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Gema Desa adalah 
majalah  yang diterbitkan 

setiap bulan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur. 
Penerbitan majalah ini 

dimaksudkan untuk  memberikan 
informasi tentang 

pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur 

secara lebih komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 
dan pemikiran yang kritis 
seputar pemberdayaan 
masyarakat dan gender.
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Surat  
Redaksi

Penguatan 
Pasar 

Tradisional

Program pemberdayaan ma-
syarakat menuju terwujudnya 
masyarakat yang berdaya  dan 
mandiri saat ini lebih diarahkan 
pada pemberdayaan masyara-

kat desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
telah menggariskan berbagai kebijakan 
yang tertuang  dalam berbagi program ke-
giatan pemberdayaan, baik program yang 
sifatnya fisik maupun program yang bersifat 
motivatif. Seperti, pelaksanaan Lomba Pa-
sar Desa yang terselenggara untuk pengu-
atan keberadaan pasar tradisional di tengah 
persaingan global dan menjamurnya pasar-
pasar swalayan.

Pemerintah, melalui Badan Pemberda-
yaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur, bertindak sebagai fasilitator terhadap 
kegiatan masyarakat,  sedangkan pelaku 
dan subyek pembangunan pada hakekatnya 
adalah masyarakat itu sendiri. Kemandirian 
rakyat, di tengah-tengah kondisi krisis global 
yang terjadi saat ini merupakan kekuatan 
vital  bagi pemerintah untuk tetap bertahan 
dan eksis dalam menjaga kelangsungan 
hidupnya.

Dalam laporan utama Gema Desa kali 
ini, sengaja mengangkat digelarnya Lomba 
Pasar Desa se-Provinsi Jawa Timur 2015. 
Apalagi, Tim Penilai telah melakukan penin-

jauan lapangan alias pembuktian nyata dari 
penilaian adiminstrasi dan penilaian pre-
sentasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Terkait dengan pelaksaan lomba pasar desa 
ini, khususnya tim penilai lomba, bekerja 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 
Sehingga, menjadi harapan kita bersama, 
kegiatan ini benar-benar mampu menjadi 
ajang dalam mengukir prestasi bagi desa 
yang memang dan pantas untuk meraihnya.

Nilai-nilai objektifitas  harus menjadi lan-
dasan pokok dalam pelaksanaan penilaian, 
hindari nepotisme, yang dapat menurun-
kan semangat  para peserta lomba. Itulah 
agaknya yang menjadi tekad Tim Penilai dari 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. Pasar memi-
liki peran penting untuk menyokong pereko-
nomian masyarakat. Karena itu, pasar desa 
harus dikembangkan dan  kita ramaikan. 

Ada delapan nominator pasar terbaik da-
lam Lomba Pasar Desa 2015. Nah, pasar 
desa mana saja, itulah yang juga disajikan 
dalam laporan Gema Desa kali ini. Dilengka-
pi juga laporan tentang desa dan kelurahan 
yang berprestasi, serta kegiatan Dharma 
Wanita Persatuan di lingkungan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur yang mendukung pro-
gram BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat), dengan menggelar basar.

Selamat membaca!
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Laporan
Utama

Pasar desa sebagai lem-
baga ekonomi dapat me-
ningkatkan pendapat-
an asli desa (PADes). 

Namun, hal itu masih ada ham-
batan karena keterbatasan ke-
wenangan pemerintah desa alam 
pengelolaan pasar desa. Hal itu 
disebabkan urusan pemerintahan 
kabupaten di bidang  pemerintahan 
desa. Selain itu, terbatasnya pem-
biayaan pemerintah desa dalam 
pengembangan dan pengelolaan-
nya.

“Kondisi ini berimplikasi pada 
sarana dan prasarana pasar desa 
terabaikan dan kurang memadai, 
jauh dari kelayakan standar pasar 
desa yang layak,” kata Drs Zarkasi 
Msi, Kepala Badan Pemberda-
yaan Masyarakat (Bapemas) Pro-
vinsi Jawa Timur.

Untuk memberikan motivasi 
bagi pemerintah kabupaten dan 
pemerintah desa, dalam memfa-

Pasar Desa Penopang 
Otonomi Desa

Sebanyak 8 nominator terbaik berhasil dinilai 
untuk tampil pada Lomba Pengelolaan Pasar 
Desa, 2015. Digelar Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur.

Suasana presentasi Lomba Pasar Desa

Tim penilai pasar desa serius mengikuti kegiatan presentasi.
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silitasi keberadaan pasar desa, 
sangat perlu diadakan lomba pa-
sar desa. Pasar desa ini, kata 
Zarkasi, diharapkan dapat mendo-
rong pemerintah kabupaten untuk 
memfasilitasi pembinaan penge-
lolaan pasar desa. Dengan de-
mikian sekaligus sebagai motivi-
tas bagi pemerintahan desa untuk 
meningkatkan pengembangan pa-
sar desa. “Menjadi sasaran pen-
ting adalah pasar tradisional yang 
berkedudukan di desa,” tegasnya.

Hingga pertengahan Maret 
2015, Tim Penilaian Lomba Pe-
nge lolaan Pasar Desa berhasil 
melakukan penilaian aktif dan me-
milih 8 nominator terbaik. Yakni, di 
Kabupaten Nganjuk (Pasar Desa 
Pahing, Desa Ngluyu Kecama-
tan Gluyu), Kabupaten Blitar (Pa-
sar DESA Kutukan, Desa Slorok, 
Kec. Garum), Kabupaten Ngawi 
(Pasar Desa Pon, Desa Sidolayu, 
Kec Widodaren), Kabupaten Po-
norogo (Pasar Desa Baru, Desa 
Kedungbanteng, Kec Sukorejo), 
Kabupaten Tuban (Pasar Desa 
Sambonggede, Kec Merakurak), 
Kabupaten Trenggalek (Desa Ta-
sikmadu, Kec. Watulimo), Kabupa-
ten Malang (Desa Waringin Baru 
Gedong, Desa Gedongwetan, Kec 
Turen) dan Kabupaten Pasuruan 
(Desa Arjosari, Kec Arjosari). 

Ketua Tim Penilai Ir. M. Yasin, 
M.Si mengatakan  setelah dila-

kukan penilaian administrasi dan 
penilaian presentasi, dilanjutkan 
dengan penilaian lapangan. Pe-
nilaian lapangan ini merupakan 
tindak lanjut untuk menguji ulang 
profil Pasar Desa yang telah diki-
rimkan ke Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, sebelumnya.  “Proses uji 
lapangan ini bertujuan untuk me-
nguji kelayakan Pasar Desa dan 
penilaian lapangan ini untuk me-
milih 4 nominasi terbesar lomba 
pengelolaan pasar desa tingkat 

Laporan
Utama

8 Nominator Terbaik Lomba Pasar 
Desa se-Jatim, 2015

1. Kabupaten Nganjuk (Pasar Desa Pahing, Desa Ngluyu  
Kecamatan Gluyu),

2. Kabupaten Blitar (Pasar DESA Kutukan, Desa Slorok,  
Kec. Garum), 

3. Kabupaten Ngawi (Pasar Desa Pon, Desa Sidolayu, Kec  
Widodaren), 

4. Kabupaten Ponorogo (Pasar Desa Baru, Desa Kedungban-
teng, Kec Sukorejo), 

5. Kabupaten Tuban (Pasar Desa Sambonggede, Kec   
Merakurak), 

6. Kabupaten Trenggalek (Desa Tasikmadu, Kec Watulimo), 
7. Kabupaten Malang (Desa Waringin Baru Gedong, Desa  

Gedongwetan, Kec Turen); dan 
8. Kabupaten Pasuruan (Desa Arjosari, Kec Arjosari). 

Tim penilai datang di Ponorogo

Tim penilai saat memeriksa laporam administrasi.
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Laporan
Utama

provinsi Jawa Timur, ’’ ungkapnya.
Kepala Bidang Pengembangan 

Perekonomian Masyarakat Bape-
mas Provinsi Jawa Timur ini memuji 
pengelolaan pasar-pasar tradisio-
nal yang jadi sasaran penilaiannya 
itu, sangatlah bagus. Bahkan, ada 
kondisi sebuah pasar desa yang 
dinilai Small  is Beautiful. Sebuah 
pasar desa  yang sangatlah kecil 
tapi pasar ini sangatlah ramai pen-
gunjung. 

Contohnya, soal sewa di pasar 
tersebut, sangatlah murah, yang 
dalam 10 tahunnya Rp 500.000. 
Jadi, pertahunnya Rp 50.000. Di 
pasar  desa ini kelihatan bersih, se-
hat dan rapi untuk memberikan ke-
nyamanan kepada pedagang dan 
pengunjung pasar sehingga pasar 
dapat bersaing dengan pasar mo-

dern yang sedang menjamur.
Selain itu, ada juga pasar desa 

yang berdiri di atas tanah kas desa. 
Meski hanya pasar desa, tapi juga 
dilengkapi sarana prasarana mus-
hola, kamar mandi, alat pemadam 
kebakaran seperti hidran dan ta-
bung pemadam. Semua itu men-
jadi perhatian dalam penilaian yang 
dilakukan secara objektif oleh Tim 
Penilai dari Provinsi Jawa Timur.

Program lomba pasar  tingkat 
provinsi yang di inisiasi oleh Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur di-
harapkan bisa mengembangkan 
potensi di desa sehingga mening-
katkan APBdes. “Kami berusaha 
untuk lebih serius dalam peng-
embangan pengelolaan pasar 
desa. Seperti persyaratan adanya 
Badan Usaha Masyarakat Desa 

(BUMDes) menjadi pertimbangan 
penting. Kalau sebelumnya, soal 
BUMDes belum dilaksanakan se-
telah diadakan lomba pasar desa 
ini, hal itu menjadi perhatian pe-
merintahan di tingkat bawah,” tutur 
Dra. Susanti W, M.T., Kasub Bidang 
Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan Susanti, 
dalam penilaian lapangan sebagai 
wujud kunjungan langsung ke loka-
si pasar desa terbaik. Selanjutnya, 
4 nominasi pemenang akan dipilih 
dan disampaikan kepada Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur un-
tuk diajukan penetapan pemenang-
nya melalui Surat Keputusan Gu-
bernur Jawa Timur. 

“Jadi, kami tidak main-main da-
lam penilaiannya. Mulai dari per-
syaratan administrasi, penilaian 
presentasi menjadi pertimbangan 
penting. Sedangkan dalam kun-
jungan langsung ke lapangan, kami 
melihat kondisi nyata melalui wa-
wancara, pembuktian dan analisis 
data,” kata Susanti.

Rencananya, pemenang empat 
besar akan mendapat penghar-
gaan diserahkan saat acara Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat 
Jawa Timur (BBGRM) tahun 2015. 
yang dipusatkan di Taman Chandra 
Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten 
Pasuruan. (yad)

6 Edisi Maret 2015 

Tim penilai Bapemas di Kabupaten Nganjuk
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Laporan
Utama

Setelah lolos proses admi-
nitrasi, maka Tim Penilai 
Lomba Pengelola Pasar 
Desa Tingkat Provinsi 

Jawa Timur, diketuai Ir. M. Yasin, 
M.Si, Bapemas Provinsi Jawa Ti-
mur melakukan uji lapangan di 8 
kabupaten, yang menjadi nomina-
tor terbaik. Di antaranya, Ngawi, 
Malang, Pasuruan, Nganjuk,  Tu-
ban, Ponorogo, dan Trenggalek.

Di Ngawi, misalnya, dilakukan 
pada Selasa, 10 Maret 2015. Rom-
bongan Tim Penilai disambut se-
cara resmi Kepala Bapemas Ngawi 
beserta aparat Desa Sidolaju. Yang 
istimewa, bahkan dihadiri Bupati 
Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono dan 
Sekda Ngawi Drs. Siswanto, MM. 

