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suratredaksi

Mengapa ada rasa kego
tong royongan dalam ma
sya rakat? Sejak kapan ni

lainilai kegotongroyongan itu 
ada? Lalu masih diperlukankah 
si fatsifat gotong royong tersebut 
dalam pembangunan dan moder
nitas seperti sekarang ini.

Memang ada yang mendebat. 
Si fatsifat gotong royong tersebut 
dalam mentalitas modern sudah 
tidak dibutuhkan lagi. Mereka ber
pendapat bahwa sifatsifat gotong 
royong akan mengurangi kegigihan 
untuk belajar berusaha berdasarkan 
kemampuan diri sendiri. Sifat go
tong royong hanya akan mengajari 
orang bergantung pada orang lain.

Bicara tentang nilai gotong ro
yong, marilah kita kembali pada 
hakikat manusia itu sendiri. Bah
wasannya manusia tidak bisa hi
dup sendiri di dunia ini. Menurut 

Gotong Royong
dalam Masyarakat Kita

Koen tjaraningrat, dalam Kebuda
ya an Mentalitet dan Pembangunan 
(Gramedia, 1974), manusia diling
kungi oleh sistem sosial dari komu
niti dan masyarakat sekitarnya, di 
mana ia merasa dirinya  hanya se
bagai satu unsur yang ikut terbawa 
dalam proses peredarannya.

Suatu tema berpikir seperti 
itu membawa manusia pada rasa 
aman dan mantap dalam nuranin
ya, karena dia merasa tidak hidup 
sendiri, tetapi hidup bersama
sama dalam satu komuntas. Dia 
akan merasa aman bila suatu ke
tika kesusahan akan datang orang 
yang membantunya, bila dilanda 
bencana akan datang sekelompok 
masyarakat yang akan membantu
nya. Dengan cara berpikir seperti 
ini maka manusia tidak akan mer
asa takut hidup sendiri.

Demikian juga sebaliknya. De

ngan berpikir seperti ini maka 
timbal baliknya, manusia ber
sangkutan akan siap membantu 
atau menolong bila ada orang lain 
kesusahaan, atau akan tergerak 
membantu bila tetangganya mem
punyai hajatan. Rasa saling me
nolong, rasa gotong royong, akan 
terus hidup bila dilandasi berpikir 
seperti ini.

Gotong royong sudah menjadi 
nilainilai tradisional masyarakat 
Indonesia. Tumbuh sejak puluhan 
tahun lampau. Meskipun ma sya
ra kat kita secara adat cukup ma
jemuk, tetapi nilainilai ini tetap 
lestari sampai sekarang. Di perko
taan pun, yang masyarakatnya 
di tuding individualistis, ternyata 
nilainilai gotong royong juga 
tumbuh.

Nilainilai gotong royong dibu
tuhkan sampai kapan pun. (*)
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Teknisnya, ketika tahap pre
sentasi peserta yang dilaku
kan di kantor Bapemas Pro

vin si Jawa Timur, tiga desa dan 
tiga kelurahan yang lolos di tiga 
besar desa/kelurahan, diwajibkan 
menampilkan gelaran seni budaya 
khas desa/kelurahannya. Dari sini 
lalu dinilai oleh tim khusus dari 
UPTD Sekolah Tinggi Kesenian Wil
watikta (STKW) Surabaya.

“Setiap peserta wajib menam
pil an kesenian khas daerahnya. 
Saya kira semua daerah mempu
nyai kesenian lokal. Pasti ada lah, 
misalnya pencak silat, dikdor atau 
apa saja. Masuknya seni budaya 
dalam inidikator penilaian dimak
sudkan sebagai wujud kegotong
ro yongan nguri-nguri seni budaya 
kita agar tidak tenggelam,” kata 
Drs Zarkasi, M.Si, Kepala Bapemas 

Provinsi Jawa Timur.
Dikatakan oleh Zarkasi, masuk

nya tampilan seni budaya dalam 
lomba pelaksana gotong royong 
ter baik ini baru Provinsi Jawa Ti
mur yang melakukan. Belum ada 
di provinsi lain. Bisa jadi indikator 
ini nantinya ditiru oleh provinsi
provinsi lain di Indonesia.

Tahap babak seleksi dan pe
nilaian lainnya tetap seperti ta
huntahun sebelumnya. Pertama, 
penyerahan administrasi dari ma
singmasing peserta kab/kota di 
Jawa Timur. Pada tanggal 1011 
pe nilaian administrasi, tanggal 
2129 Maret barulah penilaian la
pa ngan ke tiga desa dan 3 kelura
han di Jawa Timur.

Adapun tim penilaia pelaksana 
gotong royong rerbaik 2016, ber
dasarkan SK Gubernur Jawa Timur 
No 188/137/KPTS/2016 tertanggal 
22 Februari 2016, terdiri atas Bap
emas Prov Jatim, Tim Penggerak 

Kesenian Jadi Indikator Penilaian 
Lomba Gotong Royong Terbaik

Jawa Timur memang beda dengan provinsi-
provinsi lain di Indonesia, khususnya dalam 
pelaksanaan penilaian pelaksana gotong 
royong terbaik. Mulai tahun ini, seni budaya 
termasuk menjadi salah satu indikator dalam 
penilaian lomba gotong royong terbaik ting-
kat Provinsi Jawa Timur. 
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PKK, Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pe kerjaan Umum Pengairan Prov. 
Ja tim dan UPTD Sekolah Tinggi 
Kesenian Wilwaltikta (STKW) Di
nas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Timur.

“Terdapat sejumlah indikator 
penilaian gotong royong terbaik, 
di antaranya meliputi bidang ke
masyarakatan, bidang ekonomi, 
bi  dang sosial, budaya dan aga
ma, dan bidang lingkungan,“ tu
tur Zarkasih, dengan didampingi 
Suriaman, SH, MSi, Kepala Bi
dang Sosial Budaya dan Partisi
pasi Masyarakat Bapemas Provinsi 
Jawa Timur.

Pencanangan Bulan Bakti Go
tong Royong Masyarakat (BBGRM)  
XIII dan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke44 Tingkat Provinsi 
Jawa Timur dilaksanakan di Kabu
paten Tuban, Mei mendatang. Se

dangkan pelaksanaan bulan bakti 
gotong royong berlangsung selama 
sebulan penuh. Sementara itu 
pencanangan kegiatan ini untuk 
tingkat kabupaten/kota dilaksa na
kan setelah pencanangan BBGRM 
XIII dan HKGPKK ke44 Tingkat 
Provinsi Jawa Timur dan ditutup 
pada masingmasing kab/kota. 

Menurut Zarkasi, kegiatan BB
G RM dimaksudkan untuk me ning
katkan integrasi sosial guna mem
perkuat persatuan bangsa ser ta 
memperkokoh Negara Kesa tu an 
Republik Indonesia (NKRI). Se
cara umum dengan diadakannya 
BBGRM akan menjadi ikhtiar un
tuk meningkatkan partisipasi, rasa 
memiliki dan rasa tanggung jawab 
masyarakat dalam pemba ngunan  
melalui pelibatan lemba ga ke
masyarakatan. Dengan demikian 
akan menjadikan gotong royong 
masyarakat dan pemberda yaan 

kesejahteraan keluarga sebagai 
momentum kebersamaan, ke pe
du lian serta komitmen bersama 
dalam menuju masyarakat yang 
sejahtera.

BBGRM DISELENGGARAKAN 
DI SETIAP DESA DAN KELURAHAN 
DI SELURUH WILAYAH NKRI. 

Diawali dengan Pencanangan 
BBGRM oleh Gubernur dan dihadiri 
Bupati dan Walikota, SKPD terkait, 
pengurus lembaga kemasyaraka
tan, pemuka adat dan agama. 

Nilai kegotongroyongan sudah 
menjadi ciri khas masyarakat In
donesia. Kegotongroyongan tidak 
hanya di pedesaan, tetapi juga 
di perkotaan, meskinya nilainya 
tidak setinggi di pedesaan. Nilai 
kegotongroyongan yang sudah 
menjadi karakter bangsa Indo
nesia tersebut sudah seharusnya 
dilestarikan. (res)
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Ciri khas bangsa Indonesia sa
lah staunya adalah gotong 
ro yong, kita mengetahui 

bah wa modernisasi dan globalisasi 
melahirkan corak kehidupan yang 
sangat kompleks, hal ini seha
rus nya jangan sampai membuat 
bangsa Indonesia kehilangan ke
pribadiannya sebagai bangsa yang 
ka ya akan unsur budaya. Akan 

Kaum pria sibuk mengaduk se
men dan pasir, menyiapkan batu 
ba ta, kayu dan pakupaku.Ada ju
ga beberapa pria yang membersi
hkan lahan. Sebelum dibersihkan, 
lahan itu diratakan dulu. Kaum 
wa nita, ibuibu, menyiapkan ma
kanan, kopi dan teh. Semua sibuk 
mengambil bagian dalam peker
jaan itu di daerah perbukitan 
suatu kampung bernama Kampung 
Bukit, di kawasan Rumbai, tidak 
ja uh jauh dari kota Pekanbaru. 
Tidak ada orang yang ngobrol atau 
pun berlagak seperti bos yang 
pekerjaannya hanya memerintah. 
Semua orang yang hadir ambil ba
gian dalam pekerjaan itu. Setiap 
individu mungkin merasa risih bila 
tidak turut berpartisipasi. Mereka 
semua memiliki perasaan ingin 
me layani, dan ingin meringan
kan beban sesama warga. Mereka 
bersamasama mendirikan rumah 

Budaya Gotong Royong
Gotong royong adalah salah satu budaya 
bang sa yang membuat Indonesia dipuji oleh 
bangsa lain karena budaya nya yang unik dan 
penuh toleransi antar sesama manusia. Ini 
juga merupakan salah satu faktor yang mem-
buat Indonesia bisa bersatu dari Sabang 
hingga Merauke, walaupun berbeda agama, 
suku dan warna kulit.

te  tapi dengan semakin derasnya 
arus globalisasi mau tidak mau 
ke pribadian tersebut akan terpe
nga ruh oleh kebudayaan asing 
yang lebih mementingkan indi
vidualisme. Sesungguhnya budaya 
gotongroyong merupakan kekuat
an besar budaya masyarakat yang 
perlu dikembangkan terus di ne
geri ini”.
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bagi seorang warga di desa mere-
ka. Budaya gotong-royong sudah 
menjadi bagian dari kehidupan 
mereka sehari-hari.

Kisah itu adalah gambaran ke-
hidupan warga Indonesia puluhan 
tahun lalu di suatu kawasan ber-
nama Rumbai di pulau Sumatera. 
Masa kini tersedia beragam wadah 
organisasi/ lembaga formal unuk 
kegiatan sosial dan pengembangan 
masyarakat. Wadah itu dapat di-
optimalkan untuk menjalankan 
dan memperkuat kembali budaya 
gotong-royong. Ada Organisasi 
Ke masyarakatan (ORMAS), ada 
pu la Yayasan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan Koperasi.

Lembaga yayasan adalah ba-
dan hukum yang ditujukan untuk 
melakukan berbagai kegiatan di 
bidang kemanusiaan, sosial, bu-
daya, agama dan kemasyarakatan. 
Dalam lembaga yayasan tercermin 
keinginan pemerintah untuk mem-
berikan peluang sebesar-besarnya 
bagi warga berbagai kelompok 
ma syarakat untuk melakukan ke-
giat an pelayanan, pendidikan 
dan pengembangan dalam rangka 
pembangunan masyarakat yang 

sehat jasmani dan rohani.
Bila Anda bersama teman-te-

man mendirikan yayasan, sebaik-
nya fokuskan diri pada misi pelaya-
n  an, disertai dengan semangat 
go tong-royong, agar yayasan itu 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
De ngan penerapan semangat go-
tong- royong, Anda sekaligus 
men didik warga masyarakat agar 
me numbuhkan kembali budaya 
gotong- royong yang sudah mulai 
terkikis habis oleh perkembangan 
zaman. Penggunaan yayasan han-
ya sebagai simbol atau tampilan 
agar kelihatan menarik di mata 
ma   syarakat atau mencari popula-
ri tas dengan beragam kegiatan 
he boh yang menghambur-hambur-
kan dana yayasan, sangatlah tidak 
tepat. Yayasan mestinya bukan-
lah sarana untuk kumpul-kumpul, 
ngerumpi atau pesta makan bersa-
ma. Tetapi, yayasan adalah wadah 
untuk melayani, wadah untuk ber-
buat bagi masyarakat.  Yang men-
jadi ukuran dalam pengemba ngan 
yayasan adalah seberapa besar 
pe rannya dalam melayani, meno-
long, mendidik dan mengembang-
kan masyarakat.

