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Gema Desa adalah 
majalah  yang diterbitkan 

setiap bulan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur. 
Penerbitan majalah ini 

dimaksudkan untuk  memberikan 
informasi tentang 

pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur 

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

Presiden RI, Joko Widodo, 
prihatin karena masih ba-
nyak warga Indonesia yang 
lebih menyukai hidup sendi-

ri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, di-
bandingkan bekerja bersama-sama. 
Ini masih diperburuk lagi dengan 
adanya ego daerah dan ego sekto-
ral dibandingkan dengan sinergi dan 
kerja sama. 

Presiden Joko Widodo meny-
ampaikan itu dalam sambutan pen-
canangan Bulan Bhakti Gotong Roy-
ong (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 di Sulawesi Utara, akhir Mei 2015.

Wajar Presiden menyampaikan keprihatinan tersebut, karena bangsa Indonesia dikenal se-
bagai bangsa yang warganya memegang nilai-nilai kegotong-royongan. Kekuatan rakyat Indo-
nesia adalah gotong royong, dan dengan modal sosial ini rakyat bahu membahu menyelesaikan 
berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. 

“Gotong royong bukan hanya jiwa bangsa, tapi juga modal sosial dalam menghadapi masa 
depan,” tutur Presiden Jokowi lagi.

Itu sebabnya pencanangan BBGRM jangan hanya dimaknai sekadar slogan, sebatas ka-
ta-kata atau jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam pelaksanaan sehari-hari, dalam bekerja 
sehari-hari dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Presiden menyadari, tidak mudah 
menjalankan semangat gotong royong di tengah kehidupan yang individualistik dan cenderung 
kompetitif.

BBGRM merupakan momentum bersama untuk mengingatkan arti pentingnya gotong-roy-
ong, terutama generasi penerus yang akan memiliki tugas sejarah ke depan. Momentum BB-
GRM ini untuk mengingatkan bahwa kita punya tradisi gotong-royong. Masyarakat kita masih 
harus diingatkan, kata Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, saat mencanangkan BBGRM di Pasuru-
an. “Yang kelihatan saja kadang kita lupa, apalagi yang tidak kelihatan,” kata Wagub.

BBGRM menyentil masyarakat yang jika dulu berkerja bersama-sama lalu sekarang lebih 
mengutamakan bekerja sendiri-sendri, masyarakat yang dulu saling menghargai dan menghor-
mati sekarang saling sikut dan sodok. Semoga BBGRM yang dicanangkan saban tahun meng-
ingatkan, bila perlu semakin memperkukuh, jati diri kita sebagai bangsa yang menganut sem-
boyan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.” (*)

Bersatu 
Kita Teguh



04 Edisi Juni 2015

Demikian disampaikan 
Gus Ipul (sapaan akrab 
 Saifullah Yusuf) dalam 
sambutannya saat pen-

canangan Bulan Bhakti Gotong 
Royong (BBGRM) XII dan HKG-

PKK ke 43 di Taman Candrawilwa-
tika, Pandaan, Pasuruan, Kamis 
(21/5). Selain Gus Ipul, hadir dalam 
pencanangan BBGRM ini Bupati 
Pasuruan Muhammad Irzhad Yusuf 
dan Kepala Bapemas Provinsi 

Jawa Timur Zarkasi, Wakil Ketua I 
TP. PKK Prov. Jatim Fatma Saiful-
lah Yusuf, Wakil Ketua II TP. PKK 
Prov. Jatim Yuliati Khairani Ahmad 
Sukardi, bupati/walikota se Jatim 
serta Forpimda. 

Pencanangan BBGRM ditandai 
pemukulan kentongan oleh Gus 
Ipul. Adapun BBGRM XII mengam-
bil tema “Dengan Gotong Royong 
Masyarakat dan Gerakan Pember-
dayaan Kesejahteraan Keluarga 
Kita Gelorakan Semangat Kerja 
Menuju Jatim Yang Mandiri dan 
Sejahtera.” BBGRM dimarakkan 

BBGRM XII dan HKG PKK ke-43

Gotong Royong 
Modal Hadapi Globalisasi

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, kembali 
mengingatkan bahwa gotong royong merupakan 

warisan leluhur yang harus dilestarikan dan menjadi 
modal penting dalam menghadapi era globalisasi dan 

teknologi. Dengan gotong royong bangsa Indonesia bisa 
menjadi pemenang.

Wagub Jatim didampingi Bupati dan Kepala Bapemas Jatim hendak memukul kentongan tanda pencanangan BBGRM XII dan 
HKG PKK ke-43
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Laporan
Utama

dengan basar rakyat yang mema-
merkan potensi Jawa Timur.

Sebelumnya Gus Ipul mengata-
kan, Pancasila jika dimampatkan 
hanya akan menjadi satu dan inti-
nya adalah gotong royong. Secara 
konkrit bentuk gotong royong ada-
lah musyawarah mufakat, dengan 
mengikutsertakan seluruh masya-
rakat untuk berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan 
menyangkut kebijakan publik.

“Jika kelima sila dalam Pan-
casila dimampatkan maka intinya 
adalah gotong royong yang ber-
asaskan musyawarah mufakat. 
Ka rena Indonesia dulu dibangun 
berdasarkan hasil musyawarah 
para founding fathers kita, sehing-
ga bisa menjadi negara Pancasila,” 
jelasnya.

Sebagai negara yang mengu-
tamakan gotong royong, diingat-
kan Gus Ipul agar masyarakat aktif 
dalam memberikan usulan peren-
canaan pembangunan yang akan 
dilakukan dan menjadi panduan 
selama satu hingga lima tahun ke 
depan. Hal itu merupakan bentuk 
pembangunan yang dikerjakan se-
cara bergotong royong dan menja-

dikan masyarakat sebagai subyek 
pembangunan (people center de-
velopment). “Dengan demikian ke-
bijakan dan output yang dihasilkan 
bisa dirasakan seluruh  masyarakat, 
utamanya masyarakat marjinal 
atau terpinggirkan,” imbuhnya.

Prestasi Jawa Timur di bidang 
gotong royong untuk kategori desa 
selama tiga tahun berturut turut me-
raih juga I tingkat nasional. Tahun 
2013 Desa Duwet, Kec. Bendo, 
Kab. Magetan, tahun 2013 Desa 
Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. 
Probolinggo, dan 2014 Desa Jeruk, 
Kec. Bandar, Kab. Pacitan. “Pre-
stasi ini menunjukkan kesunggu-
han masyarakat dalam partisipasi 
pencapaian pembangunan.  Tanpa 
dukungan masyarakat berbagai 
kemajuan pembangunan dan pe-
ningkatan kesejahteraan masyara-
kat tidak akan tercapai,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan BBGRM 
XII dan HKG PKK ke 43 juga di-
serahkan penghargaan untuk pe-
menang lomba pelaksana Gotong 
Royong Terbaik tingkat Jawa Timur, 
yaitu untuk kategori kelurahan pe-
menang I diraih Kel. Pilangbango, 
Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, pe-

menang II Kel. Wonokromo, Kec. 
Wonokromo, Kota Surabaya, dan 
pemenang III Kel. Bunulrejo, Kec. 
Blimbing, Kota Malang.

Terkait HKG PKK, Fatma Saiful-
lah Yusuf  melakukan penyematan 
pin emas PKK kepada 77 kader 
PKK yang telah memberikan peng-
abdiannya lebih dari 15 tahun. Se-
lain itu juga penghargaan kepada 
10 kab/kota pemenang lomba 10 
program pokok PKK, di  antaranya 
pelaksana terbaik I diperoleh TP. 
PKK Desa Ngogosari, Kab. Paci-
tan, pelaksana terbaik II TP. PKK 
Desa Pulotundo, Kab. Ngawi, 
dan pelaksana terbaik III TP. PKK 
Desa Ngrambe, Kab. Ngawi. (tim)

Drs. Zarkasi, M.Si.

Ny. Fatma Syaifullah Yusuf memotong rangkaian bunga pembukaan pasar rakyat 
memeriahkan BBGRM XII dan HKG PKK ke-43
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Presiden Indonesia, Joko 
Widodo (Jokowi), dalam 
sambutan pencanangan 
Bulan Bhakti Gotong Ro-

yong Masyarakat (BBGRM) XII dan 
Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
ke-43 di Sulawesi Utara, mengim-
bau, tanggung jawab membangun 
bangsa ke depan harus dilakukan 
dengan cara musyawarah dalam 
memutuskan dan gotong royong 
dalam bekerja. 