Dengan digelarnya Lomba Pa-
sar Desa tahun ini, merupakan 
program yang sangat strategis un-
tuk merangsang berkembangan 
pasar desa. Dengan kegiatan ini, 
akhirnya mampu meningkatkan 
perekonomian rakyat.  Di sinilah 
pentingnya dukungan dari semua 
pihak  termasuk aparat desa dan 
warga.

Selain itu, dalam catatan Gema 
Desa, Tim Penilai juga melakukan 
ke lokasi lain.  Seperti juga ke pasar 
desa Waringin Baru, Desa Gedok 
Wetan, Kecamatan Turen, Kabu-
paten Malang, Senin (16/3/2015). 
Karena sudah masuk delapan be-
sar, maka tim melakukan penilaian 
di lapangan untuk memperebutkan 
empat besar. Meski pasar desa itu 
secara administrasi dan pengola-
hannya bagus, namun masih punya 
kekurangan. Terutama pada tempat 
sampahnya. Meski ada petugas 
yang mengambil sampahnya. Tapi 

tetap perlu ada tempat sampah un-
tuk menampungnya sebelum diam-
bil petugas.

Keberadaan pasar desa bisa 
mengembangkan penguatan eko-
nomi desa. Setiap daerah, hanya 
mengajukan satu pasar desa untuk 
dinilai. “Untuk memperoleh data 
yang benar dan dapat dipercaya, 
kami menerapkan metode penilaian 
responden dan pengumpulan data. 
Khusus responden dalam lomba 
ini, adalah para pelaku pengelola 
dan pemanfaat pasar desa,” kata 
Dra. Susanti W, M.T., Kasub Bidang 
Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat .

Sedang yang menjadi respon-
dennya, di antaranya, kepala desa, 
pengelola pasar desa, seperti ke-
pala pasar, pedagang yang berada 
di area pasar, serta warga ma-
sayrakat di sekitar lokasi pasar. Tak 
ketinggalan juga pejabat di badan/
dinas pemberdayaan masyarakat 
kabupaten setempat yang me-
nangani masalah pasar desa.

Dari penilaian itu, ada 8 aspek 
yang menjadi penilaian. Seperti 
soal status tanah/lahan pasar desa, 
landasan kebijakan pasar desa, or-
ganisasi pasar desa, administari, 
pengelolaan pasar desa, pedagang 
dan komnitas barang dagangan, 
serta infrastruktur pasar desa dan 
peran pemerintahan yang melibat-
kan partisipasi masyarakat.(yad)

Penilaian Objektif  
Perlu Pembuktian

Penyambutan Tim Penilai Lomba Pengelola Pasar desa di ponorogo

Tim Penilai meninjau lokasi pasar desa.
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Bertempat di ruang rapat 
Amarta, Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur, seluruh 
peserta yang lolos dari 

seleksi penilaian di tingkat kabu-

paten/kota bergantian memapar-
kan lapor an masing-masing se-
suai dengan urutan yang sudah 
dijadwalkan. Ada 24 kabupaten/
kota yang berhasil lanjut ke tingkat 

provinsi.
Ada pun kabupaten/kota yang 

terjadwal memaparkan laporan-
nya pada Kamis, 12 Maret 2015 
antara lain kota Pasuruan, kabupa-
ten Malang, kota Blitar, kabupaten 
Bondowoso, kabupaten Pacitan, 
kabupaten Situbondo, kota Kediri, 
kabupaten Probolinggo, kabupaten 
Pasuruan, kabupaten Pamekasan, 
kabupaten Gresik dan kota Sura-
baya.

Sedangkan pada hari ke-2, 
Jumat, 13 Maret 2015 ada dari 
kabupaten Mojokerto, kabupa-
ten Lamongan, kota Madiun, kota 

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
Gelar Penilaian Paparan Pelaksana 

Gotong Royong Terbaik 2015
Memasuki tahun ke-4 dalam rangka 
penyelenggaraan lomba gotong royong 
terbaik, Bapemas Provinsi Jawa Timur turut 
andil memeriahkan program pemerintah yang 
digelar setiap tahun tersebut. Penilaian paparan 
pelaksana gotong royong terbaik tahun 2015 
untuk tingkat provinsi kali ini diadakan selama dua 
hari, 12 – 13 Maret 2015.

Warta

8 Edisi Maret 2015 

Suasana Pemaparan 
Lomba Gotong Royong
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Warta

Probo linggo, kabupaten Ponorogo, 
kabupaten Ngawi, kabupaten Blitar, 
kota Mojokerto, kabupaten Jember, 
kabupaten Nganjuk, kabupaten 
Trenggalek dan kota Malang.

Untuk diketahui, lomba gotong 
royong terbaik yang dilaksanakan 
setiap tahun ini dalam pelaksana-
annya dilakukan secara berjenjang. 
Suriaman, SH. M.Si., kepala bidang 
Sosial Budaya, Bapemas Jatim 
menegaskan untuk tahun ini yang 
berhasil maju untuk tingkat provinsi 
terkumpul 24 kabupaten/kota dari 
seluruh Jawa Timur.

“Mereka yang berhasil maju 
ke tingkat provinsi, sudah melak-
sanakan penilaian di kecamatan 
masing-masing sehingga yang ter-
baik berangkat untuk mewakili ka-
bupaten/kota ke tingkat provinsi,” 
katanya.

Penilaian gotong royong terbaik 
tingkat provinsi dilakukan dalam 3 
tahap. Semua dilakukan oleh tim 
juri yang dibentuk oleh gubernur 
berdasarkan SK Gubernur no-
mor 188/169/KTPS/013/2015 ten-
tang tim penilai pelaksana gotong 

 royong terbaik Provinsi Jawa Timur 
tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015.

Tahap-tahap penilaian terse-
but meliputi penilaian administrasi, 
penilaian prsentasi, penilaian la-
pangan. “Dengan dikeluarkannya 
SK tersebut, maka juri akan menilai 
secara administrasi, kemudian juga 
penilaian presentasi (saat ini) da-
tang ke Bapemas Jatim untuk me-
maparkan laporan masing-masing,” 
jelas Suriaman kepada Gema Desa 
ketika ditemui di sela-sela acara 
penilaian lomba gotong royong 
tingkat provinsi.

“Dari penilaian presentasi akan 
ditentukan 3 nominator desa dan 
3 nominator kelurahan. Jadi akan 
ada 6 nominator, baru setelah itu 
dikunjungi ke lapangan untuk peni-
laian selanjutnya, rencananya 17 – 
24 Maret 2015,” tambahnya.

Suriaman menyebutkan dari 6 
nominator tersebut akan ditentukan 
siapa saja yang menjadi juara 1, 
2 dan 3 untuk masing-masing ka-
tegori desa dan kelurahan. “Yang 
menjadi juara 1 untuk kategori desa 
dan kelurahan akan dikirim ke Ja-

karta untuk mewakili Provinsi Jawa 
Timur mengikuti penilaian tingkat 
nasional,” tuturnya.

Sekadar diketahui, dalam bebera-
pa tahun lomba gotong royong, Jawa 
Timur tidak pernah absen menyabet 
juara nasional, sejak diadakannya 
program ini mulai 2012 lalu. Tahun 
2012 kabupaten Magetan muncul 
sebagai juara nasional terbaik untuk 
kategori desa. Tahun 2013 giliran ka-
bupaten Probolinggo yang unjuk gigi 
meraih juara gotong royong terbaik 
nasional kategori desa.

“Yang benar-benar membangga-
kan adalah tahun 2014 Jawa Timur 
menyapu bersih semua kategori 
desa dan kelurahan untuk lomba 
gotong royong terbaik nasional, 
yaitu berhasil direbut oleh kota Ma-
lang untuk kategori kelurahan dan 
kabupaten Pacitan untuk kategori 
desa,” papar Suriaman berbinar.

“Oleh karenanya, tahun 2015 
ini harus bisa mempertahankan 
prestasi tersebut, dengan kembali 
berhasil membawa pulang keme-
nangan untuk lomba gotong royong 
tingkat nasional.Terlebih di tahun 
sebelumnya, tahun 2014 berhasil 
di 2 kategori, desa dan kelurahan, 
semua dari Jawa Timur,” ujarnya 
penuh harap.

Sedikit berbeda dengan sebe-
lumnya, pada acara pemaparan 
pelaksana gotong royong terbaik 
tahun ini turut dimeriahkan dengan 
adanya bazar sederhana yang di-
gelar di halaman belakang kantor 
Bapemas Jatim, merupakan ini-
siatif para anggota dharmawanita 
Bapemas Jatim. “Bisa dikatakan 
ini sebagai bentuk hiburan bagi 
peserta pemaparan pelaksana go-
tong royong yang datang dari ber-
bagai daerah di Jawa Timur. Jadi, 
sembari menunggu bisa menikmati 
bazar sederhana dengan sekadar 
membeli makanan atau aksesoris 
sehingga tidak jenuh,” ungkap Suri-
aman. (hpy)
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Peserta Lomba Gotong Royong 
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Warta

Pro Poor Award merupakan bentuk peng-
hargaan terhadap daerah yang mampu 
mengembangkan pemberdayaan masyarakat 
di berbagai bidang. Program ini dilaksa nakan 

oleh pemerintah provinsi sebagai rangsangan atau mo-
tivasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk men-
dukung program menurunkan angka kemiskinan.

“Melalui program tersebut akan nampak secara 
langsung bagaimana kiat-kiat setiap pemerintah kabu-
paten/kota dalam mengentaskan kemiskinan,” papar 
Drs. Abdul Rahman, MM., kepala Bapemas kabupaten 
Bondowoso.

Banyak kegiatan yang digalakkan pemerintah ka-
bupaten Bondowoso sebagai upaya menanggulangi 
kemiskinan, di berbagai sektor tentunya, seperti sek-
tor pendidikan, sektor pertanian, sektor pemberdayaan 
masyarakat dan masih banyak lagi.

Abdul menyebutkan program Pro Poor itu sendiri 
merupakan pancingan, dan ternyata kabupaten Bondo-
woso setelah melalui tahapan penilaian, berhasil me-
raih juara untuk bidang UMKM. “Meskipun demikian, 
program Pro Poor ini adalah program lintas sektor, 
yang mana akan ada sinergitas antar sektor-sektor 
yang ada,” katanya.

Ada 4 kluster UMKM yang mengantarkan kabupaten 
Bondowoso meraih Pro Poor Award 2014, antara lain 
beras organik, kopi, inseminasi buatan dan batik. Ke-
empat kluster tersebut merupakan leading sector dari 

instansi yang berbeda-beda.
Saat ditemui Gema Desa, Abdul mencontohkan sa-

lah satu kluster, yaitu kopi. Dulunya kopi yang diproduk-
si oleh masyarakat desa Sukorejo, kecamatan Sumber 
Wringin dipandang sebelah mata, karena belum go pu-
blic sehingga masih sebagian orang yang tahu, pangsa 
pasar pun masih sebatas wilayah Bondowoso. Namun 
kini, setelah melalui penelitian dan bekerja sama 
dengan Puslit Jember, ternyata kopi rakyat Bondowoso 
memiliki kualitas ekspor.

“Nah, dari hal sederhana itu saja akan berdampak 
ke petani kopi, yang sebagian besar merupakan ma-
syarakat menengah ke bawah, berpenghasilan rendah 
dan masuk kategori miskin. Kini, setiap panen, para pe-
tani kopi tidak ragu lagi untuk mengelolanya, yang se-
mula hanya menghasilkan belasan sekarang mencapai 
puluhan kilo setiap panen, bahkan pernah mencapai 12 
ton untuk kuantitas ekspor,” ujar Abdul.