Sangat ironis bila sekelompok 
orang mendirikan yayasan dengan 
tujuan dan misi mulia, kemudian 
yayasan menerima sumbangan da-
lam jumlah besar dari berbagai 
pi hak, tetapi dana yayasan hanya 
digunakan untuk makan bersama, 
pesta, tour dan berbagai kegia-
tan konsumtif lainnya, sedangkan 
ketika ada warga atau kelompok 
masyarakat membutuhkan perto-
longan, yayasan tidak dapat ber-
buat apapun karena dana yayasan 
sudah dihabiskan untuk kegiatan 
yang tidak sesuai dengan tujuan 
dan misi yayasan. Walaupun sua-
tu yayasan hanya memiliki dana 
sedikit, tetapi dana itu digunakan 
dengan optimal untuk kepenti ng-
an pelayanan masyarakat, maka 
yayasan telah berjalan pada jalur 
yang tepat.

Bagaimanakah sikap kita se-
bagai anggota pengurus suatu 
ya yasan? Apakah cukup memberi 
uang untuk yayasan, lalu mem-
biarkan yayasan berjalan begitu 
sa ja diurus oleh teman-teman 
la innya? Sebagai anggota pengu-
rus suatu yayasan sebaiknya kita 
menanamkan prinsip melayani, 

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



08 | Gema Desa | Februari 2016

laporanutama

prin sip gotong- royong di dalam 
diri kita masing-masing. Yayasan 
da pat diarahkan agar mampu 
melihat kebutuhan masyarakat 
dan melayani serta mengembang-
kan masyarakat ke arah kehidu-
pan yang lebih baik. Kita bisa 
me ngembangkan masyarakat ke 
arah kehidupan yang lebih cerdas 
(smart community).

Budaya gotong- royong tidak 
ber arti harus selalu melakukan 
hal-hal besar bagi masyarakat. 
De ngan melakukan kegiatan se-
derhana pun, seperti membagikan 
pakaian bekas kepada masyarakat 
yang membutuhkan, melakukan 
pembersihan lingkungan, mendo-
rong terciptanya kerjasama an-
tar warga dan menanam pohon, 
yayasan telah melakukan pelayan-

an yang baik bagi masyarakat.
Sikap melayani itu tidak hanya 

ke pada masyarakat umum, tetapi 
juga antar sesama pengurus ya-
ya san. Kita tidak harus menjabat 
po sisi ketua dalam suatu yayasan 
agar dapat turut melayani, walau-
pun sebagai anggota pengurus bia-
sa, kita dapat menunjukkan sikap 
gotongroyong dengan berpartisi-
pasi menyampaikan ide, berko-
mentar dalam diskusi bersama, 
me nyampaikan kritik bila terjadi 
pe nyimpangan dalam kegiatan ya-
ya san, menolong teman yang se-
dang si buk dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh yayasan, dan 
membantu meringankan beban 
te man yang sedang melakukan 
hal-hal sederhana lainnya untuk 
yayasan. Ciptakan dan kembang-

kanlah budaya gotong- royong da-
lam organisasi atau yayasan yang 
sedang An da bangun bersama te-
man-teman

MASYARAKAT DESA PENJAGA 
TERAKHIR SEMANGAT GOTONG 
ROYONG PANCASILA

Dalam Pidatonya, Ir. Soekarno 
yang lebih kita kenal dengan pang-
gilan Bung Karno, menyampaikan 
bah wa dasar Indonesia merdeka 
adalah  (1) kebangsaan, (2) in-
ternasionalisme, (3) mufakat, (4) 
kesejahteraan, dan (5) ketuhan-
an. Dan lima bilangan tersebut 
di namakan Pancasila. Sila artinya 
“asas” atau “dasar”, dan di atas 
ke lima dasar itulah Indonesia ber-
diri menjadi Negara yang kekal 
dan abadi.
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PANCASILA ADALAH GOTONG 
ROYONG

Bung Karno menyampaikan, 
li ma sila boleh diperas sehingga 
tinggal 3 saja, yaitu (1) Sosio-na-
sio  nalisme, (2) Sosio-demokrasi, 
dan (3) Ketuhanan. Dan jika di pe-
ras yang lima menjadi tiga, dan 
yang tiga menjadi satu, maka da-
patlah satu perkataan, Indonesia 
yang tulen, yaitu perkataan “go-
tong-royong”. Alangkah hebat-
nya! Negara Gotong-Royong! 
“Go    tong-royong” adalah paham 
yang dinamis, lebih dinamis dari 
“kekeluargaan”.

MEMBANGUN PERADABAN 
BANGSA

Membangun peradaban se-
buah bangsa harus dilakukan  de-
ngan membangun budi pekerti   
serta mem bangkitkan semangat 
keber sa maan. Seperti yang telah 
dila ku kan oleh para agamawan 
dan to koh-tokoh generasi pendiri 
NKRI. Menurut Bung Karno, Indo-
nesia bila ingin kembali berjaya 
seperti Sriwijaya dan Majapahit  
ti dak bisa hanya dilakukan oleh 
sa tu golongan saja, tetapi harus 
di lakukan secara bersama oleh 

se mua komponen bangsa dengan 
melibatkan  masyarakat.

Nilai-nilai dasar Pancasila san-
gat penting untuk selalu dimak-
nai kembali, karena generasi di 
masa mendatang belum tentu 
bisa menghayati Pancasila sebagai 
perekat dasar yang mempersatu-
kan Indonesia.

GOTONG ROYONG YANG SUDAH 
TERPINGGIRKAN

Indonesia merdeka karena 
adanya semangat gotong royong, 
kebersamaan dan bahu membahu. 
Setelah reformasi semangat terse-
but seperti agak ditinggalkan. 
Sa lah satu penyebabnya adalah 
penggunaan uang atau dana se-
bagai tolok ukur yang cukup un-
tuk partsipasi dalam kegiatan ke-
masyarakatan.

Di beberapa desa bahkan seca-
ra nyata uang menjadi perusak 
se mangat gotong royong warga 
desa. Kehadiran dalam sebuah ke-
bersamaan pun terkadang diwakili 
dengan uang. Tidak hadir ronda 
cukup bayar denda. Tidak hadir 
dalam pertemuan cukup titip uang 
iuran. Tidak ikut kerja bakti cukup 
memberi sumbangan.

Program pemerintah dengan 

bantuan beras miskin (raskin) 
yang  kurang tepat sasaran dan 
dilaksa na kan tanpa sebuah 
kebijaksa na an dalam permusya-
waratan telah menjadikan alasan 
beberapa ke lom pok masyarakat 
yang tidak men dapatkan raskin, 
sedang mereka merasa miskin, 
akhirnya ti dak mau lagi ikut 
kerja bakti. ”Mereka yang dapat 
raskin aja yang suruh kerja bak-
ti,” katanya.

Dalam banyak peristiwa tero-
ris me akhir-akhir ini salah satu pe-
nyebab tidak berjalannya pe nga-
wasan masyarakat adalah sudah 
mulai lunturnya semangat gorong 
royong. Dengan kurangnya sema ngat 
gotong royong, maka masyarakat 
menjadi tidak peka terhadap sesua-
tu yang terjadi di lingkungannya. 
Gotong royong adalah pola perta-
hanan terbaik dalam masyarakat, 
gotong royong mampu menjadi alat 
komunikasi yang efektif.

Yang masih diharapkan untuk 
terus menjaga kegotongroyongan 
adalah masyarakat desa. Semoga 
desa mampu menjadi penjaga 
pilar kejayaan Pancasila dengan 
tetep menjaga semangat kego-
tongroyongan di dalam kehidupan 
bermasyarakat. (nardi) 
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Bupati Banyuwangi Abdullah Az
war Anas mengunjungi sa lah 
satu pasar tradisional di daerah 

Srono, Banyuwangi. Sidak pasar ini 
untuk melihat hasil pembangunan 
pasar yang telah direvi ta lisasi ini. 
Tiba di Pasar Srono, Anas langsung 
menyambangi lapak penjual sayur, 
pakaian, bumbu da pur dan ikan. 
Anas bersama sang is tri, Ipuk Fes
tiandani, menyempat kan diri belan
ja sayur, seperti te rong, kenikir, dan 
sukun. Saat belanja ini, para peda
gang dan pembeli spontan menda
tangi Anas dan mulai curhat ten
tang pasar ke orang nomor satu di 
Banyuwangi ini. Anas pun langsung 
menimpali dan meminta saran ke 
mereka se pu tar perbaikan bangu
nan pasar dan pengelolaannya. ”Ayo 
ayo sarannya apa saja ini dari para 
peda gang supaya pasar nyaman,” 
ujar Anas sambil mengajak peda
gang melihatlihat kondisi pasar.

”Pak ini tolong pasarnya dibe
ri ruang sekat saja supaya ada ba
tas ruang antarpedagang,” ka ta 
Siti Nurhasanah (53), salah se orang 
pembeli. ”Lapak ikannya ja ngan di 
belakang, Pak Anas. Di depan saja 
biar pembeli bisa lebih mudah,” sa
hut salah satu pedagang ikan, Sukir
no. Anas memper ha ti kan satu per
satu keluhan pedagang. Mulai dari 
permintaan lapak dan ruang ber
sekat hingga penataan dagangan. 
Pasar Srono sudah berdiri sejak 25 
tahun lalu. Pasar tradisional ini 
dikenal kumuh, be cek, dan pengap. 
Lapak yang tidak tertata dan sekat
sekat ruangan antarpedagang satu 
dengan lainnya menambah kondisi 
kumuh pa sar semakin kental.

Tahun 2015 lalu, pemerintah 
daerah mulai merehabilitasi pasar 
ini bersinergi dengan pemerintah 
pusat. Bangunan pasar ini didesain 
layaknya pasar modern. Atap pasar 
dibuat tinggi agar sirkulasi udaranya 
lancar, udara tidak pengap. Selain 
itu, pasar dibuat tanpa sekat agar 
pandangan terkesan lu as. Drain

ase pasar pun ditata rapi. Saat ini 
kondisi pasar memang masih tran
sisi. Beberapa fasilitas pasar juga 
belum dilengkapi de ngan sempurna. 
”Ini pasar memang belum selesai, 
belum siap, tapi harus segera ber
jalan. Karena kalau nunggu masih 
tahun depan selesainya, pedagang 
pasti protes kelamaan di tempat re
lokasi. Iya me mang masih uji coba 
dan kita cek terus, banyak yang per
lu di per baiki. Sabar ya, Pak, Bu,” 
kata Anas kepada para pedagang.

Seluruh pasar tradisional di Ba
nyuwangi secara bertahap akan 
dibangun dan ditata layak nya pasar 
modern. Penataan ruang pasar di
lakukan supaya para pedagang dan 
pembeli bisa saling memberi pe
layanan dan kenya ma nanan saat 
bertransaksi. Penataan pasar tradi
sional, sambung Anas, dianggap 
merupakan bu daya baru supaya bisa 
membentuk karakter pasar tradisio
nal modern yang bersih, tertib dan 
nyaman.”Maksudnya adalah mem
berikan zonasi agar pasar di wilayah 
Banyuwangi bisa terta ta rapi dan 
bersih. Ini kan buda ya baru supaya 
masyarakat dan pe dagang bisa be
lajar dari yang semula model bedak 
lama diubah menjadi lebih lapang. 
Ini akan terlihat kondisi keseluru

han pasar, sehingga akan tumbuh 
perasaan kebersihan dan ketertiban 
pasar menjadi tanggung jawab se
mua pedagang pasar,” ujar Anas.

Anas pun berjanji segera meleng
kapi fasilitas pasar. Mulai da ri tong 
sampah untuk setiap los pa sar, kran 
air, hingga membuat ba ngunan pasar 
tersebut lebih eye-catching. Selama 
lima tahun ter akhir ini Banyuwangi 
telah mem proteksi pasar rakyat 
agar tidak tergerus dengan pasar 
moderen. Caranya dengan merevi
talisasi sejumlah pasar tradisional 
agar lebih bersih dan tertata. Selain 
itu, Pemkab Banyuwangi membatasi 
pembukaan gerai ritel modern di se
luruh Banyuwangi, kecuali gerai yang 
sudah ada di masa sebelum Anas mu
lai memimpin pada akhir 2010.