Ini karena kekuatan rakyat In-
donesia adalah gotong royong, dan 
dengan modal sosial ini rakyat bahu 
membahu menyelesaikan berbagai 
hambatan dan tantangannya ke de-
pan. “Gotong royong bukan hanya 
jiwa bangsa, tapi juga modal sosial 
dalam menghadapi masa depan,” 
tutur Presiden Jokowi di 

Puncak BBGRM XII dan HKG 
PKK ke-43 nasional dipusatkan di 
Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi 

Utara, 28 Mei 2015. Hadir dalam 
kegiatan ini Ibu Negara Iriana Joko-
wi, Menteri Koordinator (Menko) Bi-
dang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Puan Maharini, Men-
teri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, 
Menteri Pertanian Andi Amran 
Solaeman, Menteri Perindusitri an 
Saleh Husen, Menteri PU dan Pe-
rumahan Rakyat Basuki Adi Muli-
yono. Dari Jawa Timur hadir Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs 
Zarkasi, M.Si.

Menurut Presiden Jokowi, go-
tong royong harus dimaknai bukan 
hanya slogan, sebatas kata-kata 
atau jargon, tapi harus diaktuali-
sasikan dalam pelaksana an seha-
ri-hari, dalam bekerja sehari-hari 
dan diwujudkan dalam kehidupan 
masyarakat. Memang tidak mu-
dah menjalankan semangat go-
tong royong di tengah kehidupan 
yang individualistik dan cenderung 

kompetitif, dan masih banyak dari 
kita yang bekerja sendiri diban-
ding bersama. 

“Masih banyak dari kita lebih 
menyukai bekerja sendiri-sendiri, 
dibandingkan bekerja bersama-
sama. Ego daerah, ego sektoral le-
bih menonjol dibandingkan dengan 
sinergi dan kerja sama. Inilah yang 
saya perlu ingatkan,” ingatnya. 

Presiden menilai, Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat meru-
pakan momentum bersama untuk 
mengingatkan arti pentingnya go-
tong royong, terutama generasi 
penerus yang akan memiliki tugas 
sejarah ke depan. 

“Kita perlu menanamkan sema-
ngat gotong royong kepada anak-
anak kita, kepada generasi muda 
kita, sebab merekalah memegang 
masa depan bangsa ini. Semangat 
gotong royong harus ditanamkan 
sejak dini dalam proses pendidik-
an anak-anak kita. Generasi mu-
dah harus terbiasa bermusyawarah 
dalam memutuskan dan goyong 
royong bekerja. Itulah sebabnya 
semangat gotong royong harus 
diajar kan melalui kegiatan yang 
nyata, bukan sekadar wacana,” te-
rang Jokowi.

Gotong royong, lanjut Jokowi, 
bukan hanya jiwa bangsa, tapi 
modal sosial dalam menghadapi 
masa depan. Gotong royong ha-
rus dimaknai bukan hanya sebagai 
slogan, sebatas kata-kata, atau ba-
hkan jargon. Karena itu gotong ro-
yong harus kita aktualisasikan, kita 
laksanakan dalam kehidupan se-
hari-hari. Gotong royong harus kita 
wujudkan dalam sebuah tindakan 
yang nyata,” tandas Jokowi.(tim)

Puncak BBGRM XII di Sulawesi Utara  

Semangat Gotong Royong 
Perlu Ditanamkan ke Anak-anak

Presiden Jokowi menijau stan Jawa Timur.
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APARATUR negara harus 
terus berbenah dan ber-
inovasi dalam memberi-
kan pelayanan publik. 

Bukan hanya di level pemerintah 
pusat, tapi juga semestinya me-
rambah sampai provinsi dan kota/
kabupaten. Pelayanan yang baik 

diyakini bisa menekan korupsi.
”Kalau pelayanannya baik, tentu 

celah-celah untuk berbuat menyim-
pang bisa ditekan,” kata Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-
RB) Yuddy Chrisnandi saat mem-
buka Pameran dan Simposium Na-
sional Inovasi Pelayanan Publik di 
Pakir Timur GOR Sidoarjo, Senin 
(15/6).

Sebenarnya dalam pameran 
ini dijadwalkan hadir Presiden Re-
publik Indonesia Joko Widodo. 

Presiden Apresiasi Program PFK

Bapemas Jatim Ikuti Pameran Inovasi 
Pelayanan Publik 2015

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. 
Satu di antara tiga kegiatan dalam Program Jalan 
Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra), 

sebagai Inovasi Pelayanan Publik.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Jatim Soekarwo menabuh gendang sebagai tanda pembuka Gelar Pameran 
dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik 2015 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (15/6). MenPAN-RB juga  didampingi 
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sudjono, Ketua Ombudsman Indonesia Danang Girindrawardana, 
Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi, dan Polda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.



08 Edisi Juni 2015

Laporan 
Khusus

Namun, karena kegiatan di  Jakarta 
akhirnya pembukaan kegiatan ter-
sebut diwakilkan MenPAN-RB. 
“Saya di sini mewakili Bapak Pre-
siden untuk menggantikannya, 
karena beliau harus memimpin 
rapat kabinet hari ini,” ujar Yuddy 
 Chrisnandi dalam sambutannya 
pada Gelar Pelayanan dan Simpo-
sium Inovasi Pelayanan Publik Na-
sional Tahun 2015 bertema “Mewu-
judkan Penyelenggara Pemerintah 
yang Baik dan Pemberdayaan 
SDM Aparatur melalui Gelar Pame-
ran Inovasi Pelayanan Publik Na-
sional Tahun 2015”.

Pada kesempatan tersebut, 
Menteri PAN-RB juga menyatakan 
apresiasinya terhadap Program 
Penanggulangan Feminisasi Ke-
miskinan (PFK) yang dilaksanakan 

Pemprov Jawa Timur. Apresiasi 
tersebut merepon sambutan Gu-
bernur Jatim Dr H Soekarwo yang 
disampaikan sebelumnya.

Seperti diketahui, dalam Pro-
gram Jalin Matra memiliki tiga ke-
giatan unggulan, yaitu program 
bantuan RTSM (Rumah Tangga 
Sangat Miskin), PFK (Penanggu-
langan Feminisasi Kemiskinan) de-
ngan sasaran kepala rumah tangga 
perempuan dan program Penang-
gulangan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2). Anggaran disiapkan Pem-
prov Jawa Timur untuk tiga kegia-
tan program Jalin Matra, mencapai 
Rp 100 miliar di Tahun 2015. Target 
dari anggaran itu adalah 42.857 
RTSM. Untuk tahun ini, dilaksana-
kan proyek percontohan dengan 
sasaran 2.961 RTSM.

Dalam Pameran dan Simposium 
Nasional Inovasi Pelayanan Publik 
diisi sebanyak 255 stan SKPD dari 
seluruh Indonesia ini. Menteri me-
muji Pemerintah Provinsi Jawa Ti-
mur beserta Bupati Sidoarjo yang 
telah berkenan menyelenggarakan 
acara ini. “Saya berikan apresiasi 
kepada Pemprov Jatim dan Bupati 
Sidoarjo, karena acara seperti ini 
sangat relevan dengan Program 
Nawacita yang dicanangkan oleh 
Bapak Presiden. Ini merupakan pa-
meran pelayanan publik terbesar di 
Asia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, 
Menteri PAN-RB mengatakan, pa-
meran dan simposium ini sangat 
re levan terkait dengan kelema-
han sendi-sendi perekonomian 
 na sional. Faktor yang menentukan 

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima buku TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015 dari MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi 
di Acara Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015 di GOR Sidoarjo
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ekonomi satu negara tidak hanya 
sumber daya alam, tetapi juga 
sumber daya manusia termasuk 
efi siensi dan efektivitas birokrasi 
dalam melakukan pelayanan pu-
blik. 

“Salah satu faktor yang mem-
pengaruhi efi siensi dan efektivitas 
yakni kemampuan dalam melaku-
kan inovasi. Berdasarkan Global 
Innovation Index (GII) tahun 2013, 
Indonesia masih menduduki pe-
ringkat ke-85 dari 142 negara di du-
nia dengan skor 31,95 dari rentang 
skor 0-100. Penilaian ini dari inova-
si sektor bisnis maupun pemerintah 
dalam mendorong inovasi kebija-
kan pelayanan public,” tuturnya. 