Tidak hanya itu, Abdul menambahkan untuk kluster 
beras organik, yang merupakan program pemerintah ka-
bupaten Bondowoso, yaitu gerakan Botanik (Bondowoso 
Pertanian Organik). Ada sekitar 10 hektar sawah di desa 
Lombok Kulon, kecamatan Wonosari yang memproduksi 
beras organik. “Semuanya melalui proses organik, serta 

Kabupaten Bondowoso, Pemenang Pro Poor Award 2014

Menuju Masyarakat 
Sejahtera Berbasis UMKM

Kiprah kabupaten Bondowoso 
sebagai wilayah yang cukup 
berpotensi dalam upaya 
menyejahterakan masyarakatnya 
semakin tidak diragukan lagi. Salah 
satu indikator sebagai bukti nyata 
adalah keberhasilannya meraih 
Pro Poor Award 2014, kali ini untuk 
kategori bidang pemberdayaan 
UMKM.

Wakil Bupati KH Salwa Arifin (kiri) menerima penghargaan 
Pro Poor Award
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Warta

semua itu tidak luput dari peran ma-
syarakat lokal sebagai upaya pem-
berdayaan masyarakat,” ucap Abdul.

Sedangkan untuk kerajinan ba-
tik yang tersebar di Bondowoso 
juga menjadi salah satu andalan 
UMKM di Bondowoso dalam upaya 
pengentasan kemiskinan masyara-
kat. Kecamatan Tamanan menjadi 
salah satu sentra kerajinan batik di 
Bondowoso. Di kecamatan ini, ber-
diri sejumlah UMKM yang bergerak 
di kerajinan batik. Bahkan salah 
satu sanggar batik juga dikelola 
siswa SMK Tamanan.

Banyaknya sanggar batik terse-
but tentu memberikan efek positif 
terhadap pengembangan ekonomi 
masyarakat. Apalagi, sentra-sentra 
batik di Tamanan kini juga menjadi 
salah satu daya tarik wisata. Oleh 
karenanya, tidak heran jika kerajin-
an batik ini menjadi poin plus bagi 
UMKM  Bondowoso meraih kate-
gori pemberdayaan UMKM dalam 
Pro Poor Award 2014 Jawa Timur.

Dan untuk sektor yang terakhir 
adalah sebuah inovasi yang cukup 
potensial untuk sektor pertenakan, 
yaitu inseminasi buatan. Kelompok 
tani yang berada di desa Karang-
melok, kecamatan Tamanan, kabu-
paten Bondowoso dalam kegiatan 
bertenak sapi kini menerapkan me-

tode inseminasi buatan.
Tujuan utama dari kegiatan 

inseminasi buatan adalah bagai-
mana masyarakat yang memiliki 
ternak lokal bisa menghasilkan bi-
bit dengan kualitas terbaik. Melalui 
metode inseminasi buatan ini lah 
akan dihasilkan bibit unggul yang 
tentunya menjanjikan nilai jual yang 
lebih tinggi.

Dari keempat kluster yang 
membawa kabupaten Bondowoso 
meraih Pro Poor Award 2014 dibu-
tuhkan kerja sama, kolaborasi dari 
berbagai instansi. “Pengentasan 

kemiskinan bukan sesuatu yang 
mudah, peran pemerintah dibutuh-
kan di berbagai sektor yang saling 
terkait dan mendukung. Hal ini pun 
menuju langkah untuk meningkat-
kan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), termasuk bantuan langsung 
kepada masyarakat merupakan 
stimulan sebagai peluang memiliki 
usaha dan menjadi mandiri. Penu-
runan angka kemiskinan merupa-
kan kerja sama semua sektor, se-
dangkan peran Bapemas adalah 
untuk pemberdayaan masyarakat-
nya,” tutup Abdul. (*/hpy)

Kegiatan membatik di Kabupaten Bondowoso.
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Desa Klangon, Kecama-
tan Saradan, Kabupa-
ten Madiun, mempunyai 
daya tarik tersendiri. 

Desa yang dikeliling hutan ini, ter-
nyata mempunyai kekayaan yang 
mengagumkan karena sumber 
daya alamnya, yang cocok untuk 
jenis tanaman Porang. Karena itu, 
sejak 2003, para petani di desa 
tersebut diperbolehkan untuk me-
nanam tanaman sela di kawasan 
hutan. Selain Porang, ada jagung, 
kunir, jahe, temulawak, di bawah 
tegakan pohon jati milik Perhutani.

Hal ini terkait dengan iklim Desa 
Klangon, sebagaimana desa-desa 

Profil 
Desa

Desa Klangon, Kec. Saradan, Kab. Madiun

Tanaman Porang, 
Memakmurkan Warga Pinggir Hutan

Tanaman Porang, yang sebelumnya diremehkan kini 
memberikan harapan bagi Desa Klangon. Daya tarik tanaman 
ini, akhirnya memakmurkan.



13Edisi Maret 2015

lain di wilayah Indonesia mempu-
nyai iklim kemarau dan penghujan. 
Hal tersebut mempunyai penga-
ruh langsung terhadap pola tanam 
yang ada di Desa Klangon  Keca-
matan Saradan. Desa yang terdiri 
dari 4 dusun ini, yakni Dusun Pohu-
lung,  Klangon, Sempol, dan Dusun 
Bandungan, kini beranggotakan 
700 petani penanam porang.

Kebanyakan petani mengelola 
Porang (Amorpho pallus Onchopil-
lus) atau dikenal dengan nama iles-
iles atau suweg yang dikembang-
kan sejak 1986. Porang harus 
ditanam di bawah naungan dan 
membutuhkan cukup air. Satu hek-
tar dibutuhkan 300 kg biji atau 400 
kg bubil/katak (alat perkembangbi-
akan yang berada pada setiap per-
temuan batang) atau 1,5 ton umbi 

Porang. Bu didaya Porang di Desa 
Klangon mencapai 650 ha dengan 
produksi 4.000 ton umbi segar/ta-
hun.

Menurut Sumarni, Ketua UPKu 
Petani Porang, porang memiliki ni-
lai ekonomi tinggi sebagai bahan 
dasar tepung untuk membuat tahu, 
mie, jelly, bahan kosmetik, perekat 
tablet, pembungkus kapsul, atau 
penguat kertas. Porang sebagai ba-
han makanan karena mengandung 
beberapa zat kimia, seperti protein, 
pati, dan glukomannan.

Lebih jauh dijelaskan, panen 
pertama dari biji atau bubil dilaku-
kan pada bulan April-Juni saat Po-
rang berumur tiga tahun. Namun 
untuk panen kedua bisa dilakukan 
tiap tahun pada bulan yang sama. 
Porang dipanen saat umbi sudah 

Profil 
Desa

Suasana penyuluhan budidaya porang 
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Profil 
Desa

berukuran besar dengan berat 
lebih dari satu kg. Umbi Porang 
yang berbobot kurang dari satu 
kilogram akan ditanam kembali 
untuk dipanen di tahun berikutnya. 
Petani pinggir hutan akan mem-
bersihkan dahulu umbi Porang 
dari sisa akar dan tanah sebelum 
dijual. Sebelum adanya UPKu Pe-
tani Porang, hasil hutan tersebut 
dijual ke koperasi atau pengepul 
dalam bentuk umbi segar dengan 
harga mencapai Rp3 ribu/kg. Kini, 

dengan adanya alat pengering 
dan suntikan modal dari UPKu ke-
pada pokmas, hasilnya mendapat 
nilai tambah.

Porang Desa Klangon dijual 
ke beberapa pabrik pembuatan 
tepung asal Surabaya yang nanti-
nya diekspor ke Jepang dan Chi-
na. Ekspor ke Jepang dalam ben-
tuk Konyaku (tahu) dan Shirataki 
(mie). Sebelum dikirim ke pabrik, 
Porang harus diiris dengan kete-
balan 0,5-1 cm disebut dengan 

Penerima bantuan mesin pengolahan porang
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Profil 
Desa

chip Porang. Chip dijemur selama 
5 hari hingga coklat keabu-abuan. 
“Pabrik membeli harga tinggi untuk 
chip kering, bersih, tidak berjamur, 
kadar air 15 persen. Harga chip 
dengan syarat tersebut bisa men-
capai Rp19 ribu/kg,” ujar Sumarni.

Desa Klangon juga memiliki 
oven pengering chip bersuhu 800C 
kapasitas 700 kg chip basah yang 
digunakan ketika musim hujan 
tiba. Dengan hasil hutan tersebut, 
perekonomian Desa Klangon se-
makin membaik. Hingga kini, Desa 
Klangon meneguk pendapatan se-
kitar Rp12 Miliar. Desa Klangon 
kini berubah menjadi desa ber-
kembang dengan dilengkapi listrik, 
jalan beraspal, dan alat komunikasi 
memadai. Pendapatan para petani 
Porang meningkat hingga tiga kali 
lipat dari sebelumnya saat mereka 
mengelola jagung. 

”Tak hanya materi lebih dapat di-
raih, beberapa petani sudah mam-
pu menyekolahkan anak-anaknya 
hingga perguruan tinggi,”kata Ka-
des Klangon, Semiasih SPd, pada 
Gema Desa. 

Desa yang yang dihuni  1085 
kepala keluarga atau 3.435 jiwa 
ini, dengan komposisi usia 0 – 14 
tahun sebanyak 865 jiwa, usia 15 
– 49 tahun sebanyak 1638 jiwa, 
dan usia 50 tahun ke atas seba-
nyak 859 jiwa. Data dari Kantor 
Desa Klangon menyebutkan, la-
han pertanian di Desa Klangon 
hanya 231,886 hektar atau 14 per-
sen dari luas desa yang mencapai 
1.658,696 hektar. Sisanya, seluas 

1.368,300 hektar (82 persen), ada-
lah hutan negara.

Kini, 71 persen di antaranya 
warga menggantungkan hidupnya 
dari bertani dan 40 persen hanya 
sebagai buruh tani, serta 31 per-
sen lainnya sebagai petani pemilik 
lahan yang tidak memenuhi syarat 
kepemilikan (minimum 0,25 hek-
tar). Sehingga, mereka sangat 
memerlukan lahan garapan. Oleh 
karena itu, Perhutani sebagai pe-
megang hak pengelolaan hutan 
di sana merentang kepedulian 
dengan mempersilakan 557 petani 
setempat untuk menanam porang 
di sana.

Bagaimana keberhasilan petani 
menyikapi cuaca untuk menanam 
Porang? Sebelum musim hujan 
tiba (awal Oktober), benih mulai 
ditanam sekaligus diberi pupuk 
urea dan TSP. Pada tahun kedua 
diadakan kegiatan pemeliharaan, 
yakni pembersihan rumput (penyi-
angan) dan pemberian pupuk 
dengan jenis yang sama. Kegiatan 
serupa dilakukan pada tanaman 
umur tiga tahun. Pada tahun ketiga 

Kades Klangon, Semiasih, S.Pd

Aktivitas UPKu Petani Porang Desa Klangon
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Profil 
Desa

sekitar bulan Mei-Juni tanaman su-
dah mulai berproduksi dan umbinya 
dipanen.

Dengan adanya bantuan hibah 
dari Pemprov Jatim, yang diterima 
UPKu setempat senilai Rp50 juta 
pada 2014, kini warga lebih sadar 
akan keuntungan yang diperoleh-
nya bila menjual Porang dalam 
bentuk kering. “Namun sekarang 
pada umumnya masyarakat lebih 
memilih menjualnya dalam bentuk 
kering,” ujar Sumarni.  

Menurutnya, cara pengeringan 
produksi masih menggunakan cara 
tradisional, yakni umbi diiris setebal 
0,5 sentimeter dan dijemur pada terik 
Matahari. Cara ini dilakukan karena 
belum adanya alat pengering dan 
di sisi lain masih ingin memberikan 
kesempatan lapangan kerja bagi 
masya rakat yang belum mendapat 
bagian lahan garapan.