Saat ini, Banyuwangi juga se
dang membangun pasar tradisio nal 
yang terintegrasi dengan terminal 
pariwisata di kawasan Sobo. Pasar 
Sobo diubah menjadi pasar moderen 
dengan konsep go green berlantai 
empat yang memadukan para peda
gang buah, kerajinan, dan berbagai 
macam barang lain dengan terminal 
wisata. ”Sehingga pedagang bisa 
lebih laris karena pasar itu juga 
menjadi salah satu titik kumpul 
wisatawan,” ujarnya. (Humas)

Sidak Pasar Tradisonal, Bupati  
Dicurhati Pedagang & Pembeli
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Adalah Dr. Suyanto Waspo 
Ton do Wicaksono, M.Si, kini 
tengah diamanhi sebagai Ke

pa la BPMPD Kabupaten Banyuwa
ngi. Yayan, demikian sapaan se
tiap harinya, lahir di Ponorogo, 21 
April 1970. Melihat orang tuanya 

Cogito Ergo Sum,
Mampu Jika Berpikir Mampu

Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si, 
Kepala BPMPD Kabupaten Banyuwangi

Ya, Cogito Ergo Sum, sebait kalimat itu lah 
yang dijadikannya sebagai amunisi dalam 
me napaki liku-liku kehidupan ini. Siapa pun 
dan bagaimana pun latar belakangnya, akan 
menuai sukses jika dari awal telah menanam-
kan tekad untuk sukses.

berprofesi sebagai guru, menjadi
kan Yayan bercitacita menjadi 
seorang guru juga.

“Tapi keinginan saya menjadi 
Guru STM, sehingga ketika masuk 
jenjang kuliah, saya masuk ke IKIP 
Ma lang di Jurusan Teknik Bangun

an. Tanpa direncanakan, ada in
formasi kuliah gratis di APDN, 
orang tua saya menyarankan un
tuk mencoba dan ternyata lolos 
dan diterima,” kisahnya.

Pendidikan diplomanya ditem
puhnya dan lulus tahun 1991 yang 
pada saat itu usia Yayan masih 19 
tahun, merupakan usia yang cukup 
muda namun sudah menjadi CPNS. 
“Saya merasa jika saya termasuk 
orang yang beruntung untuk hal 
kePNSan karena di usia yang ma
sih muda itu sudah masuk daftar 
CPNS,” akunya seraya tersenyum.

Surat penugasan pertamanya 
turun dan Yayan harus ditempat
kan tidak di tanah kelahirannya 
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me lainkan di Kabupaten Banyuwa
ngi. Mendapati keputusan demi ki
an tidak menyurutkan semangat
nya. Yayan beranggapan harus 
si ap menerima segala keputusan 
yang dibuat oleh negara dan men
jalankannya dengan benar dan pe
nuh tanggung jawab.

“Sekolah saja sudah dibiayai 
ne gara, jadi harus bertanggung 
ja wab atas segala keputusan yang 
ada. Apalagi saya waktu itu benar
benar tidak tahu bagaimana Kabu
paten Banyuwangi, namun ya tetap 
memang harus berjuang,” kenang 
Yayan nampak bersemangat.

Di tengah perjalanan ketika 
pe nempatan pertamanya di Kabu
paten Banyuwangi sebagai staf di 
Ke camatan Cluring, Yayan harus 
me neruskan tugas belajar di Ja
karta jurusan Ilmu Pemerintahan. 
Untuk pendidikan, Yayan pun telah 
menempuh hingga S3, yaitu S2 di 
Universitas Padjajaran, Bandung, 
jurusan Administrasi Publik lulus 
pa da 1997, serta S3 di Universitas 
Bra wijaya, Malang, jurusan Admi
ni strasi Publik, lulus pada 2012.

Ada yang menarik ketika Yayan 
akan lulus S1 dan mendapat ke
sempatan S2 di luar negeri ternya
ta tidak mendapatkan ijin dari 
Bu pati Banyuwangi. “Pada saat 
itu karena saya dianggap belum 
selesai, kenapa kok tergesagesa 
mengajukan lagi. Alhasil, tidak 
ja di berangkat. Dan ternyata un
tuk S2 saya mendapat tawaran ke 
Bandung itu,” terangnya.

Perjalanan keprofesiannya se
bagai abdi negara dijalani Yayan 
de ngan sepenuh hati dan tenggung 
jawab. Setelah menempuh S1, Yay
an menjadi Staf Kepega waian di 
Pemerintahan Kabupaten Banyu
wangi selama 2 tahun. Kemudian, 
sebagai mantri Polisi Pamong Praja 
tahun 1999; sebagai Sekretaris Ca
mat di Kecamatan Ronggojampi 
ta hun 2003; sebagai Sekcam di Ke
camatan Banyuwangi Kota; sebagai 
Kasubag di Bagian Umum; serta 
Kasubag Kerja Sama Pemerintahan 
di Bagian Pemerintahan.

Yayan menambahkan, karena 
me rasa masih banyak waktu lu
ang baginya, Yayan pun juga ak
tif mengajar. “Ada waktu longgar 
itu tidak nyaman, oleh karenanya 
saya manfaatkan dengan menjadi 
dosen mata kuliah Metodologi Pe
nelitian di Sekolah Tinggi Islam 
Blambangan Banyuwangi, juga di 
Pascasarjana Surabaya untuk mata 
kuliah yang sama,” paparnya.

“Namun ternyata, melihat sa
ya wirawiri antara profesi me
nga jar dengan pengabdian di pe
me rintahan, Bupati Banyuwangi 
jus tru memanggil saya dan meng
himbau agar saya fokus di peme
rintahan saja. Sehingga pada 2009 
diamanahi sebagai Camat Songgon 
Kabupaten Banyuwangi,” tandas 
Yayan.

Yayan pun melepas untuk me
nga jar di S1 tinggal yang di pasca
sar jana karena memang masih bi
sa menyesuaikan jadwalnya. “Di 
Ke camatan Songgon ini pun saya 
mendapat acungan jempol dari 
Bu pati karena program saya KTP 
Ke liling,” katanya.

Di tahun 2011, Yayan menda
pat amanah sebagai Kabag Peme
rintahan namun hanya bertahan 
selama 8 bulan yang kemudian 
dipindah sebagai Sekretaris Dinas 
Pendapatan di tahun yang sama 
hingga dilantik sebagai Kepala Di
nas Pendapatan di tahun 2012.

“Karena passion saya tidak di 
ke uangan, saya tidak bersedia la
ma di sini. Jadi, ketika semuanya 
sudah benar dan dirasa membaik 
maka saya mengajukan diri ke Bu
pati untuk dipindah. Alhamdulil
lah, saya berhasil PAD dua kali 
lipat dengan program unggulan 
pembayaran pajak menggunakan 
sistem drive through, yang saya 
sadur dari sistem makanan cepat 
saji,” jelasnya.

Menjelang akhir 2014, tepatnya 
pada September, Yayan resmi me
nerima amanah sebagai Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD). 
Mendapati tugas yang harus ber

singgungan dengan masyarakat, 
Ya yan bahu membahu dengan se

luruh staf untuk menjalankan pro
gram unggulan yang diusungnya, 
yaitu E-village Budgeting dan 
Smart Kampung.

E-village Budgeting merupa kan 
program yang bertujuan me mo
tong mata rantai korupsi di de sa. 
“Pergerakan atau kegiatan ke
uangan untuk pembangunan desa 
saya bangun secara sistem seh
ingga bisa terpantau langsung dari 
sini. Dan ternyata program saya 
ini menjadi rangking 1 di Diklat 
PIM II di Surabaya. Ini merupakan 
anugerah,” katanya.

Sedangkan Smart Kampung 
merupakan program yang bertu
juan mendekatkan pelayanan pub
lik kepada masyarakat, yaitu keti
ka ada yang mengurus surat cukup 
sampai di desa saja, jadi berkasnya 
saja yang berjalan. Selain itu juga 
sebagai penerapan 23 percontohan 
desa dan 18 kelurahan untuk men
jadikan balai desa di desa dan ke
lurahan sebagai ruang publik yang 
ramah untuk warganya.

“Balai desa diharapkan men
jadi pusat 3 variabel, antara lain 
pusat pelayanan publik, pusat 
kegiatan ekonomi, pusat kegiatan 
pendidik an. Bagaimana bisa men
jadi basis kegiatan warga untuk 
dilakukan dengan nyaman,” ucap 
Yayan.

Yayan menambahkan, di setiap 
tempat penugasan, Yayan mena
nam kan pada diri sendiri dan juga 
disampaikan ke Bupati  untuk 
tidak menempatkannya di tempat 
tersebut terlalu lama, maksimal 3 
tahun saja.

“Saya seperti itu karena saya 
tahu jika birokrasi itu rentan ko
rupsi. Di tahun pertama adalah 
untuk adaptasi, tahun kedua mer
upakan tahun unggulan karena 
pasti muncul prestasiprestasi. 
Nah, menginjak tahun ketiga ten
tu akan semakin paham di mana 
saja celah untuk melakukan ko
rupsi, dan saya menghindari itu,” 
tutup Yayan optimis. (hpy)
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Sebagian wilayah Kabupaten 
Probolinggo masuk dalam ka
wasan Gunung Bromo, dike

nal sebagai daya tarik wisata. Ke 
depan, Kabupaten Probolinggo 
juga akan membidik pesona baha
ri yang potensial, melihat cakupan 
areanya juga melingkupi wilayah 
pesisir.

Tepatnya di Desa Dringu, Ke
camatan Dringu, Kabupaten Pro

bo linggo, merupakan kawasan 
pe sisir yang kaya akan potensi 
laut nya. Berhasil meraih prestasi 
sebagai juara III Lomba Gotong 
Ro yong Tahun 2015, Desa Dringu 
adalah satusatunya desa berka
wasan pesisir diantara peserta 
lainnya.

Desa Dringu, Gotong Royong Terbaik III Tahun 2015

Kembangkan Desa Minapolitan
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Desa yang berpenduduk kombi
na si Suku Jawa dan Madura ini, 
ber ada di kawasan dataran ren
dah. Tak ayal, banjir menjadi ta
mu rutin setiap tahunnya. Dan ini 
lah yang menjadi salah satu poin 
unggul dalam penilaian lomba. 
Bagaimana tidak, warga Desa Dri

ngu di tengah kondisi kerap dikun
jungi banjir, namun tetap eksis 
dan kompak dalam menjalani ak
tivitas.

Banjir yang datang merupakan 
luapan dari muara yang mengapit 
Desa Dringu, biasanya mencapai 
50 – 70 cm. Bukan disebabkan 

oleh masalah lingkungan yang ber
hubungan dengan sampah melain
kan karena karakter wilayahnya 
tersebut.

Bukhari, SH., Kepala Desa Dri
ngu pun menyampaikan menge
nai kondisi Desa Dringu yang juga 
rawan konflik karena perselisihan 
yang kerap kali muncul perihal 
persaingan di garis pantai teruta
ma di wilayah tangkap ikan. 
“Meskipun demikian, di sini su
dah ada Pokmaswas, yang selalu 
mengedepankan sistem rembukan 
di desa setiap terjadi perselisi
han,” katanya.

Sebagai upaya penanggulangan 
banjir, ada sebuah kebiasaan yang 
unik di Desa Dringu. Setiap warga 
yang akan menggelar sebuah ha
jatan, diwajibkan untuk menyum
bang bibit untuk disetor ke desa. 
Hal ini bertujuan sebagai selain 
penghijauan juga untuk mem
perluas wilayah serapan untuk 
menghalau banjir.

“Sedangkan jika dari pihak pe

me rintahan desa, kami sedang 
me ng usahakan mengajukan kerja 
sa ma terhadap beberapa pihak 
yang berkaitan untuk membangun 
tanggul di tepitepi sungai agar 

TEGAS dan penuh visi misi, 
itu lah yang terpancar pada sosok 
Bukhari, Kepala Desa Dringu, Ka
bupaten Dringu, Kabupaten Pro
bo linggo. Dalam menjalankan 
ama nahnya, Nur kerap melibatkan 
segala kalangan ketika menyosiali
sa sikan programprogramnya.

Tahun 2015 merupakan tahun 
permulaan yang penuh adaptasi 
se bagai kepala desa. Bagaimana 
tidak, kondisi Desa Dringu sedikit 
terbengkalai sebagai akibat dari 
krisis kepemimpinan. “Hal per
tama yang saya niatkan adalah 
per baikan da penguatan kelemba
gaan,” ungkap Bukhari.

Lahir di Lumajang, 14 Agustus 
1977 namun tumbuh dan berkem
bang di Probolinggo, membuat Bu
khari memahami sekali dengan ka
rakter wilayah yang dipimpin nya. 
Aura kepemimpinan yang begitu 
kuat pernah mengantar Bukhari 
menjadi kepala desa di luar Jawa 
Timur, tepatnya pada 2003 – 2006 
di Desa Sausutorono, Kecamatan 
Sau su, Kabupaten Parigi, Sulawesi 
Te ngah.