Menurut Yuddy, instansi peme-
rintah dituntut untuk berinovasi 
da lam memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat. Pemda tidak ha-
rus meniru pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten 
mau pun Kota dapat melakukan 
pe ngembangan pelayanan publik 
demi makna dari reformasi birokra-
si itu sendiri.

Untuk itu,Kementerian PAN-RB 
terus mendorong instansi pemerin-
tah terhadap perubahan-perubahan 
dalam memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat. Ia  mengatakan 
akhir tahun 2013 lalu, Kementerian 
PAN-RB meluncurkan program  one 
agency one innovation atau satu in-
stansi satu inovasi. Secara konsis-
ten pemerintah selalu mendorong 
aparatur negara untuk melakukan 
terobosan dan melahirkan ide krea-
tif, sehingga mampu memberikan 
kontribusi yang signifi kan dalam 
perbaikan efi siensi dan efektivitas 
birokrasi. Pada akhirnya inovasi 
pelayanan publik bisa memicu per-
baikan ekonomi dan memberikan 
kesejahteraan seluruh masyarakat 

Indonesia.    
Melalui penyelenggaraan ini, 

pi haknya mengharapkan kemente-
rian, lembaga, dan pemerintahan 
daerah yang belum berinovasi un-
tuk bisa melakukan replikasi dan 
modifi kasi sesuai dengan kebijakan 
lokal masing-masing. “Dengan se-
makin membaiknya pelayanan pu-
blik, maka langkah-langkah pence-
gahan korupsi bisa dilakukan sedini 
mungkin,” katanya.   

Pada bagian lain dijelaskan 
Menteri PAN-RB Yuddy  Chrisnandi, 
pihaknya terus menggelorakan se-
mangat setiap instansi pemerinta-
han dan aparatnya untuk berino-
vasi. Minimal dalam satu tahun, 
setiap instansi bisa membuat satu 
terobosan. Dengan begitu, stigma 
bahwa urusan birokrasi itu rumit 
dan sulit bisa dikikis. Sebaliknya, 
masyarakat bisa merasakan ke-
mudahan demi kemudahan dalam 

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi MenPAN-RB RI Yuddy Chrisnandi  meninjau stan Pameran Pelayanan Publik 
se-Indonesia di Acara Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015 di GOR Sidoarjo.



10 Edisi Juni 2015

Laporan 
Khusus

mendapatkan pelayanan dalam 
segala lini. Misal, pengurusan pe-
rizinan dan surat-surat identitas. 
”Kalau seperti itu, korupsi dengan 
sendirinya akan terkikis. Sebab, 
masyarakat bisa memperhatikan 
lebih saksama,” ujar Yuddy.

Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo sudah memberlakukan 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 
2009. “Apabila pelayanan publik 
ini kita perbaiki semakin baik dan 
transparan maka yang namanya 
korupsi itu bisa kita cegah. Selain 
itu juga meningkatkan disiplin,” 
kata MenPAN-RB.

Dalam Undang-Undang No-
mor 25 Tahun 2009 setidaknya 
mampu menekan tingkat korupsi di 
kalangan aparatur negara. Yuddy 
menambahkan undang-undang ini 
akan dikawal hingga mampu me-
nertibkan aparatur negara dalam 
memberikan pelayanan publik se-
baik-baiknya kepada masyarakat 
sesuai semboyan revolusi mental.

Sementara itu, Deputi Bidang 
Pelayanan Publik Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Mirawati 
Sudjono, Ak., M.Sc dalam lapo-
rannya mengatakan,  pameran 
dan simposium inovasi pelayanan 
 publik nasional ini merupakan kegi-
atan kedua yang diselenggarakan 
pemerintahan Kabinet Kerja. Jika 
pameran tahun 2014, hanya terda-
pat 30 stan dengan peserta simpo-
sium sebanyak 300 orang. 

Sedangkan tahun 2015 ini pa-
meran diikuti sebanyak 255 stan 
dari instansi kementerian/lemba-
ga, instansi pemerintah provinsi/
kabupaten/kota di Jatim dan luar 
Jatim, KPK, Ombudsman, mitra 
pembangunan seperti USAID, GIZ 
Jerman. Untuk peserta simposium 
bisa mencapai 600 orang per ke-
giatan. 

Kemenpan dan RB memilih Pro-
vinsi Jatim sebagai tuan rumah ka-
rena prestasi Pemprov Jatim dalam 

kompetisi pelayanan publik sangat 
membanggakan. Sebanyak 6 pe-
layanan publik yang ada di Jatim 
masuk top 99 pelayanan publik dan 
2 pelayanan publik masuk top 25 
pelayanan publik Indonesia Tahun 
2015. 

Tahun 2014, Pemprov Jatim 
merupakan salah satu top 9 inovasi 
pelayanan publik dari 515 inovasi 
di Indonesia. Pada tahun tersebut, 
Kementerian PANRB mengadakan 
kompetisi Inovasi  Pelayanan Pu-
blik. Kompetisi tersebut diseleng-
garakan untuk mengetahui sejauh 
mana inovasi-inovasi yang dilaku-
kan oleh SKPD yang ada. Saat 
itu ada 515 inovasi yang terdaftar 
melalui  Sistim Informasi Inovasi 
Pelayanan Publik (Sinovik).

Selain itu, Pemprov Jatim juga 
telah menyelenggarakan gelar pe-
layanan publik setiap dua tahun 
sekali. Tahun ini merupakan penye-
lenggaraan yang kelima kalinya di 
Jatim. (yad)  

Kepala Bapemas Prov. Jatim, Drs. Zarkasi, M.Si  memberi penjelasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi didampingi Soekarwo Gubernur Jawa Timur saat berkunjung stan 
Pameran Bapemas Prov. Jawa Timur 
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Salah satu solusi pencega-
han korupsi dapat dilaku-
kan dengan memberikan 
pelayanan publik yang 

baik kepada masyarakat. Konsep 
pencegahan korupsi ingin diperku-
at, maka konsep pelayanan publik 
juga harus diperkuat 

“Kalau program pemerintah ing-
in mengurangi korupsi dengan ja-
lan pencegahan, solusinya adalah 
pelayanan publik. Satu model yang 
sangat manusiawi, jika pemerintah 
memberikan pelayanan publik yang 
baik,” kata Gubernur Jawa Timur 
Dr. H. Soekarwo saat memberikan 
sambutan pada Pembukaan Pame-
ran dan Simposium Nasional Inova-
si Pelayanan Publik di Pakir Timur 
GOR Sidoarjo, Senin (15/6).

Untuk mewujudkan hal tersebut, 
setiap instansi harus bisa mencip-
takan inovasi pelayanan publik se-

suai dengan program Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi yakni one 
agency, one innovation (satu in-
stansi, satu inovasi). “Ini program 
yang disenangi masyarakat, inova-
sinya harus ada di setiap instansi 
dan daerah,” ujar Pakde Karwo, sa-
paan akrab Gubernur Jatim.  

Pakde Karwo menjelaskan, me-
ningkatkan kesejahteraan masya-
rakat melalui pelayanan publik su-
dah sesuai dengan intisari UU No. 
23 Tahun 2014 tentang Pemerinta-
han Daerah. Pelayanan publik yang 
demokratis dapat dilakukan melalui 
pemberdayaan dan partisipasi ma-
syarakat. Peran serta masyarakat 
dilibatkan dalam kebijakan pelaya-
nan publik, Citizen Charter-nya di-
kembangkan. 

Dicontohkannya, jam kerja Pus-
kesmas di salah satu daerah di Ja-

tim mulai dari jam 4 sore hingga 10 
malam. Jam kerja ini menyesuai-
kan dengan masyarakat di sekitar-
nya yang mayoritas sebagai petani. 
Sebelum jam kerja tersebut diterap-
kan, pemerintah melalui pihak Pus-
kesmas mengajak masyarakat un-
tuk menentukan jam kerja tersebut. 

Selain itu, terdapat program 
baru pengurangan kemiskinan di 
Jatim, yaitu feminisme kemiskinan 
yang ditujukan kepada khusus 
single parent yang ada di Jatim. 
Sebanyak kepala rumah tangga 
perempuan 152.343 sesuai kriteria 
menerima bantuan Rp. 2,5 juta per 
kepala rumah tangga.