Dengan hasil alam yang meng-
giurkan sekaligus memakmurkan 
warga Desa Klangon,  kini warga 
Klangon rata-rata berumah perma-
nen, berperabot mebel berkualitas, 

rata-rata memiliki televisi, dan lebih 
dari separuhnya mempunyai sepe-
da motor. “Bahkan, 25 persen dari 
kepala keluarga yang ada, anaknya 
menuntut ilmu di perguruan tinggi. 
Ini benar-benar desa idaman se-
mua warga Kabupaten Madiun,” 
ujar Semiasih, Kades yang segera 
mengakhiri jabatannya hingga akhir 
2015 ini.

Ternyata, warga Desa Klangon 
tak hanya membudidayakan po-
rang, tetapi juga komoditas lain, 
seperti jagung dan empon-empon, 
hingga total pendapatan bersih 
per tahun untuk semua komoditas 
mencapai Rp 2,4 miliar bagi 557 
petani hutan yang mengikuti pro-
gram Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM).

Terdapat aspek ekologis dari ka-
wasan hutan di Desa Klangon pada 
pembudidayaan iles-iles adalah lu-
asnya hutan produktif (71 persen). 
Hal itu mencerminkan manfaat hu-
tan secara ekologis dapat berfungsi 
dengan baik. Hutan berupa tanah 
kosong seluas 3 persen mencer-

minkan tingkat kerusakan hutan 
sangat kecil. Kelestarian fungsi 
hidro-orologi, terbukti adanya enam 
sumber mata air yang tetap menga-
lir sepanjang tahun.

Aspek sosialnya, kontribusi 
yang didapat warga Klangon dari 
hutan pada tahun 2002 mencapai 
Rp 2,4 miliar dari berbagai komo-
ditas, tersedianya hijauan makanan 
ternak dan kayu bakar, tersedianya 
lapangan kerja, serta terciptanya 
hubungan baik antara masyarakat 
dan pengelola hutan. Adapun as-
pek ekonomisnya adalah kondisi 
hutan yang relatif utuh dan aman 
akan menuai produksi yang me-
nguntungkan negara melalui peng-
elolaan hutan yang dipegang pihak 
Perhutani.

Menurut pekerja pedampingan 
desa Noorlaily Rohma, yang ber-
tugas sejak 2010, warga Desa 
Klangon dapat dijadikan sebagai 
contoh teladan masyarakat yang 
mampu mandiri sekaligus sebagai 
pelestari hutan yang bersifat swa-
karsa. (khairil anam/yad)

Tim Pendampingan masyarakat dalam budidaya porang
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Jalin Matra Bantuan RTSM

Meningkatkan Akses 
Lapangan Pekerjaan

Pembangunan Jawa Ti-
mur menempatkan stra-
tegi pro-poor sebagai 
prioritas utama untuk 

mewujudkan terpenuhinya kebu-
tuhan dasar rakyat, seperti hak 
atas pangan, pelayanan kese-
hatan, pendidikan, air bersih dan 
sanitiasi, serta pekerjaan, secara 
merata dan berkeadilan.

Paradigma dan strategi pem-
bangunan tersebut dimaksudkan 
untuk mewujudkan visi dan misi 

pembangunan Jawa Timur, seba-
gaimana tertuang dalam RPJMD 
2014-2019, yakni Jawa Timur Le-
bih Sejahtera, Berkeadilan, Man-
diri dan Berdaya Saing. Sedang-
kan misi pembangunan di Jawa 
Timur adalah Makin Mandiri dan 
Sejahtera Bersama Wong Cilik.

Berdasarkan pemikiran di atas 
maka perlu melanjutkan bantuan 
khusus bagi RTSM yang belum 
memperoleh bantuan Jalin Kesra 
Bantuan RTSM melalui kegiatan 
baru dengan menyesuaikan visi 
dan misi RPJMD dimaksud. Ke-
giatan tersebut diberi nama Jalan 
Lain Menuju Mandiri dan Sejah-
tera Bantuan Rumah Tangga Sa-
ngat Miskin (Jalin Matra Bantuan 
RTSM). Program ini dilaksanakan 
untuk membidik rumah tangga 
sangat miskin dengan status ke-
sejahteraan 5% terendah berda-

Pembangunan yang berpihak pada masyarakat 
miskin (pro-poor) merupakan komitmen 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Provinsi 
Jawa Timur.

Nur Hasan

Istri Nur Hasan dengan usah jahit
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sarkan data PPLS 11.
Pilot project program Jalin 

Matra Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin Tahun 2014 di-
maksudkan sebagai upaya untuk 
membangun model yang efektif 
dalam penanggulangan kemis-
kinan dengan pola pembiayaan 
bantuan keuangan yang dikelola 
melalui pokmas RTSM.

Tujuan Jalin Matra Bantuan 
RTSM antara lain: 
1. Memperluas akses rumah tang-

ga sasaran terhadap lapangan 
pekerjaan/usaha untuk pening-
katan ekonomi keluarga.

2. Meningkatkan ketahanan so sial 
ekonomi rumah tangga sasaran 
agar mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidup minimal seha-
ri-hari yang layak dan bermar-
tabat, serta meningkatkan taraf 
hidup.

3. Meningkatkan motivasi berusa-
ha (need for achievement) ru-
mah tangga sasaran.
Lokasi sasaran program Jalin 

Matra Bantuan RTSM diprioritas-
kan pada desa/kelurahan yang 
belum pernah memperoleh pro-
gram Jalin Kesra Bantuan RTSM 

sejumlah 1.651 desa/kelura-
han pada 31 kabupaten/kota 
terdiri atas 28 kabupaten dan 
3 kota.

Tahun 2014 dilaksanakan 
pilot projeck program Jalin 
Matra Bantuan RTSM di 33 
desa di 32 kecamatan pada 
10 kabupaten, yaitu Kabu-
paten Tulungagung, Kediri, 
Jember, Banyuwangi, Situ-
bondo, Probolinggo, Pasuru-
an, Ngawi, Bojonegoro dan 
Pamekasan.

Rumah tangga sasaran 
(target group) program Jalin 
Matra Bantuan RTSM adalah 
rumah tangga dengan status 

kesejahteraan 5% terendah se-
bagaimana klasifikasi yang telah 
diterapkan oleh TNP2K yang ber-
sumber dari Basis Data Terpadu/
PPLS 11, dan termuat dalam do-
kumen data by name & by address 
untuk masing-masing kabupaten/
kota, kecamatan, desa/kelurahan. 

Adapun target jumlah RTSM 
sasaran sebanyak 2.961 dengan 
kriteria RTSM: (1) Rumah tangga 
dalam kelompok Desil 1 dengan 
status kesejahteraan 5% teren-
dah; (2) Anggota rumah tangga 
(ART) minimal 2 orang (kepala 
rumah tangga termasuk ART); (3) 
RTSM tersebut dalam 1 desa mi-
nimal 10 RTSM.

Hasil yang akan dicapai mela-
lui pelaksanaan program Jalin 
Matra Bantuan RTSM adalah: (1) 
Meningkatkan akses lapangan 
pekerjaan/usaha untuk pening-
katan ekonomi keluarga Rumah 
Tangga Sasaran; (2) Meningkat-
nya ketahanan sosial ekonomi 
Rumah Tangga Sasaran dalam 
memenuhi kebutuhan hidup mi-
nimal mereka sehari-hari; (3) 
Meningkatnya motivasi berusaha 
bagi Rumah Tangga Sasaran. (*)

Desa Nanggungan, Ke-
camatan Kayen Kidul, 
Kabupaten Kediri,  ter-
diri lima dusun, yaitu 

Dusun Ngandong, Dusun Sumur, 
Dusun Genuk Watu, Dusun Kre-
weng dan Dusun Santren. Jum-
lah RTSM di desa ini sebanyak 
25 RTSM dengan Bantuan Ke-
uangan Khusus ke desa total  Rp. 
75.000.000.

Sosialisasi desa dilaksanakan 
7 November 2014 dengan peserta 
53 orang. Verifikasi dan klarifikasi 
sasaran dilaksanakan pada 24-
25 November 2014 dengan hasil 
RTSM pengganti 6 RTSM dengan 
keterangan 1 RTSM meninggal 
dunia, 3 RTSM dinyatakan telah 
mampu, 1 RTSM pindah tempat 
tinggal dan 1 RTSM sebatang 
kara.

Identifikasi kebutuhan dilaks-
anakan 25 November 2014 
dengan hasil 25 RTSM memilih 
kambing, 1 RTSM memilih da-
gangan warung kopi, 1 RTSM me-
milih dagangan sate  ayam, dan 1 
RTSM memilih berdagang sayu-
ran keliling. Setelah itu pengelom-
pokan dan dibentuk dua Pokmas 
RTSM.

Pencairan dana dilaksanakan 
24 Desember 2014 di rekening 
Pokmas dari rekening kas desa, 

Suparlan dan Tukijah
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selang dua hari dilakukan peman-
faatan dana, dengan pembelanja-
an masing-masing didampingi oleh 
TPK dan KPM.

Salah seorang penerima ada-
lah Suparlan, warga Dusun Ge-
nuk Watu RT. 03 RW. 02. Berbeda 
dengan yang lainnya, Suparlan 
lebih memilih beternak dan ber-
dagang. Dia menerima pembe-
lian dua ekor kambing senilai Rp 
2.000.000. Sisanya Rp 500.000 
digunakan untuk modal usaha ber-
dagang sate ayam keliling.

Sedangkan Tukijah, warga 
Dusun Genuk Watu RT. 03 RW. 
02, selain menerima 1 ekor kam-
bing, juga untuk modal membuka 
warung kopi. “Saya menerima 
pembelian satu ekor kambing se-
nilai Rp 1.250.000, sisanya yang 
Rp 1.250.000 saya gunakan untuk 
membuka warung kopi,” kata Tuki-
jah.

Monev pilot project program 
Jalin Matra juga dilakukan di Desa 
Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Je-
mber. Di desa yang terdiri Dusun 
Sumuran, Dusun Krajan, Dusun 
Curah Kates, Dusun Durenan,  
dan Dusun Pondok Labu ini ter-

dapat 128 RTSM dengan Bantuan 
Keuangan Khusus ke desa Rp. 
384.000.000.

Sosialisasi desa dilaksanakan 
7 Nopember 2014 dengan peserta 
sejumlah 66 orang. Verifikasi dan 
klarifikasi sasaran dilaksanakan 
pada 23 Nopember 2014 dengan 
hasil RTSM pengganti 31 RTSM. 
Dari jumlah itu dua RTSM tidak di-
kenal, 3 RTSM mempunyai sawah, 
9 RTSM pindah domisili dan 17 

RTSM dinyatakan telah mampu.
Identifikasi kebutuhan dilaksa-

nakan 24 Nopember 2014 dengan 
hasil 62 RTSM memilih ternak 
kambing, 36 RTSM memilih ternak 
ayam kampung, 1 RTSM memilih 
ternak itik, 5 RTSM memilih alat 
pertukangan, usaha rongsokan se-
banyak 4 RTSM,  warung kopi dan 
rokok sebanyak 4 RTSM, sisanya 
memilih usaha lainnya. Setelah itu 
pengelompokan dan dibentuk 7 
Pokmas RTSM.

Pencairan dana dilaksanakan 
23 Desember 2014 di rekening 
Pokmas dari rekening kas desa, 
selang 4 hari dilakukan pemanfaat-
an dana, dengan pembelanjaan 
masing-masing didampingi oleh 

TPK dan KPM.
Dalam monev tersebut ditemu-

kan beberapa RTSM yang tidak 
bisa memanfaatkan bantuan 
keuangan khusus Jalin Matra, 
karena salah memilih kebutuhan 
untuk dikembangkan. Hal ini ter-
jadi pada Misnaya, Dusun Kra-
jan RT. 01 RW. 05. Dia memilih 
beternak ayam, yang akhirnya 
ayam mati semua karena wabah 
penyakit. Yang disayangkan, Mi-
snaya tidak segera melaporkan 
kepada pemerintah desa terkait 

hal tersebut. Begitu pula dengan 
beberapa RTSM yang lain memi-
lih kebutuhan ayam, sebagian be-
sar ayamnya mati karena wabah 
penyakit. 