Pada tahun 2007 Bukhari kem
bali ke Jawa Timur, tahun 2008 
– 2009 berkiprah sebagai supervi

sor LPP. Tahun 2012 – 2015 sebagai 
pendamping PKK Kota Probolinggo 
dari Dinas Sosial, sedangkan 2013 
juga aktif sebagai fasilitator me
dia USAID hingga 2014. Selain di 
dunia pemerintahan, Bukhari juga 
berkepribadian mandiri, terlihat 
da ri kesungguhannya mendirikan 
CV Golden Indonesia, sebuah pe
rusahaan non jasa kontruksi, kon
sultan, training dan survey.

Bapak tiga anak ini juga per
nah bergelut di dunia pendidikan 
dengan mengabdikan diri sebagai 
Dosen Enterpreneur di STIKES Nu
rul Jadid, Probolinggo pada 2013 – 

2015. Dilantik sebagai Kepala Desa 
Dringu pada 10 September 2015, 
Bukharimenargetkan Desa Dringu 
menjadi Desa Nasional 2020.

Upaya menuju Desa Nasional 
2020 diawali dengan desa berbasis 
TIK di 2016. Bukharimenjabarkan 
adanya Program Poskamling den
gan sistem yang langsung sharing 
dengan masyarakat, yaitu penga
manan terpadu, dengan menerap
kan sebuah sistem.

“Ini sudah mulai berjalan, di 
se tiap poskamling akan ada pe
mancar radio. Dengan mendirikan 
radio komunitas, akan menjadikan 
desa berbasis TIK, sehingga akan 
saling tahu dengan berkomunikasi 
lewat jaringan radio tersebut, pun 
diselingi dengan hiburan seperti 
request lagu,” papar Bukhari.

Di sisi lain, berkaitan dengan pe
nataan dan pembenaan sudut desa, 
Bukhari mengatakan telah berkoor
dinasi dengan kepalake pa la dusun 
untuk dilakukan kerja bakti. “Yang 
sekiranya menggang gu pemanda
ng an mata harus se ge ra ditata, 
sedangkan jika ada ta naman yang 
potensi seperti pohon buahbuahan 
itu dibiarkan dan harus lebih dipeli
hara,” tutupnya. (hpy)

Targetkan Desa Nasional 2020
Bukhari, SH., Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
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tidak meluber. Untuk rumah-ru-
mah warga akan dilakukan perbai-
kan pintu dan tembok agar lebih 
kuat menangkal banjir masuk ke 
dalam rumah,” papar Bukhari.

Untuk diketahui, Desa Dringu 
juga dikenal sebagai salah satu 
wilayah penghasil bawang merah 
untuk wilayah timur di Provinsi Ja-
wa Timur. Beda wilayah, beda pu la 
penampakan bawang merah nya.

Jika dibandingkan dengan ba-
wang merah dari Bojonegoro, ba-
wang merah dari Kabupaten Pro-
bolinggo memiliki penampakan 
yang lebih besar. “Hal ini disebab-
kan karena tingginya kandungan 
air dalam bawang merah tersebut. 
Selain ukuran, aroma bawang me-
rah di sini lebih menyengat,” te-
rang Bukhari.

Berbicara mengenai nilai go-
tong royong yang ada di Desa Dri-
ngu, Nur mengaku itu bukan hal 
asing. Bahkan sejak dahulu, ke-
tika masih belum ada sentuhan 
aga ma, masyarakat Desa Dringu 
dikenal sebagai masyarakat keja-
wen. Jika dilihat dari ketika ada 
ke giatan bongkar atau renovasi 
ru mah, warga di sekelilingnya 

oto matis turut berbondong untuk 
membantu.

“Dan itu berlangsung hingga 
saat ini. Segala kegiatan bernilai 
gotong royong merupakan kultur, 
bagian dari masyarakat yang telah 
mendarah daging. Di bidang ke-
se hatan misalnya, jika ada yang 
membutuhkan dalam kondisi ur-
gent, para tenaga medis tidak 
segan untuk segera turun ke lapa-
ngan. Selain sebagai nilai pengab-
dian juga tercermin gotong royong 
kepedulian terhadap sesama,” je-
lasnya menggebu.

Selain dikenal sebagai wilayah 
penghasil ikan blanak, ikan ende-
mik di wilayah tersebut, Desa Drin-
gu juga penghasil cumi terbaik. 
Dengan ciri morfologi yang men-
jadi unggulan, merupakan con  toh 
sumber daya alam yang didukung 
dengan ekosistem laut terjaga kes-
eimbangannya antara terumbu ka-
rang dan organisme yang ada.

Ikan blanak sendiri dijadikan 
bahan olahan ikan. ini merupakan 
salah satu langkah mewujudkan 
De sa Dringu berbasis minapolitan. 
“Segala sumber daya yang ada 
harus digerakkan secara maksi-

mal. Bahkan semakin ke sini, per-
mintaan untuk ikan blanak kian 
me ningkat,” ucap Bukhari.

Untuk beberapa organiasasi 
pun menggunakan nama bernuan-
sa kelautan diantaranya ada Ka-
rang Taruna Prasasti Bahari dan 
Karang Wreda Nagari Mina. Selain 
itu juga ada kelompok nelayan 
Samudera Harapan dan Bunga Ka-
rang. “Kelompok nelayan di sini 
fokus menjaga ekosistem laut dan 
aktivitas tersebut sudah turun te-
murun,” tandas Bukhari.

“Kelompok nelayan di sini pun 
beraktivitas dengan gaya tradisio-
nal demi menjaga kultur. Di wi-
la yah kami sangat potensi untuk 
dilakukan pengembangan fish
apart ment, terumbu karang, serta 
penanaman mangrove,” tambahn-
ya penuh semangat.

“Terlepas dari semuanya, apa 
yang kami lakukan ini adalah ti-
dak sekadar untuk masa sekarang 
namun lebih kepada terus mena-
namkan basic di seluruh lapisan 
masyarakat Desa Dringu dari tu-
juan dari ini untuk anak cucu ke-
lak,” tutup Bukhari penuh meya-
kin kan. (hpy)
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Memiliki pengurus yang sa
ma dalam dua Unit Penge
lo la Keuangan dan Usaha 

(UPKu) yang berbeda, lantaran 
tak membuat anggota UPKu Sekar 
Wangi dan UPKu Bintang Harapan 
berkecil hati.

Kedua UPKu yang memiliki SK 
berbeda ini berada dalam satu 
atap. Hal itu dilakukan guna mem
permudah koordinasi pengurus 

de ngan anggotanya. Sekretariat 
tersebut berada di Jl. Piranha Atas 
No. 206 Malang yang tepatnya ter
letak di Kelurahan Tunjungsekar 
Kecamatan Lowokwaru, Malang.

Muchjidin, selaku Koordinator 
me ngatakan, dari semua anggota 
UPKu Sekar Wangi dan Bintang Ha
ra pan, meski sempat mendapat
kan pelatihan berkalikali, namun 
para anggota ini sebagian besar 

tidak ada yang sesuai dengan pada 
waktu pas pelatihan.

“Ada yang menjadi Penjahit, 
Pen jual Gorengan, membuka ke
dai dengan menjual makanan, Pe
racangan, dan juga masih banyak 
lainnya,” terang Muchjidin saat 
di temui tim Gema Desa di sekre
tariatan kedua UPKu ini.

Meski begitu, kedua UPKu ini 
uniknya memiliki struktur pe ngu

Usaha Berkembang 
Meski Tak Sesuai Pelatihan 
yang Diberikan Berkali-kali

Kolaborasi UPKu Sekar Wangi dan UPKu Bintang Harapan
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ru s an sama. Namun, secara lem-
baga/badan hukum memiliki SK 
yang berbeda. Bahkan, bentuk 
pe laporannya pun juga berbeda, 
yaitu berdasarkan pada masing-
masing UPKu. Seperti salah se-
orang anggota UPKu Sekar Wangi, 
Sunartin (40) yang menjadi pelaku 
usaha mikro yang memproduksi 
Ja he Instan dan Manisan Kencur.

Sunartin mengakui, memang 
pa da waktu pelatihan, dirinya 
mendapati pelatihan pada produk 
yang tidak pada bidang sunartin. 
Oleh karenanya Sunartin memilih 
untuk memproduksi produk herbal 
Jahe dan Kencur sebagai bahan 
yang ia jual.

“Yang saya ambil dari pelati-
han itu, hanya bagaimana cara 
me masarkan produk. Kalau untuk 
pe ngemasan sih, hanya sebagian 
kecil saja,” ungkap Ibu rumah 
tangga satu ini.

Produk instannya ini dijual Su-
nartin dengan mematok harga han-
ya Rp 5.000 untuk perbungkusnya. 
Secara kualitas dan rasa sangat 
unik dan enak. Bahkan, tergolong 
produk yang langkah. Dalam seha-
ri, lebih dari 30 bungkus Jahe dan 
Kencur instan buatan Sunartin ini 
‘ludes’ diserbu penggemarnya.

“Kalau harian sih rata-rata 30 
bungkus, tapi terkadang bikin leb-
ih 30 bungkus kalau ada pesanan. 
Apalagi kalau pas juga dikirim ke 
luar pulau, bisa kualahan saya 
nya,” tandasnya.

Berbeda halnya dengan Siti 
Khotimah (44), salah seorang ang-

gota UPKu Bintang Harapan, Awal 
mulanya hanya memiliki bengkel 
mo  tor, setelah dirinya meminta ma-
suk menjadi anggota UPKu, pa ra 
pengurus menyarankan untuk ma suk 
dalam keanggotaan UPKu Bintang 
Harapan. Dengan begitu, pengu-
rus lebih mudah dalam memberi-
kan pinjaman maupun pendataan. 
“Kalau saya masuk sebagai anggota 
UPKu Bintang Harapan,” ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, 
beng kel motor yang dimilikinya 
berkembang. Namun demikian, 
Siti tetap tak mau berdiam saja. 
Setelah pinjaman pertama lunas, 
siti membuka pinjaman lagi untuk 
mengembangkan usahanya de-
ngan membuka kedai Bebek Go-
reng Jepang.

Meski hanya dibantu suami, 
kedai Siti yang bukanya sore sam-
pe malam ini, dalam sehari bisa 
menghabiskan 45 porsi tiap kali 

buka. “Pinjaman pertama saya 
kalau tidak salah pada waktu itu 
hanya Rp 4,2 juta yang saya gu-
nakan sebagai modal,” cetus Siti 
sembari mengingat awal dirinya 
mendapatkan modal.

Sedangkan Jumiati (57) yang 
juga anggota UPKu Bintang Hara-
pan ini, meneruskan kecintaannya 
pada kerajian tangan dalam mera-
jut/sulam pakaian, kaos kaki, to-
pi, taplak, shall, tas dan masih 
ba nyak lainnya yang terbuat dari 
kepiawaian tangan terampilnya.

Dana pinjaman yang ia dapat-
kan sebagai modal usahanya, sa-
ngatlah membantu dirinya me-
ngem bangkan usaha sulam ini. 
Jumiati mengakui bahwa dirinya 
meraup untung hingga lebih dari 
Rp 3 juta per bulannya. “Jujur, 
saya sangat berterimakasih dapat 
bantuan modal untuk usaha saya 
ini,” tuturnya. (Lana)
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Di tengah gempuran lemba
ga keuangan yang semakin 
bermunculan di tengah ma

sya rakat, UPKu Bina Mulya tetap 
mendapat kepercayaan di hati 
warga Desa Plosorejo, Kecamatan 
Kademangan, Kabupaten Blitar.

UPKu Bina Mulya berdiri sejak 
tahun 2010 dengan kegiatan uta
manya bergerak di bidang simpan 
pinjam. Di awal pembentukannya, 
UPKu Bina Mulya mendapatkan 
dana dari provinsi yang dalam pe
tunjuknya untuk diterapkan tanpa 
jaminan.

“Dari situ lah sedikit ada per
masalahan dan terjadi kemacetan 
pengembalian, karena masyarakat 
menganggapnya itu dana hibah 
yang tidak perlu dikembalikan, 

padahal tidak seperti itu,” ungkap 
Handayani, Ketua UPKu Bina Mulya.

“Kalau dibiarkan seperti itu 
ya lamalama modal UPKu malah 
habis untuk dibagikan. Dari awal 
sudah jelas dana yang ada adalah 
untuk modal yang harus digunakan 
sebagai sarana menyejahterakan 
masyarakat melalui pinjaman un
tuk modal usaha, serta bagaima
na bisa berkembang, tidak yang 
dibagikan begitu saja,” tambahn
ya memaparkan.

Oleh karenanya, setelah satu 
tahun berjalan, UPKu Bina Mulya 
menerapkan menggunakan jami
nan ketika melakukan pinjaman. 
Hal tersebut jelas bukan sesua
tu yang mudah, namun melalui 
pendekatan dan sosialisasi yang 

berkelanjutan agar anggota me
mahami dan menerima ketentuan 
yang ada tersebut.

