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Surat  
Redaksi

Program Penanggulangan Kemiskinan Jalan Lain 
Menuju Kesejahteraan Masyarakat Mandiri Se-
jahtera (Jalin Matra) adalah program yang diga-
gas Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo dan 

Wagub Saifullah Yusuf. Program ini merupakan kebija-
kan pengentasan kemiskinan dengan sasaran utama 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan konsep 
pengentasan kemiskinan by name, by addres, dan by 
character. 

Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Matra 
juga sebagai suatu bentuk kontribusi Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur dalam mendukung Program MDG’s 
(Millenium Development Goals)  khususnya dalam hal 

mengurangi presentase penduduk miskin, yang secara lebih spesifi k tertuang di dalam tujuan 
pertama MDG’s, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Program jalin matra ini menggantikan Program Jalan Lain menuju Kesejahteraan Masy-
arakat (Jalin Kesra) yang sudah berlangsung selama lima tahun terakhir, mulai 2009 sampai 
2014. Program Jalin Matra dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2019. Program Jalin Matra 
Pemprov Jatim menyasarkan programnya untuk masyarakat Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), bantuan rumah tangga 
sangat miskin (RTSM), dan program pro rakyat lainnya. Dari tiga program sasaran tersebut 
pemprov Jatim akan menyiapkan dana sebesar Rp 100 Miliar.

Dalam kaitan ini, Gema Desa menurunkan laporan kegitan Sosialisasi Jalin Matra di Ma-
lang, yang diadakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur 
dengan mengundang jajaran terkait di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Dilengkapi juga 
dengan penjelasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ahmad Sukardi dan Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur Drs. Zarkasi, MSi. Dengan demikian, sosialisasi Jalin Ma-
tra ini menjadi laporan penting untuk diketahui masyarakat secara luas, di seluruh kabupaten/
kota di Jawa Timur, khususnya jajaran terkait di masing-masing pemerintahan.

Selain itu, juga diturunkan laporan tentang Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) 
Manunggal, Desa Campursari, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kehadiran wartek 
ini, ternyata memberikan harapan tersendiri bagi masyarakat, dengan fasilitas utama mesin 
pengering gabah. Hasil panen padi di sawah yang masih basah, bisa secara langsung dike-
ringkan di wartek ini. Hal itu sebagai solusi untuk menyelamatkan hasil pertanian, sekaligus 
mengurangi biaya petani.

Tentu saja, warta kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dari berbagai daerah juga 
menjadi menu yang menarik untuk diikuti.Dengan informasi ini, ikhtiarnya untuk membantu 
mendorong ketahanan sosial ekonomi  kepala rumah tangga perempuan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dasar, dan memotivasi berusaha dan kemampuan dalam upaya meningkat-
kan kesejahteraannya.

Selamat membaca!

Komitmen Atasi 
Masalah Kemiskinan
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Laporan
Utama

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur cukup serius dalam 
menangani Program Jalin 
Matra (Jalan Lain Menuju 

Mandiri dan Sejahtera). Program 
kelanjutan dari Program Jalin Kesra 

(Jalan Lain Menuju Kesejahteraan 
Masyarakat) ini, Pemprov Jatim 
meminta pemerintah kabupaten/
kota se-Jawa Timur untuk mendu-
kung Program Jalin Matra (Jalan 
Lain Menuju Mandiri dan Sejah-

tera). Caranya dengan mengalo-
kasikan anggaran untuk ikut me-
nangani rumah tangga sasaran di 
luar Program Jalin Matra. 

“Program Jalin Matra telah di-
sepakati dan ditandatangani gu-
bernur bersama bupati dan wali-
kota se Jatim tentang dukungan 
pendampingan dan pengalokasian 
dana program Jalin matra  Provinsi 
Jatim Tahun 2014-2018,” kata 
 Sekretaris daerah Provinsi Jawa 
Timur Dr.  Ahmad Sukardi. Hal itu 
diungkapkan nya,  saat membuka 

Sosialisasi Jalin Matra di Malang

Bangkitkan Semangat, 
Bermanfaat untuk Berbuat
Sosialisasi Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera) berlangsung di Hotel Aria, 
Malang, 19-21 April 2015. Pemerintah Kabupaten/

Kota di Jawa Timur diminta mendukung untuk 
kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ahmad Sukardi saat membuka Sosialisasi Jalin Matra
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Sosialisasi Program Jalin Matra 
Provinsi Jawa Timur di Hotel Aria 
Malang, pada Minggu, 19 April 
2015.

“Saat ini kita harus penuh se-
mangat untuk bermanfaat bagi se-
sama dengan langkah untuk berbu-
at. Nah, di antaranya, kita berusaha 
ber kir agar masyarakat bisa sejah-
tera,” tuturnya.

Pada kesempatan sosialisasi 
itu, dihadiri Prof. Dr. Hotman M 
 Siahaan dari Dewan Riset Daerah 
dan sejumlah pakar dari LPPM 
 Unair, LPPM Universitas Brawijaya 
Malang, LP2M Universitas Negeri 
Malang. Tak ketinggalan juga diha-
diri Kepala Badan  Pember da ya  an 
Masyarakat (Bapemas), Drs. 
 Zarkasi, MSi, bersama jajarannya. 

Program Jalin Matra sebagai 
bentuk implementasi visi dan misi 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 2014-
2019 yaitu Jawa Timur Lebih sejah-
tera, berkeadilan, mandiri, berdaya 
saing, dan berakhlak serta dengan 

misi makin mandiri dan sejahtera 
bersama wong cilik. Serta men-
canangkan tiga kegiatan  unggulan 
program. Yakni, program Jalin 
Matra Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM), Jalin Ma-
tra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) dan Jalin Matra 
Penanggulangan Kerentanan Ke-
miskinan (PK2).

Bila berpijak pada RPJPD, kata 
Sukardi, periode kedua kepemim-
pinan Pakde Karwo (Gubernur Ja-
tim) dan Gus Ipul (Wakil Gubernur 
Jatim) berkomitmen untuk mening-
katkan dan memperluas program 
penanggulangan kemiskinan. Per-
wujudan dari komitmen tersebut 
adalah dengan mengembangkan 
program Jalin Kesra menjadi Jalan 
Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera 
(Jalin Matra)

Program Jalin Matra merupa-
kan program yang didesain secara 
khusus dan inklusif bagi masyara-
kat yang belum beruntung secara 
ekonomi, sosial budaya. Berdasar-

kan Basis Data Terpadu (BDT) Tim 
Nasional Percepatan Penanggulan 
Kemiskinan Kemiskinan (TNP2K) 
program perlindungan sosial tahun 
2011 dengan status kesejahteraan 
terendah.

Oleh karenanya, Pakde Karwo 
– panggilan akrab Gubernur Ja-
tim – dalam mengurus masalah  
kemiskinan merupakan amanah 
yang Pancasila dan UUD 1945 
yang dibebankan kepada negara. 
Komitmen kuat dari negara dan 
pemerintah untuk mengurus ke-
miskinan menjadi symbol sekaligus 
spirit baru rumah tangga miskin dan 
rakyat bahwa negara turut hadir da-
lam penanggulangannya.

“Penanggulangan kemiskinan 
menjadi prioritas utama pembangu-
nan Jawa Timur. Hal tersebut 
merupa kan rencana strategis yang 
dijanjikan Gubernur Jawa Timur 
yang telah menunjukan konsisten-
sinya terhadap komitmen keber-
pihakan kepada masyarakat yang 
lemah dan belum beruntung yang 

Sekretaris dan Kabid Bapemas sedang mengikuti Sosialisasi Jalin Matra
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disimbolkan dengan ikon “wong 
 cilik”,” jelas Sukardi.

Menurutnya, sepanjang pe-
riode 2009-2014, pemerintah pu-
sat, pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota telah 
dilaksanakan berbagai program 
penanggulangan kemiskinan mul-
ti-sektoral dan multi dimensional. 
Pa da tahun 2009 penduduk mis-
kin di Jatim sejumlah 6.022.590 
(16,58%) menurun pada Septem-
ber 2014 menjadi 4.748.420 jiwa 
(12,28%). Ini berarti selama kurun 
waktu lima tahun telah menjadi 
penurunan sejumlah 1.274.170 
jiwa (4,40%).

Pada bagian lain program yang 
sama, Penanggulangan Femini-
sasi Kemiskinan (PFK) melibatkan 
Tim penggerak Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK) mulai dari tingkat provinsi, 
kabupaten sampai dengan tingkat 
desa.

“Gerakan PKK merupakan ge-
rakan nasional dalam pembangun-
an masyarakat yang tumbuh dari 

bawah, yang dikelola dari oleh dan 
untuk masyarakat. Jejaring PKK 
dapat menjangkau keluarga-kelu-
arga secara langsung karena telah 
terbentuk kelompok-kelompok PKK 
RW, RT dan Kelompok dasa wis-
ma, sehingga melalui optimalisasi 
TP-PKK dalam program Jalin Ma-
tra penanggulangan feminisme ke-

miskinan diharapkan dapat benar-
benar secara nyata memecahkan 
masalah problematika kemiskinan 
perempuan di tingkat bawah,” tutur 
Sukardi.

Ia mengingatkan, Pemprov Ja-
tim mempunyai 12 misi utama da-
lam pelaksanaan pembangunan. 
Di antara misi itu adalah perluas-

Dewan Riset Daerah Prof. Dr. Hotman M  Siahaan sedang memberikan paparan

Para peserta sedang mendengarkan paparan
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an lapangan kerja. Prioritas pada 
misi ini adalah pengembangan 
dan pemberdayaan agroindustri 
yang berbasis industri kerakyat-
an. Yakni, dengan memanfaatkan 
hasil pertanian dan tenaga kerja 
lokal. 