Pameran dan Simposium Pe-
layanan Publik Nasional digelar di 
Gelora Delta Sidoarjo, berlangsung 
Minggu (14/6/2015) dan berakhir 
pada Selasa (16/6/2015). Pada hari 
kedua, Senin (15/6/2015), dihadiri 

Gubernur Jatim:

Pelayanan Publik Baik, Cegah Korupsi

Gubernur Jatim foto bersama Men-PAN
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Menteri Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi 
dan Soekarwo Gubernur Jawa Ti-
mur.

Pakde menekankan, adanya 
pelayanan publik adalah solusi un-
tuk memerangi korupsi yang ada 
di Indonesia. “Di Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 sudah dia-
tur tentang pelayanan publik yang 
harus dilakukan oleh pemerintah 
daerah. Tujuan utama dari pameran 
ini adalah bagaimana pemerintah 
daerah harus bisa memberdaya-
kan masyarakat dengan sebaik-
baiknya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada pemerin-
tahan Joko Widodo melalui Ke-
mentrian Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MenPAN-RB) mewajibkan setiap 
pemerintah daerah untuk melaku-
kan satu inovasi setiap tahunnya 
demi perbaikan pelayanan publik.

Pada bagian akhir, Gubernur 
Jatim menyampaikan tentang ino-
vasi pelayanan publik yang dilakukan 
Pemprov Jatim. Di antaranya dengan 
adanya Program Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK). Di-
jelaskan, dalam Program Jalin Ma-
tra memiliki tiga kegiatan unggulan, 
yaitu program bantuan RTSM (Ru-
mah Tangga Sangat Miskin), PFK 
(Penanggulangan Feminisasi Ke-
miskinan) dengan sasaran kepala ru-
mah tangga perempuan dan program 
Penanggulangan Kerentanan Ke-
miskinan (PK2). Anggaran disiapkan 
Pemprov Jawa Timur untuk tiga ke-
giatan program Jalin Matra, menca-
pai Rp 100 miliar di Tahun 2015. Tar-
get dari anggaran itu adalah 42.857 
RTSM. Untuk tahun ini, dilaksanakan 
proyek percontohan dengan sasaran 
2.961 RTSM.

Menurut Pakde Karwo, prioritas 
terhadap kepala rumah tangga pe-
rempuan karena meskipun seorang 
laki-laki dan perempuan sama-

sama miskin, kemiskinan itu dise-
babkan oleh alasan yang berbeda, 
pengalaman yang berbeda, serta 
kemampuan yang berbeda pula da-
lam menghadapinya. Perempuan 
mengalokasikan sebagian besar 
penghasilannya untuk memenuhi 
kebutuhan gizi keluarga dan lebih 
mementingkan kebutuhan dasar 
keluarganya dibandingkan dengan 
laki-laki. 

“Dengan demikian, semakin be-
sar penghasilan perempuan, sema-
kin kecil kemungkinan anak-anak 
menderita kekurangan gizi. Dengan 

kata lain apabila berhasil untuk 
menanggulangi kemiskinan perem-
puan maka akan memiliki dampak 
ganda dan lebih besar,” kata Pakde 
Karwo.

Atas dasar permasalahan terse-
but, Pemerintah Provinsi Jawa Ti-
mur melaksanakan program untuk 
menangani kemiskinan perempuan, 
terutama bagi rumah tangga yang 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) melalui Program Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
sebagai salah satu bagian kegiatan 
utama program Jalin Matra. (yad)

Gubernur Jatim menyerahkan piagam penghargaan ke Bupati Sidoarjo

Dirjen pelayanan publik hadir dalam Pameran dan Simposium Nasional Inovasi 
Pelayanan Publik di Pakir Timur GOR Sidoarjo, 
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Prioritas program yang 
menjadi perhatian utama 
dalam pembangunan di 
Provinsi Jawa Timur ada-

lah penanggulangan kemiskinan. 
Karenanya, dalam Rapat Koordi-
nasi Badan Pemberdayaan Masya-
rakat (Bapemas), di Gedung Ba-
pemas Jatim, pada Kamis (11/6) 
disepakati untuk menyukseskan 
pelaksanaan Program Jalin Matra, 
yang menjadi tekad Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur.

Hal itu ditegaskan Drs. Tajul 
Falah, M.Si, Sekretaris Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, didampingi 
Endah Binawati M, S.P., M.Si, Ka-

sub Bag Penyusunan Program, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
pada Rapat Koordinasi Bapemas, 
yang diikuti perwakilan dari Bape-

Sebagai instansi yang 
menjadi garda depan 
dalam pengentasan 

kemiskinan dan 
pemberdayaan 

masyarakat, Bapemas 
mempunyai banyak 

program untuk 
mengentas masyarakat 
dari kepapaan. Menjadi 
perhatian penting Rakor 

Bapemas 2015. Rakor Bapemas, Rakor Bapemas, 
Prioritaskan Program Prioritaskan Program 
Penanggulangan Penanggulangan 
KemiskinanKemiskinan

Peserta Rakor Bapemas Prov. Jatim 2015

Drs. Tajul Falah, M.Si., Sekretaris Bapemas Prov. Jatim (Tengah)Drs. Tajul Falah, M.Si., Sekretaris Bapemas Prov. Jatim (Tengah) bersama para  bersama para 
narasumber  dalam Rakor Bapemas Prov. Jatim 2015narasumber  dalam Rakor Bapemas Prov. Jatim 2015
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mas dan Bapeda Kabupaten/
Kota se-Jatim. Sebagai nara 
sumber, Tajul Falah mewakili 
Kepala Bapemas Drs Zarkasi 
MSi yang berhalangan hadir 
karena kesibukannya. Selain 
itu, materi disampaikan Is-
manto dari Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Provinsi Jawa Timur 
dan Rachmat dari Bappeda 
Provinsi Jawa Timur.

Tajul Falah mengingatkan, 
Program Jalin Matra memiliki 
tiga kegiatan unggulan, yaitu 
program bantuan RTSM (Ru-
mah Tangga Sangat Miskin), 
PFK (Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan) dengan 
sasaran kepala rumah tang-
ga perempuan dan program 
Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2). Anggaran Pem-
prov Jawa Timur untuk tiga kegia-
tan program Jalin Matra, mencapai 
Rp 100 miliar di Tahun 2015. Target 
dari anggaran itu adalah 42.857 
RTSM. Untuk tahun ini, dilaksana-
kan proyek percontohan dengan 
sasaran 2.961 RTSM.

Dalam Rakor tersebut disepa-
kati, Badan Pemberdayaan Masya-

rakat (Bapemas) Provinsi Jawa Ti-
mur, sebagai instansi yang menjadi 
garda depan dalam pengentasan 
kemiskinan dan pemberdayaan 
masyarakat, mempunyai seabrek 
program untuk mengentas masya-
rakat dari kepapaan. Bapemas pun 
mempunyai ajang tahunan berupa 
pemberian penghargaan kepada 
lembaga pemerintah, non pemerin-
tah dan perseorangan yang sangat 
peduli kepada masyarakat miskin, 

yaitu Pro Poor Award.
Dari hasil survei sosial ekonomi 

nasional oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) Provinsi Jawa Timur, yang 
menjadi titik nol kinerja pelaksa-
naan program penanggulangan 
kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, 
menunjukkan bahwa data pendu-
duk miskin di Jawa Timur sebanyak 
6.022.590 jiwa (16,68%) dan data 
PPLS08 hasil verifikasi 30 Oktober 
2009 jumlah Rumah Tangga Sasa-
ran (RTS) sebanyak 3.079.822 Ru-
mah Tangga Miskin (RTM) by name 
by address tersebar di 8.505 desa/
kelurahan, 662 kecamatan dan 38 
kabupaten/kota.

Rumah tangga miskin tersebut 
terbagi ke dalam strata sa-
ngat miskin sebanyak 493.004 
(16%), miskin 1.256.122 (41%) 
dan hampir miskin 1.330.696 
(43%). Penurunan kemiskinan 
nasional dari bulan Maret 2011 
(12,49%) ke September 2011 
(12,36%) atau turun sebanyak 
130 ribu orang. Penurunan ke-
miskinan pada periode yang 
sama di Jawa Timur bulan 
Maret 2011 (14,23%) ke bu-
lan September 2011 (13,85%) 
atau turun sebanyak 128,9 
ribu orang.