“Jaminan yang digunakan bia
sa nya berupa BPKB, itu pun untuk 
pinjaman di atas 1 juta rupiah. 
Dan ini bukannya mempersulit na
mun untuk menjaga kepercayaan 
agar samasama tertib dan lan
car,” lanjut Handayani.

Handayani mengatakan semula 
UPKu Bina Mulya beranggotakan 
36 orang, tergabung dalam Pok
mas. Namun dalam perjalanan
nya, banyak yang keberatan de
ngan sistem tanggung renteng.

“Ini karena ketika ada yang 
molor yang lain menjadi terham
bat, sehingga di tahun berikutnya 
kami meminjamkannya berdasar

Layani Masyarakat Sepenuh Hati
UPKu Bina Mulya, Kabupaten Blitar
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kan individu namun untuk pen
gelompokkan data masih dalam 
Pokmas, untuk memudahkan pem
bukuan,” ujar Handayani.

UPKu Bina Mulya kini memiliki 
sekitar 160 anggota dengan modal 
yang berkembang mencapai 93 
juta rupiah per September 2015. 
Untuk pinjaman biasanya minimal 
sebesar 300 ribu rupiah, maksimal 
sebesar 5 juta rupiah dengan pe
riode pengembalian 5 – 10 bulan.

“UPKu Bina Mulya juga memi
liki usaha sektor riil. Kami bekerja 
sama dengan beberapa anggota 
dengan sistem bagi hasil. Usaha 
tersebut diantaranya adalah peda
gang buah, pengepul, serta usaha 
percetakan, semuanya milik ang
gota sendiri,” jelas Handayani.

Desa Plosorejo terdiri dari 10 
RW dan 45 RT. Di tahun 2010 UPKu 
Bina Mulya pernah menjalankan 
program jambanisasi dan plesteri
sa si menggunakan dana yang 
diperoleh dari Pemerintah Provinsi 
serta dana penguatan dari Peme
rintah Daerah.

Sebesar 60.900.000 rupiah di
gunakan untuk simpan pinjam, 
sedangkan untuk Sarpras sebe
sar 26.100.000 rupiah. “Sarpras 
tersebut untuk jambanisasi di 9 
KK dan untuk plesterisasi di se
jumlah rumah dengan menunjuk 1 
– 2 rumah di setiap RTnya,” terang 
Handayani.

UPKu Bina Mulya melakukan 
pencairan pinjaman pada Hari 
Kamis setiap pekannya, sedang
kan untuk angsuran bisa dilakukan 

SUSUNAN PENGURUS 
UPKU BINA MULYA

Ketua: Handayani
Sekretaris: Nanik Sunarni
Bendahara: Santi
Pengawas: Bejanato
      Ali Mas’ud
     Astutik

setiap hari. “Anggota biasanya 
menunggu sekitar satu minggu se
jak pengajuan pinjaman karena 
memang modal yang terbatas un
tuk anggota kami, itu pun masih 
me layani warga Desa Plosorejo 
saja, tidak menerima dari desa 
lain,” papar Handayani.

Pinjaman tersebut biasanya 
digunakan warga untuk tambahan 
modal usaha seperti pedagang 
tahu, pembuat batu bata, peda
gang etek atau melijo dan masih 
banyak lagi. Jasa sebesar 1,5% di
terapkan UPKu Bina Mulya pun di
rasa tidak memberatkan anggota.

Untuk diketahui, Desa Plosore
jo dengan luas wilayah 821 hek
tar dan berpenduduk 8 ribu jiwa, 
setiap tahunnya memberikan 10% 
dari Anggaran Dana Desa (ADD), 
yaitu kisaran 9 – 13 juta rupiah.

“Bantuan dari desa tersebut 
rencananya di tahun 2016 bisa 
mencapai 20 juta yang akan digu
nakan untuk program swakelola 
sesuai rencana UPKu memiliki 
pasar wisata yang dalam pengelo
laannya akan berkolaborasi dengan 
BUMDes yang ada di sini. Semoga 
segera bisa diwujudkan,” tutup 
Handayani penuh harap. (hpy)

profilUPKu
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Sebagai salah satu program ino
vasi yang diusung oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 

(Ba  pemas) Provinsi Jawa Timur, 
Jalin Matra  berhasil menembus  
Top 99 Kompetisi Inovasi Pelaya n
an Publik (Sinovik) 2016.

Jalin Matra mendaftarkan ke
giatan Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) di kompetisi 
yang diselenggarakan setiap tahun 
oleh Kementerian Pemberdayaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPAN RB). 

Penanggulangan Feminisasi  
Ke mis kinan (PFK)  merupakan pro
gram yang didesain khusus untuk 
mengoptimalkan dan mengefek
tifkan program penanggulangan 
ke miskinan bagi rumah tangga 

miskin dengan Kepala Rumah 
Tang ga Perempuan (KRTP).

Kegiatan ini memberikan ban
tuan modal usaha khusus bagi jan
da selaku Kepala Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) sebesar Rp 2,5 
juta. Melalui bantuan dana terse
but, diharapkan KRTP tetap bisa 
menghidupi keluarganya sebagai 
pengganti suami selaku tulang 
punggung keluarga.

Program Penanggulangan Femi
nisasi Kemiskinan (PFK) pada da
sar nya memiliki tujuan antara lain 
memberikan akses interaksi dan 
perlindungan terhadap Kepala Ru
mah Tangga Perempuan melalui 
optimalisasi peran Kader TPPKK 
se bagai mother care bagi KRTP; 
memperluas  akses  Rumah  Tang

ga  Sasaran  dengan Kepala Rumah 
Tangga Perempuan terhadap usa
ha produktif untuk peningkatan 
ekonomi/pendapatan keluarga.

Selain itu juga membantu men
dorong ketahanan sosial ekonomi 
rumah tangga untuk memenuhi ke
butuhan hidup dasar; serta men
dorong motivasi berusaha (need 
for achievement) dan kemampuan 
(life skill) RTS dalam rangka men
ingkatkan kesejahteraannya.

Dalam prateknya, Jalin Matra 
PFK menyertakan prinsip dasar 
seperti membantu dengan hati; 
partisipatoris deliberative; per
spektif gender; transparan dan 
akun tabel; keterpaduan; serta ke
berlanjutan (Sustainability).

Pada ajang kompetisi TOP 99 

Jalin Matra
Masuk Top 99 Sinovik 2016
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Sinovik 2016 tersebut Program Ja
lin Matra PFK tentu bersaing den
gan berbagai program inovasi dari 
berbagai instansi lain. Tercatat 
terdapat 2.377 program inovasi 
yang didaftarkan dari unsur ke
menterian, lembaga, provinsi, ka
bupaten, kota dan BUMN.

Sementara itu, dari Peme rin
tah Provinsi (Pemprov) Jawa Ti
mur yang juga berhasil masuk 
dalam jajaran TOP 99 Sinovik 2016 
tercatat ada delapan program ino
vasi. Seluruh nominator yang ma
suk wajib mempresentasikan pro
gram inovasi tersebut di hadapan 
tim panelis pada 29 Februari dan 1 
Maret 2016.

Delapan program tersebut an
ta ra lain program menjebol doku
men kapal dari Dinas Perikanan 
dan Kelautan; Program “SINTA” 
atau Sistem InterOperabilitas Da
tabase Jembatan Timbang dengan 
UPKB dari Dishub dan LLAJ; Mlm 
Pa sung “Cara Cepat Jawa Timur 
Be bas Pasung” dari RSJ Menur; 
ser ta Layanan Samsat On The Spot 
(SOS) KB Samsat Karang Ploso dari 
Dispenda.

Untuk diketahui, jumlah peser

ta yang mendaftarkan diri dalam 
kompetisi inovasi pelayanan pub
lik tahun ini mencapai 2.476 ino
vator. Jumlah ini meningkat lebih 
dari 100 persen dibanding tahun 
lalu yang tercatat 1.189 peserta.

Dari jumlah itu, program ino
vasi yang didaftarkan dari unsur 
Kemenetrian sebanyak 180 inova
si, lembaga 352 inovasi, provinsi 
400 inovasi, kabupaten 1.077 ino
vasi, kota sebanyak 426 inovasi 

dan BUMN sebanyak 41 inovasi.
Penyelenggaraan kompetisi in

ovasi pelayanan publik tahun 2016 
mengacu  pada ketentuan Peratu
ran Menteri PANRB No. 15/2015. 
Kompetisi ini wajib diikuti oleh 
kementerian, lembaga, pemer
intah provinsi, kabupaten dan 
kota, sebagai upaya merangsang 
instansi untuk berinovasi mem
produksi pelayanan publik kepada 
masyarakat. (*/hpy)

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



22 | Gema Desa | Maret 2016

profilbumdes

Habis Gelap Terbitlah Terang, 
Peribahasa inilah yang sangat 
cocok untuk Desa Kemiri Ke-

camatan Panti Kabupaten Jember.
Desa dengan luas wilayah seki-

tar 1.500 Ha yang jumlah pen-
duduknya mencapai 10.400 jiwa 
dengan 3.125 KK memiliki potensi 
ekonomi yang tinggi. Sementara 
itu, potensi terbesar dari desa ini 
yaitu perekebunan diantaranya 
ke bun Kopi, Karet dan Cengkeh.

Kepala Desa Kemiri, Suryono 
menyampaikan, desa yang dulu-
nya tidak tertata dan kacau ini 
mulai dibangun secara perlahan 

melalui Sumber Daya Manusian-
ya (SDM) sembari membangun 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Kembang. Suryono memaparkan, 
bahwa nama ‘Kembang’ sendiri 
diambil dari singkatan Kemiri 
Berkembang.

Meski dahulu kala, ungkap 
Sur yono lebih lanjut mencerita-
kan, desa yang terletak dibawah 
lereng Gunung Argopuro ini tert-
impa bencana alam berupa banjir 
bandang yang sempat memporak-
porandakan hunian penduduk se-
ki tar, kini menjadi tertata dan 
me ngalami kemajuan. Kemajuan 

desa tersebut tidak lain dikarena-
kan peran BUMDes Kembang pada 
Desa Kemiri ini.

“Sebenarnya, Kemiri (nama de-
sa) ini potensi hasil perkebunann-
ya khususnya kopi sangat berkual-
itas dan tidak kalah dengan biji 
kopi asal daerah lainnya. Nah, ka-
rena kopi ini yang punya kan pe-
rusahaan swasta, dengan adanya 
BUMDes ini sih kami berharap bisa 
kerjasama dengan perusahaan 
tersebut, walau perusahaan swas-
ta itu sudah memberikan ‘lampu 
hijau’,” terangnya.

Suryono berharap nantinya 

Potensi Alam Melimpah, 
Ingin Sinergikan 

dengan Perusahaan Swasta

BUMDes Kembang, Kabupaten Jember
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akan ada sinergitas antara perusa
ha anperusahaan perkebunan de
ngan BUMDes Kembang dalam 
hal mitra kerja khususnya pada 
pemasaran produk. Seperti dike
tahui, Desa Kemiri ini sangatlah 
kaya akan potensi alamnya teru
tama kopi yang telah dijadikan 
produk unggulan Desa Kemiri dan 
produk ini dinamai ‘ARGOPURO 
COFFEE’ ini.

“Kopi Robusta pilihan dari ke
bun rakyat lereng Gunung Argo
pu ro ini dikemas dalam sachet 
ukuran 60 gram. Nantinya, produk 
ini akan didaftarkan ke BPOM dan 
setelah itu mulai dipasarkan ke 
seluruh kawasan Jember,” beber 
pria yang dulunya menjabat se
bagai manager disalah satu peru
sahaan BUMN (Badan Umum Milik 
Negara) ini.

“Bahkan, nantinya didistribusikan 
ke pelosok Indonesia dengan harga 
ki saran Rp 5.000  Rp 7.500 perbung
kus ukuran 60 gram,” imbuhnya.

Konsep berdirinya BUMDes 
Kem bang ini dicetuskan oleh Sur
yo no saat dia menjabat sebagai 
Kepala Desa Kemiri. Pasalnya, ada 
sekian banyak sektor yang dikelo
la oleh masingmasing individu 
membuat dirinya menyatukan se
mua sektor pengelolaan dijadikan 
satu dalam BUMDes.

Ditambah lagi, pada saat itu 
pasca terjadinya bencana banjir 
bandang yang membuat sekian 
ribu penduduk kehilangan tempat 
dan lapangan kerja. Banyak Petani 
yang kehilangan ladang pertanian 
dan perkebunan. Akhirnya, pada 
masa pengurusan Suryono ini sum
ber daya manusia dalam desa 
Ke  miri tersebut perlahan mulai 
dibangun.