Jika warga Desa Klompangan 
memanfaatkan dana untuk pem-
belian kambing dan membangun 
kandang serta pembuatan tempe, 
tidak demikian dengan Nurhasan. 
Warga Dusun Krajan RT.01 RW.03 
ini menggunakan untuk embelian 
1 paket mesin obras seharga Rp 
1.200.000. “Sisanya yang Rp 1 
juta saya pakai untuk pemasangan 
ampra listrik, dan sisanya lagi Rp 
300.000 saya gunakan untuk mo-
dal usaha,” kata Nurhasan. (res)

Monev di Kediri dan Jember

Selain Kambing 
Juga Warung Kopi

Tukijah dengan kambingnya.

Misnaya
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UPKu

UPKu Mandiri, meskipun 
berdiri sejak 2011 lalu, 
namun manfaatnya te-
lah banyak dirasakan 

masya rakat desa Mengen, keca-
matan Tamanan, kabupaten Bon-
dowoso. Wahyono, ketua UPKu 

Mandiri menjelaskan UPKu ini mer-
upakan program Labsite Pember-
dayaan Masyarakat Jawa Timur, 
dibentuk melalui musyawarah desa 
(Musdes)pada 30 Mei 2011. 

UPKu dibentuk atas kesepakat-
an Musdes yang dituangkan dida-
lam MoU dan disahkan dengan 
Surat Keputusan Kepala Desa. 

“Lembaga ini berada di Desa 
Mengen dan memiliki wilayah kerja 
di desa Mengen, kecamatan Tama-
nan, kabupaten Bondowoso,” kata-
nya.

UPKu Mandiri bertujuan mewu-
judkan kemandirian dan tanggung 
jawab masyarakat dalam peman-
faatan dan pelestarian sumber-
daya alam melalui pengembangan 
sumberdaya lokal yang berorien-
tasi pada percepatan pertumbuhan 
ekonomi, perluasan dan penciptaan 
lapangan kerja, serta usaha-usaha 
pelestariannya.Visi UPKu Mandiri 
adalah meningkatkan kesejahtera-
an rakyat menuju masyarakat man-
diri. Sedangkan misi UPKuMandiri 
adalah  menumbuhkembangkan 
potensidesa/kelurahan yang lebih 

UPKu Mandiri Bondowoso

Kerek Nasib Perajin Sangkar Burung
Menjadi salah satu wilayah yang sebagian 
warganya berprofesi sebagai perajin sangkar 
burung, tentu keberadaan UPKu Mandiri 
memberi manfaat tersendiri. Bagaimana tidak, 
mereka bisa melakukan mengajukan pinjaman 
jika sedang membutuhkan dana tanpa syarat 
yang rumit.

20 Edisi Maret 2015 

Aktivitas warga memproduksi sangkar burung
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produktif dan berkualitas.
Dengan modal awal yang dida-

patkan sebesar 15 juta rupiah, kini 
berangsur meningkat dan alokasi 
dana untuk simpan pinjam sebesar 
23 juta rupiah. Wahyono mene-
gaskan untuk pinjaman maksimal 
hanya 1 juta rupiah. “Selain karena 
memang dana kami terbatas, juga 
agar perputaran lancar dan tidak 
memberatkan mereka yang memin-
jam,” ungkapnya.

“Periode angsuran maksimal 
sampai 10 kali dengan pembayaran 
sebulan sekali namun terkadang 
bisa lebih cepat dari batas waktu 
yang ditentukan. Jasa sebesar 
1,5% kami gunakan untuk insen-

tif pengurus 50%, kebutuhan ATK 
10%, sisanya sebagai penambah-
an bukan modal,” imbuhnya.

Semula UPKu Mandiri hanya 
beranggotakan 30 orang, kini su-
dah terbentuk 11 pokmas dengan 
masing-masing beranggotakan se-
kitar 5 orang. Sebagian besar ber-
profesi sebagai perajin sangkar bu-
rung namun ada yang memiliki unit 
usaha lain yaitu perbengkelan.

Wahyono menjelaskan kebe-
radaan UPKu Mandiri ini membatu 
menyejahterahkan mereka yang 
masuk kategori Rumah Tangga 
Hampir Miskin (RTHM). Dari data 
yang ada, disebutkan penduduk 
desa Mengen sejumlah 3.206 jiwa, 

jumlah laki-laki 1.584 

jumlah perempuan 1.622 dengan 
kategori Rumah Tangga Hampir 
Miskin (RTHM) 471 Rumah Tangga 
Miskin, 252 Rumah Tangga Sangat 
Miskin, 32 Khusus Rumah Tanggaa 
Hampir Miskin (RTHM). Tercatat se-
besar 67,95% KK penduduk desa 
Mengen adalah keluarga miskin.

“Dengan adanya UPKu Mandiri 
ini masyarakat bisa mengajukan 
pinjaman untuk modal usaha me-
reka tanpa syarat yang memberat-
kan, hanya menyerahkan fotokopi 
KTP, surat perjanjian, surat tang-
gung renteng, serta lolos kriteria 
layak mendapat pinjaman,” papar 
Wahyono.

Wahyono menceritakan untuk 
sangkar burung, biasanya hanya 
sampai proses setengah jadi, yang 
kemudian disalurkan ke pengepul, 
namun juga ada beberapa yang 
memproduksi sudah sampai jadi. 
“Sudah ada 5 Pokmas yang per-
nah memproduksi sangkar burung 
hingga jadi dan siap dipasarkan,” 
ucapnya.

Wahyono melihat para perajin 
sangkar burung yang pernah men-
coba memproduksi hingga proses 
jadi masih sering terkendala di 
pemasaran. “Mereka masih belum 
paham harus dipasarkan ke mana, 

Kegiatan pelatihan pembuatan sangkar burung

Kegiatan simpan pinjam UPKu Mandiri

Produk sangkar burung Warga Desa Mengen
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Menjadi ketua UPKu 
Madiri bukan lah se-
buah cita-cita bagi 
seorang Wahyono, 

warga desa Mengen kecamatan 
Tamanan kabupaten Bondowoso. 
Namun dengan menjadi ketua 
UPKu, wahyono bisa menyalur-
kan sikap kepedulianya terhadap 
lingkungan.

Keseharian Wahyono ada-
lah sebagai guru Bahasa Inggris 
di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 3 Tamanan, Bondo-
woso. Baginya, mengajar adalah 
kegiatan yang menyenangkan, 
setiap hari bisa bertemu dengan 
anak didiknya. “Menghadapi 
anak-anak justru meleburkan se-
gala permasalahan yang sedang 
ada. Melihat mereka seolah ada 
energi dari mereka yang memberi 
saya semangat setiap harinya,” 
ungkapnya.

Sebagai warga asli desa 

Mengen, Wahyono selain men-
de dikasikan dirinya di dunia 
pendidik an, ia mengaku antusias 
berkecimpung di kegiatan masya-
rakat. “Memang tidak banyak 
yang bisa saya lakukan untuk se-
kitar saya, bukan sesuatu yang 
besar yang saya berikan untuk 
mereka, namun setidaknya lang-
kah kecil yang senantiasa saya 
lakukan melalui UPKu Mandiri ini 
bisa meringankan beban mere-
ka,” ujarnya kepada Gema Desa 
ketika mengunjunginya.

Sebelumnya Wahyono ber-
tanggung jawab sebagai benda-
hara ketika UPKu Mandiri lahir 
pada 2011 lalu. Baru pada 2013 
Wahyono mendapat amanah 
sebagai ketua UPKu Mandiri 
hingga kini. Mendapati dua pe-
ran yang berbeda, yaitu sebagai 
guru dan ketua UPKu, Wahyono 
selalu berupaya menyeimbang-
kan apa yang menjadi tanggung 

jawabnya.
“Kalau di sekolah memang 

masalah yang dihadapi tidak se-
kompleks ketika berkegiatan di 
masyarakat yang tentunya pro-
blemnya lebih luas. Namun apa 
pun itu, saya akan semaksimal 
mungkin untuk bisa bermanfaat 
bagi desa ini, menyejahterakan 
masyarakat desa Mengen,” kata-
nya seraya tersenyum. (hpy)

harus dijual ke siapa, sehingga 
masih sering macet, akhirnya mo-
dalnya pun berputar lama. Dan 
ujung-ujungnya mereka kembali 
memproduksi sangkar burung ha-
nya sampai proses setengah jadi 
karena memang sudah ada penge-
pul yang menerima barang mere-
ka,” ungkapnya.

“Dan karena memproduksinya 
setiap hari, maka para perajin da-
lam satu bulan bisa mengirim be-
rulang-ulang ke pengepul. Setiap 

harinya mereka menghasilkan 4 – 5 
buah sangkar burung,” tambah Wa-
hyono.

Meskipun demikian, UPKu Man-
diri berharap bisa lebih mening-
katkan kesejahteraan para perajin 
sangkar burung. Setidaknya, UPKu 
Mandiri juga pernah memenangkan 
lomba perajin sangkar burung dan 
meraih juara satu. Melihat prestasi 
tersebut tidak memungkiri nantinya 
bisa lebih dikembangkan mem-
produksinya tidak hanya sampai 

proses setengah jadi saja, namun 
hingga menjadi barang jadi.

“Semacam pelatihan juga kami 
gelar untuk mereka. Semua ber-
jalan bertahap, sembari belajar 
bagaimana link pemasaran yang 
tepat, karena memang sudah ada 
satu dua orang yang sudah ahli, 
bahkan sudah memasarkan ke 
Jogja dan Bali, mungkin nanti bisa 
menjadi contoh dan pemicu se-
mangat bagi yang lain untuk bisa 
seperti itu juga,” ucap Wahyono 

Wahyono, Ketua UPKu Mandiri, 
Kabupaten Bondowoso

Pendidik Yang 
Peduli Sesama

Wahyono (kiri) Ketua UPKu Mandiri.
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Pengurus gabungan pen-
damping dari berbagai 
program pemberdayaan 
masyarakat yang terga-

bung dalam Ikatan Pelaku Pem-
berdayaan Masyarakat Indonesia 
(IPPMI) Cabang Kabupaten Sido-
arjo dikukuhkan Ketua DPD IPP-
MI Jawa Timur, Yadmaji Akung, di 
Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.

IPPMI Cabang Kab. Sidoarjo ini 
akan menjadi wadah bagi para pen-
damping pemberdayaan masyara-
kat untuk terus aktif terlibat dalam 
proses pemberdayaan masyarakat, 
mulai di kawasan pedesaan mau-
pun perkotaan.

Yadmaji Akung mengaku ber-
syukur, teman-teman pendamping 
di Sidoarjo dari berbagai program 
pemberdayaan masyarakat bisa 
membentuk wadah IPPMI ini. “Kami 
berharap para pengurus dan ang-
gota IPPMI terus berkreasi dalam 

proses pemberdayaan di masyara-
kat,” puji Yadmaji.

Usai pengukuhan, acara dialog 
bertema ‘Membangun Kemandirian 
Desa Melalui Pemberdayaan Masya-
rakat di Kabupaten Sidoarjo’, juga di-
gelar oleh IPPMI Kab. Sidoarjo.

Selain Yadmaji Akung, hadir 
pula pembicara lain, diantaranya 
Dosen Fakultas Hukum Universi-
tas Airlangga Radian Salman, yang 
mengupas sekilas masa depan 
desa dari sisi UU tentang Desa.

Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah 
yang hadir dilokasi, berharap para 
pengurus dan anggota IPPMI bisa 
bersinergi dengan Pemkab Sido-
arjo dalam proses pembangunan 
masyarakat, baik di pedesaan 
maupun perkotaan. “Peran IPPMI 
ikut membantu memajukan ma-
syarakat, sangat kami harapkan,” 
imbuh Saiful Ilah yang diamini Ke-
tua DPRD Sidoarjo H Sulamul Hadi 

Nurmawan.
Sementara itu, Ketua IPPMI Ka-

bupaten Sidoarjo Deyisnil Fariadi 
menyatakan, dalam menjalankan 
program, ingin mewujudkan pende-
katan pengelolaan pembangunan 
yang partisipatif dengan mengan-
deng semua pihak terkait.

“Sejalan diterapkannya UU No-
mor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan UU Nomer 5 Tahun 2014 ten-
tang Aparatur Sipil Negara (ASN), 
kehadiran IPPMI juga dipandang 
sangat penting,” tukasnya.

Deyisnil menyebut, untuk pe-
ngurus IPPMI Kab. Sidoarjo, terdiri 
dari gabungan para pendamping 
sejumlah program pemberdayaan 
masyarakat, yakni 55 pendamping 
PNPM Perdesaan, 65 pendamping 
PNPM Perkotaan, 44 pendamping 
PKH, 5 pendamping PIPP, 6 pen-
damping PLPBK dan 20 pendam-
ping program lainnya.(*)

IPPMI Kabupaten Sidoarjo Dikukuhkan
Suasana pengukuhan IPPMI Kabupaten Sidoarjo
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Metode inseminasi buatan yang diterapkan 
para peternak di desa Karangmelok, keca-
matan Tamanan ini mengantarkan kabu-
paten Bondowoso meraih Pro Poor Award 

2014 bidang pemberdayaan UMKM.
“Tujuan utama dari inseminasi buatan ini adalah ba-

gaimana kita dengan tetap menggunakan ternak lokal 
namun menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, 
tentunya akan berimbas pada nilai jual,” ungkap Bu-
harto, penggagas kegiatan ternak dengan menerapkan 
metode inseminasi buatan.

“Jika hasil dari bibit lokal yang diternakkan dengan 
metode konvensional menghasilkan harga 4 juta rupiah 
setiap ekornya, maka ketika dengan menggunakan 
metode inseminasi buatan bisa mencapai harga 9 juta 
per ekor,” tambah Buharto kepada Gema Desa.

Peternak Bondowoso 

Inseminasi Buatan
Dikenal sebagai salah satu wilayah 
penghasil sapi terbaik di Jawa 
Timur, kabupaten Bondowoso 
selalu berupaya untuk terus 
berinovasi mengembangkan hasil 
ternaknya. Melalui inseminasi 
buatan, diharapakan mampu 
meningkatkan produktivitas ternak 
dengan tetap menggunakan bibit 
lokal namun menghasilkan kualitas 
internasional.

Terapkan Metode 

Warta
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Buharto, Peternak yang menerapkan 
metode inseminasi buatan
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Untuk diketahui, pemerintah kabupaten Bondowoso 
sendiri sedang giatnya melakukan program peningkat-
an produktivitas sapi, tidak hanya dari segi kuantitas 
namun juga kualitas, salah satunya melalui kegiatan 
inseminasi buatan.

“Kami sebagai peternak ya tinggal mengikuti dan 
mendukung program yang ada. Dan alhamdulillah dari 
apa yang saya terapkan ini menunjukkan hasil yang 
baik dan menjadi contoh untuk dilakukan oleh peter-
nak-peternak lain,” ujar Buharto.

“Dan dalam pelaksanaannya, dibantu oleh petugas 
dari Dinas Peternakan, untuk setiap kecamatan ada 
petugasnya sendiri-sendiri, karena memang tidak mu-
dah,” imbuhnya.

Buharto menilai untuk saat ini metode inseminasi 
buatan telah menggeser peternakan sapi secara kon-
vesional karena memang lebih menjanjikan. Selain ber-

hasil dengan metode inseminasi buatan yang 
mengantar kabupaten Bondowoso meraih 
penghargaan Pro Poor Award 2014, Burhato 
mendapat penghargaan sebagai petani tela-
dan nasional untuk kategori kreatif inovatif.

Buharto menyampaikan jika ada metode 
terbaru dari pengembangan inseminasi buat-
an ini, yaitu transfer embrio. Metode transfer 
embrio diduga akan lebih luas kesempatan-
nya dalam hal keberhasilan hidup untuk ca-
lon anak sapi. “Dengan transfer embrio sudah 
jelas jadi karena embrio yang siap diletakkan 
di kandungan sapi betina adalah yang sudah 
berusia satu bulan,” papar Buharto.

“Sedangkan untuk inseminasi buatan 
memang perlu dilakukan 3 – 4 kali baru bisa berhasil, 
sehingga lebih efektif menggunakan metode transfer 
embrio,” tuturnya.

Buharto berharap dari metode inseminasi buatan 
yang kini semakin luas penerapannya bisa dikembang-
kan lagi demi peningkatan produktivitas ternak di kabu-
paten Bondowoso. Untuk karakter sapi dari hasil inse-
minasi buatan memang hasilnya lebih cepat tumbuh, 
memiliki bobot mencapai 2 ton setiap ekornya.

“Segala upaya untuk hasil yang lebih baik perlu dila-
kukan melalui berbagai inovasi. Untuk metode transfer 
embrio sedang dalam tahap memulai, mudah-muda-
han bisa juga dilakukan oleh semua peternak di Bondo-
woso ini. Keuntungannya lagi, jika memiliki betina yang 
besar, bisa diisi lebih dari satu embrio,” ujarnya penuh 
optimis. (hpy)
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Tentunya menemukan telaga di ketinggian adalah 
sebuah berkah. Apalagi jika telaga ini juga berair 
jernih, memiliki panorama memukau, serta dihuni 
ikan melimpah. Birunya langit dan hijau perbuki-

tan sekitar terpantul pada permukaan telaga yang jernih 
dan tenang. Nikmati keindahan perkebunan penduduk 
di perbukitan sekitar yang mengapit telaga. Warna hijau 
mendominasi pemandangan dengan konturnya yang me-
narik. Udara sejuk pegunungan yang bersih bebas polusi 
akan baik bagi kesehatan.

Tak hanya itu, Anda juga dapat menikmati keindahan 
telaga dengan naik perahu. Naik perahu di atas gunung 
tentu akan jadi pengalaman yang berbeda dalam sejarah 
perjalanan wisata Anda. Inilah salah satu tempat yang 
mungkin akan membuat Anda mengucap syukur akan ke-
indahan ciptaan Tuhan.

Air di Telaga Cebong sangat bersih dan jernih karena 
tidak tercampur oleh belerang seperti yang terjadi pada 
telaga warna. Dengan kedalaman sekira 2-4 meter, Te-
laga Cebong menawarkan ikan yang melimpah yang bisa 

Telaga Cebong, 
Keindahan Telaga 
di  Atas Awan

Telaga Cebong bisa dibilang sebagai 
telaga di atas awan. Bagaimana 

tidak, telaga ini berada di sebuah 
desa dengan ketinggian 2300 m dpl, 

tidak jauh dari Dataran Tinggi Dieng. 
Nama desa tersebut adalah Desa 

Sembungan, berada di Kecamatan 
Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi 

Jawa Tengah. Desa Sembungan 
dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau 
Jawa dengan luas 2,65 km² dan dihuni 

oleh sekira 1400 jiwa.

Ensiklopedia
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dipancing. Uniknya, beberapa orang yang 
memancing ikan di telaga ini tidak meng-
gunakan umpan. Mereka cukup melempar 
kail dan dengan modal keberuntungan, me-
reka akan menarik mata kail sedemikian 
rupa hingga seekor ikan tersangkut pada 
mata kail. Terdengar mustahil, namun nya-
tanya kegiatan memancing dengan cara ini 
memang ada di Telaga Cebong. Anda bisa 
membeli ikan hasil tangkapan para peman-
cing dengan harga yang murah dan bahkan 
bisa ditawar.

Biasanya wisatawan mengunjungi Telaga 
Cebong sepulangnya menyaksikan matahari 
terbit. Saat menuruni bukit, telaga ini tampak 
cantik dari ketinggian seolah mengundang 
siapa saja untuk datang. Telaga Cebong 
mendapatkan namanya karena dulu ditemu-
kan banyak anak katak (kecebong) di tepian 
danau tersebut. Dari bentuknya pun sedikit 
mirip dengan kecebong. Bagi masyarakat se-
kitar, telaga ini adalah sumber kehidupan. Selain seba-
gai area memancing ikan, air telaga juga dimanfaatkan 
untuk keperluan irigasi. Air telaga mengairi kebun sa-
yuran penduduk, seperti kebun kentang, carica, kubis, 
wortel, kacang, dan lainnya.

Jika ingin merasakan suasana bermalam di Telaga 

Cebong, Anda bisa mendirikan tenda di 
sekitar dan berkemah. Tidak jauh dari 
telaga ini, tampak Bukit Sikunir. Tempat 
yang hampir selalu menjadi tujuan wi-
satawan untuk menyaksikan keindahan 
Matahari terbit.

Tidak ada angkutan umum menuju 
Telaga Cebong. Menggunakan jasa ojek 
dari simpang Bu Jono atau menyewa 
mobil adalah pilihan bijak untuk men-
gunjungi telaga di atas bukit ini. Fasili-
tas umum yang tersedia di kawasan ini 
berupa parkir kendaraan, toilet, warung 
makan, dan ojek.

Akses menuju Telaga Cebong berupa 
jalur jalan kecil dan kurang baik kondisi-
nya. Untuk melihat Telaga Cebong lebih 
dekat maka Anda bisa memarkir kendar-
aan di area parkir pendakian Sikunir. Be-
rikutnya tinggal berjalan sekira 200 me-

ter untuk mencapai telaga. Untuk masuk 
Telaga Cebong tidak dipungut biaya. Anda juga bisa 
saja memilih penginapan yang tidak jauh dari Sikunir 
dan berikutnya memesan ojek untuk menjemput ojek 
saat malam atau sore hari demi menyaksikan Matahari 
terbit atau tenggelam.(*)

Biasanya wi-
satawan me-

ngunjungi Te-
laga Cebong 
sepulangnya 
menyaksikan 
matahari ter-

bit. Saat menu-
runi bukit, 
telaga ini 

tampak cantik 
dari ketinggi-

an seolah 
me ngundang 
siapa saja un-

tuk datang. 
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Siapapun pasti pernah merasakan serangan rasa 
malas saat harus menyelesaikan sebuah tugas. 
Entah itu tugas pekerjaan, sekolah, skripsi, 
atau kewajiban-kewajiban lainnya. Ada kalanya 

kesulitan dalam mengerjakan tugas itu akhirnya membuat 
kita enggan dan akhirnya memilih untuk menunda-nunda. 
Dan pada akhirnya penundaan ini justru membuat kita ke-
walahan saat deadline semakin dekat. 

Bagaimana caranya agar Anda bisa berhenti menun-
da-nunda menyelesaikan tugas? Simak baik-baik lima 
poin berikut ini.

1. Pikirkan konsekuensinya
Pikirkan akibat yang harus Anda tanggung kalau Anda 

sampai menunda-nunda menyelesaikan tugas. Semakin 
Anda malas, semakin Anda tunda-tunda pekerjaanmu, 
akhirnya tugas yang harus Anda selesaikan di hari-hari 
menjelang deadline akan semakin menumpuk.

Akibatnya Anda harus ponta-panting untuk menyele-
saikan tugas di saat-saat terakhir. Jadi saat rasa malas 
melanda, ingat baik-baik keribetan yang akan Anda alami 
menjelang deadline nanti.

2. Jangan cari-cari alasan
Salah satu hal buruk yang sering kita lakukan saat se-

dang malas mengerjakan tugas adalah mencari-cari ala-
san untuk menunda mengerjakan tugas itu sendiri. Ada 
saja excuse yang sengaja Anda pakai. Mulai dari ilham 
yang belum mampir, sampai otakmu yang bakal lebih 
kreatif dadakan kalau mengerjakan tugas saat hampir 
deadline.