“Dengan demikian Jawa 
Timur telah memberikan kon-
tribusi penurunan kemiskinan 
nasional sebanyak 99,15%. 
Keberhasilan program penang-
gulangan kemiskinan tidak ter-
lepas dari kontribusi dan kerja-

sama semua pihak baik pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota, kalangan 
swasta,lembaga swadaya masyara-
kat, perguruan tinggi dan unsur lain-
nya secara terpadu dan berkesinam-
bungan,” kata Tajul Falah.

Berdasarkan materi yang su-
dah disiapkan, Endah Binawati M, 
S.P., M.Si, Kasub Bag Penyusu-
nan Program, Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, menjelaskan, kaitan-

Peserta Rakor Bapemas Prov. Jatim 2015 dari Lumajang sedang mengajukan 
pertanyaan ke nara sumber

Gatot Rudianto dari Trenggalek mengajukan 
pertanyaan 
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nya dengan program peningka-
tan kapasitas aparatur desa. Hal 
itu meliputi peningkatan kualitas 
kelembagaan dan kapabilitas 
penyelenggaran pemerintah dae-
rah khususnya.  Kepala desa /BPD/
Perangkat desa dalam upaya me-
ningkatkan pelayanan publik, turut 
mengikuti Bimtek/Diklat. Selain itu, 
program diarahkan untuk Fasilitasi 
Pengembangan Administrasi Pe-
merintahan Desa.

Dalam penjelasannya, Rach-

mat dari Bappeda 
Provinsi Jawa Timur mengatakan, 
masalah pemantapkan kelembaga-
an dan sistem operasional pemun-
gutan pendapatan daerah. “Me-
ningkatkan Pendapatan Daerah 
dengan intensifi kasi dan ekstensi-
fi kasi sumber-sumber pendapatan 
yang memperhatikan aspek legali-
tas, keadilan, kepentingan umum, 
karakteristik  daerah dan kemampu-
an masyarakat de ngan memegang 
teguh prinsip-prinsip akuntabilitas 

dan transparansi,” tuturnya, seba-
gai bagian langkah kebijakan Pem-
prov Jatim.

Diingatkan, pentingnya mening-
katkan koordinasi secara siner-
gis di bidang Pendapatan Daerah 
dengan Pemerintah Pusat, SKPD 
Penghasil, Kabupaten dan Kota, 
serta Polri. Selain itu, meningkat-
kan kinerja Badan Usaha Milik 
Daerah dalam upaya peningkatkan 
kontribusi secara signifi kan ter-
hadap Pendapatan Daerah. Dalam 
kaitan ini, Pemprov Jatim berupaya 
untuk selalu meningkatkan pelaya-
nan dan perlindungan masyarakat 
sebagai upaya meningkatkan kesa-
daran masyarakat dalam memba-
yar retribusi daerah.

“Di sinilah pentingnya, mening-
katkan peran dan fungsi UPT dan 
Balai Penghasil dalam peningkatan 
pelayanan dan pendapatan, me-
ningkatkan pengelolaan asset dan 
keuangan daerah, serta mening-
katkan kinerja pendapatan da erah 
melalui penyempurnaan sistem 
administrasi dan efi siensi peng-
gunaan anggaran daerah. Se lain 
itu, meningkatkan kinerja pelaya-
nan masyarakat melalui penataan 

Drs. Tajul Falah, M.Si., Sekretaris Bapemas Prov. Jatim (kiri) dan narasumber dari BPKAD Prov. Jatim yang sedang 
menyampaikan materi 

Peserta rakor memperhatikan paparan materi dari narasumber
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orga nisasi dan tata kerja, pengem-
bangan sumber daya pegawai yang 
profesional dan bermoral, serta 
pengembangan sarana dan fasili-
tas pelayanan prima dan melaks-
anakan terobosan untuk peningka-
tan pelayanan masyarakat,” kata 
Rachmat.

Dalam Rakor Bapemas kali 
ini, program penting Pemprov 
Jatim, seperti Program Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK), Penanggulangan Kerenta-
nan Kemiskinan (PK2), dan Ban-
tuan Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM), menjadi fokus utama. 
Dengan titik tekan, mendorong 
ketahanan sosial ekonomi kepala 
rumah tangga perempuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar, 
memotivasi berusaha (need for ac-
hivement) dan kemampuan (litle 
skill) dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan. Pada 2014 : pilot 
project bagi 3.309 kepala rumah 
tangga perempuan. Target ta-
hun 2015: 14.655 kepala rumah 

tangga perempuan, Tersebar di 
147 desa, dan Target tahun 2016 
: 20.420 kepala rumah tangga pe-
rempuan, tersebar di 558 desa /
kelurahan (di 36 kabupaten/kota 
di Jatim.

Pengecekan Administrasi
Sementara itu, dalam paparan-

nya Ismanto dari Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BP-
KAD) Provinsi Jawa Timur, men-
jelaskan, pentingnya pengecekan 
administrasi dalam pelaksanaan 
program dan ajuannya. Hal itu 
bisa ditempuh dengan sejumlah 
langkah. Seperti, Evaluasi  Usulan 
dengan kegiatan untuk menilai 
kesesuaian administrasi. 

“Hasil pengecekan persyara-
tan adm dituangkan dalam daftar 
check list kelengkapan Evaluasi 
Usulan dan dittd oleh evaluator dan 
Pembantu PPK SKPKD. Evaluator, 
dengan  SKPD/Biro terkait yang 
melakukan Evaluasi Usulan, Moni-
toring dan Evaluasi Pelaksanaan, 

membuat berita acara hasil eva-
luasi terhadap hibah/bantuan sosial 
dan bertindak mewakili Gubernur 
menandatangani NPHD. Dalam 
melakukan pengecekan persya-
ratan administrasi, SKPD/Biro ter-
kait dpt dibantu oleh pihak lain atau 
SKPD teknis yang membidangi,” 
kata Ismanto.

Menurutnya, SKPD/Biro se-
telah pengecekan persyaratan 
administrasi, harus memproses 
Rancangan Keputusan Gubernur 
tentang daftar penerima hibah, 
menyusun NPHD dan Pakta Inte-
gritas. Hasil pengecekan selanjut-
nya menjadi dasar dalam proses 
penerbitan SPP dan SPM oleh 
Kuasa PPKD. “Pengambilan dana 
hibah dari rekening bank atas pe-
nerima hibah tidak dapat dikua-
sakan, kecuali penerima hibah 
berhalangan tetap yang dibukti-
kan dengan surat ket. Dari pihak 
berwenang. Rekening Bank atas 
nama Lembaga bukan atas nama 
pribadi,” kata Ismanto. (yad)

Peserta aktif bertanya kepada Narasumber



17Edisi Juni 2015 17Edisi Juni 2015

Kabupaten Tulungagung

Bupati Launching Jalin Matra 

Bupati Tulungagung Syah-
ri Mulyo, SE. M.Si  Kamis 
11 Juni 2015 membuka 
launching dan sosialisasi 

Jalan Lain Menuju Masyarakat 
Mandiri dan Sejahtera (JALIN 
MATRA ) dan Program pember-
dayaan Ekonomi Masyarakat 
Desa Tahun 2015. Acara yang  
di gelar di Balai Desa Pojok Ke-
camatan Campurdarat ini selain 
dihadiri SKPD Terkait Lingkup 
Pemkab Tulungagung juga diikuti 
sekitar 300 orang dari perwakilan 
warga desa di  Kabupaten Tu-
lungagung  .

Dalam laporanya Ketua pa-
nitia kegiatan Eko Asistono di-
antaranya mengatakan bahwa 
maksud dan tujuan kegiatan 
ini adalah  sebagai upaya un-
tuk membangun model program 
efektif dan ekpose kegiatan da-
lam pola mengikutsertakan da-
lam berbagai program penang-
gulangan kemiskinan tanpa 
mempertimbangkan dan membe-
dakan strata kemiskinan mereka.

Sedangkan tujuannya adalah 
memahami kebijakan pemerin-
tah guna mendorong Pengelola 

Kegiatan Kemiskinan dalam 
menunjang usaha ekonomi ma-
syarakat miskin dalam mening-
katkan peran pemerintah daerah 
dalam memfasilitasi Kegiatan Ja-
lin Matra, untuk mengembangkan 
penghidupan masyarakat miskin/
kurang mampu melalui peningkat-
an akumulasi asset keuangan, 
manusia, fi sik, sosial dan alam.