Sementara itu, dalam paparan-
nya pada kegiatan tersebut,   Prof.  Dr. 
Hotman M Siahaan dari Dewan Riset 
Daerah menjelaskan, Pemprov Jatim 
sudah sewajarnya memperhatikan 
persoalan disparitas pembangunan 
antarwilayah. Di antara indeks dis-
paritas antarwilayah menjadi satu-
satunya indikator utama pembangu-
nan di Jatim, seperti tingkat 
penganggur an terbuka, persenta-
se penduduk miskin, pertumbuhan 
ekonomi dan indeks pembangu-
nan manusia (IPM) sudah men-
capai target yang ditetapkan. 
Menurut Hotman, simpul-simpul 

disparitas pembangun an wilayah 
tersebut berada di kepulauan dan 
pesisir. Oleh karenanya, perlu ada 
orientasi yang lebih serius dalam 
membidik wila yah ini. Jawa Timur 
lanjut Hotman, sebenarnya sudah 

secara serius menggarap kemis-
kinan ini melalui program Jalin-
kesra yang sudah memasuki pe-
riode kedua. Melalui program ini, 
terbukti mampu mene kan jumlah 
keluarga miskin di Jatim. (yad)

Laporan
Utama

Para peserta serius mengikuti paparan
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Sosialisasi Jalin Matra di Malang

Bangkitkan Semangat, 
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Mandiri dan Sejahtera) berlangsung di Hotel Aria, 
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penganggur an terbuka, persenta-
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Laporan
Utama
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Terkait Sosialisasi Program Jalin Matra, Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas), Drs. Zarkasi, MSi menjelaskan, seba-
nyak 33 bupati/walikota telah menandata-

ngani kesepakatan bersama dengan Gubernur Jawa 
Timur serta memberikan dukungan pendampingan dan 
pengalokasian Dana Program Jalin Matra. Sementara 
empat bupati/walikota belum menandatangani. Yakni, 
Banyuwangi, Madiun, Batu, dan Surabaya.

“Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan penge-
tahuan dan pemahaman aparat pemerintah kabupa-
ten dan Tim Penggerak PKK kabupaten/kota tentang 
pelaksanaan Program Jalin Matra tahun 2015,” tuturnya 
dalam sambutan yang disampaikan pada pembukaan 
Sosialisasi Program Jalin Matra, yang dihadiri Sekre-
taris daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ahmad Sukardi.

Sosialisasi diikuti sejumlah 120 orang peserta ber-
asal dari Bapemas dan Bapeda serta Pengurus PKK 
dari 29 kabupaten/kota. Mereka menerima materi yang 
diberikan narasumber dari LPPM Unair, LPPM Univer-
sitas Brawijaya Malang, LP2M Universitas Negeri Ma-
lang, dan Dewan Riset Daerah Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan 
Rp100 miliar untuk program Jalan Lain Menuju Mandiri 
dan Sejahtera (Jalin Matra) untuk percepatan dan per-
luasan penanggulangan kemiskinan. Program ini mulai 
berjalan Tahun 2015 sampai 2019, sebagaimana masa 
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Ti-
mur Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggul-
an. Yakni, Program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga 
sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tang-
ga perempuan, dan program Jalin Matra Penanggu-
langan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Untuk bantuan RTSM ditargetkan sejumlah 42.857 
RTSM. Pada 2014 sudah dilaksanakan pilot proyek 
dengan sasaran 2.961 RTSM, dan tahun 2015 diren-
canakan 11.219 RTSM. Sedangkan bantuan untuk PFK 
sebenarnya terdapat 152.343 Kepala Rumah Tangga 
Perempuan tapi yang tidak memenuhi kriteria rumah 
tangga sasaran sebanyak 76.060 KRTP sehingga tar-
getnya tinggal 76.283 KRTP dengan kriteria usia pro-

duktif di bawah 65 tahun dan memiliki anggota rumah 
tangga.

Hal itu pernah diakui Gubernur Jawa Timur H. 
 Soekarwo dalam penjelasan akhir tahun 2014. Pada 
2014 telah dilaksanakan pilot proyek bagi 3.309 kepala 
rumah tangga perempuan dan tahun 2015 direncana-
kan 14.655 kepala rumah tangga perempuan.

Program ini bertujuan membantu mendorong keta-
hanan sosial ekonomi kepala rumah tangga perempuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, memotivasi 
berusaha (need for achivement) dan kemampuan (litle 
skill) dalam ikhtiar meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, target PK2 sasarannya 1.000 desa 
dan 1.000 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ta-
hun  2015 direncanakan pilot proyek dengan sasaran 
147 desa. Jalin Matra ini merupakan sustain & change 
Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahtera-
an Masyarakat) yang sudah berlangsung sejak 2009-
2014. Di sinilah, Pemprov Jawa Timur dengan penuh 
optimistis, mengharapkan kepada para isteri bupati 
atau walikota yang menjadi Ketua Tim penggerak PKK 
Kabupaten Kota hendaknya melanjutkan program PKK 
guna membantu masyarakat kurang mampu. (yad)

Drs. Zarkasi, MSi, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur:

Ikhtiar Mempercepat 
Penanggulangan Kemiskinan

Laporan 
Utama

08 Edisi Mei 2015
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Mengelola sebuah lembaga simpan pinjam 
tentu membutuhkan modal untuk me-
menuhi kebutuhan keuangan anggotanya. 
Berbagai cara tentu diupayakan oleh pen-

gurus demi kesejahteraan bersama. Jika dana yang 
dimiliki bisa berjalan sesuai siklus dan tidak tersendat, 
maka semua akan lancar dan aman.

Mengingat hal tersebut, Enik Mujiati sebagai ketua 

UPKu Kemasan Gemilang berlaku cukup tegas ter-
hadap nasabahnya. “Dalam prosesnya, saya selalu 
bersikap gemi bukan irit yang berarti pelit namun demi 
kelancaran UPKu Panca Usaha sehingga tidak boros,” 
katanya.

“Dan tidak sedikit yang menyebut saya galak, tapi 
ya biar saja, semua demi kebaikan UPKu Kemasan Ge-
milang, mereka pun sudah hapal betul dengan karakter 
saya ini. Terlebih ketika ada yang nunggak, saya tidak 
segan-segan bersikap tegas terhadap mereka,” ung-
kapnya terhadap tim Buletin Gema Desa ketika men-
gunjungi UPKu Kemasan Gemilang.

Enik menegaskan, yang namanya berbaur dengan 
masyarakat tentu akan menghadapi tidak satu atau 
dua orang saja, namun bermacam karakter ditemuinya. 
“Terlebih saya sebagai ketua UPKu, harus bisa mem-
bawa diri, siap menghadapi masyarakat. Tapi di luar 
semua itu, saya senang bisa membantu orang-orang di 
sekitar saya,” pungkasnya.

Satu lagi upaya yang dilakukan Enik untuk memperta-

Enik Mujiati, Ketua UPKu Kemasan Gemilang, Kabupaten Sidoarjo

Tetap Amanah Meski Dikenal ‘Galak’
Dikenal galak, tidak menyurutkan 
semangat dan tekad perempuan 
yang berprofesi sebagai pengajar 

ini. Dipercayai sebagai ketua 
UPKu Kemasan Gemilang justru 
membuatnya tertantang untuk 

menjaga dan menjalaninya seamanah 
mungkin.

Profil
UPKu

Pengurus UPKu Kemasan Gemilang, Kabupaten Sidoarjo
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Profil
UPKu

hankan eksistensi UPKu Kemasan Gemilang, yaitu men-
jalin kemitraan dengan salah satu pengusaha sepatu. 
“Kemitraan ini dilakukan dengan cara tanam mo dal atas 
nama UPKu Kemasan Gemilang, sebesar 23 juta rupiah. 
Jika sewaktu-waktu rugi, uang kembali penuh, sesuai per-
janjian,” jelas Enik.

“Kemitraan ini berlangsung sejak terbentuknya 
UPKu ini. Memang masih satu itu, namun jika ada 
peluang untuk bisa bermitra dengan yang lain, tidak 
menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama,” 
tambahnya.

Untuk diketahui, UPKu Kemasan Gemilang meru-
pakan salah satu UPKu di wilayah kabupaten Sido-
arjo, tepatnya berlokasi di Jalan HOS. Cokroaminoto 
83, kelurahan Kemasan, kecamatan Krian, kabupa-
ten Sidoarjo.“UPKu Kemasan Gemilang terbentuk 
sejak 2013, dengan modal awal mendapatkan 15 juta 
rupiah dari kabupaten dan 45 juta rupiah dari pro-

Tim Gema Desa Provinsi Jawa Timur berdiskusi dengan anggota UPKu Kemasan Gemilang.

Proses jambanisasi gb. (1, 2, 3) Gambar 1

Gambar 3Gambar 2



11Edisi Mei 2015

Profil
UPKu

vinsi,” terang Enik.
Enik mengaku respon masyarakat terhadap kebe-

radaan UPKu Kemasan Gemilang begitu bagus. “Me-
skipun banyak lembaga simpan pinjam serupa namun 
banyak yang bilang jika di UPKu lebih mudah untuk 
administrasinya, tanpa perlu membayar keanggotaan,” 
ucapnya.

“Sedangkan untuk yang nunggak atau macet, saya 
tidak segan-segan untuk memotong nominal tabung-
annya, karena di UPKu Kemasan Gemilang ini terle-
bih dahulu diwajibkan memiliki simpanan sebelum bisa 
melakukan pengajuan pinjaman, dan saya tegas akan 
hal tersebut,” aku Enik yang kini memiliki anggota seba-
nyak 126 orang di UPKu yang dipimpinnya.

Adapun peraturan atau tata tertib yang harus di-
patuhi anggota UPKu Kemasan Gemilang antara lain 
menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP berdomisili ke-
lurahan Kemasan; pinjaman pertama adalah sebesar 
500 ribu rupiah; dapat melakukan pinjaman maksimal 2 
juta rupiah; jasa yang dibebankan adalah sebesar 1,5% 
setiap bulannya; pinjaman diangsur 5 hingga 10 kali; 
tabungan wajib disesuaikan pinjaman; saldo tabung-
an minimal 30 ribu rupiah; jika anggota keluar maka 
uang tabungan akan dikembalikan secara penuh; serta 
peminjam yang tidak mematuhi tata tertib maka tidak 
akan diberi pinjaman lagi.

