulau ini mulai menyusut 
akibat abrasi yang terjadi puluhan 
tahun.

Untuk mencapai Pulau Puteri 
hanya diperlukan waktu ± 30 menit 
saja dari dermaga Pulau Raas de
ngan menaiki kapal kecil.

Warga Desa Tonduk memper
cayai bahwa desa mereka adalah 
tanah yang damai. Terbukti dengan 
belum adanya pertikaian hingga 
terjadi pertumpahan darah sejauh 
ini. Bahkan kabarnya, seorang 
penjahat pun akan kehilangan sifat 
brutalnya ketika menginjak Pulau 
Puteri. (ins/rin)

Ensiklopedia
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Tips 
Sehat

Anda juga tidak langsung 
mengalami keropos tulang 
atau buta jika kekurangan 
kalsium atau tidak makan 

makanan yang me ngandung vita
min A, namun secara perlahan tubuh 

akan menunjukkan “protes” dengan 
cara membuat tubuh mudah sakit
sakitan atau malah terkena penyakit 
anehaneh. Untuk menghindari hal 
ini, tentu saja caranya adalah de
ngan me ngubah gaya hidup tidak 
sehat tersebut. Salah satu yang pal
ing mudah adalah mengubah minu

man Anda.
Minuman terbaik adalah minum

an yang netral, yaitu air putih. Ja
dikan air putih sebagai minuman 
harian dan utama dalam hidup 
Anda, dilansir dari news.health.

com. Minuman bersoda atau minu
man diet mungkin menggairahkan, 
namun memiliki banyak kalori dan 
gula buatan yang bisa membuat 
gemuk.

Menurut sebuah studi di Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, 
orangorang yang menerapkan 

kebiasaan minum air putih dalam 
keseharian mereka cenderung me
miliki pola makan sehat secara ke
seluruhan, termasuk lebih banyak 
serat, sedikit gula, dan lebih sedikit 
makan makanan berkalori tinggi.

Cara menerapkannya, cukup 
sediakan selalu 1 gelas air putih 
di samping tempat tidur Anda, dan 
minum segera saat Anda bangun ti

dur, begitu pula saat sebelum tidur. 
Biasakan untuk membawa botol mi
num ke mana pun Anda pergi. Jika 
bosan, Anda bisa membuat infused 
water yang segar untuk air putih bi
asa.

Bagaimana? Siap memulai 
reso lusi sehat Anda tahun ini?

Banyak orang dewasa saat ini yang gampang sekali sakit dan banyak datang ke 
dokter untuk memeriksakan keadaan tubuhnya. Hal ini banyak dipicu oleh gaya 

hidup yang tidak sehat dan mengabaikan banyak saran untuk menjaga kesehatan. 
Tubuh memang tidak didesain dengan cepat drop dan gampang sakit.  

Solusi Sehat Tahun Ini: 
Selalu Utamakan Air Putih
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Pada pertemuan ini dilak
sanakan bazaar yang me
nampilkan produkproduk 
hasil karya para ibuibu 

Dharma Wanita Bapemas yang ter
diri atas bros bunga, bros rajut, hi
jab, busana muslim, olahan maka
nan yang dijual secara murah bagi 
anggota dan karyawan Bapemas. 

Masih satu rangkaian dengan 

pertemuan tersebut, diisi 
dengan kegiatan workshop 
tentang “Mengenal dan 
Memanfaatkan Toga” yang 
dipandu oleh Ibu Wintarti 
Rachmad Nugroho. Work-
shop ini dimaksudkan un
tuk menambah pengetahu
an ibuibu anggota Dharma 
Wanita Bapemas.

Dalam pertemuan ini 
juga diberikan penghargaan 

bagi pelajar putra/putri Pegawai Go
longan II di lingkungan Bepemas 
yang bertujuan untuk memotivasi 
semangat belajar putra/putri ter
sebut, serta pelepasan salah satu 
Pengurus Dharma wanita yang 
menjalani purna tugas, yaitu Anik 
Anggorowati. 

Beberapa macam tanaman toga 
yang ada di sekitar lingkungan kita 
bermanfaat bagi kesehatan, antara 
lain:

Anggota DWP Bapemas 
Mengenal dan Manfaatkan 

Tanaman Toga
Dalam rangka memupuk 
tali silaturahmi di 
kalangan anggota Dharma 
Wanita Persatuan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, 
pada 16 Januari 2015, telah 
dilaksanakan pertemuan 
rutin bertempat di kantor 
Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. 

Manfaat wortel
a. Mengobati mata kering

Ambil 2 buah wortel, cuci bersih lalu parut, tambahkan 2 sendok air 
matang, peras untuk diambil airnya lalu diminum

b. Menghilangkan flek hitam bekas jerawat
Ambil 1 buah wortel diparut/diblender kemudian dibuat masker pada wa
jah, tunggu sampai kering kemudian bilas dengan air hangat

Pemberian tali asih dari Ketua DWP Bapemas kepada Anik Anggorowati.