Intinya adalah, jangan cari-cari alasan untuk menger-

jakan tugasmu. Ilham nggak bakal datang dari langit saat 
Anda malas-malasan.

3. Makin cepat dikerjakan, makin banyak waktu 
luang tersisa

Semakin cepat Anda menyelesaikan tugasmu, sema-
kin banyak waktu luang yang Anda miliki nantinya. Anda 
bisa memanfaatkannya untuk meneliti kembali hasil pe-
kerjaanmu dan memperbaikinya jika ada kekurangan. 
Jadinya pekerjaanmu pun lebih sempurna.

Anda juga bisa memanfaatkan waktu luang yang 
tersisa untuk mengerjakan hal-hal lain. Jadi saat teman-
temanmu kelimpungan menyelesaikan tugas menjelang 
deadline, Anda sudah bisa berleha-leha.

4. Buat motivasi sendiri
Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa malas 

adalah dengan membuat motivasimu sendiri. Ingat-ingat 
hal apa saja yang bisa membuatmu bersemangat untuk 
segera menyelesaikan tugas. Kalau perlu tuliskan di se-
carik kertas dan pasang di meja belajar atau cermin. Anda 
juga bisa menjadikannya reminder di ponsel.

5. Singkirkan gadget
Smartphone juga bisa mengalihkan perhatianmu dari 

tugas yang harus dikerjakan. Alih-alih menyelesaikan tu-
gas, konsentrasi malah pecah dan akhirnya Anda asyik 
browsing dan update jejaring sosial. Kalau tidak ingin kon-
sentrasi pecah, singkirkan dulu smartphone saat Anda se-
dang mengerjakan tugas.

Itulah lima cara untuk membunuh rasa malas saat 
deadline tugas menanti.(*)

5 Cara Membunuh 
Rasa Malas Saat Deadline 

Tugas Menanti

Tips
Karier
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Membuat macaroni schotel tidaklah sesulit 
yang dibayangkan, bahan-bahannya pun 
mudah didapatkan. Ada dua jenis penya-
jian macaroni schotel yakni dikukus dan 

dipanggang. Nah, berikut dibawah ini merupakan resep 
macaroni schotel panggang. Selamat mencoba.

Bahan:
a 20 gram mentega tawar 
a 1/2 buah bawang bombay, cincang halus
a 30 gram tepung terigu 
a 300 ml susu cair 
a 100 gram makaroni pipa, rebus matang
a 5 lembar smoked beef, iris halus
a 50 gram keju cheddar parut 
a 1 1/4 sendok teh garam 
a 1/2 sendok teh merica bubuk 

a 3/4 sendok teh pala bubuk 
a 3 butir telur, kocok lepas

Bahan Taburan:
a 100 gram keju cheddar, parut panjang

Cara Membuat:
aPanaskan mentega. Tumis bawang bombay sampai 

harum. Masukkan tepung terigu. Aduk sampai ber-
gumpal.

aMasukkan susu cair sedikit-sedikit sambil diaduk 
sampai licin. Masukkan makaroni dan smoked beef. 
Aduk rata. Angkat.

aMasukkan keju cheddar parut, garam, merica bubuk, 
dan telur kocok. Aduk rata.

aTuang di pinggan tahan panas built diameter bawah 
18, atas 21, dan tinggi 5 1/2 cm yang sudah dioles 
tipis mentega.

aOven 20 menit dengan api bawah suhu 170 derajat 
Celcius sampai 3/4 matang sambil direndam dalam 
sedikit air.

aTabur keju. Oven lagi  20 menit sampai matang.(*)

Resep

Macaroni Schotel
Bagi sebagian orang, kuliner ini terdengar 

kurang familiar karena namanya yang 
aneh. Namun, macaroni schotel kini 

menjadi salah satu kudapan yang 
berasal dari Eropa ini memiliki banyak 

penggemar terutama di kalangan anak 
muda.
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Hidup Lebih Sehat 
dengan Rajin Bangun Pagi

Tips 
Sehat

30 Edisi Maret 2015 

Bangun di pagi hari terkadang merupakan hal 
yang paling susah untuk dilakukan, terlebih 
lagi jika sedang malas.  Salah satu penyebab 
malas bangun tersebut adalah kondisi yang 

terlalu lelah, rasa kantuk pun masih setia menghing-
gapi mata.  Rasa malas tersebut harus disingkirkan 
agar pagi hari tetap bisa disambut dengan semangat 
yang menggebu sehingga produktifitas diri akan tetap 
optimal sepanjang hari.  Berikut beberapa tips untuk 
mengembalikan kesegaran ketika bangun pagi.

Minum air putih
Sebaiknya sebelum tidur malam dan sesaat sete-

lah bangun di pagi harinya, minum lah banyak air pu-
tih, karena air putih akan mengembalikan cairan tubuh 
yang hilang lewat keringat maupun penguapan selama 
tidur. Dalam kaitannya dengan kebugaran saat bangun 
tidur, kopi atau minuman lain yang mengandung kafein 
kurang dianjurkan. Meski kafein bersifat stimulan atau 
memacu denyut jantung, namun efek sampingnya ada-
lah diuretik (meluruhkan kencing) sehingga tubuh akan 
kehilangan banyak cairan.

Tarik napas dalam-dalam
Biasanya jika terbangun dalam kondisi tidak bugar, 

maka aktivitas pertama yang dilakukan adalah me nguap 
dan menggeliat karena tubuh merasa kekurangan oksi-
gen. Namun, tidak cukup hanya dengan me nguap, ke-
butuhan oksigen juga harus dipenuhi dengan menarik 
napas dalam-dalam segera setelah bangun tidur.

Olahraga
Jika pagi harinya bangun dalam kondisi tidak segar, 

maka sepanjang hari biasanya akan terasa membosan-
kan dan kurang bergairah saat bekerja. Untuk mereda-
kannya, lakukan sesuatu yang menyenangkan sebelum 
memulai aktivitas sehari-hari termasuk berangkat kerja. 
Salah satunya adalah dengan berolahraga. Olahraga 
bisa meningkatkan kebugaran dan membuat orang se-
lalu bersemangat setelah melakukannya.

Jangan pernah berusaha matikan alarm
Cara terbaik untuk bisa bangun tidur dalam keadaan 

bugar adalah sesegera mungkin bangkit dari tempat ti-
dur jika memang sudah waktunya. Jangan sekali-sekali 
menunda dengan menekan tombol snooze (tunda) mes-
ki hanya untuk 5 atau 10 menit, karena perpanjangan 
waktu yang tidak seberapa itu hanya akan membuat 
tubuh semakin terasa malas untuk bangun dari tidur.***

Kegiatan olahraga Volly di 
lingkungan Bapemas Provinsi Jatim
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Lubang Resapan Biopori atau biasa disebut 
“lubang biopori” merupakan metode alternatif 
untuk meningkatkan daya resap air hujan ke 
dalam tanah. Metode ini pertama kali dicetuskan 

oleh Dr. Kamir R. Brata, seorang peneliti seorang peneliti 
dan dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya 
Lahan, Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Lubang Resapan Biopori berupa sebuah lubang 
silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. 
Lubang ini akan memicu munculnya biopori secara alami 
di dalam tanah. 

Biopori sendiri adalah istilah untuk lubang-lubang 
di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktifitas 
organisme yang terjadi di dalam tanah seperti oleh cacing, 
rayap, semut, dan perakaran tanaman. Biopori yang terbentuk 
akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di 
dalam tanah. Prinsip kerja lubang peresapan biopori sangat 
sederhana. Lubang yang kita buat, kemudian diberi sampah 
organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan 
semut dan akar tanaman untuk membuat rongga-rongga 
(lubang) di dalam tanah yang disebut biopori. Rongga-rongga 
(biopori) ini menjadi saluran bagi air untuk meresap kedalam 
tanah.
Manfaat Lubang Biopori

Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana 
yang tepat guna dan ramah lingkungan. Lubang biopori 
ini mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam 
tanah sehingga mampu mengurasi resiko banjir akibat 
meluapnya air hujan. Selain itu, teknologi ini juga mampu 
meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam 
tanah.
Meningkatkan daya resapan air

Lubang resapan biopori mampu meningkatkan daya 
resap air hujan ke dalam tanah. Hal ini akan bermanfaat 
untuk mencegah genangan air yang mengakibatkan 
banjir, peningkatan cadangan air bersih di dalam tanah, 
dan mencegah erosi dan longsor. 

Dengan adanya lubang biopori akan mencegah 
terjadinya  genangan air yang secara tidak lansung dapat 
meminimalisasi berbagai masalah yang diakibatkannya 
seperti mewabahnya penyakit malaria, demam berdarah 
dan kaki gajah.
Mengubah sampah organik menjadi 
kompos

Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang 
biopori akan dirubah menjadi kompos oleh satwa 
tanah seperti cacing dan rayap. Kompos atau humus 
ini sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Selain itu 
sampah organik yang diserap oleh biota tanah tidak 
cepat diemisikan ke atmosfir sehingga mengurangi emisi 
gas rumah kaca (CO2 dan metan) yang mengakibatkan 
pemanasan global dan menjaga biodiversitas dalam tanah.
Memanfaatkan fauna tanah dan akar 
tanaman

Lubang biopori memicu biota tanah dan akan 
tanaman untuk membuat rongga-rongga di dalam tanah 
yang menjadi saluran air untuk meresap ke dalam tanah. 
Dengan adanya aktifitas ini menjadikan kemampuan 
lubang peresapan biopori senantiasa terjaga dan 
terpelihara.
Cara Pembuatan Lubang Biopori
1. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah 

dengan diameter 10 cm. Kedalamannya sekitar 100 
cm atau sampai melampaui muka air tanah jika dibuat 
tanah yang mempunyai permukaan air dangkal. Jarak 
antar lobang antara 50-100 cm.

2. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 
2-3 cm setebal 2 cm.

3. Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari 
sampah dapur, sisa tanaman, atau dedaunan.

4. Sampah organik perlu ditambahkan jika isi lubang 
sudah berkurang atau menyusut akibat proses 
pelapukan.

5. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil 
pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan 
pemeliharaan lubang.
Nah, pertanyaannya cuma satu. Sudahkan kita 

mempunyai lubang peresapan biopori di sekitar rumah 
kita?.(sbr:alamendah.org).

Lubang Resapan Biopori, 
Sederhana Tepat Guna

Teknologi 
Tepat Guna
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Keberadaan Dharma Wa-
nita Persatuan (DWP) 
menuangkan program-
nya untuk mendukung 

aktivitas lembaga di lingkungan 
kerjanya. Seperti dilakukan DWP 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa Timur, 
ketika mengadakan Bazar Maka-

nan Gotong Royong, berlangsung 
di halaman belakang gedung Ba-
pemas Provinsi Jatim, 12-13 Maret 
2015. Disebut gotong royong kare-
na sebagai sambutan atas kegiatan 
dalam rangkaian penilaian Program 
Bulan Bakti Gotong Ro yong Masya-
rakat (BBGRM) Provinsi Jawa Ti-
mur tahun 2015.

Sebanyak 12 stan  dihadirkan, 
terdiri dari stan makanan,  minuman, 
barang kebutuhan seperti batik dan 
karya keterampilan lainnya. “Al-
hamdulillah, kegiatan ini berlang-
sung mulai pagi hingga sore, pukul 
18.00 WIB. Kebetulan, memang 
kegiatan terkait BBGRM berlang-
sung sampai sore,” tutur Ny Diana 
Heru  Seseno, Ketua Bidang Eko-
nomi DWP Bapemas Provinsi Jawa 
Timur pada Gema Desa, di lokasi 
kegiatan.