Selama 2 tahun berjalan, UPKu Kemasan Gemilang 
telah melakukan program jambanisasi dan plesterisasi. 
“Untuk jambanisasi sudah dilaksanakan di 20 rumah 

sedangkan plesterisasi masih mencakup 2 rumah. Se-
moga nanti bisa dilakukan untuk lebih banyak lagi,” 
tutup Enik penuh harap. (hpy)

Proses plesterisasi (gambar atas, bawah)

UPKu Kemasan Gemilang pada saat mengadakan PPKM
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UPKu Onggolono, Kabupaten Ponorogo

Unggulkan 0 Persen Tunggakan
Tunggakan, mungkin 
sudah merupakan hal 
yang akrab didengar 

ketika berkegiatan 
dengan urusan simpan 

pinjam. Beragam 
pemicunya, dari belum 

adanya dana yang 
digunakan untuk 
mengangsur atau 

sengaja tidak melunasi 
tepat waktu.

Kegiatan sosial bagi-bagi sembako oleh UPKu Onggolono

Pengepul barang bekas, unit usaha anggota UPKu Onggolono
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Profil 
UPKu

Menghadapi nasabah 
yang memiliki tungga-
kan tentu bukan sesua-
tu yang menyenangkan. 

Selain menghambat pergerakan 
keuangan di sebuah lembaga sim-
pan pinjam, juga  mengganggu hu-
bungan nasabah dengan pihak 
lembaga. Namun tidak untuk UPKu 
Onggolono yang berlokasi di desa 
Golan, kecamatan Sukorejo, kabu-
paten Ponorogo.

Ugik Sugianto, ketua UPKu 
Onggolono, mengungkapkan tidak 
melakukan sesuatu yang luar biasa 
untuk bisa mewujudkan kegiatan 
simpan pinjam yang bebas tungga-
kan. “Kami sebagai pengurus harus 
aktif menjalin komunikasi dengan 
anggota, terlebih dengan ketua 
pokmas,” katanya.

Uniknya lagi, UPKu Onggolono 
akan memberi reward kepada ketua 
pokmas yang membayar angsuran 
tepat waktu. “Nah, dari hal terse-
but, ketua masing-masing pokmas 

justru berlomba untuk menjadi yang 
paling tepat waktu  dalam melunasi 
pinjaman,”tambah Siti Napsiah, 
ben  dahara UPKu Onggolono.

Tidak hanya itu, ketua pokmas 
diharapkan bisa menambah jumlah 
anggotanya. Tidak heran jika pok-
mas yang terdaftar di UPKu Ong-
golono cukup banyak, mencapai 25 

pokmas dengan anggota masing-
masing minimal berjumlah 5 orang. 
Dana pinjaman digunakan untuk 
modal usaha seperti warung, kios 
ataupun jual sayur keliling.

Ugik pun menegaskan jika pe-
ngurus UPKu Onggolono juga men-
jaga hubungan baik dengan pihak 
pemerintah, yaitu dengan melapor-

Bengkel, salah satu unit usaha anggota UPKu Onggolono
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kan secara rutin apa saja dan ba-
gaimana perkembangan UPKu 
Onggolono kepada kepala desa.

“Hal tersebut akan memacu kita 
semua, baik pengurus maupun na-
sabah untuk selalu menjaga nama 
baik UPKu Onggolono dengan mem-
pertahankan 0% tunggakan melalui 
pembayaran angsuran yang tepat 
waktu,” papar Ugik.

Sejak berdiri dari 2003 lalu, 
UPKu Onggolono selalu berupaya 
memberikan kontribusi terbaiknya 
terhadap masyarakat desa Golan. 
Terbukti ada seorang warga yang 
dulunya menjadi nasabah namun 
kini sudah mandiri menjalani 
usaha nya. “Salah satunya ada war-
ga desa Golan yang memiliki usaha 
catering makanan sekarang sudah 
tidak lagi meminjam ke UPKu,” 
ungkap Napsiah.

Selain unit usaha simpan pin-
jam, UPKu Onggolono juga memiliki 
usaha sektor riil dengan menyewa-
kan mesin molen pengaduk semen 
kepada warga yang membutuhkan. 
“Sementara kami masih memiliki 
satu unit mesin molen. Dulu pernah 
ada traktor juga namun tidak berja-
lan sesuai rencana. Ke depan ingin 

bisa menambah unit mesin molen 
saja,” kata Napsiah.

UPKu Onggolono pun aktif me-
ngikuti pelatihan seperti pelatihan 
peningkatn usaha, pelatihan mana-
jemen keuangan.“Ada juga pelatih-
an bagaimana menjalankan usaha, 
misalnyausaha sablon, usaha tem-
pe, prosesnya bagaimana, serta 
masih banyak lagi. Dan itu setiap 
tahun seluruh UPKu di kabupaten 
Ponorogo mengikuti pelatihan dari 
BLK, difasilitasi oleh Pemkab Pono-

rogo,” tutur Ugik.
Sedangkan untuk dana sosial, 

UPKu Onggolan rutin membagikan 
paket sembako untuk 60 KK yang 
masuk kategori Rumah Tangga 
Miskin (RTM). “Kegiatan bagi-bagi 
sembako selalu kami lakukan, kami 
ambil dari sebagian keuntungan 
yang didapat. Pembagian sembako 
dilakukan rutin ketika menjelang 
Hari Raya Idul Fitri dan kami sebar 
untuk mereka RTM non nasabah,” 
jelas Ugik. (hpy)

Warung nasi salah satu unit usaha anggota UPKu Onggolono

Pengurus dan pengawas UPKu Onggolono
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Opini

Pemberdayaan masyarakat 
(community empowering) 
telah menjadi istilah yang 
populer di masyarakat 

kita, khususnya di kalangan social 
worker atau penggiat aktivitas so-
sial, baik skala korporat, lembaga, 
maupun perorangan. Pemberda-
yaan masyarakat, atau istilah lain 
community development (Comdev) 
merupakan salah satu metode ge-
rakan yang digunakan dalam men-
jalankan program pembangunan 
masyarakat, baik dalam aspek eko-
nomi, sosial budaya, pendidikan, 
kesehatan, atau kombinasi semua 
aspek tersebut. Merupakan sebuah 
antitesis dari program-program so-
sial yang selama ini lebih bersifat 
charity atau belas kasihan.

Program comdev yang baik se-
yogyanya mampu mengakomodir 
berbagai aspek yang berkembang 
dan dibutuhkan di masyarakat. Ma-
syarakat memerlukan peningkatan 
kesejahteraan, namun juga berha-
rap agar dalam pencapaian kese-
jahteraan tersebut tidak mengor-
bankan aspek-aspek lain, seperti 
budaya, keserasian lingkungan, 
dan jati diri sebagai bagian dari se-
buah komunitas. Program comdev 
yang baik juga mampu memuncul-
kan berbagai potensi khas masya-
rakat, dan mengembangkannya 
dengan dibantu oleh sistem, alat, 
atau teknologi baru sehingga berni-
lai tambah tinggi.

Program Comdev juga dikata-
kan baik dan berhasil bila mana 
program tersebut tetap mampu ber-
jalan secara berlanjut, mandiri, dan 
berkembang, serta tidak bergan-

tung lagi kepada anggaran, dona-
tur, atau kalangan inisiator program 
itu sendiri. Bilapun pada awal pro-
gram ada peran serta donatur atau 
inisiator program, namun hal itu le-
bih bersifat stimulan (perangsang) 
dan inkubatif (penyiapan/pematan-
gan). Ini berarti, masyarakat harus 
mampu menjalankan programnya 
secara mandiri, menghasilkan ke-
untungan (income) dari kegiatan-
nya, yang selanjutnya digunakan 
dikelola untuk keberlanjutan pro-
gram tersebut dan tentunya untuk 
meningkatkan kesejahteraan me-
reka.

Kata kuncinya adalah bagai-
mana agar program comdev ter-
sebut mampu mendampingi, me-
ngenalkan  dan mengakseskan 
ma syarakat kepada mekanisme 
pasar. Bagaimana masyarakat bisa 
mengakses sumber daya modal, 
keterampilan dan keahlian, tekno-
logi tepat guna, dan tentunya akses 
pasar yang mampu menampung 
hasil karya mereka secara berlanjut 
dan saling menguntungkan. Untuk 
mencapai masyarakat yang ber-
daya maka mereka harus bekerja 
(job), menghasilkan (productive), 
berpendapatan (income),  mengun-
tungkan (profi t), bekerjasama atas 
dasar saling menguntungkan (net-
working), dan tentunya kuat men-
jaga komitmen (commitment).

Sejalan yang selalu dikemukan 
oleh Direktur Jenderal Pemberda-
yaan Sosial Pemberdayaa Depar-
temen Sosial RI, Prof. Dr. Guna-
wan Sumodiningrat, dalam setiap 
kesempatan diskusi mengenai Re-
inventing Departemen Sosial, bah-

wa: ”pemberdayaan masyarakat 
akan berhasil bila mana program 
tersebut mampu mengangkat ma-
syarakat marginal/miskin menjadi 
lebih sejahtera dan bermartabat 
melalui strategi KUTABUNG, yakni: 
masyarakat mampu dirangsang un-
tuk bekerja (Kerja), didampingi se-
hingga hasil kerjanya menguntung-
kan bagi mereka (Untung), dan dari 
keuntungan tersebut masyarakat 
dibina untuk belajar dan membu-
dayakan diri menabung (Tabung), 
dimana hasil dari tabungan terse-
but pada akhirnya nanti digunakan 
untuk membeli peralatan produksi 
(Investasi) guna peningkatan nilai 
tambah dan peningkatan kesejah-
teraan mereka”. Memang benar 
bahwa tahapan itu memerlukan 
proses dan komitmen semua pihak. 
Namun bagaimanapun jalan se-
perti inilah yang harus dilalui untuk 
mewujudkan pengentasan kemisk-
inan yang sesungguhnya.