Dari program ini masyarakat 
miskin akan diarahkan untuk 
memiliki pendapatan yang baik 
dan berkesinambungan, mensi-
nergikan para lintas pelaku (sta-
keholders) dalam pembinaan 
Fasilitasi Pengelola kegiatan 
dalam mewujudkan pertumbu-
han ekonomi masyarakat miskin 

perdesaan. Eko juga mengata-
kan bahwa untuk hasil yang di-
harapkan dari kegiatan ini adalah 
terwujudnya sinergitas peran lin-
tas pelaku pengelola kegiatan di 
desa dalam mendorong pertum-
buhan ekonomi lokal, terinforma-
sikan Kebijakan strategi Peng-
embangan Pengelolaan kegiatan 
Jalin Matra.

Lebih lanjut Eko juga men-
jelaskan bahwa peserta dari 
kegiatan ini adalah 385 orang 
terdiri dari unsur PKK Kabupa-
ten 1 orang, Dinas/Instansi 6 
orang, Camat 12 orang, Kasi 
PP 12 orang, TP PKK 11 orang, 
Kepala Desa 22 orang, TP PKK 
17 orang, Bendahara desa 17 
orang, BPD 34 orang, LPMD 
34 orang, Pengurus BUMDesa 
15 orang, Pendamping Desa 
15 orang, Pendamping desa 34 
orang, Pemanfaat 170 orang.

Sementara itu Bupati Tu-
lungagung Syahri Mulyo, SE, 
M.S.i sebelum membuka acara 
ini mengatakan rendahnya ting-
kat ekonomi dan kesejahteraan 
pada rumah-tangga miskin meru-
pakan tantangan utama yang 
harus dihadapi dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan. 
Oleh karena itu program-pro-
gram penanggulangan kemisk-
inan lebih dititik beratkan pada 
penumbuhkembangan dan pe-
ningkatan perekonomian rumah 
tangga miskin melalui pember-
dayaan ekonomi lokal salah sa-
tunya program Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera (Jalin Ma-
tra) dan program-program pem-
berdayaan ekonomi masyarakat 
desa lainnya. (*)

Bupati melaunching Program Jalin Matra Kabupaten Tulungagung

Bupati Tulungagung menyerahkan 
bantuan secara simbolis
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Monev Bantuan RTSM di Kab. Tulungagung

Mulai Kambing, Kulakan Kacang 
Hingga Gerobak Bakso

Selain dibelikan kam-
bing, sisa bantuan di-
belanjakan kulakan 
kacang panjang dan 

sayur-sayuran, lalu dijual istri-
nya ke pasar. Di Desa Suko-
harjo sendiri banyak warganya 
yang menanam kacang panjang 
dan sayur-sayuran. Istri Poniran 
cukup kulakan dari tetangganya 
yang bercocok tanam sayuran.

Masih di Desa Sukoharjo, 
Karyono, warga Dusun Nguri, 

sesuai kebutuhan memanfaat-
kan bantuan Jalin Matra untuk 
membeli gerobak sepeda motor 
bakso sebanyak 2 unit. Anggota 
Kelompok RTSM Sasaran I ini 
sebelumnya sudah mempunyai 
1 gerobak dipakai istrinya di de-
pan rumah. 

“Saya menambah gerobak 
bakso dua unit senilai masing-
masing Rp 1 juta untuk saya 
dan adik saya untuk jualan ke-
liling,” kata Karyono. Sedangkan 
sisanya yang Rp 500 ribu untuk 
modal jualan bakso. Dengan 
adanya bantuan Jalin Matra ini 

berarti Karyono mempunyai tiga 
gerobak bakso untuk mening-
katkan pendapatan keluarganya 
yang masuk kategori RTSM ini.

Umumnya warga Desa Suko-
harjo menggunakan bantuan 
Jalin Matra untuk membeli kam-
bing. Sisanya digunakan un-
tuk memperbaiki kandang dan 
kebutuhan sehari-hari seperti 
membeli beras. Ada pula yang 
memanfaatkan sisa bantuan Ja-
lin Matra untuk membeli ayam. 

Bahkan dari bantuan yang 
diterima, beberapa di antara-
nya kambing yang dibeli sudah 

Dasianto

Wajah Poniran, warga 
Desa Sukoharjo 

Kec. Bandung, Kab. 
Tulungagung, Nampak 

berseri-seri. 
Betapa tidak, Poniran 
merupakan salah satu 

penerima bantuan Jalin 
Matra program RSTM. 

Sesuai kebutuhan, uang 
bantuan Jalin Matra 
dibelikan kambing. 
“Uang bantuan saya 

belikan kambing babon 
seharga Rp. 1.350.000 

per ekor,” kata Kelompok 
RTSM Sasaran III ini.



19Edisi Juni 2015 19Edisi Juni 2015

beranak. Ini karena ketika mem-
beli dipilih kambing yang sudah 
bunting. Seperti pengalaman Da-
sianto, Kelompok RTSM Sasaran 
II, dia membeli kambing seharga 
Rp. 1.850.000 per ekor sedang-
kankan sisa bantuan untuk pem-
buatan kandang. “Sekatang kam-
bing saya sudah beranak dua,” 
kata Dasianto.

Sejak diluncurkan Desember 
2014, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur pada Januari sd Febru-
ari 2015 melakukan monitoring 
dan evaluasi (monev) penerima 
bantuan pilot project Jalin Matra 
Penanggulangan di sepuluh ka-
bupaten, yaitu Banyuwangi, Si-
tubondo, Jember, Probolinggo, 
Pasuruan, Pamekasan, Tulunga-
gung, Kediri, Bojonegoro dan 
Ngawi.

Monev bertujuan memastikan 
proses pelaksanaan program Ja-
lin Matra Bantuan RTSM sesuai 
mekanisme dan aturan yang ber-
laku, sebagaimana yang tertu-
ang dalam pedoman umum dan 
PTO. Monev dilakukan secara 
berjenjang oleh pendamping 
desa, pendamping kabupaten/
kota, sekretariat desa/kelurahan, 
sekretariat kabupaten/kota, pen-
damping provinsi, dan sekretariat 
provinsi.

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 be-
lum pernah memperoleh program 

Jalin Kesra Bantuan RTSM sejum-
lah 1.651 desa/kelurahan pada 31 
kabupaten/kota terdiri atas 28 ka-
bupaten dan 3 kota (res)

Poniran

Karyono
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Sumber daya alam tidak 
selamanya mampu me-
menuhi kebutuhan manu-
sia. Memanfaatkan SDA 

tanpa diimbangi dengan pelesta-
riannya tentu akan menyebabkan 
menurunnya ketersediaan SDA 
tersebut. Pada akhirnya akan men-
ghambat suatu kegiatan yang ber-
kaitan dengan pemanfaatan SDA 
yang ada.

Itu lah yang dialami BKAD Ha-

rum Apsiri, yang memiliki kegiatan 
memproduksi minyak atsiri dari ba-
han baku cengkeh. Dalam pem-
bagian kerjanya, 3 wilayah desa 
menjadi cakupannya, antara lain 
penyedia bahan baku berupa ceng-
keh kering dari Desa Sidorejo, un-
tuk penyulingan adalah Desa Ka-
limanis, serta untuk pengepul dan 
pemasaran dilakukan oleh Desa 
Resapombo.

BKAD Harum Apsiri menerima 

bantuan hibah sebesar 60 juta ru-
piah dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Dana tersebut digunakan 
untuk memproduksi minyak atsiri 
berbahan dasar cengkeh. Namun 
dalam perjalanannya, BKAD Ha-

Profil 
BKAD

BKAD Harum Apsiri, 
Banting Setir Demi 

Pengembangan Modal
Susunan pengurus 
BKAD Harum Apsiri

Ketua : Muslim Mustofa
Sekretaris : Aris Sudiono
Bendahara : Agus Sugianto

Redaksi Gema Desa mengunjungi BKAD Harum Apsiri
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Profil 
BKAD

rum Apsiri mengalami kesulitan da-
lam mendapatkan bahan bakunya. 
“Oleh karenanya, kami mengguna-
kan uang yang tersisa untuk kegia-
tan simpan pinjam,” ungkap Agus 
Sugianto, Bendahara BKAD Harum 
Apsiri kepada Gema Desa.