Mendampingi Ketua Umum DWP 
Bapemas Ny. Hj. Kartini Zarkasi, 
Ny Heru menjelaskan, program ke -

Mendukung program BBGRM, DWP Bapemas 
mengadakan bazaar gotong royong. Ikhtiar 
menambah masukan bagi organisasi, yang tak 
selalu berharap dari subsidi.

Dharma Wanita Persatuan (DWP)

Gelar Bazar Gotong Royong

Ibu Ketua DWP Bapemas Prov. Jatim Ny. Hj. Kartini Zarkasi (kedua dari kiri) bersama Panitia bazar.
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giatan yang dilakukan ini sekaligus 
sebagai ikhtiar untuk penguatan 
organisasi. Pihaknya dalam melak-
sanakan program-programnya, ti-
dak hanya bergantung pada induk 
lembaga pemerintahan tersebut. 
“Dengan kegiatan bazar semacam 
ini, hasilnya dapat memberi masuk-
an bagi organisasi. Selain itu, juga 
merupakan langkah positif untuk 
mengaktifkan bidang ekonomi pada 
praktik nyata kegiatan,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam serang-
kaian Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat Jawa Timur (BBGRM), 
Bapemas Jawa Timur mengada-
kan penilaian adiministrasi dan 
penilaian presentasi. Diikuti oleh 
beberapa daerah di Jawa Timur, 
berlang sung selama dua hari terse-
but. Inilah yang dimanfaatkan DWP 
Bapemas Jatim untuk melakukan 
aktivitas nyata.

Pertimbangan awalnya, ada 
banyak tamu dari daerah yang 
membutuhkan konsumsi ketika 
mengikuti kegiatan hingga sehari-
an di Bapemas. Sedangkan bila 
berharap adanya kebutuhan di 
tempat-tempat yang ada, lokasinya 
agak berjauhan. Bahkan, waktunya 
juga terbatas. “Nah, dengan kegiat-
an bazar ini, kami berupaya men-
dukung program Bapemas untuk 
melayani para tamu dari daerah-
daerah yang sedang ada kegiatan 
di Bapemas,” kata Sekretaris DPW 
menambahkan.

Setidaknya, kegiatan terkait BB-
GRM di Bapemas dibaca sebagai 

peluang pasar oleh DWP untuk bisa 
menggelar program perekonomian-
nya. Bila selama ini lebih banyak 
disuport karena subsidi, dengan 
bazar tersebut sebagai bagian ke-
giatan yang menguntungkan orga-
nisasi. 

Pada kesempatan mendatang, 
DWP Bapemas akan lebih banyak 
memanfaatkan aktivitasnya terkait 
dengan kegiatan di Bapemas. Yang 
menarik dari kegiatan bazar terse-
but, ada stan batik yang dihadirkan 
atas kerja sama dengan kelom-
pok-kelompok batik yang selama 
ini menjadi mitra Bapemas. “Yang 
membeli juga lebih banyak dari ka-
ryawan Bapemas sendiri, karena 
memang untuk bekerja pada hari 
Rabu dan Kamis memakai busana 
batik. Selain itu, tentu saja, pembe-
linya juga banyak dari tamu-tamu 
daerah,” kata Ny Diana Heru Su-
seno, menambahkan.

Dari stan yang ada, penjualan 
apa yang terlaris? “Makanan dan 
minuman yang laris manis. Semua 
yang tersedia sampai habis,” kata 
Endah Binawati.

Selama dua hari kegiatan, tak 
lepas dari pemantauan langsung 
Ketua Bapemas Prov. Jatim Drs 
Zarkasi MSi, beserta jajarannya. 
Selain disediakan alunan elekton 
yang dimainkan oleh karyawan 
Bapemas, bagi yang berminat dan 
berkemampuan suara, berkesem-
patan untuk mengekspresikan diri. 
Mereka menyanyi dan berkaraoke. 
Juga para peserta dari daerah yang 

hadir untuk penilaian BBGRM ma-
sing-masing perwakilan juga unjuk 
kebolehan, baik menyanyi bersama 
maupun perorangan yang membe-
rikan semangat pada daerahnya 
saat seleksi penilaian BBGRM ter-
baik tingkat Prov. Jatim. Tentu saja, 
dengan lirik-lirik yang menunjuk-
kan semangat kegotong-royongan 
di masyarakat sebagai esensi dari 
penanaman nilai-nilai kebersama-
an yang diwariskan para leluhur 
bangsa.

Menurut rencana, Program Bu-
lan Bakti Gotong Royong Masya-
rakat (BBGRM) puncaknya, akan 
berlangsung di Taman Chandra 
Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten 
Pasuruan. (yad)

Dharma  
Wanita

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
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Abdul, demikian sapaan kesehariannya, men-
ceritakan perjalanan karirnya pernah menjabat 
sebagai lurah di Kelurahan Badean, Kecama-
tan Bondowoso. Kemudian tiga kali menjadi se-

kretaris camat di tiga kecamatan yang berbeda. “Selan-
jutnya, saya diamanahi sebagai camat, dua kali, sebagai 
camat Grujugan dan camat Wonosari,” katanya.

Karirnya semakin meroket dengan ditempatkannya di 
lingkungan pemerin-
tahan sebagai kabag 
humas (infokom). Ti-
dak berhenti di situ 
saja, Abdul pernah 
merasakan bertugas 
sebagai kepala per-
pustakaan dan arsip 
wilayah Bondowoso.

“Setelah itu, saya juga pernah ditempatkan di Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Disna-
kertrans. Baru pada Mei 2014 mendapat tugas sebagai 
kepala Bapemas Kabupaten Bondowoso hingga seka-
rang,” ujarnya kepada Gema Desa ketika ditemui di sela-
sela rutinitasnya.

Abdul menuturkan pengalaman paling berkesannya 
adalah ketika bekerja di BPBD karena harus berhadap-
an dengan bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, 
terlebih lagi secara geografis, karakter Kabupaten Bon-
dowoso memang termasuk wilayah yang rawan bencana 
seperti longsor, banjir, puting beliung.

“Apalagi masuk musim hujan, harus siaga 24 jam, 
semua alat komunikasi harus standby, jika ada bencana 
setiap saat maka Tim Reaksi Cepat (TRC) akan segera 
bertindak. Pernah suatu saat terjadi bencana puting be-
liung di kecamatan Pakem, yang mengakibatkan 900 ru-
mah rusak ringan dan berat, pada saat itu pula lembaga 
ini baru terbentuk, otomatis semua persiapan belum sem-
purna, sarana prasarana belum lengkap, namun bagai-
mana caranya kami dituntut untuk bisa mengatasi segala 
bencana yang menerpa dengan segala daya upaya yang 
ada,” ujarnya berapi-api.

“Oleh karenanya, harus pandai untuk berkoordinasi 
dengan instansi lain, misalnya membutuhkan alat berat 

Drs. Abdul Rahman, MM., Kepala Bapemas Bondowoso

Abdikan Diri Penuh Manfaat Untuk Masyarakat
Meskipun semula hanya berbekal 
ijazah SMA, Abdul Rahman kini 
dipercayai sebuah amanah sebagai 
kepala Bapemas Kabupaten 
Bondowoso. Pria asal Sumenep 
kelahiran 1965 lalu itu memulai 
debutnya sebagai abdi negara dengan 
menjadi polisi pamong praja.

34 Edisi Maret 2015 

Drs. Abdul Rahman, MM.
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ya menghubungi PU, jika butuh obat 
ya melalui Dinas Kesehatan. Intinya 
semua SKPD dengan sumber daya 
dan potensi masing-masing harus 
kuat untuk saling berkoordinasi,” im-
buh Abdul.

Berbeda aspek yang ditangani, 
Abdul mengaku di setiap mandat 
yang diterimanya, Ia jalani dengan 
sungguh-sungguh. Berkecimpung di 
pekerjaan yang harus berhadapan 
dengan masyarakat tidak membuat 
Abdul hanya menjalankan program 
saja. Abdul tertantang untuk bagai-
mana bisa memotivasi masyarakat.

“Pada dasarnya kan tugas kami 
ini memberdayakan orang yang tidak 
berdaya. Jadi harus selalu berupaya 
bagaimana memunculkan potensi 
masyarakat yang terkadang mereka 
sendiri tidak menyadari atau kurang 
maksimal memberdayakan potensi 
yang ada tersebut,” ungkapnya.

Abdul menambahkan peran bape-
mas dalam memberdayakan masya-
rakat selain memotivasi SDM yang 
ada, juga harus membekali mereka 
dengan wawasan. “Misalnya, bagai-
mana masyarkat yang semula hanya 
menjual hasil kebun mereka ketika 

masa panen tiba, harus mengubah 
kebiasaan tersebut dengan mengo-
lahnya menjadi sebuah produk yang 
memiliki nilai tambah. Jadi tidak se-
kadar setelah panen lang sung dijual,” 
jelas bapak dua anak tersebut.

Sebagai abdi negara, secara pri-
badi Abdul berusaha mendedikasi-
kan dirinya sebaik mungkin. Semua 
yang bisa menilai adalah orang lain, 
bukan diri sendiri, demikian ucap-
nya. “Jika yang kita perbuat baik, 
akan kembali baik dan juga seba-
liknya, dampaknya akan kembalik 
ke kita sendiri. Oleh karena itu, saya 
pribadi harus bisa menjadi orang 
yang bermanfaat untuk masyarakat. 
Kan sudah jelas juga bahwa sebaik-
baiknya orang adalah yang berman-
faat untuk orang lain,” katanya se-
raya tersenyum.

Peran Bapemas Kabupaten 
Bondowoso

Sebagai kepala Bapemas,  Abdul 
Rahman menuturkan selama ini 
mendukung program PNPM baik pe-
desaan maupun perkotaan. Program 
PNPM merupakan program yang 
ideal untuk memberdayakan masya-

rakat karena struktur tahapannya je-
las.

“Apa keinginan masyarakat, apa 
kebutuhan masyarakat bisa ter-
penuhi. Sistemnya pun dimulai dari 
forum terkecil, semua melalui mu-
sayawarah yang melibatkan semua 
elemen masyarakat sehingga semua 
tepat sasaran sesuai skala prioritas,” 
ucap Abdul.

Namun, saat ini program PNPM 
masih menjadi polemik dan masih 
masa transisi, apakah akan berla-
njut atau tidak. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Abdul menegaskan Bape-
mas akan senantiasa gencar dalam 
memberdayakan masyarakat. Salah 
satu fokusnya kini adalah membantu 
masyarakat miskin yang memiliki ru-
mah tidak layak huni, yaitu melalui 
program plesterisasi.

Abdul mengemukakan program 
plesterisasi tersebut pada tahun 
2014 telah menyalurkan bantuan 
kepada masyarakat yang tersebar 
di 23 kecamatan di kabupaten Bon-
dowoso, terbagi dalam 219 kelom-
pok yang masing-masing memiliki 
maksimal 10 anggota. “Untuk tahun 
2015 ini data yang masuk akan ada 
213 kelompok yang akan mendapat 
bantuan plesterisasi, yaitu sebesar 
1 juta rupiah untuk setiap rumah,” 
katanya.

Selain program plesterisasi, Ba-
pemas kabupaten Bondowoso me-
rencanakan revitalisasi penguatan 
kelembagaan Bumdes. “Bumdes 
di sini perlu direvitalisasi karena ke-
beradaanya pun entah masih eksis 
atau tidak. Bumdes sendiri merupa-
kan lembaga perekonomian desa. 
Tujuannya tentu memperkuat tingkat 
ekonomi masyarakat melalui peman-
faatan potensi yang dimiliki suatu 
desa. Misalnya bisa sebagai distribu-
tor hasil pertanian warga. Oleh kare-
nanya, akan ada alokasi dana yang 
kuat dan dikelola dengan baik sesuai 
sasaran agar bermanfaat, tidak sia-
sia,” tutupnya (hpy)
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Tim Gema Desa saat mengunjungi kantor Bapemas Bondowoso
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