Realitas Program CSR
Dalam beberapa dekade ter-

akhir, ada banyak perusahaan kor-
porat, baik swasta maupun milik 
pemerintah (BUMN) yang meran-
cang dan mengembangkan berba-
gai skema program pemberdayaan, 
dan menjadikannya sebagai kisah 
sukses (success story) mereka. Se-
bagian ada yang bekerja atas da-
sar semangat fi lantrofi s, sebagian 
lagi bersemangatkan kelaziman, 
dan sebagian lagi karena merasa 
bahwa pemberdayaan masyara-
kat adalah sebuah kewajiban bagi 
perusahaan yang telah ditetapkan  
negara, seperti yang dikuatkan 

Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan : 
Charity Versus Empowering

Oleh: Iyuk Wahyudi *)
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dalam undang-undang terbaru, 
yakni Undang-Undang RI No. 40 
Th. 2007 tentang Perseroan Ter-
batas, khususnya Bab V mengenai 
Tanggungjawab Sosial dan Ling-
kungan, dimana semua badan hu-
kum persero (Perseroan Terbatas) 
terutama yang bergerak disektor 
pengelolaan alam (natural resour-
ces) dan rentan terhadap terjadinya 
kerusakan lingkungan harus me-
miliki program comdev yang jelas, 
terarah, dan terukur.

Terlepas dari motif dan tujuan 
yang melatarbelakanginya, kita 
semua sepakat bahwa pembangu-
nan masyarakat melalui metode 
pemberdayaan (empowering) akan 
jauh lebih bermanfaat dan ber-
pengaruh secara jangka panjang 
ketimbang program-program yang 
sifatnya charity dan orientasi phisik 
semata. Pembangunan phisik me-
mang masih diperlukan, khusus-
nya di wilayah-wilayah terpencil. 
Namun pembangunan masyarakat 
yang hanya sebatas itu tidak akan 
pernah bisa melahirkan sebuah 
masya rakat yang mandiri, berdaya, 
dan sejahtera.

Pola pembangunan masyarakat 
yang lebih banyak berbasis charity 
dan pembangunan fi sik memang 
terasa sederhana, mudah dalam 
pelaksanaan, dan juga ringan da-
lam pelaporan. Namun pola atau 

metode seperti ini dalam jangka 
panjang hanya akan merepotkan 
perusahaan. Karena bagaimana-
pun masyarakat akan terus ber-
kembang, baik dari segi jumlah 
maupun kebutuhan dan tuntutan. 
Selagi perusahaan ada diantara ke-
hidupan mereka, maka perusahaan 
akan terus dituntut untuk memberi-
kan ”sumbangan dan bantuan” ke-
pada mereka. Belum lagi bila dalam 
proses pembagiannya dianggap 
tidak merata dan adil, maka yang 
terjadi akan muncul gejolak-gejolak 
baru yang berpotensi merugikan 
perusahaan.

Hal ini akan berbeda bila upaya 
pembangunan masyarakat dilaku-
kan melalui strategi pemberdayaan 
(empowering), dimana yang menja-
di sasaran pertama dari program ini 
adalah mengubah paradigma dan 
spirit masyarakat, dari sifat malas, 
pasif, dan pasrah, menjadi penuh 
semangat, motivasi, dan akhirnya 
tumbuh keinginan dan semangat 
untuk bekerja. Untuk mewujudkan 
hal demikian diperlukan metode 
pendampingan masyarakat yang 
simultan, melibatkan berbagai 
kompetensi, baik dari sisi ekonomi, 
sosiologi, teknis produksi, mau-
pun budaya dan bahasa. Sebuah 
program yang memang cukup me-
nantang, perlu kesabaran, namun 
hasilnya akan sangat efektif dalam 

jangka panjang.
Bagi perusahaan yang sudah 

concern terhadap strategi pem-
berdayaan ini, seluruh dana dan 
konsekuensi yang keluar untuk 
mewujudkan berbagai program 
pemberdayaan lebih dianggap se-
bagai investasi yang sangat riil dan 
terukur. Sebab, bagaimanapun ke-
berlanjutan eksistensi sebuah pe-
rusahaan tidak sekedar ditentukan 
oleh keuntungan yang terus me-
ningkat dari tahun ke tahun melalui 
efi siensi dan peningkatan produkti-
vitas. Justru yang tak kalah penting, 
dan ini bersifat faktor uncontrolable, 
adalah situasi kondusif berusaha 
dan hubungan yang harmonis anta-
ra perusahaan dengan lingkungan 
sekitar. Hubungan harmonis akan 
tercapai bila mana terjadi hubungan 
yang didasari oleh semangat ber-
bagi, kebersamaan, dan tentunya 
saling menguntungkan. Tanpa ada-
nya keharmonisan itu maka jangan 
harap eksistensi perusahaan akan 
bertahan lama.

Maka tidaklah mengherankan 
bila di beberapa perusahaan/kor-
porat besar telah menempatkan 
persoalan comdev ini dalam suatu 
divisi khusus (divisi Corporate So-
cial Responsibility/CSR), dan tidak 
hanya sekedar unit kerja (Unit CSR 
seperti  yang selama ini terjadi. 
Bahkan di beberapa perusahaan 
besar lainnya terdapat direktorat 
yang khusus menangani berbagai 
program pemberdayaan masyara-
kat dibawah Direktur CSR. Hal ini 
menandakan bahwa perusahaan/
korporat sudah menganggap per-
soalan CSR sebagai faktor penentu 
keberhasilan perusahaan, dan ti-
dak lagi hanya sebatas kerja sam-
bilan atau pekerjaan yang sepele.

*) Penulis adalah penggiat CSR 
dan saat ini menjabat Kepala Seksi 
Jasa Manajemen dan Kemitraan 
PT PNM Medan.
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Kembangkan Jahe Gajah 
dan Beli Mesin Obras

Monev Bantuan RTSM di Probolinggo

Setelah diluncurkan Desember 2014, Bapemas 
Provinsi Jawa Timur pada 26 Januari sd 11 Febru-
ari 2015 melakukan monitoring dan evaluasi (monev) 
penerima bantuan pilot project Jalin Matra Penang-
gulangan di sepuluh kabupaten, yaitu Banyuwangi, 
Situbondo, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Pame-
kasan, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro dan Ngawi.

Monev bertujuan me-
mastikan proses 
pelaksanaan pro-
gram Jalin Matra 

Bantuan RTSM sesuai mekanis-
me dan aturan yang berlaku, se-
bagaimana yang tertuang dalam 
pedoman umum dan PTO. Mo-
nev dilakukan secara berjenjang 
oleh pendamping desa, pendam-
ping kabupaten/kota, sekretariat 
desa/kelurahan, sekretariat ka-
bupaten/kota, pendamping pro-
vinsi, dan sekretariat provinsi.

Salah satunya monev dilaku-
kan di Desa Sidomulyo, Keca-
matan Kota Anyar, Kabupaten 
Probolinggo. Desa ini terdiri tiga 
dusun, yaitu Dusun Asem Jajar, 
Dusun Krajan dan Dusun Poreng. 
Jumlah RTSM di desa ini sejum-
lah 111 RTSM dengan Bantuan 
Keuangan Khusus ke desa total 
sejumlah Rp. 333.000.000.

Sosialisasi desa dilaksana-
kan 10 November 2014 dengan 
peserta 15 orang (3 pemdes, 1 
BPD, 1 TP-PKK, 5 KPM, 2 un-
sur RT/RW/dusun, 1 LKD, 1 to-
koh masyarakat, 1  pendamping 
kabupaten). Sedangkan verifi -
kasi dan klarifi kasi sasaran dilak-
sanakan 22 November 2014 
dengan hasil RTSM pengganti 
sebanyak 21 RTSM dengan ke-
terangan 2 RTSM meninggal, 18 

Abdur Rahman mengembangkan jahe merah
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RTSM dinyatakan telah mampu 
dan 1 RTSM pindah rumah. 

Identifi kasi kebutuhan dilaks-
anakan 23 November 2014, se-
telah itu pengelompokan dan 

dibentuk 5 pokmas RTSM. Pen-
cairan dana dilaksanakan 24 No-
vember 2014 di rekening pokmas 
dari rekening kas desa, selang 
lima hari dilakukan pemanfaat-

an dana, dengan pembelanjaan 
masing-masing didampingi oleh 
TPK dan KPM.

Salah seorang penerima ada-
lah Abdur Rahman, warga Dusun 
Asem Jajar RT 009 RW. 004. 
Berbeda dengan yang lainnya, 
Abdur Rahman memilih budidaya 
jahe gajah. Uang bantuan dibeli-
kan jahe sebanyak 500 karung. 
Satu karung sekitar 20 kg dan 
harga per karung  Rp 20.000. 
Jadi total usaha tanam jahe seki-
tar Rp 1.000.000. 

“Sisanya dimanfaatkan un-
tuk membeli satu ekor kambing 
seharga Rp 900.000. Yang Rp 
600.000 untuk membuat kan-
dang dan kebutuhan sehari-hari,” 
kata Abdur Rahman kepada tim 
monev yang berkunjung ke ru-
mahnya.

Pilihan menanam jahe gajah 
memang tepat, sebab selama ini 
permintaan jahe, baik jahe gajah, 

Maidi dengan mesin obrasnya

Abdur Rahman (tengah)
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jahe mirah dan jahe emprit cukup 
tinggi. Selain untuk konsumsi 
rumah tangga, permintaan jahe 
dari industri cukup tinggi, khus-
usnya industri jamu. Di luar itu, 
permintaan ekspor juga terbilang 
tinggi, terutama ke Cina, Jepang 
dan India.

Sedangkan Maidi, warga 
Dusun Krajan, RT. 17  RW. 06, 
memanfaatkan bantuan Jalin 
Matra untuk pembelian 1 paket 
mesin obras. Harganya Rp 2 juta 
sedangkan sisanya untuk modal 
usaha. Selama ini Maidi mem-
punyai keahlian obras karena 
pernah bekerja di perusahaan 
konveksi. Maka dengan bantuan 
dana Jalin Matra kini dia mem-
buka usaha sendiri. Pelanggan 
obras Maidi bukan hanya dari 
Desa Sidomulyo, namun juga de-
sa-desa lain di Kecamatan Kota 
Anyar.