Oleh sebab itu, BUMDes Kem
bang ini memiliki andil yang cukup 
besar bagi warga sekitar desa terse
but. Sekadar informasi, Unit Usaha 
yang dikelola oleh BUMDes Kem
bang ini diantaranya yaitu, Pasar 

Desa, HIPPAM, SOPP (Sistem Online 
Pembayaran Listrik) dan UPK.

“BUMDes Kembang ini yang 
menonjol sektor usaha HIPAM dan 
Pasar Desanya. Dua sektor usaha 
ini yang benarbenar memberikan 
kontribusi besar bagi desa,” papar 
Suryono.

BUMDes yang membuka pe
layanan mulai 08.0012.30 Wib 
ini juga menjual pupuk urea den
gan harga kisaran Rp 180 ribu per 
kwintalnya. Sementara itu, Ketua 
BUMDes Kembang, Luluk Widiawa
ti menyebut, bahwa dalam sekali 
masa tanam, pihaknya mampu 
menjual habis hingga 40 ton.

Alhasil, tercatat dari BUMDes 
Kembang ini memiliki laba bersih 
hingga Rp 42 juta (per akhir De
sember 2015). “Sedangkan un
tuk pendapatan kotor dari sektor 
usaha HIPPAM, perbulannya men
capai lebih dari Rp 8 juta,” tutup 
wanita yang akrab disapa Luluk 
ini. (Lana)
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Curahdami merupakan keca
ma tan di Kabupaten Bondo
wo so yang sempat menerima 

bantuan dana dari pemerintah.
Kecamatan yang menaungi de

sa Sumbersalak, Locare dan Pon
cogati ini memiliki Badan Koordi
nasi Antar Desa (BKAD) Maju yang 
terletak di desa Poncogati. Ponco
gati sendiri merupakan salah satu 
desa yang memiliki luas area ter
besar diantara desa lainnya di Ke
camatan Curahdami, Kabupaten 
Bon dowoso, Provinsi Jawa Timur, 
Indonesia.

Usai menerima bantuan dita
hun 2015 lalu, Curahdami melalui 
BKAD Maju yang lokasinya berada 
di dataran tinggi ini, memiliki has
rat yang tinggi untuk membangun 
desadesanya. Diantaranya den
gan berusaha mensejahterakan 
warganya dengan beternak.

Berdasarkan kesepakatan per
angkat desa, dana yang telah di
terima tersebut akhirnya dirupa
kan hewan ternak berupa Domba. 
Hal itu dilakukan sebagai upaya 
BKAD Maju dalam mensejahtera
kan warga desa setempat.

Jamal selaku pendamping BKAD 
Maju mengatakan, dari puluhan 
juta uang itu diwujudkan hewan 
ternak berupa domba dengan to
tal ada 68 domba yang dibagi tiga 
di masingmasing desa. Diantaran
ya yakni desa poncogati, sumber
salak, locare. Diakui Jamal, baru 6 
bulan pasca dombadomba terse
but datang, sudah mengalami ke
naikan yang cukup signifikan.

“Dari ke 20 ekor domba ‘gibas’ 
ini, mampu berkembang biak se
cara cepat selama kurun waktu 
6 bulan. Kalau untuk Poncogati 
sendiri dari yang awalnya hanya 

ada 20 ekor, sekarang menjadi 
lebih dari 35 ekor,” ujar Jamal.

“Kalau untuk sistem yang digu
nakan dalam BKAD Maju ini yaitu 
sistem gulir, dimana ada bagi hasil 
antara pemilik domba dengan 
sang perawat. 60 persen untuk 
BKAD dan 40 persennya untuk si 
pe  rawatnya,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, BKAD yang 
menaungi desa Poncogati, Sum
bersalak dan Locare ini memiliki 
tiga kelompok masyarakat (pok
mas). Tiap kelompok di masing
masing desa ini memiliki 10 orang 
anggota.

Hingga saat ini, jika secara ke
se luruhan dombadomba itu dito
tal, dari ke 68 domba tersebut 
su dah berkembangbiak dengan 
po pulasi ternak mencapai lebih 
dari 85 ekor domba dalam 6 bulan 
ini. (Lana)

Progres Membaik 
Usai Terima Bantuan

BKAD Maju Alami, Kabupaten Bondowoso
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Tomat (Solanum lycopersicum 
syn. Lycopersicum esculen
tum) adalah tumbuhan dari 

keluarga Solanaceae, tumbuhan 
asli Amerika Tengah dan Selatan, 
dari Meksiko sampai Peru. Tomat 
merupakan tumbuhan siklus hidup 
singkat, dapat tumbuh setinggi 1 
sampai 3 meter. Tomat merupakan 
keluarga dekat dari kentang.

Tomat salah satu buah yang sa
ngat umum dikenal masyarakat di
dunia, yang memiliki ratusan kul
tivar tomat. Namun secara umum 
tomat dikenal berdasarkan dari 
kegunaanya yaitu untuk masak 
atau orangorang lebih menge na l

nya sebagai tomat sayur, dan juga 
jenisjenis lain yaitu tomat buah 
dan tomat lalapan.

Kabarnya tomat sendiri pada 
mu lanya kemungkinan berasal da
ri Amerika Selatan yang terletak 
di daratan tinggi pantai barat, ke
mudian setelah Spanyol mengua
sai daerah tersebut, tanaman 
tom at ini disebarkan di daerah
dae rah koloni yang lain termasuk 
se luruh benua Asia.

Sebagai salah satu jenis buah 
sudah pasti tomat juga memili
ki banyak manfaat diantaranya 
da pat mengatasi gusi berdarah 
dan sariawan, sembelit, mela

wan stroke dan penyakit jantung, 
mencegah kanker, memulihkan 
fungsi lever, sumber antioksidan 
alami dan lainlain.

Tomat mengandung likopen 
yang tinggi. Likopen ini merupakan 
pig men yang menyebabkan tomat 
berwarna merah. Seperti halnya 
betakaroten, likopen termasuk ke 
dalam golongan karotenoid. Telah 
banyak penelitian yang mengung
kapkan manfaat likopen terhadap 
kesehatan.

Likopen diketahui mempunyai 
kemampuan sebagai antioksidan 
dan dapat melindungi tubuh ter
hadap berbagai macam penyakit, 

Manisan Tomat,
Si Merah Kaya Manfaat
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

seperti kanker dan penyakit jan
tung. Tomat yang dihancurkan 
atau dimasak merupakan sumber 
li kopen yang lebih baik dibanding
kan dengan tomat mentahnya.

Sebagai contoh, jumlah likopen 
dalam jus tomat bisa mencapai 
lima kali lebih banyak daripada 
tomat segar. Para peneliti men
duga, tomat yang dimasak atau 
dihancurkan dapat mengeluarkan 
likopen lebih banyak sehingga mu
dah diserap tubuh.

Likopen terdapat pada bagian 
dinding sel tomat. Oleh karena itu, 
pemasakan dengan sedikit minyak 
dapat melepaskan komponen ini. 
Sebagai tambahan, pemasakan to
mat dengan minyak zaitun (olive 
oil) memudahkan tubuh menyerap 
likopen dengan lebih baik (Ahuja 
et al, 2003).

Komponen fenolik juga merupa
kan senyawa penting yang cukup 
po tensial pada tomat, meskipun 
dalam jumlah yang lebih sedikit. 
Komponen ini memberikan efek 
yang menguntungkan. Barubaru 
ini diketahui bahwa puree tomat 
(han curan tomat) mengandung se
jumlah kecil senyawa yang dise

but rutin. Senyawa rutin tersebut 
dapat diserap dan dimanfaatkan 
dengan baik oleh tubuh.

Tomat bisa juga dijadikan se
bagai cemilan segar yaitu dengan 
mengolahnya menjadi manisan 
sehingga dapat dikonsumsi oleh 
orangorang yang tidak begitu 
suka mengkonsumsi buah tomat 
secara langsung. Selain itu pengo
la han tomat menjadi manisan da
pat meningkatkan nilai tambah 
dari tomat tersebut. Sedangkan 
untuk proses pembuatan manisan 
tomat adalah sebagai berikut.

BAHAN-BAHAN:
1.000 gram Tomat (yang merah 

dan agak mengkal)
250 gram Gula pasir
1   sdt Kapur sirih
1   sdt Garam
1   liter Air secukupnya

CARA MEMBUAT :
Cuci tomat dengan air menga

lir, hingga bersih
Sayat bagian ujung tomat 

membentuk silang atau (+) untuk 
mengeluarkan isinya

Keluarkan isi tomat hingga ber
sih dengan cara memencet dan 
menekan bagian pangkal tomat

Buat larutan air kapur sirih 
dengan mencampurkan kapur sirih 
dan air. Aduk hingga rata

Masukan tomat yang telah 
dikeluarkan isinya ke dalam laru
tan kapur sirih hingga terendam 
selama 12 jam

Cuci tomat yang sudah diren
dam larutan air kapur sirih hingga 
bersih

Masukkan tomat yang sudah di
cuci ke dalam wajan, tambahkan 
gula pasir dan garam

Masak dan aduk perlahanlahan 
hingga gula dan tomat tercampur 
rata. Air dari buah tomat akan ke
luar selama dimasak. Masak dan 
adukaduk hingga air mengering. 
Setelah kering, matikan api dan 
dinginkan.

Bentuk tomat menyerupai kur
ma dengan cara ditekan dengan 
tangan

Tata dalam tampah dan jemur 
di bawah sinar mataharai selama 
23 hari hingga kering

Kemas tomat kering rasa kur
ma dengan mika plastik. (*)
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Poncogati merupakan salah sa
tu desa di Kecamatan Curah
dami, Kabupaten Bondowoso, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 
Desa yang berada di dataran ting
gi ini sempat menerima bantuan 
uang oleh pemerintah provinsi 
Jawa timur. Seiring banyaknya ma
syarakat yang bermatapencaha
rian sebagai petani, juga ada pu
luhan hektar ladang dan sawah.

Posyantek yang berdiri pada 
akhir 2013 ini mendapat kucuran 
dana pada Agustus tahun 2015 lalu 
sebesar Rp 41.250.000 pasca sosial
isasi TTG di Malang. Seperti diketa
hui, jumlah anggota Posyantek Pon
cogati Jaya ada sekitar 20 orang.

Melihat banyaknya ladang per
tanian, Posyantek Poncogati Jaya 
menangkap peluang tersebut de
ngan menyediakan Handtractor sa tu 
unit yang direntalkan (sewa) un tuk 
membajak sawahsawah ma syarakat 
sekitar. Hal tersebut dilakukan 
Pos yantek Poncogati Ja ya karena 
masyarakat Poncogati ini sangat ku
walahan dengan mi nimnya alat un

tuk bajak sawahsawah mereka.
Seiring pergantian musim ta

nam padi, petani sekitar tidak bi
sa menggantungkan sawahnya dari 
satu unit hentraktor ini. Harga se
wa yang dibandrol Posyantek ini 
ter  bilang sangatlah murah. Harga 
sewa Handtractor ini per hektar
nya dikenakan biaya Rp 850 ribu. 
Sedangkan sistem bagi hasil yang 
diterapkan yakni 60:40, 60% untuk 
posyantek dan 40% untuk operator.

Terkait dengan biaya operasio
nal Handtractor ini bisa menghabis
kan 200 liter solar perhektarnya. 
Pak Tik (50) selaku operator tung
gal Handtractor yang ada di de sa 
poncogati mengakui, dalam mu
sim penghujan ini mampu meraup 
laba hingga Rp 10 juta.

Meski begitu, Ketua Posyantek 
Poncogati Jaya, Jamak juga meng
akui, pihaknya kuwalahan dengan 
banyaknya permintaan dari pe
lang gan untuk menggunakan jasa 
posyantek ini. “Kalau hanya satu 
unit Handtractor saja, saya rasa 
ma sih sangat kurang untuk me

menuhi kebutuhan para petani 
desa poncogati,” ungkapnya.

Ia berharap, kedepannya mam
pu menambah 3 sampai 4 unit 
Handtractor lagi untuk mencukupi 
kebutuhan warga sekitar. Semen
ta ra itu, harga Handtractor ini 
ber kisar Rp 2629 jutaan. Kede
pan, lanjut Jamak mengatakan, 
pihaknya ingin mengembangkan 
dengan menciptakan inovasi baru 
dalam industri ‘besek’ ikan (tem
pat ikan laut).

Hal ini dikarenakan, besarnya 
potensi bisnis dalam dunia peri
kanan. Ditambah lagi Bondowoso 
memang terkenal beseknya. “Ke
banyakan warga sini masih mem
buatnya dengan manual,” tuturnya.