Pemberian tali asih dari Ketua DWP Bapemas 
kepada Anik Anggorowati.
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Manfaat Daun Binahong
Mengobati penyakit luar, antara lain:

 Mengobati rheumatik
 Mencegah sakit pinggang
 Menghaluskan kulit
 Menyembuhkan luka

Cara pengobatan penyakit luar yaitu:
Ambil daun dan batang binahong ditumbuk halus kemudian dioleskan 
pada bagian yang sakit/luka, misalkan luka memar karena terjatuh, 
karena kena api, rheumatik, pegal linu, nyeri urat dan menghaluskan 
kulit.

Cara pengobatan penyakit berat, yaitu:
Ambil beberapa daun binahong dikunyah hingga halus atau dimasak 
dengan segelas air kemudian diminum beserta ampasnya atau lebih mu
dahnya dijadikan jus atau diblender, misalkan untuk penyakit :

l Batuk/muntah darah, paruparu bolong dan gagar otak ringan/berat:  
  10 lembar daun diminum setiap hari
l Kencing manis : 11 lembar daun diminum setiap hari
l Sesak nafas & radang ginjal : 7 lembar daun diminum setiap hari
l Luka akut/menahun : 12 lembar daun diminum setiap hari
l Patah tulang & eksim kulit hari : 1020 lembar daun diminum setiap  
   hari
l Darah rendah: 8 lembar daun diminum setiap hari

Cara pengobatan penyakit ringan, yaitu :
1. Setelah operasi/bedah : 20 lembar daun diminum setiap hari
2. Setelah bersalin : 7 lembar daun diminum setiap hari
3. Luka bakar : 10 lembar daun diminum setiap hari
4. Usus bengkak : 3 lembar daun diminum setiap hari
5. Menjaga stamina : 1 lembar daun diminum setiap hari
6. Jerawat : 8 lembar daun diminum setiap hari

Manfaat 
Daun Sirih
 a. Mengobati alergi

Ambil 6 lembar daun sirih, 
satu potong jahe kuning, dan 
1 – ½ sendok teh minyak kayu 
putih kemudian ditumbuh 
sampai halus lalu digosok
kan pada bagian tubuh yang 
gatal.

b. Pembengkakan gusi
Ambil 56 lembar daun sirih, 
direbus dengan 3 gelas air 
sampai mendidih kemudian 
angkat dan saring tambahkan 
garam sedikit setelah dingin 
gunakan untuk berkumur 3x 
sehari

c. Radang tenggorokan
Ambil 3 Lembar daun sirih 
direndam pada segelas air 
panas setelah dingin guna
kan untuk berkumur dengan 
kepala menengadah keatas 
sampai airnya kepangkal 
tenggorokan lakukan 3x se
hari

Manfaat 
daun salam
a. Penyakit kencing manis

Ambil 7 – 15 lembar daun salam 
segar dicuci lalu direbus de
ngan 3 gelas air sampai tersisa 
satu gelas setelah dingin kemu
dian diminum sekaligus sebelum 
makan lakukan 2x sehari

b. Menurunkan kadar kolesterol
Ambil 10 – 15 lembar daun 
salam segar dicuci lalu direbus 
dengan air sampai tersisa satu 
gelas setelah dingin disaring dan 
diminum sekaligus lakukan di 
malam hari sebelum tidur setiap 

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
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Manfaat daun cincau
(Ambil 2 genggam daun cincau dicuci bersih blender dengan 
3 gelas air matang dan saring, diamkan 15 menit kemudian 
dapat diminum)

a. Menurunkan kolesterol
b. Meredakan panas dalam

Dharma  
Wanita

Manfaat 
daun kemangi
a. Mengobati panu

Ambil segenggam daun kemangi cuci bersih 
ditumbuk halus beri sedikit air kapur sirih, 
gosokkan ramuan ini pada kulit yang berpa
nu, lakukan 2x sehari

b. Mengobati sariawan
Ambil 50 helai daun kemangi cuci bersih lalu 
dikunyah sampai halus selama 2 – 3 menit 
dan telan kemudian minum air hangat laku
kan 3x sehari