Kebanyakan warga Desa 
 Sidomulyo memanfaatkan ban-
tuan Jalin Matra untuk mem-
beli ternak berupa kambing, 
bebek dan ayam serta memper-
baiki kandang. Seperti halnya 

yang dilakukan Toriman, warga 
Dusun Asem jajar, RT 003 RW. 
001. Uang bantuan sebesar Rp. 
2.500.000 dibelikan 2 ekor kam-
bing dan sisanya perbaikan kan-
dang. 

Pilihan ternak kambing di 

Desa Sidomulyo karena daerah 
ini masih banyak tanaman atau 
hijauan sebagai pakan ternak. 

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.  

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/kelurahan 
pada 31 kabupaten/kota terdiri 
atas 28 kabupaten dan 3 kota.
(res)

Ibu Toriman  
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Hartono, Nasabah UPKu Taruna Mandiri, Kabupaten Ponorogo

Seberkas Harapan di Setumpuk Batako
Siapa berusaha maka akan 
menuai hasilnya, sebuah 

ungkapan sederhana 
namun memiliki makna 
yang cukup mendalam. 
Usaha dan tekad tanpa 

batas tentu akan berbuah 
manis, seperti halnya 

dengan apa yang dirasakan 
Hartono, seorang nasabah 

UPKu Taruna Mandiri di 
desa Njenangan, kabupaten 

Ponorogo.

Kegiatan simpan pinjam UPKu Taruna Mandiri

Hartono menunjukan batako dengan hasil produksinya
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Menggeluti profesi se-
bagai pembuat batako 
tidak mengurangi se-
mangat Hartono un-

tuk meraup rezeki. Dengan modal 
yang didapatkannya melalui pinja-
man dari UPKu di desanya terse-
but, Hartono menjalani usahanya 
memproduksi batako. Meskipun 
membuat batako secara manual, 
Hartono mampu menghasilkan 50 
batako setiap harinya.

“Sampai saat ini memang saya 
kerjakan sendiri, baru jika ada pe-
sanan yang membuat saya cukup 
kewalahan, saya mempekerjakan 
orang untuk membantu saya mem-
buat batako,” akunya.

“Pesanan-pesanan tersebut bia-
sanya untuk membuat rumah, ko-
lam atau kandang. Ya, Alhamdulil-
lah berjalan lancar sampai saat ini 
dan semoga semakin banyak pe-
sanan lagi nantinya,”imbuh Hartono 
penuh harap.

Hartono memasarkan batako 
buatannya masih desa Njenangan 

saja, belum meram-
bah ke wilayah la in. 
“Sementara mem-
produksi semampu 
saya saja, namun sa-
ya optimis jika nan ti 
saya bisa me miliki 
tenaga ker ja sehing-
ga pe  masaran men-
jangkau luar desa 
Njenangan, bisa le-
bih luas lagi pangsa 
pasarnya,” harap 
hartono.

Keunggulan ba-
tako yang dibuat 
Hartono nampak 
kokoh dan kuat. 
Hartono memberi 
sedikit bocoran kepada tim Gema 
Desa bahwa batako buatannya jika 
setelah dicetak, lebih baik diangin-
anginkan dengan tidak terkena si-
nar matahari lang sung.

“Itu dibiarkan sehari saja, kemu-
dian bisa diletakkan bertumpuk dan 
selama satu pekan harus disiram 

setiap hari. Melalui proses seder-
hana tadi, saya yakin batako saya 
tidak mudah pecah dan kokoh,” je-
las Hartono.

Hartono megakui jika banyak 
orang yang belum berani menja-
lani usahanya sendiri adalah takut 
terbentur perkara modal. Tidak 
bagi Hartono, justru harus ada 

Deretan batako hasil produksi Hartono

Pengurus dan pengawas UPKU Taruna Mandiri
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langkah nyata yang dilakukannya 
yaitu mengajukan pinjaman uang 
ke UPKu Taruna Mandiri. “Sebe-
lum ada UPKu melakukan pinja-
man ke BPR namun ketika ada 
UPKu beralih karena memang 
lebih mudah tanpa jaminan hanya 
fotokopi KTP dan dekat juga, mu-
dah dijangkau dari rumah,” kata-
nya.

Untuk diketahui, UPKu Taruna 
Mandiri berdiri sejak 2009, dengan 
menerapkan sistem tanggung 
renteng pada tiap-tiap pokmas. 
“Namun tidak berjalan lama ka-
rena anggota sendiri banyak yang 
mengusulkan jika pengajuan dana 
pinjaman dilakukan atas nama indi-
vidu,” ungkap Agus Widodo, ketua 
UPKu Taruna Mandiri.

“Perkembangan terbaik terjadi 
di 2010 – 2012, benar-benar me-
ngalami kenaikan yang signifi kan, 
sekarang masih stabil,” tambah 
Agus.

Pergantian sistem pokmas men-

jadi atas nama individu disepa-
kati oleh semua anggota. Namun 
dalam praktiknya, UPKu Taruna 
Mandiri masih melayani pinjaman 
atas nama kelompok. “Jika ada 
sekelompok masyarakat membu-
tuhkan pinjaman dana untuk ke-
pentingan membangun jembatan 
atau memperbaiki jalan, maka bisa 
mengajukan atas nama kelompok, 
biasanya diatasnamakan RT,” ulas 
Agus.

UPKu Taruna Mandiri mewajib-
kan perangkat, pengurus dan pe-
tinggi wajib menjadi anggota UPKu 
Taruna Mandiri. “Sisanya ya para 
nasabah yang berniat menjadi ang-
gota, serta masyarakat umum,” ujar 
Yunanik, bendahara UPKu Taruna 
Mandiri.

Anggota UPKu Taruna Mandiri 
kini mencapai 187 orang dengan 
bermacam-macam usaha yang di-
miliki masing-masing, seperti pen-
jual sayur, usaha mebel selain ma-
yoritas sebagai petani. “Selain itu, 

UPKu Taruna Mandiri melakukan 
sistem transparan agar nasabah 
mengerti, bagimana perkembangan 
di UPKu sendiri,” kata Agus.

“Untuk jasa sebesar 1,75% di 
setiap pengembalian, yang lancar 
kami kembalikan 0,25% kemudian 
sisa 1,5% digunakan untuk 0,25% 
atas nama nasabah masukkan 
dana sosial untuk fakir miskin, di-
ambil UPKu tersisa 1,25%,” jelas 
Yunanik.

UPKu Taruna Mandiri juga me-
nyediakan dana sosial untuk di-
bagikan setiap menjelang le baran 
untuk fakir miskin, berupa paket 
sembako. “Ada lagi, jika ada na-
sabah yang sakit, akan kami 
ambilkan dari dana sosial, untuk 
menjenguk atas nama UPKu Ta-
runa Mandiri. Ini sebagai langkah 
menjaga hubungna baik dengan 
nasabah, agar tidak dianggap 
orang asing, sehingga tetap terja-
ga seperti keluarga sendiri,” ung-
kap Yunanik. (hpy)

Kegiatan sosial UPKu Taruna Mandiri
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UPKu Panca Usaha, Kabupaten Sidoarjo

Wong Cilik pun Melek Teknologi
Sepertinya istilah itu sangat tepat 

menggambarkan kondisi UPKu Panca Usaha 
yang dalam pelayanannya sudah menerapkan 

teknologi. Teknologi kini sudah merupakan 
kebutuhan, tidak hanya mereka dari kalangan 
kelas menengah ke atas, masyarakat lapisan 

bawah pun berhak untuk menikmati 
kecanggihan yang semakin tidak terbendung.

Nama UPKu Panca Usaha 
konon mewakili lima pedu-
kuhan yang ada di desa Mo-
joruntut kecamatan Krem-

bung kabupaten Sidoarjo, antara lain 
Jabon, Runtut, Kasimbukan, Simo dan 
Biting. Lilis Suryani, ketua UPKu Pan-
ca Usaha, mengatakan UPKu tersebut 
merupakan keberlanjutan dari program 
Gerdu Taskin.

Berdiri sejak 2010 lalu, UPKu Panca 
Usaha memiliki lima pokmas yang ter-
bagi dalam setiap dukuh, dengan total 

Profil 
UPKu

Lilis Suryani (kiri), ketua UPKu Panca Usaha dan Endhar Chandiantini (kanan) sebagai bendahara
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sekitar 115 anggota dan paling ba-
nyak anggotanya adalah pokmas 
Biting, Kasimbukan dan Jabon. 
Selain simpan pinjam sebagai unit 
kegiatan utamanya, UPKu Panca 
Usaha juga melayani Payment 
Point Online Bank (PPOB).

“PPOB ini memudahkan anggo-
ta kami dan masyarakat desa Mo-
joruntut melakukan berbagai tran-
saksi seperti pembayaran tagihan 
listrik, air, telepon, bahkan pembe-
lian tiket transportasi, pembayaran 
TV berlangganan, pengiriman uang 
dan masih banyak lagi,” ujar Lilis.

Meraih peringkat ke-8 sebagai 
UPKu Berhasil Tahun 2014, Lilis 
mengaku jika UPKu Panca Usaha 
dalam mengikuti lomba tersebut ti-
dak melakukan persiapan khusus. 
“Kami menyiapkan diri tidak terlalu 
menggebu terutama dalam hal admi-
nistrasi karena memang sudah men-
jadi kebiasaan kami dalam menyu-
sun pembukuan setertib dan serapi 
mungkin setiap harinya,” katanya.

“Peringkat 8 belum ada apa-
apanya jika dibandingkan dengan 
lainnya yang berhasil di atas kami, 
oleh karenanya kami menyadari 
masih banyak kekurangan dan 
kami terus belajar untuk itu,”Endhar 
Chandiantini, bendahara UPKu 
Panca Usaha menambahkan.