Dengan banyaknya permintaan 
dari daerah lain seperti Situbondo, 
Probolinggo, Banyuwangi dan Jem
ber membuat Jamak ingin mencip
takan mesin pembuat besek ikan 
tersebut. Peluang itu sudah di
tangkap oleh posyantek poncogati 
jaya. Namun, lagilagi terkendala 
oleh permodalan. (Lana)

Tangkap Peluang ‘Oke’
Posyantek Poncogati Jaya, Kabupaten Bondowoso
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Wakil Gubernur Jawa Timur 
Saifullah Yusuf menyam
paikan langkah pemerin

tah menekan angka kemiskinan 
melalui perbankan. Langkah yang 
ditempuh Pemprov Jatim antara 
lain dengan menyalurkan Angga
ran Pendapatan dan Belanja Dae
rah (APBD) 2016 ke Bank Jatim 
untuk kredit permodalan dengan 
bunga lunak.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab 
Wagub Jatim, di anggaran tahun 
2016, Gubernur Jatim Soekarwo 
telah memprogramkan anggaran 
APBD digunakan sebagai pinjaman 
lunak bagi usaha kecil melalui 
Bank Jatim dan kerjasama dengan 
bank lainnya.

“Tujuannya meningkatkan ke
se   jahteraan  dan menekan ang ka 
kemiskinan,” kata Gus Ipul pa da 
acara Peran Pemprov Jatim Da
lam Mewujudkan Masyarakat Nir 

Kemiskinan Dan Nir Ketertindasan  
Di Universitas Muhammadiyah Su
ra baya, Jumat (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, 
Gus Ipul mengungkapkan, sesuai 
data Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2015, jumlah kemiskinan 
di Jatim sejumlah 4,77 juta orang 
atau 12,28 persen. Oleh sebab itu, 
Pemprov Jatim berupaya dalam 
menanggulangi kemiskinan den
gan beberapa cara.

Menurutnya, ada tiga tanta ng
an pemerintah dalam penanggu
la  ngan kemiskinan. Ketiganya 
yak ni, penanganan penduduk mis
kin, penduduk rentan miskin yang 
didefinisikan hidup rentan di garis 
kemiskinan, serta kesenjangan 
ketimpangan jumlah penduduk 
miskin dan tingkat kemiskinan an
tar kabupaten/kota, kelurah an 
de sa dan antar gender.   

“Pemberian kredit lunak de

ngan bunga 7,5 persen kepada 
ma syarakat termasuk dalam salah 
satu tugas dalam membuat regu
lasi,” ucapnya.

Gus Ipul menyatakan, Pemprov 
Jatim telah mempunyai program 
Jalan lain Menuju kesejahteraan 
(Jalin Kesra) pada tahun 2009
2014. Program tersebut telah 
memberantas rumah tangga mis
kin (RTSM) sejumlah 309,8 ribu. 
Sementara sisanya masih terdapat 
163 ribu RTSM.

“Pemprov telah mampu me
nyelesaikan sebesar 66 persen 
RTSM dari sejumlah 493 ribu, 
jadi selama kepemimpinan Pakde 
Karwo [sapaan akrab Gubernur Ja
tim] sejak tahun 20092014 angka 
kemiskinan yang sejumlah 6,02 
juta jiwa telah turun menjadi 4,78 
juta jiwa atau dari angka 16,68 
persen menjadi 12,42 persen,” 
ungkap Gus Ipul. (*)

Jawa Timur Libatkan Perbankan 
untuk Tekan Kemiskinan
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”Gotong royong adalah pem-
bantingan tulang bersama, 
pemerasan keringat bersama, 

perjuangan bantu-membantu ber-
sama. Amal semua buat kepentin-
gan semua, keringat semua buat 
kebahagiaan semua. Ho-lopis-kun-
tul-baris buat kepentingan bersa-
ma!” (Pidato Soekarno di BPUPKI, 
1 Juni 1945)

Pidato Presiden Soekarno di 
atas ada baiknya menjadi renun-
gan bagi bangsa ini ketika dua 
kata itu, gotong royong, seakan 
menjadi sesuatu yang kuat di 
wacana, tetapi cende rung lemah 
dalam tata sosial ma sya ra kat kita. 
Jagat panggung kekuasa an kita 
seakan menjauh dari semangat 
kebersamaan, persatuan, senasib, 
dan sepenanggungan.

Perbedaan orientasi politik dan 

Revitalisasi Ideologi
Gotong Royong

Oleh: Anna Luthfie

kepentingan kekuasaan menja di 
ukuran mayoritas dan memargi-
nal kan ukuran, khususnya me-
nge nai loyalitas pada nilainilai 
ideo  logi bangsa ini. Soekarno la-
hir sebagai pemikir kebangsaan 
se kaligus pejuang lapangan yang 
melahirkan dan mendesak pent-
ingnya philosophische grondslag 
(filosofi dasar) untuk Indonesia 
yang merdeka.

Filosofi dasar ini menjadi wel-
tanschauung (pandangan hidup) 
bangsa Indonesia untuk merumus-
kan, memperjuangkan, sekaligus 
mencapai apa yang menjadi cita-
citanya. Lima dasar filosofis pun 
lahir, yakni kebangsaan Indonesia, 
internasionalisme (atau perikema-
nusiaan), mufakat (atau demokra-
si), kesejahteraan sosial, dan ber-
takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Itulah lima dasar yang kemu-
dian kita sebut sampai hari ini se-
bagai dasar negara, Pancasila.

Pancasila dilahirkan oleh se-
buah momen historis, yakni Revo-
lusi Nasional bangsa Indonesia. 
Tanpa memahami konteks historis 
ini, niscaya kita akan kebingungan 
meletakkan Pancasila dan konteks 
Indonesia sebagai sebuah bangsa 
yang sedang bergerak mencapai 
tujuan.

Pancasila dengan lima prinsip 
sering disederhanakan menjadi 
tiga gagasan besar, yakni sosio- 
nasionalisme (penggabungan sila 
ke-2 dan ke-3) dan sosiodemokrasi 
(penggabungan sila ke-4 dan ke-5) 
serta Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Ketiganya inilah yang kemudian 
terhimpun dalam satu kata: go-
tong royong!
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DEMOKRASI
Gotong royong adalah sebu

ah kerja bersama, kerja bersa
tu, dalam semangat tunggal, 
yak ni demi mencapai kemasla
hatan bangsa, bukan kelompok, 
go longan maupun suku. Dalam 
konteks inilah kemudian wacana 
demokrasi di negeri ini kerap kali 
mengalami ”perdebatan” apakah 
kita murni mengadopsi demokrasi 
Barat atau demokrasi kita sendi
ri yang dibangun dari nilainilai 
luhur, yakni gotong royong.

Soekarno pernah menyatakan 
jika kita mencari demokrasi hen
daknya bukan demokrasi Barat, 
te tapi permusyawaratan yang 
memberi hidup, yakni politik eco
no mische democratie yang mam
pu mendatangkan kesejahteraan 
sosial! Demokrasi yang menyejah
terakan, demokrasi yang berman
faat, dan demokrasi yang mem
berikan faedah bagi rakyat. 
Ker ja bersama menjadi kunci un
tuk menciptakan demokrasi yang 
benarbenar menjawab kebutu
han rakyat.

Begitulah konsep awal para 
pen diri memaknai demokrasi se 
bagai bagian dari filosofi gotong 
royong. Bung Karno pernah me
nya  takan bahwa gotong royong 
menggambarkan satu usaha, satu 
amal, satu pekerjaan, dan satu 
karyo, satu gawe. Apakah perjala
nan demokrasi kita sejauh ini su
dah mencerminkan gotong royong? 
Itu masih menjadi pekerjaan ru
mah kita saat ini. Bagaimanapun 
demokrasi kita masih dikuasai 
oleh elitenya meskipun perkem
bangan publik sejauh ini men
guat dengan dinamika sosial yang 
melingkupinya.

Perhelatan Pemilihan Presiden 
2014 menjadi potret bagaimana 
publik kita belajar tentang per
tarungan politik, perbedaan pili
han, sekaligus belajar berargu
mentasi. Semakin mengerucutnya 
pilihan politik ternyata membawa 
berkah, yakni semakin kritisnya 

pu blik pada pelaksanaan pemer
intahan dari hasil pemilihan pres
iden tersebut.

Namun yang lebih penting 
dari itu semua adalah demokrasi 
yang dibangun di negeri ini adalah 
demokrasi yang tidak melupakan 
nilainilai luhur, yakni kebersa
maan sebagai satu bangsa yang 
tunggal meskipun disatukan oleh 
perbedaan. Mengutip kalimat pi
dato Bung Karno, negara Republik 
Indonesia ini bukan milik sesuatu 
golongan, bukan milik sesuatu 
agama, bukan milik sesuatu suku, 
bukan milik sesuatu golongan 
adatistiadat, tetapi milik kita se
mua dari Sabang sampai Merauke!

IDEOLOGI PERUBAHAN
Demokrasi di Indonesia me

mang lahir atas inspirasi Barat 
se bagai leluhur demokrasi, teta
pi demokrasi ini dikuatkan dan 
tumbuh dengan modal sosial 
dan sejarah yang kuat. Pancasila 
tentu menjadi rujukan dan inspi
rasi yang kuat dalam menjalankan 
praktik demokrasi. Bagaimanapun 
Pancasila lahir dari konteks ”ma
sya rakat yang ingin keluar dari be
lenggu penjajahan”.

Pancasila lahir sebagai bentuk 
”perlawanan” dari praktik kolo
nialisme dan imperialisme. Inilah 
yang kemudian bisa memaknai 
Pan casila sebagai ideologi peruba

han. Inilah ideologi nasional yang 
progresif dalam revolusi Indone
sia. Pancasila punya dua peran 
po kok, yakni sebagai dasar yang 
mempersatukan bangsa Indonesia 
serta sebagai dasar yang memberi 
arah kepada perikehidupan, ter
masuk jalannya revolusi Indonesia.

Untuk yang pertama, Pancasila 
merupakan ideologi atau filsafat 
yang tidak saja mempersatukan 
berbagai komponen bangsa Indo
ne sia (suku, agama, golongan, 
dan lainlain), tetapi juga mem
persatukan berbagai aliran dan 
pemikiran politik dalam kerangka 
menuntaskan revolusi nasional 
bang sa Indonesia. Mempersatukan 
komponen bangsa itulah yang ke
mudian membutuhkan perekat.

Gotong royong adalah ide
ologi turunan dari Pancasila yang 
relatif membumi dan begitu mu
dah dimaknai oleh sebagian besar 
komponen bangsa. Negeri ini se
benarnya tidak hanya kaya akan 
sumber daya alam, Indonesia juga 
kaya akan sumber daya sosial.

Nilainilai luhur, kebudayaan, 
dan semangat gotong royong ada
lah kekayaan yang tidak ternilai 
harganya. Kekayaan inilah yang 
mampu menjadi modal besar 
bagi bangsa ini untuk menatap 
tantangan global, yakni peru
bahan dunia yang semakin kom
petitif. (*)
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Menghabiskan waktu dengan 
melancong ke Surabaya ti
dak sebatas menikmati pe

sona gedunggedung tua warisan 
kolonial Belanda atau mungkin 
mencicipi beraneka macam kulin
ernya yang khas. Untuk meng
hindari kebosanan bertraveling di 
kota pahlawan ini coba kita meny
usuri Jalan Diponegoro Surabaya.

Jalan yang mengadopsi nama 
pahlawan bersorban dengan me
nunggangi kuda ini puluhan tahun 
silam namanya tercoreng karena 
sering dijadikan pangkalan wa ni
tawanita nakal. Namun setelah 
melalui pendekatan, bimbingan 
dan penyuluhan dari berbagai pi
hak kini para wanita nakal itu 
su dah kembali ke keluarganya 
ma singmasing untuk kemudian 
menjadi wanita harapan.

Belakangan kawasan ini sudah 
semakin tertib. Semenjak didiri
kannya monumen Pangeran Dipo

negoro dan jalan layang (fly over) 
oleh Pemerintah Kota Surabaya 
kini kawasan ini terlihat lebih ter
tata rapi dan menarik terutama 
bagi para pendatang dari daerah 
lain. Panorama yang berbeda itu 
pas tinya menjadi nilai lebih kawa
san Jalan Diponegoro. Dibangun
nya fly over bukan sekedar pemer
cantik kawasan melainkan untuk 
mengatasi kemacetan lalu lintas 
dari dan menuju Jalan Diponegoro.

Pada Minggu dan hari libur la
in nya kawasan Diponegoro, khu
susnya yang berdekatan dengan 
fly over ini banyak didatangi 
orang. Bahkan sering memacetkan 
lalu lintas di Jalan Diponegoro. Di 
jalan ini kita bisa menyaksikan ke
beradaan pasar burung Jalan Di
ponegoro Surabaya.