Manfaat daun sirsat
a. Pengobatan kanker

Ambil 10 – 15 lembar daun sirsat, rebus dengan 3 gelas 
air sampai mendidih sisakan hingga 1 gelas saja setelah 
dingin, saring lalu diminum 3x sehari

b. Tumor
Ambil 15 – 20 lembar daun sirsat, rebus dengan 3 gelas air 
sampai mendidih, sisakan hingga satu gelas saja setelah 
dingin, saring lalu diminum 3x sehari

c. Diabetes
Ambil 10 – 15 lembar daun sirsat, rebus dengan 2 gelas 
air, sisakan hingga satu gelas saja, dinginkan kemudian 
disaring baru diminum

d. Asam urat
Ambil 7 – 10 lembar daun sirsat rebus dengan 2 gelas air 
sisakan hingga 1 gelas saja, setelah dingin saring lalu di
minum 2x sehari

e. Tekanan darah tinggi
Ambil 7 lembar daun sirsat dan rambut jagung manis 
(muda) dari 3 buah jagung lalu direbus dengan 2 gelas air 
hingga tersisa satu gelas saja, setelah dingin disaring ke
mudian diminum 3x sehari

hari
c. Menurunkan darah tinggi

Ambil 7 – 10 lembar daun 
salam segar dicuci lalu di
rebus dengan 3 gelas air 
sampai tersisa 1 gelas 
setelah dingin disaring dan 
diminum sehari 2x masing
masing ½ gelas

d. Sakit maag
Ambil 15 – 20 lembar daun 
salam segar dicuci kemu
dian direbus dengan ½ liter 
air sampai mendidih sela
ma 15 menit setelah dingin 
diminum airnya, lakukan 
setiap hari sampai rasa 
sakitnya hilang.

Manfaat bayam merah
a. Menanggulangi hipotensi (darah rendah)

(Ambil segenggam daun bayam merah, tam
bahkan 3 ruas kunyit yang dicuci bersih, ked
ua bahan diblender dan diperas ambil airnya, 

kemudian tambahkan 
madu, jeruk nipis lalu di
minum lakukan secara 
rutin setiap hari)

b Menghilangkan getah 
bawang pada tangan
(Ambil jeruk nipis seiris 
lalu usapkan pada tangan 
yang terkena getah, ke
mudian bilas dengan air 
bersih)

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 

Pemanfaatan daun cincau mejadi olahan 
makanan yang bergizi dan menyegarkan.

Bazaar hasil kerajinan 
anggota BWP Bapemas.



34 Edisi Januari 2015 

Agar dapat memanfaatkannya dengan maksimal 
dan memperoleh keberhasilan, kenalilah dan 
taklukkan waktu. Hindari melakukan kesalahan 
yang berpotensi Anda lakukan berikut.

Bangun Siang
Bangun pagi memberi kesempatan bagi kita untuk 

mempersiapkan hari dengan lebih matang. Kita juga punya 
cukup waktu untuk olahraga dan sarapan. Orang terke
nal, sebut saja Howard Schultz, sosok di balik suksesnya 
Starbucks, hampir setiap hari bangun pukul 04.30. Richard 
Branson, pendiri Virgin Group yang membawahi setida
knya 400 perusahaan, juga bangun pukul 05.45 setiap pagi 
untuk melakukan olahraga harian. Tim Cook, CEO Apple, 
mengawali hari dengan bangun pukul 4.30.

Jika kita generalisasi, orangorang sukses tersebut ter
biasa bangun pagi. Yang tak kalah penting, bangun pagi 
ternyata dapat mengurangi tingkat stres harian. Jadi, masih 
berpikir ulang untuk bangun pagi?

Terlalu Gila Kerja (Workaholic)
Kebiasaan lembur memang tak masalah, terutama un

tuk merampungkan pekerjaan dengan tenggat waktu ketat. 
Namun, tubuh memiliki hak asasi beristirahat yang cukup 
agar stabilitas motivasi dalam bekerja terjaga. Karena se
tiap orang memiliki stamina spesifik terhadap tekanan, 
yang paling baik adalah menemukan pola kerja Anda dan 
memaksimalkannya dengan istirahat yang efektif, sesuai 
kebutuhan.

Fokus pada Hal yang Salah
Jika sudah memiliki tujuan, fokuslah! Jadilah produktif 

untuk mencapai target yang telah Anda tetapkan tersebut. 
Susun daftar prioritas dan kerjakan hal yang benarbenar 
penting. Melakukan halhal yang melenceng dari tujuan 
dan citacita hanya akan memperlambat Anda mencapai 
target. Dengan bekerja efektif maka masalah yang akan 
Anda hadapi lebih sedikit. Bahkan melatih Anda menjadi 
ahli dalam mencari solusi tepat menghadapi hambatan 
yang berkaitan dengan karier.

Terlalu Perfeksionis
“Jika seseorang menawarkan kesempatan menakjub

kan padamu, namun kamu tidak yakin bisa melakukan
nya, katakan ya‒lalu pelajari caranya kemudian!” – Richard 
Branson.