UPKu Panca Usaha di awal 
pem bentukannya mendapatkan mo-
dal awal 63 juta rupiah, merupakan 
bantuan PPKM dan sekarang om-
set mencapai 80 juta rupiah per 31 
desember 2014. Unit simpan pinjam 
dilakukan melalui prosedur yang 
memang memiliki niat/itikad baik 
meminjam di UPKu Panca Usaha; 
melampirkan KK asli sebagai jami-
nan; fotokopi KTP suami/istri; pada 
saat melakukan pinjaman pertama 
kali harus datang berdua tadi; atau 
jika bukan pasangannya bisa dengan 
anggota keluarga yang dirasa bisa 
bertanggung jawab atas pinjaman 
yang dilakukan, bisa anaknya, misal 

si istri TKI, si suami bisa ditemani 
sang anak.

Sedangkan untuk melakukan 
pinjaman, minimal 1 juta rupiah dan 
maksimal 5 juta.“Angsuran diba-
yarkan selama maksimal 10 bulan 
atau bisa mencapai 12 bulan untuk 
total nominal 5 juta,” kata Endhar.

Endhar mengungkapkan jika 
masyarakat lebih senang melaku-
kan peminjaman di UPKu karena 
dirasa tidak ribet dan tidak berbe-
lit urusan administrasinya, hanya 
menyerahkan KK asli sebagai jami-
nan. “Untuk jasa pun tidak membe-
ratkan, yaitu sebesar 1,5% dan ada 
perjanjian inting-inting, jika telat 
maka akan didenda 500 rupiah per 
hari, itu merupakan peraturan yang 
telah disepakati bersama,” pung-
kasnya.

“Pernah ada yang nunggak 
lama, itu yang bikin pusing, pernah 
ada yang lebih 1 tahun, bisanya me-
reka yang memiliki usaha namun 
berhenti di tengah jalan karena 
suaminya sakit mungkin sehingga 
terhenti usahanya, tetap diingatkan 
untuk mengangsur meskipun men-
urun untuk nominal angsurannnya, 
setidaknya sudah ada itikad baik 
untuk mengangsur,” tambah Lilis.

“Tidak hanya itu, nasabah ter-
kadang menginginkan kenaikan 
ketika melakukan pinjaman namun 
kita seleksi, siapa saja yang layak 
naik untuk nominal pinjaman, dilihat 
dari aktif dan rajin mengembaikan-
nya dengan tepat waktu, maka bisa 
kami pertimbangkan untuk menaik-
kan pinjaman yang dibutuhannya,” 

ucap Lilis.
Rencana ke depan, UPKu Pan-

ca Usaha ingin lebih mengeksplor 
warga yang memiliki potensi, ke-
mudian bisa memiliki nilai jual. “Se-
lain itu, demi kemajuan bersama, 
karena kegiatan simpan pinjam 
juga ada di program lembaga lain 
seperti kopwan, nah itu ditakutkan 
akan terjadi semacam tumpang 
tindih, maka perlu membaginya 
agar tidak membingungkan dengan 
cara duduk bersama kemudian me-
rembukan, saling koordinasi dari 
seluruh elemen desa untuk berbagi 
informasi ada kegiatan apa saja di 
setiap lembaga atau perkumpulan 
agar tidak saling menyaingi, justru 
lebih baik saling mendukung satu 
sama lain,” papar Lilis.

Dalam menghadapi nasabah 
yang beragam tentu pengurus 
UPKu Panca Usaha dalam aktivitas-
nya menemui suka duka.“Sukanya 
itu bisa bertemu masyarakat setiap 
hari dan bisa membantu memenuhi 
kebuutuhan mereka, sedangkan 
dukanya ketika mereka mengalami 
hambatan dalam hal penagihan,” 
kata Lilis.

“Tidak enaknya lagi ketika ber-
papasan malah dianggap mau me-
nagih, padahal tidak berniat me-
nagih ketika berinteraksi di tempat 
umum, jadi serasa reternir.Padahal 
kita juga punya batasan, namun ya 
itu risiko kita yang memiliki kegiatan 
di bidang keuangan, sebisa mung-
kin segala sesuatu yang berkaitan 
dengan keuangan UPKU,” Endhar 
menambahkan. (hpy) 

UPKu Panca Usaha melayani nasabah
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Teknologi 
Tepat Guna

KKehadiran warung 
teknologi tepat guna 
(Wartek) Manunggal, 
Desa Campursari, 

Kecamatan Karangjati, Ka-
bupaten Ngawi, memberikan 
harapan tersendiri bagi masya-
rakat. Warung teknologi ini di-
buka sejak 2012, dengan fa-
silitas utama mesin pengering 
gabah. Hasil panen padi di 
sawah yang masih basah, bisa 
secara langsung dikeringkan 
di wartek ini. Hal itu sebagai 
solusi untuk menyelamatkan 
hasil pertanian, sekaligus me-
ngurangi biaya petani.

Berawal dari keprihatinan 
ketika musim penghujan pe-
tani kesulitan proses menge-
ringkan gabah. Maka, dengan 
adanya bantuan langsung 
dari Pemerintah Pusat melalui 
dana APBN, diwujudkanlah dengan 

mesin produksi dari negeri China itu. 
“Mesin atau alat pengering gabah 

otomatis ini, secara langsung su-
dah dirasakan masyarakat, khus-
usnya para petani,” tutur Sukirno, 
ketua Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) Desa Campurasri, 
Kecamatan Karangjati, Kabupa-
ten Ngawi, pada Gema Desa.

Tentu saja, sebelumnya telah 
dilakukan uji coba alat ini yang 
dilakukan langsung pakar opera-
sional dari sebuah perusahaan 
teknologi tepat guna dari China. 
“Alhamdulillah, dengan mesin ini 
menjadi solusi bagi petani akan 
masalah biaya produksi yang 
membengkak dan waktu penge-
ringan ketika musim hujan butuh 
waktu lama dan keringnya tidak 
merata,” kata Sukirno.

“Dryer atau mesin pengering 
ini sangat bermanfaat saat panen 
raya bertepatan musim hujan. Ha-
sil gabah kering giling dari alat ini 

sangat bagus dapat menghasilkan 

Wartek Desa Campurasri, Kec. Karangjati, Kabupaten Ngawi

Mesin Pengering Gabah, 
Selamatkan Hasil Panen Padi

Terbayang ketika musim 
panen, petani harus meng-
hadapi musim hujan. Beta-
pa sulitnya untuk menger-
ingkan gabah dari sawah. 
Dengan warung teknologi 
tepat guna (Wartek) den-
gan teknologi tepat guna, 
berhasil menyelamatkan 
hasil pertanian.

Mesin pengering padi

Pengelola Wartek Manunggal
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gabah kering giling dengan 
kadar air 14 persen, dengan 
kualitas gabah dan harga juga 
lebih bagus,” tambahnya.

Operasional alat ini 
membutuh kan tenaga dua 
orang operator. Kapasitas 
alat ini mencapai 10 ton 
gabah dan membutuhkan 
waktu hanya 24 jam untuk 
mencapai kadar air 14 per-
sen. Sebagai perbandingan 
dengan jumlah gabah yang 
sama, apabila mengguna-
kan pengeringan melalui si-
nar matahari membutuhkan 
waktu 10 hari ketika musim 
penghujan.

Sukirno menambahkan 
dalam proses pengopera-
sian mesin pengering, gabah 
akan diidentifi kasi berapa 
kadar airnya sebelum ma-
suk tungku mesin. Selanjut-
nya, dilakukan penyetelan 
alat mengenai lama waktu 

dan jumlah kadar air yang 
diinginkan. Baru setelah itu 
semua gabah dimasukan 
dalam tungku. Baru setelah 
itu tungku mesin pengering 
dinyalakan. Secara otomatis 
mesin akan bekerja menga-
tur suhu masuk dan kadar 
air serta membuang gabah 
ampas dan debu. Sehingga 
dihasilkan gabah kering giling 
berkualitas.

Terkait dengan hal itu, 
masyarakat desa tersebut 
merasa berterima kasih pada 
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat Kabupaten Ngawi. 
Sebelumnya, telah melaku-
kan sosialisasi pembentu-
kan pos pelayan an teknologi 
dan wartek.  Dengan wartek 
ini merupakan wadah untuk 
orang-orang yang mampu 
menciptakan teknologi te-
pat guna. Sesuai dengan 
pertumbuhan di wilayah ini, 

Teknologi 
Tepat Guna

Sukirno, ketua gabungan kelompok tani desa Campurasri

Mesin pengolah sekam
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tentu dibutuhkan banyak ciptaan tek-
nologi tepat guna. Diakui Sukirno, 
“Wartek ini diisi orang-orang inovatif 
yang mampu menciptakan teknologi 
sederhana untuk kebutuhan di ling-
kungan kami”.

Dengan dana dari ABPN senilai 
lebih dari Rp600 juta, mesin penge-
ring tersebut dilengkapi dengan me-
sin pembuat kompos untuk sekam. 
Ini atas dukungan dana dari APBD 
Kabupaten Ngawi, ditambah juga 
dengan APBD Provinsi Jawa Timur, 
melalui Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur.

Sejauh ini, beberapa teknologi 
tepat guna bagi masyarakat agraris 
perlu terus dikembangkan. Seperti 
mesin pencacah pupuk cair, mesin 
giling padi, dan mesin. Tak hanya 

itu, misalnya di bidang pertanian ada 
masyarakat yang mampu mencipta-
kan alat semprot sederhana. Bahkan 
di bidang sumber daya, juga ada ma-
syarakat yang mampu menggerak-
kan pompa air menggunakan aliran 
air dan alat pencipta listrik.

Di sinilah, memang cukup ba-
nyak teknologi sederhana yang di-
ciptakan masyarakat. Karena itu, 
dengan kehadiran Wartek Manung-
gal yang dimotori Sukirno, menjadi 
wadah untuk berkumpul para ino-
vator-inovator masyarakat, sesuai 
aturan yang ada. “Di desa ini, kami 
juga mendapat tawaran kerja sama 
untuk pembibitan padi Hibrida, 
yang untuk sementara ditanam di 
tanah seluas 3 hektar. Dan hasilnya 
cukup menggembirakan,” kata Su-
kirno, yang mengaku berhasil kerja 

sama dengan pihak pemodal dari 
China.