Pasar burung Diponegoro sudah 
ada sejak lama. Kini perkemba ng
annya semakin pesat. Perlu se dikit 
penertiban agar para pedagang 

burung dan hewan kesayangan 
lainnya hanya menempati stan
stan yang tersedia dan tidak me
lebar keluar kawasan apalagi sam
pai menempati tepian sungai dan 
taman kota.

Pasar burung Diponegoro me
nempati area yang cukup luas. 
Memanjang dari Jalan Diponegoro 
dekat fly over sampai kawasan Ja
lan Banyu Urip dekat pangkalan 
angkutan kota jurusan Tandes. Ti
dak jauh dari pasar burung Di po
ne goro Anda bisa temukan Res to
ran Bambooden, pom bensin dan 
su per market Giant. Beberapa 
warung makanan dan pedagang 
makanan kaki lima juga sering 
me ngais rezeki saat kawasan ini 
di banjiri orang terutama pada Ha
ri MInggu dan hari libur lainnya.

Pada harihari selain Minggu 
dan liburan, kawasan pasar bu
rung Diponegoro terlihat sedikit 
le ngang. Pengunjung hanya se

Pasar Burung Diponegoro,
Objek Wisata Meriah di Surabaya
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se kali terlihat keluar masuk toko 
atau stan penjual burung yang su
dah permanen di sana. Sedang kan 
pedagang burung kaki lima atau 
pengais rezeki lainnya tak tampak. 
Mungkin pedagang kaki lima ini tak 
berani berbisnis pada harihari bi
asa karena sepi pengunjung.

Di Surabaya pasar burung dan 
hewan kesayangan lainnya juga 
bi  sa Anda temukan di Jalan Bra
tang dekat terminal angkutan ko
ta. Kabarnya masih kalah pamor 
de ngan yang ada di Jalan Dipone
go ro Surabaya. Bagi Anda yang 
meng gunakan angkutan umum bi
la mengunjungi pasar burung Di
ponegoro bisa berangkat dari ter
minal bus kota Purabaya, di Jalan 
BungurasihSidoarjo atau terminal 
angkutan kota Joyoboyo, di Jalan 
WonokromoSurabaya.

Ada banyak bus dan bemo (ang
ku tan kota) yang siap mengantar 
An da menuju kawasan Jalan Dipo
ne goro ini. Hari Minggu dan libu r
an lainnya sepertinya menjadi hari 
keberuntungan bagi para pemilik 
stan dan pedagang kaki lima yang 
mengais rezeki dengan menjajakan 
beraneka jenis burung dan hewan 

piaraan lainnya. Saat ramai pen
gunjung itulah kesempatan mer
aup rupiah ada di depan mata.

Namun para pembeli burung 
ki cau atau unggas dan hewan ke
sayangan lainnya hendaknya se
lalu waspada dan lebih berhati
ha ti dalam memilih hewan yang 
diinginkannya. Terkadang bagi 
pembeli yang kurang jeli, burung 
kicau yang disangkanya bersuara 
bagus setelah dibawa pulang ke 
rumah malah tidak bisa berkicau 
sama sekali. Aksi penipuan ini bia
sa nya dilakukan oleh pedagang 
ka ki lima yang tidak memiliki stan 
yang tetap (permanen). Ternyata 

mulut si penjual burung tadi juga 
ikut bersuara layaknya suara bu
rung yang ditawarkan. Anehnya 
pembeli justru tak mengetahui 
trik dan aksi tiputipu pedagang 
bu rung ini.

Di pasar burung Diponegoro 
Surabaya, Anda tidak hanya men
emukan penjual burung saja. Na
mun ada banyak jenis unggas dan 
hewan piaraan lainnya seperti 
ayam kalkun, kucing ras, sugar gli
der, kukang, luwak, kalong, reptil 
dan hewanhewan langka lainnya 
yang semestinya dilindungi karena 
diambang kepunahan tapi justru 
diperjualbelikan di sana. (*)
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Jangan langsung menekan 
tom bol snooze di ponsel saat 
alarm berbunyi di pagi hari. 

Ayo segera bangun dan bersiap ke 
kan tor, karena kebiasaan datang 
lebih awal ke tempat kerja memi
liki segudang manfaat.

TERHINDAR DARI MACET
Beruntung bagi Anda yang be

rangkat lebih awal ke tempat ker
ja karena tidak merasakan macet 
dan padatnya jalanan kota. Selain 
itu, Anda akan merasa lebih segar 
sa at tiba ke kantor karena tidak 
ha rus dibuat kesal oleh kemacet
an. Hal ini nantinya akan berdam
pak pada mood saat bekerja.

TIDAK PERLU LEMBUR
Kebanyakan orang menghabis

kan waktunya untuk menyelesai

kan pekerjaan bahkan sampai me
milih lembur hingga larut malam. 
Sebenarnya ada cara yang bisa 
Anda lakukan agar tidak memer
lukan extra time saat bekerja. 
Caranya? Datang lebih pagi dan 
menyelesaikan pakerjaan dengan 
segera.

MINIM GANGGUAN
Bagi Anda yang sering susah 

kon sentrasi bekerja ketika suasa

na kantor ramai, coba datang le
bih pagi. Saat kantor masih sepi, 
otak Anda lebih segar dan relaks 
sehingga bisa berpikir dengan 
jernih. Anda pun bisa menghadir
kan ideide yang lebih cemerlang 
pada atasan sehingga dapat cepat 
dipromosikan.

TIDAK TERBURU-BURU DENGAN 

PEKERJAAN
Saat datang terlambat, pastin

ya Anda sudah stres duluan dengan 
pekerjaan yang sudah menumpuk 
di meja dan mendorong Anda un
tuk menyelesaikan pekerjaan de
ngan terburuburu. Hasilnya, pe
kerjaan yang dikerjakan bisa saja 
tidak maksimal.

MENAMBAH PERHATIAN BOS
Walaupun diam saja, tapi si 

bos pasti mengamati kebiasaan 
Anda ini dan jelas akan menjadi 
nilai tambah bagi performa Anda 
dalam bekerja. Selain itu, datang 
lebih pagi juga memungkinkan 
Anda bisa bercakapcakap ten
tang hal di luar pekerjaan seh
ingga lebih dekat secara personal 
dengan si bos ataupun rekan ker
ja lainnya. (*)
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Keuntungan Datang
Lebih Pagi Ke Kantor
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tipssehat

Alpukat dikenal sebagai buah 
yang kaya manfaat. Selain 
mengandung banyak vitamin 

dan mineral, buah yang ba nyak 
di gemari karena rasanya yang 
creamy ini juga memiliki lemak 
sehat yang baik untuk menjaga 
kesehatan jantung serta sebagai 
makanan diet yang membantu 
me nurunkan berat badan.

Tak hanya daging buahnya 
yang bermanfaat. Biji Alpukat 
pun menyimpan banyak khasiat 
untuk men jaga kesehatan tu-
buh. Bahkan bagian buah yang 
seringkali ter  buang ini disebut-
sebut justru lebih sehat ketim-
bang daging Alpukatnya sendiri. 
Sejumlah dokter juga mengata-
kan kalau biji Alpukat berkha-
siat menurunkan koles te rol dan 
melawan virus serta bak teri pe-
nyebab penyakit.

KAYA ANTIOKSIDAN
Sebuah studi yang dilakukan 

National University of Singapore 
me nemukan bahwa di antara biji 
buah lainnya seperti mangga, 
asam atau nangka, biji Alpukat 
me  miliki kandungan antioksidan 
yang jauh lebih besar. Alpukat ke-
mungkinan menyimpan 70 persen 
antioksidan pada bijinya ketim-
bang daging dan kulitnya.

SERAT LARUT
Biji Alpukat merupakan salah 

sa tu makanan yang paling banyak 
mengandung serat larut. Menurut 
Dr. Tom Wu, N.M.D., seorang dok-
ter peraih penghargaan dari PBB 
dan American Cancer Society, se-

rat larut penting untuk menjaga 
kesehatan jantung karena mem-
bantu menurunkan kadar kolester-
ol. Menariknya, kandungan serat 
larut dalam biji Alpukat diketahui 
lebih banyak dibandingkan de-

ngan kandungan serat larut pada 
oatmeal.

POTASSIUM
California Avocado Society 

pern ah merilis artikel bahwa biji 
Alpukat sangat tinggi akan potas-
sium. Namun level potassiumnya 
akan berkurang seiring dengan 
ber tambah matangnya Alpukat. 
Oleh karena itu disarankan me-
milih Alpukat yang belum terlalu 
matang jika ingin mendapatkan 
manfaat maksimal dari potassium 
pada biji Alpukat. Biji Alpukat ju-
ga diketahui mengandung fosfor 
un tuk kesehatan tulang.

Mengonsumsi biji Alpukat bisa 
dilakukan dengan beberapa cara. 
Cara yang paling umum untuk 
me ngonsumsi biji Alpukat adalah 
dengan menjadikannya sebagai 

campuran smoothies. Belah biji 
Al pukat menjadi empat bagian 
lalu haluskan menggunakan blend-
er sehingga bentuknya menjadi 
seperti bubuk. Kemudian masuk-
kan pada campuran smoothies, 
dan kembali diblender.

Biji Alpukat memiliki rasa yang 
cukup kuat, jadi sebaiknya dicam-
purkan dengan buah yang juga 
punya rasa atau aroma dominan. 
Mi salnya buah berry, mangga atau 
nanas. Selain itu, kamu juga bisa 
mengonsumsinya dengan cara 
menjemur biji Alpukat hingga ker-
ing, kemudian diparut dan dijadi-
kan bumbu tambahan untuk ma-
kanan. Fungsinya seperti garam 
atau merica, yaitu untuk menam-
bah rasa pada makanan. Tertarik 
untuk mencobanya? Semoga ber-
manfaat. (*)

Bukan Sampah, Biji Alpukat Justru 
Kaya akan Kandungan Nutrisi
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BAHAN:
>> 100 gram tepung terigu
>> 300 gram tepung beras 
>> 1500 ml santan kelapa (dari 1 butir kelapa) 
>> 3 lembar daun pandan (haluskan) 
>> Vanila bubuk (secukupnya) 
>> 300 gula 
>> Garam (secukupnya)
>> Pewarna makanan (berbagai macam warna, mas-
ing-masing 2 tetes) 

CARA MEMBUAT:
Tuangkan santan dan air daun pandan ke panci 

atau wajan lalu masak hingga mendidih. Angkat lalu 
diamkan agar dingin.

Tuang tepung terigu, tepung beras, gula, bubuk 
vanila dan garam. Aduk hingga semua bahan tercam-
pur rata serta membentuk adonan yang cukup encer.

Buat adonan menjadi 5 hingga 6 bagian.

Tuang pewarna makanan pada masing-masing 
adonan.

Kukus adonan pertama pada cetakan kue la-
pis kira-kira selama 10 menit. Jika adonan sudah 
mengeras, tuang adonan selanjutnya dan kukus lagi 
hingga mengeras. Lakukan cara ini hingga semua 
adonan terkukus dengan baik hingga matang.

Angkat kue lapis dan biarkan dingin. Potong kue 
lapis sesuai selera dan nikmati bersama keluarga 
tercinta.

Catatan:
Agar kue lapis tidak lengket di cetakan, olesi ce-

takan dengan minyak goreng. Dan agar lapis matang 
sempurna dengan tekstur lembut, usahakan agar ta-
karan tepung yang digunakan pas. Hindari menggu-
nakan tepung beras lebih banyak dibanding tepung 
terigu. Hal ini bisa membuat kue lapis keras dan ter-
lalu kenyal. Selamat mencoba! (*)

Kue Lapis Pelangi Aroma Pandan

Siapa yang tidak kenal sama kue 
lapis? Semua orang Indo ne sia 
pasti mengenal baik kue yang 

satu ini. Seperti yang kita tahu, 
kue lapis merupakan salah sa tu kue 
tradisional yang punya ra sa begitu 
legit, rasanya khas se kaligus meng-
enyangkan. Karena hal inilah, tak 

heran kan jika kue lapis menjadi 
salah satu kue favo rit.

Apalagi, jika kue lapis tersebut 
ada lah kue lapis pelangi. Untuk bisa 
makan kue lapis pelangi, sebenarn-
ya kita bisa membelinya dari pasar 
atau toko kue tradisional. Tapi, kue 
lapis juga bisa kita dapatkan dengan 

rasa yang lebih enak, aroma yang 
lebih wangi dan sehat dengan mem-
buatnya sendiri di rumah. Apa saja 
bahan yang diperlu kan untuk mem-
buat kue lapis pelangi dan bagaima-
na cara membuatnya? Berikut resep 
kue lapis pelangi yang legit dengan 
aroma pandan yang wangi.
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