“Dana yang tersisa ada seki-
tar 46 juta rupiah, kami bagi untuk 
Desa Sidorejo dan Desa Kalimanis, 
masing-masing sebesar 15 juta ru-
piah, sedangkan sisanya 16 juta ru-
piah untuk Desa Resapombo. Dana 
yang tersisa tersebut kami man-
faatkan untuk kegiatan simpan pin-
jam agar masih bisa dkembangkan 
lagi dan tidak habis begitu saja,” 
jelas Agus.

Menurunnya bahan baku ceng-
keh sejak akhir 2014 membuat 
BKAD Harum Apsiri untuk banting 
setir dari produksi minyak atsiri 
menjadi unit simpan pinjam. “Me-
lingkupi 3 desa, dalam pelaksana-
annya pun diserahkan di masing-
masing desa agar tidak ribet,” kata 
Agus.

“Menurunnya bahan baku me-
nyebabkan minyak yang dihasilkan 
menjadi tidak maksimal kualitas-
nya, sehingga daripada rugi karena 
kualitas tidak maksimal, sehingga 
untuk mengembangkan sisa dana 

digunakan untuk simpan pinjam,” 
tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Edy 
Subagiyo, Kepala Desa Sidorejo, 
turut menegaskan bahwa desanya 
yang bekerjasama dengan dua 
desa lain yaitu Desa Kalimanis 
dan Desa Resapombo untuk mem-
produksi minyak atsiri dari daun 
cengkeh, kini sedang 
mengalami krisis bahan 
baku.

“Penanganan yang 
tidak memperhatikan 
ketersediaan bahan 
baku yang berkelanju-

tan menyebabkan BKAD Harum 
Apsiri banting setir sementara ini. 
Efek dari proses sulingan yang 
kami lakukan ternyata menjadi po-
lusi dan merusak daun-daun ceng-
keh,” ungkap Edy.

Melihat kondisi tersebut tentu 
Edy mengajak warganya untuk 
mengembalikan kelestarian tana-
man cengkeh. Selain itu juga dilaku-
kan penanaman pohon pala, untuk 
mengganti cengkeh yang semakin 
menurun.“ Penanaman pohon pala 
sudah dilakukan 2 tahun ini. Dike-
tahui ternyata pala juga berpotensi 
untuk bahan baku minyak, serum-
pun dengan cengkeh, memiliki 
manfaat serupa seperti cengkeh, 
salah satunya sebagai bahan baku 
obat pegal-pegal,” papar Edy.

“Dengan demikian, baik ceng-
keh atau pun pala, nantinya bisa 
mengembalikan aktivitas BKAD 
Harum Apsiri yang kini vakum, 
serta menghidupkan kembali se-
mangat warga dari tiga desa yang 

tergabung dalam BKAD Harum 
Apsiri untuk mengembangkan dan 
membesarkan produksi minyak 
atsiri agar nantinya bisa disalurkan 
tidak hanya di pasar lokal namun 
juga nasional bahkan internasio-
nal,” tutup Edy penuh harap. (hpy)

Edy Subagiyo, Kepala Desa Sidorejo

Proses pengeringkan daun cengkeh untuk diproduksi menjadi minyak atsiri
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Profil Profil 
UPKuUPKu

Bagai telur di ujung tanduk, 
seperti itu lah gambaran 
kondisi UPKu Duck Su-
pernova.UPKu yang ter-

bentuk pada 2012 ini semula me-
miliki 5 pokmas antara lain Pokmas 
Mutiara, Pokmas Indah Mulia, Pok-
mas Sekar Wangi, Pokmas Pan-
dan Wangi dan Pokmas Kencono, 
dengan masing-masing anggota 10 
orang.

Warga Desa Sumberkedawung, 
Kecamatan Leces, Kabupaten Pro-
bolinggo sebagian besar aktivitas 
utamanya adalah beternak bebek. 
Oleh karenanya, dalam pemben-
tukan UPKu Duck Supernova di-
sepakati sasarannya adalah untuk 
pengembangan usaha tersebut 
khususnya untuk warga yang ma-
suk kategori RTM dan RTSM.

UPKu Duck Supernova menda-
patkan dana hibah sebesar 62 juta 
rupiah dari Bapemas Prov. Jatim 
pada 2012 dan APBD kabupaten 
berupa dana sharing sebesar 40% 

dari dana hibah. “Dana yang kami 
peroleh kami bagikan kepada 5 
pokmas yang ada untuk bisa di-
kembangkan,” kata Ifa Wulan-
dari, Ketua UPKu Duck Su-
pernova.

Dalam perjalanannya, 
para peternak bebek yang 
dalam hal pakan mereka 
menggunakan karak (nasi-
nasi sisa yang telah menge-
ring/sengaja dikeringkan) 
dan kul (hewan dari kelas 
Gastropoda), mengalami 
kesulitan dalam menda-
patkan kul yang 
biasanya mereka 
temui di sungai 
atau rawa dika-
renakan sema-
kin menghi-
lang.

Hal terse-
but menja-
dikan para 
p e t e r n a k 

bebek mencari bahan pakan di luar 
wilayah Desa Sumberkedawung, 
menyebabkan menambah biaya 
penyediaan pakan. “Nah, perlahan 
mereka menjual bebek yang mere-
ka punya untuk menutupi biaya pa-
kan, lama kelamaan justru bebek 
yang mereka punya habis dijual,” 
ungkap Ifa.

“Dan saat ini yang tersisa ha-
nya satu pokmas, itu pun hanya 
2 orang yang aktif dengan total 
jumlah bebek yang diternaknya se-

banyak 60 ekor. Tentu saja 
saat ini UPKu Duck 

Supernova dalam 
keadaan vakum,” 
imbuhnya.

Bebek yang 
d i te rnakkan 

oleh warga 
Desa Sum-

b e r k e -

Memberdayakan masyarakat tentu tidak semudah 
membalikan telapak tangan. Pemerintah telah 

berupaya dalam berbagai langkah dalam 
menyalurkan dana untuk bisa dimanfaatkan 

dan dikembangkan. Berhasil atau tidak, kembali 
kepada masyarakat bagaimana mereka mampu 
memanfaatkannya atau justru habis tanpa hasil.

na hibah. “Dana yang kami 
h kami bagikan kepada 5 
s yang ada untuk bisa di-
ngkan,” kata Ifa Wulan-
etua UPKu Duck Su-
a.
am perjalanannya, 
eternak bebek yang 
hal pakan mereka 

unakan karak (nasi-
sa yang telah menge-
ngaja dikeringkan)
ul (hewan dari kelas 
poda), mengalami 
an dalam menda-

kul yang
ya mereka
di sungai 
wa dika-
n sema-
menghi-

terse-
menja-

para 
n a k 

nya satu pokmas, itu pun hanya 
2 orang yang aktif dengan total 
jumlah bebek yang diternaknya se-

banyak 60 ekor. Tentu saja 
saat ini UPKu Duck 

Supernova dalam
keadaan vakum,”
imbuhnya.

Bebek yang 
d i te rnakkan 

oleh warga 
Desa Sum-

b e r k e -

UPKu Duck Supernova,   UPKu Duck Supernova,   
    Bertahan Bertahan 
dengan 60 Ekor Bebekdengan 60 Ekor Bebek

Ifa Wulandari, Ketua UPKu Ifa Wulandari, Ketua UPKu 
Duck Supernova menunjukkan Duck Supernova menunjukkan 

telur bebek hasil produksi bebek telur bebek hasil produksi bebek 
yang diternakkan UPKu Duck yang diternakkan UPKu Duck 

SupernovaSupernova



23Edisi Juni 2015

Profil Profil 
UPKuUPKu

dawung memiliki keunggulan 
dalam telur yang dihasilkannya. 
Kuning telurnya berwarna oranye 
kekuningan, terang dan tidak pu-
dar. Hal tersebut yang membuat 
diminati oleh konsumen, selain 
harga nya yang juga terjangkau 
yaitu 2 ribu rupiah setiap butirnya.

“Keunggulan kuning telur-
nya itu dipengaruhi dari pakan 
juga. Oleh karenanya kami tetap 
mempertahankan menjaga asu-
pan nutrisi bebek-bebek tersebut 
dengan bahan pakan yang tetap 
meskipun sekarang susah dida-
pat,” terang Ifa.