Ia bersyukur, dengan tanah yang 
subur. Dari sekam pembuangan dari 
pengeringan gabah itu, kini langsung 
dimanfaatkan untuk pemupukan di 
sawah. Sebelumnya, hasil sekam 
hitam itu dibeli warga dari desa lain. 
Dengan pemahaman yang baik, kini 
sekam yang dianggap mengganggu 
itu bisa dimanfaatkan untuk me-
nyuburkan tanah. “Ya, meski masih 
membutuhkan pupuk non-organik 
tapi tidak sebanyak dulu. Sekarang 
paling untuk kesuburan daun saja. 
Tapi, secara umum, dengan sekam 
dan kotoran lembu yang dikeringkan, 
bisa menambah kesuburan yang 
meyakinkan hasil yang lebih baik 
bagi pertanian kami,” kata Sukirno. 
(dedy/yad)
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Untuk pertama kalinya 
distribusi beras miskin 
(raskin) tahun 2015 di 
Kabupaten Kediri - Jawa 

Timur mulai dilaksanakan, sejum-
lah Rumah Tangga Saran Miskin 
(RTSM) datang ke balai desa untuk 
menerimanya. Tetapi penyaluran 
raskin ini menurut warga belum 
mampu menurunkan tingginya har-
ga beras di pasaran.

Seperti di Balai Desa Banjarejo, 
Kecamatan Ngadiluwih penerima 
raskin mengambil beras jatah un-
tuk mereka. Masyarakat miskin 
mengaku senang, karena bisa 
mengurangi beban kebutuhan se-

hari-hari. Tetapi penyaluran raskin 
kali ini, menurut mereka masih be-
lum mampu menurunkan tingginya 
harga beras di pasaran.

“Alhamdulillah, dengan adanya 
raskin tidak perlu membeli beras. 
Apalagi sekarang ini harga beras 
terus naik. Dengan adanya raskin 
tentunya kami sangat senang,” ujar 
Siti Mardiah.

Menurut Perangkat Desa 
Banjarejo Waluyo, ada sebanyak 
299 RTSM yang menerima raskin 
kali ini. Mereka tersebar di empat 
dusun, antara lain Paras, Banjare-
jo, Ratih dan Kendal Duwur. Jumlah 
tersebut sama seperti tahun sebe-

lumnya.
Diakui oleh perangkat desa apa-

bila droppingraskin belum mampu 
menekan tingginya harga beras di 
pasaran. Tetapi harapannya bisa 
membantu masyarakat miskin yang 
mengalami kesulitan pangan.

Untuk diketahui, sudah tiga 
pekan terakhir ini harga beras di 
pasaran naik. Harga beras jenis 
premium yang semula hanya Rp 
8,6 ribu perkilogram meningkat 
menjadi Rp 10 ribu per kilogramm. 
Kenaikan harga beras ini dipicu 
oleh banjir di berbagai daerah 
yang menyebabkan banyak petani 
gagal panen. (*)

Distribusi Raskin Belum Mampu 
Turunkan Harga Beras di Kediri

Pendistribusian Raskin di Kediri

Warta
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Saat penyakit ini meny-
erang, tubuh akan terasa 
tidak fi t yang bisa mem-
pengaruhi aktivitas se-

hari-hari. Berikut adalah beberapa 
tips alami yang bisa Anda lakukan 
dalam meredakan fl u.

Istirahat dengan baik dan 
teratur

Saat terserang fl u, Anda tidak 
hanya membutuhkan istirahat yang 
cukup, melainkan yang baik dan te-
ratur. Tidur yang dimaksud adalah 

tidur siang dan tidur malam selam 
6-8 jam perhari untuk menjaga kon-
disi tubuh Anda agar tetap bugar.

Banyak minum air putih
Air putih dapat membantu da-

lam membersihkan racun-racun di 
dalam tubuh. Memperbanyak kon-
sumsi air putih saat fl u dapat mem-
bantu menghilangkan fl u, Ladies. 
Upayakan meminum kurang lebih 8 
gelas perhari agar tubuh lebih se-
hat.

Berkumur dengan air 
garam

Saat Anda terserang fl u, bisa 
jadi hal tersebut dikarenakan ku-
man yang terdapat dalam mulut 
Anda. Maka dari itu, sebaiknya 
Anda membersihkan berkumur 
dengan air garam untuk membunuh 
kuman-kuman tersebut.

Makan yang bergizi dan 
teratur

Jika asupan makanan Anda ku-
rang, dapat membuat tubuh Anda 
tidak fi t dan mudah sekali terserang 
penyakit. Maka dari itu, penuhi ke-
butuhan Anda dengan makan yang 
cukup dan teratur. Selain itu, perha-
tikan pula kebersihan dari makanan 
yang Anda konsumsi.

Mengonsumsi madu
Madu memiliki banyak sekali 

manfaat. Di antaranya adalah me-
merangi berbagai macam penya-
kit, membuang racun-racun yang 
terdapat dalam tubuh, serta untuk 
menjaga kesehatan Anda.

Cobalah beberapa tips di atas 
agar tubuh selalu fi t dan sehat 
agar aktivitas pun tidak terganggu. 
Selamat mencoba dan semoga 
bermanfaat.(*)

Tips Alami 
Untuk 

Meredakan 
Flu

Perubahan cuaca yang tak menentu membuat tubuh 
rentan terserang infl uenza. Flu biasanya menyerang 
saat daya tahan tubuh menurun. Penyakit ini banyak 
ditularkan melalui udara yang berhembus. Gejalanya 
adalah menggigil, demam, hidung tersumbat dan 
kadang diiringi dengan munculnya selesma.

Tips  
Sehat
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Ensiklopedia

Apakah Anda tahu negara yang paling damai diseluruh dunia? Sejak tahun 2007 dan 
setiap tahun, sebuah lembaga Ekonomi dan Perdamaian (IEP)  mengeluarkan Global 
Peace Index atau daftar yang berisi tingkat kedamaian negara berdasarkan langkah 

eksternal dan internal. Jadi jika Anda ingin beberpergian wisata ke luar negeri, daftar 
ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan. 

Berikut daftar negara paling aman dan damai didunia versi IEP.

Denmark
Denmark adalah Negara yang menempati puncak 

dari daftar negara yang paling damai di dunia, dan me-
mang benar-benar tempat yang sangat aman untuk 
hidup. Bahkan pada saat Kopenhagen (ibukota Den-
mark) berada di bawah pendudukan oleh Nazi selama 
Perang Dunia II, Denmark masih tidak mengadakan 
perlawanan. Intinya adalah bahwa orang-orang yang 
tinggal di Denmark lebih memilih untuk fokus pada 
masalah-masalah ekonomi, dan tak mau melibatkan 
diri dalam berbagai konfl ik bersenjata. Orang Denmark 
sangat ramah, terbuka dan penolong. 

Norwegia
Banyak orang yang tidak mengharapkan Norwegia 

berada dalam daftar negara yang paling damai dan 
aman di dunia. Hal ini mungkin karena ulah Anders 
Behring Breivik, seorang pembunuh massal yang telah 
menodai kebanggaan negara. Meskipun begitu, menu-
rut Global Peace Index, Norwegia termasuk salah satu 
negara paling damai di dunia dan merupakan tempat 
yang ramah dan aman untuk hidup. Negara ini memiliki 
pembangunan SDM tingkat tertinggi di dunia, ditambah 
pemerintah Oslo selalu meletakkan perdamaian berada 
di garis depan prioritas negara.

Negara Ini Dinobatkan Sebagai 
Negara Terdamai Di Dunia (1)10
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Ensiklopedia

Singapura
Sebagai anggota yang aktif dari masyarakat interna-

sional dan secara keseluruhan adalah sebuah negara 
kecil. Sejak mencapai kemerdekaannya pada tahun 
1965 sebagai Republik yang berdaulat, negara tetang-
ga kita yang satu ini selalu berkonsentrasi untuk men-
jadi tetangga yang hebat, damai, berkemakmuran eko-
nomi, dan membangun hubungan sosial politik yang 
ramah dengan semua negara.

Negara ini telah bekerja dengan PBB dan lemba-
ga-lembaga pendukung pada berbagai macam usaha. 
Singapura juga berpartisipasi dalam berbagai organisa-
si global, unilateral dan multilateral untuk mempromo-
sikan kerjasama internasional, termasuk WTO (World 
Trade Organization). Singapura adalah salah satu ne-
gara paling damai di dunia dan juga sebagai salah satu 
negara terkaya didunia, Singapura juga memiliki tingkat 
kasus pembunuhan dan tingkat kriminalitas yang lebih 
rendah.

Slovenia
Slovenia merupakan salah satu Negara 

yang indah di Eropa. Negara ini mendapat 
nilai terendah dalam hal pendanaan untuk 
misi penjaga perdamaian PBB, jumlah poli-
si dan petugas keamanan, tingkat krimina-
litas yang dirasakan di masyarakat, jumlah 
konfl ik internal yang terorganisasi, protes 
kekerasan, dan jumlah perang internal 
dan eksternal. Slovenia memiliki kota-kota 
yang indah seperti Maribor dan Ljubljana 
yang penuh dengan budaya yang unik. Ini 
menjadikan Slovenia menjadi tujuan wisa-
ta yang fantastis. 

Swedia
Swedia terletak di ujung utara Eropa. Meskipun 

Swedia adalah salah satu negara eksportir senjata ter-
besar di Eropa, namun negara ini memiliki tingkat pe-
rampokan terendah didunia (hanya USD 9.000 tahun) 
dibandingkan dengan Amerika Serikat (sekitar USD 
350.000 per tahun). Selain itu, Swedia belum pernah 
perang dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran se-
lama 2 abad.
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Dulu memang ada mo-
del suami menjadi tu-
lang punggung kelu-
arga de ngan menjadi 

satu-satunya pencari nafkah. se-
karang zamannya berubah. Bila 
hanya mengandalkan pendapatan 
suami, rasanya ekonomi keluarga 
mnjadi ngos-ngos an.