Untuk dapat mengerjakan sesuatu, jangan tunggu sam
pai Anda benarbenar yakin bisa melakukannya. Apabila 
kesempatan emas yang Anda tunggutunggu datang, am
bil saja karena kesempatan tidak datang dua kali. Maju ke 
depan dan lakukan saja semaksimal yang Anda bisa saat 
ini. Nanti pasti ada saat untuk menyempurnakan semuan
ya. Beranilah!

Tidak Punya Rencana atau Gambaran   
Masa Depan

Memikirkan masa depan tentu membuat kita penasa
ran dan beranganangan. Akan jauh lebih baik jika masa 
depan tersebut kita semati dengan citacita, dan angan
angan tadi Anda substitusi dengan rencanarencana untuk 
mewujudkan citacita tersebut.

Tetapkan jangka waktu di masa depan dimana Anda 
akan menemui target tersebut. Dengan begitu mulai saat 
ini anda akan terpacu untuk melakukan sesuatu untuk 
mendekati kepastian pencapaian citacita. Setidaknya saat 
ini Anda bisa pastikan bahwa waktu Anda akan terisi den
gan halhal berguna dan bermanfaat. Tidak perlu muluk
muluk untuk membuat rencana A, B, C, hingga Z. Lakukan 
saja saat ini! Rencana cadangan akan Anda temui ketika 
telah menjalani dan mengenali benar tujuan Anda.

Waktu hanya dapat maju, tanpa dapat diputar mundur. 
Hanya masa depan yang dapat kita ubah. Jadi mulailah 
melakukan halhal terbaik dan bermanfaat dalam hidup 
Anda mulai detik ini! (ins/rin)

5 Kesalahan 
Memanajemen Waktu 

yang Berpotensi 
Anda Lakukan

Waktu adalah salah satu kunci yang dapat kita 
manfaatkan untuk mencapai target kesuksesan 

dalam karier dan semua aspek kehidupan. 
Namun ibarat pedang bermata dua, apabila 

lalai dalam menggunakannya, waktu bisa 
membunuh kita.

Tips 
Karier
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Pada intinya masakan ini 
terdiri dari bahan utama 
daging dan cabai. Seperti 
namanya, “lombok ketok” 

yang berarti “cabai terlihat”, cabai 
merah dan cabai hijau besar diiris 
lebarlebar sehingga terlihat.

Tertarik mencobanya? Berikut 
kami sajikan resep hidangan Kera
ton Yogyakarta ini.

Bahan:

300 g daging tetelan/sandung 
lamur, rebus hingga empuk, 
potongpotong kecil

5 butir bawang merah, iris tipis
3 siung bawang putih, iris tipis
2 lembar daun salam

2 cm jahe, memarkan
2 cm lengkuas
2 buah cabai merah besar, po

tong bulat
2 buah cabai hijau besar, potong 

bulat
2 buah tomat hijau, potong kecil

kecil
200 mL air kaldu rebusan daging
1/2 sendok makan gula merah
2 sendok makan kecap manis 

(sesuai selera)
1 sendok teh kaldu sapi bubuk 

atau garam sesuai selera

Cara Membuat:

  Tumis bawang merah dan 
bawang putih hingga matang.

  Masukkan daun salam, jahe, 
dan lengkuas, tumis hingga 
harum.

  Masukkan daging, air kaldu 
dan bumbubumbu lain.

  Masak dengan api kecil hing
ga bumbu meresap dan kuah 
menyusut. 

  Masukkan irisan cabai merah, 
cabai hijau, dantomat hijau, 
aduk sebentar hingga cabai 
dan tomat layu. 

  Cicipi rasanya, koreksi bumbu 
sesuai selera. Sajikan dengan 
nasi hangat.

Jadi intinya masakan ini adalah 
tumisan daging yang dimasak de
ngan bumbu mirip osengoseng ke
cap atau asemasem daging. Tetapi 
tanpa kuah karena dimasak agak 
lama hingga kuahnya menyusut.

Hidangan ini cocok sebagai lauk 
santap malam atau sarapan seke
luarga. Resep yang simpel, pasti 
mudah diaplikasikan. (ins/rin)

Daging Lombok Ketok 
adalah salah satu 

hidangan yang biasanya 
disajikan di lingkungan 

Keraton Yogyakarta. 
Konon, masakan sedap 

ini merupakan salah satu 
favorit Sultan.

“Daging Lombok Ketok” 
Khas Keraton Yogyakarta

Resep
Masakan
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Perayaan M
aulid N

abi di daerah B
anyuw

angi dengan daerah yang lain berbeda. D
i B

anyuw
angi terdapat .’Jodang’ dan tradisi ‘endog-endog’ atau yang biasa di sebut 

perayaan telur-teluran. Tradisi endog-endog an adalah sebuah ritual yang m
enggunakan m

edia telur sebagai m
edia dakw

ah. Seperti tam
pak dilakukan para sisw

a SM
A di 

daerah tersebut.