Lantas bagaimana mengusa-
hakan keseimbangan perhatian 
dalam keluarga? sejumlah pakar 
psikologi keluarga menganjurkan 
baik suami maupun istri yang be-

kerja agar mendengarkan curahan 
hati anak-anak dan berusaha me-
luangkan waktu sebanyak mungkin 
dengan mereka.

Anak-anak membutuhkan ke-
hangatan dari kedua orang tuanya. 
waktu yang berkumpul yang ber-
kualitas adalah hak anak-nak. bila 
anak-anak mengungkapkan kebe-
ratan mereka atas kesibukan atau 
perilaku orangtuanya, hal tersebut 
harus didengarkan dan dijadikan 
masukan yang serius

Anda dan pasangan yang be-

kerja disarankan secara teratur 
mengusahakan liburan untuk anak-
anak. Pada saat liburan, orangtua 
sebaiknya memusatkan konsen-
trasi pada kegembiraan keluarga. 
Kesempatan berkumpul nersama 
anak-anak dapat menjadi saat 
yang untuk memahamkan mereka 
bahwa Anda selalu ada untuk me-
reka.

Suami atau istri juga wajib sa-
ling memberi waktu agar gejolak-
gejolak yang terpendam dalam hati 
bisa terungkap. Suami maupun Istri 
harus saling mendengar dan mene-
rima curahan kegelisahaan, kekha-
watiran, dan harapan-harapan dari 
pasangannya.

Suami istri yang berhasil mem-
pertahankan keharmonisan keluar-
ga selama puluhan tahun , umum-
nya memiliki pandangan bahwa 
perkawinan merupakan kerjasama 
bukan persaingan. Hal ini karena 
suami istri sama-sama bekerja un-
tuk mendukung kehidupan rumah 
tangga secara ekonomi maupun 
emosi.

Yang tak kalah penting adalah 
adanya batasan antara masalah ru-
mah tangga dan pekerjaan. Biarkan-
lah urusan pekerjaan tetap berada di 
kantor dan ketika sampai di rumah 
gunakan waktu yang ada untuk ber-
komunikasi dengan keluarga.

Semua saran tersebut diatas 
memang tersa ideal , tetapi banyak 
pasangan yang sudah mencoba-
nya dan menuai hasil, bahkan ke-
tika mereka belum dikaruniai buah 
hati. (*)

Keluarga Tetap Harmonis 
Meski Suami-Istri Bekerja

Manakah yang perlu didahulukan? Keluarga atau 
pekerjaan? Ini pertanyaan yang tak mudah dijawab. 

Meski anda bekerja siang malam untuk menjaga 
kelancaran keuangan keluarga, hal tersebut tidak 

menjadi alasan untuk menomorsatukan karier.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
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Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L) 
adalah tanaman semak suku Malvaceae 
yang berasal dari Asia Timur dan banyak 
ditanam sebagai tanaman hias di daerah 

tropis dan subtropis. Bunga besar, berwarna merah 
dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan 
hibrida bisa berupa bunga tunggal (daun mahkota 
selapis) atau bunga ganda (daun mahkota berlapis) 
yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga 
merah tua atau merah jambu.  Bunga kembang se-
patu banyak mengandung manfaat, yaitu:

1. Obat alami untuk pilek, fl u batuk, serta demam. 
Teh herbal ini bisa menyembuhkan fl u serta de-
mam yang tengah anda derita.

2. Teh kembang sepatu kurangi sensasi terbakar 
didalam tubuh wanita sebagai sinyal awal meno-
pause. Wanita juga bisa nikmati faedah keseha-
tan dari teh herbal ini sesudah menopause. Teh 
ini bisa berikan dampak yang menenangkan dan 
mendinginkan tubuh.

3. Kaya dapat antioksidan. Teh kembang sepatu 
bisa kurangi tekanan darah tinggi serta kandun-
gan kolesterol jahat didalam tubuh.

4. Kembang sepatu juga dikenal sebagai penambah 
daya lho. Bunga-bunga berwarna merah adalah 
sumber yang kaya dapat Vit. c, yang bisa me-
naikkan metabolisme serta daya tubuh.

5. Penurun kolesterol jahat. Sesuatu studi yang di-

kerjakan oleh beberapa ilmuwan di chung 
shan medical university di taiwan menda-
patkan bahwa kandungan antioksidan di-

dalam kembang sepatu bisa kurangi kandungan 
kolesterol serta trigliserida didalam tubuh.

6. Kembang sepatu yaitu obat alami untuk hiper-
tensi. Teh herbal ini bisa kurangi tekanan darah 
tinggi yang dengan otomatis turunkan tingkat 
stres serta hipertensi.

7. Kembang sepatu juga tergolong makanan yang 
bergizi dikarenakan jadi sumber makanan yang 
kaya dapat Vit. C, mineral, serta antioksidan. Nu-
trisi tersebut juga bisa membuat perlindungan tu-
buh dari infeksi saluran pernapasan.

8. Apalagi, keluhan umum layaknya sakit tenggoro-
kan serta batuk dapat sembuh dengan minum teh 
herbal ini.

9. Menangani rambut rontok. mengonsumsi teh 
kembang sepatu dengan teratur juga bisa men-
ghindar rambut rontok. Tetapi, anda juga dapat 
memakainya sebagai bahan masker rambut. Re-
bus kembang sepatu serta lantas bersihkan air 
rebusan tersebut pada rambut. Langkah ini me-
nolong menyembuhkan rambut rontok.

10. Kembang sepatu juga kerap dipakai sebagai 
obat alami untuk jerawat. Bila anda pingin me-
lawan jerawat, rendam kembang sepatu didalam 
air sepanjang sebagian jam serta lantas haluskan 
jadi pasta. Campur dengan madu serta berikan 
pada kulit yang berjerawat.(*)

Manfaat 
Bunga 
Kembang 
Sepatu
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Tips 
Karier

Cara Sederhana 
Agar Tetap Rileks Setelah Bekerja

Setelah lelah seharian bekerja, bukan hanya tu-
buh yang kehabisan tenaga, tetapi pikiran pun 
terasa lelah. Ada baiknya begitu sampai rumah 
Anda jangan lagi bersentuhan dengan apapun 

yang berhubungan dengan pekerjaan, melainkan untuk 
merilekskan diri sendiri. Hal ini penting agar Anda tidak 
gampang stres, tetap rileks dan sehat.

Agar bisa tetap santai dan terlepas dari stres, Anda 
perlu melakukan beberapa hal di bawah ini. 

Berendam air hangat
Untuk merelaksasi tubuh, Anda bisa berendam seje-

nak di dalam air hangat. Setelah itu, Anda pun bisa tidur 
dengan lelap.

Bikin teh atau cokelat panas
Anda bisa membuat secangkir teh atau cokelat panas 

untuk merelaksasi tubuh. Setelah menyeruput minuman 
lezat itu, Anda akan merasa lebih rileks dan tenang.

Menyalakan lilin aromaterapi
Setelah mandi, Anda bisa menyalakan beberapa lilin 

aromaterapi di kamar Anda. Aroma itu akan menghilang-
kan stres Anda secara perlahan.

Yoga
Yoga juga dapat membantu untuk menenangkan pikir-

an dan menghilangkan stres.

Memasak makanan kesukaan
Untuk menangkal stres setelah bekerja, Anda bisa 

melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mema-
sak makanan kesukaan Anda.

Berbincang dengan pasangan
Anda bisa menikmati kebersamaan Anda dengan pa-

sangan setelah seharian bekerja. Itu akan membuat Anda 
merasa lebih rileks karena bisa berbagi cerita dengannya.

Menghabiskan waktu dengan anak
Cara sehat lainnya untuk bersantai setelah bekerja 

adalah dengan menghabiskan waktu bersama anak-anak 
Anda. Mereka akan membantu Anda untuk menyegarkan 
pikiran Anda.(*)
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Ada banyak sekali 
jenis kerang yang bisa 
dikonsumsi dipasaran. 

Selain kerang hijau, 
kerang darah atau 

kerang bambu yang 
sering kita konsumsi 

ada pula kerang tahu. 
Mungkin karena warna 
kulit cangkangnya yang 

putih seperti tahu, 
maka jenis kerang yang 
satu ini memiliki nama 

kerang tahu. Seperti 
jenis kerang lainnya 

kerang tahu juga lezat 
diolah menjadi berbagai 
macan hidangan salah 

satunya kerang tahu 
saos Bangkok ini.

Resep

Kerang TahuKerang Tahu
Saos BangkokSaos Bangkok
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Bahan-bahan:
 gram kerang tahu
 1 sendok makan air jeruk lemon
 1 sendok teh bawang putih bubuk
 1 sendok makan kecap ikan
 1 sendok teh garam
 1/2 sendok teh merica bubuk
 1 siung bawang putih, cincang halus
 1/2 buah bawang bombay, iris panjang
 1 buah cabai merah besar, potong kotak kecil
 2 sendok makan saus sambal bangkok
 1/2 sendok teh garam
 1/2 sendok teh gula pasir
 300 ml air
 1 sendok teh tepung sagu dan 1 sendok teh air, 
untuk mengentalkan

 200 gram nanas, potong-potong
 1 tangkai daun ketumbar, petiki
 1 sendok teh minyak untuk menumis

Cara membuat :
 Lumuri kerang dengan air jeruk lemon, bawang 
putih bubuk, kecap ikan, garam, dan merica bu-
buk. Diamkan 15 menit.
 Tumis bawang putih, bawang bombay, dan cabai 
merah hingga harum. Tambahkan kerang. Aduk 
rata.  Masukkan saus bangkok. Tumis sampai ha-
rum.
 Masukkan gula dan garam. Aduk rata. Tuang air. 
Masak sampai mendidih. Kentalkan dengan laru-
tan tepung sagu. Aduk sampai meletup-letup. 
Tambahkan nanas dan daun ketumbar. Aduk rata.

Untuk 4 porsi
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Tradisi gotong royong yang sem
akin terkikis jam

an harus senantiasa dijaga dan dilestarikan
Tradisi gotong royong yang sem

akin terkikis jam
an harus senantiasa dijaga dan dilestarikan