Ifa menambahkan susahnya 
mendapatkan kul dikarenakan juga 
rawa/sungai yang ada di wilayah 
Desa Sumberkedawung saat ini se-
dang diserang hama enceng gondok 
di akhir 2014. Meledaknya populasi 
enceng gondok selain mengganggu\
ekosistem, juga meng  ganngu ruang 
gerak bebek yang mereka ternakan.

“Biasanya kami angon bebek-
bebek tersebut di sungai jadinya 
terbentur juga, jadinya kondisi rawa 

yang dipenuhi hama enceng gon-
dok menyebabkan bebek enggan 
bertelur, yang setiap harinya bisa 

mencapai 20 butir, kini susah ber-
telur, ” kata Ifa.

Kini UPKu Duck Supernova 
tengah berupaya untuk member-
sihkan hama enceng gondok ter-
sebut. “Kami berusaha mengem-
balikan revitalisasi rawa/sungai 
agar bisa berfungsi seperti semula. 
Selain itu, peluang besar untuk 
melestarikan mata air sumber ter-
sebut karena ternyata juga untuk 
mengairi beberapa desa antara 
lain Desa Clarak, Desa Jorongan, 
Desa Kerpangan, Desa Sumber-
bulu dan Desa Warujinggo, selain 
untuk tempat angon bebek yang 
sekarang menurun. Total luas se-
kitar 10 hektar,dan rencananya ke 
depan akan dikembangkan untuk 
dimanfaatkan sebagai keramba,” 
papar Ifa.

“Kami harap UPKu ini bisa 
kembali hidup dan bisa berkem-
bang sesuai keinginan bersama 
meskipun saat ini penjualan telur-
telur bebek masih melingkupi wi-
layah kab/ kota Probolinggo saja.
Namun, penjual an selalu lancar 
dan permintaan selalu ada, se-
hingga kami yakin akan kualitas 
dan keunggulan dari telur yang 
dihasilkan dari bebek-bebek yang 
kami ternakkan,” tutup Ifa. (hpy)

Susunan Pengurus 
UPKu Duck Supernova

Ketua : Ifa Wulandari
Sekretaris : Hariyanto
Bendahara : Hayatin

Ketua UPKu Duck Supernova menjelaskan perkembangan UPKu ke tim gema desa

Rawa di Desa Sumberkedawung yang diserang hama enceng gondok
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Edisi Maret 2015 

Demikian juga yang dijadikan acuan UPKu 
Karunia, sebuah UPKu yang berlokasi di 
Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Ka-
bupaten Blitar. UPKu Karunia menerima 

dana hibah untuk disalurkan sebesar 100 juta ru-

Program pengentasan kemiskinan 
terus digalakkan. Salah satunya 

melalui UPKu-UPKu yang tersebar di 
seluruh wilayah kab/kota diharapkan 

mampu memancing kemauan 
masyarakat untuk bangkit dan 

berminat untuk memiliki usaha sendiri.

UPKu Karunia, 
Suplai Kebutuhan Petani

Tim Gema desa berkunjung ke UPKu Karunia 
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piah dari Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. “Dana yang cair pada 3 Ok-
tober 2013 tersebut kami gunakan 
untuk beberapa program,” ungkap 
Makinudin, Ketua UPKu Karunia.

Dana yang diperoleh memang 
tidak dibagikan begitu saja, namun 
diaplikasikan untuk beberapa pro-
gram antara lain kegiatan simpan 
pinjam sebesar 46.500.000 rupiah, 
untuk usaha sektor riil sebesar 
18.600.000 rupiah, untuk RTM yai-
tu melalui program plesterisasi ke-
pada 26 rumah sebesar 27.900.000 
rupiah, sedangkan sisanya sekitar 
7 juta rupiah digunakan un-
tuk kebutuhan opera-
sional.

Desa Kemloko mayoritas ber-
penduduk sebagai petani, peternak 
dan pembuat gula kelapa yang ter-
sebar di 35 RT dan 10 RW. Melihat 
salah satu potensi wilayah Desa 
Kemloko di sektor pertanian, untuk 
usaha sektor riilnya, UPKu Karunia 
mendirikan sebuah toko yang men-
jual pupuk dan obat-obatan perta-
nian. “Toko sederhana yang juga 
berdiri sejak 2013 ini di-
harapkan mampu 
menyedia-
k a n 

kebutuhan masyarakat yang domi-
nan bergerak di bidang pertanian,” 
jelas Makinudin.

“Toko ini pada dasarnya me-
mang untuk menyuplai kebutuhan 
kelompok tani yang ada di Desa 
Kemloko, selain itu juga melayani 
pembeli umum. Untuk laba, dari ke-
untungan penjualan digunakan un-
tuk gaji karyawan, itu pun mengam-
bil untungnya tidak banyak, karena 
memang disesuaikan dengan ke-
mampuan membeli masyarakat 
desa kami,” tambahnya.

“Terbatasnya dana tentu men-
jadi kendala, sehingga toko yang 
kami dirikan ini masih berkapasi-
tas kecil. Harapan kami ke depan 
bisa memiliki toko resmi yang bisa 
langsung disuplai oleh perusahaan-
perusahaan pupuk dan obat-obat-
an tani sehingga harga jual bisa 
terjangkau oleh masyarakat Desa 
Kemloko,” katanya penuh harap.

UPKu Karunia juga melakukan 
kegiatan simpan pinjam. Sistem 
yang digunakan adalah tanggung 
renteng melalui pokmas yang ada. 
Meskipun semula 

Toko pupuk dan obat pertanian yang didirikan UPKu Karunia

Produk obat pertanian yang dijual UPKu Karunia
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hanya 9 pokmas di awal pemben-
tukannya, kini UPKu Karunia me-
miliki 24 pokmas yang beranggota-
kan maksimal 7 – 8 orang di setiap 
pokmasnya. “UPKu Karunia juga 
melayani peminjam atas nama in-
dividu yang tidak tergabung dalam 
pokmas, saat ini ada 6 orang,” kata 
Khoirun Nida, bendahara UPKu 
Karunia kepada Gemadesa.

UPKu Karunia memberikan 
keleluasaan dalam meminjamkan 
uang kepada anggotanya. Mereka 
yang tergabung dalam pokmas se-
tiap orangnya pada awal meminjam 
bisa mencapai 1 juta rupiah. “Pok-
mas harus melunasi dulu, baru ke-
mudian bisa melakukan pinjaman 
lagi. Dan jika dalam hal pengem-
baliannya rajin, tidak nunggak, bisa 
menaikkan nominal pinjamannya, 
untuk pokmas saat ini ada yang 
meminjam maksimal 3 juta rupiah 
per orangnya, sedangkan untuk 
individu bisa sampai 5 juta rupiah, 
fl eksibel melihat kebutuhan pemin-
jam,” papar Nida.

Dengan jasa yang ditetapkan 
sebesar 1%, Nida mengaku masih 
saja ada yang terkadang menung-
gak. Pengurus UPKu Karunia pun 
tidak segan untuk mengingatkan 

dan menagihnya. 
“Semua ini demi 
kebaikan peminjam 
juga, kalau semakin 
dibiarkan, kasihan 
mereka juga karena 
akan semakin me-
numpuk jika tidak 
tepat membayar, 
dan itu pasti akan 
menyusahkan me-
reka sendiri,” imbuh 
Nida.

Saat ini SHU 
yang terkumpul su-
dah mencapai 7 
juta rupiah. “SHU 
tersebut kami guna-
kan untuk operasio-
nal, gaji karyawan, 
kegiat an sosial, 
namun lebih kami 
fokuskan untuk pe-
ningkatan modal,” 
Makinudin menim-
pali.

Sebagai pengu rus, Makinudin 
mengaku bahwa program pengen-
tasan kemiskinan semacam ini 
memang tidak mudah dalam peng-
aplikasiannya. “Kami sebagai pen-
gurus hanya menjalankan amanah 

sebaik-baiknya agar berjalan lancar 
sesuai harapan, meskipun banyak 
suka duka yang dilalui,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, 
Muh. Dhofi r, Kepala Desa Kemloko 
menyampaikan bahwa keberadaan 
UPKu Karunia cukup memberikan 
manfaat warga Desa Kemloko. 

“Manfaatnya ke masyarakat adalah 
untuk menunjang ekonomi masya-
rakat, mempermudah masyarakat 
mendapatkan pinjaman modal usa-
ha,” kata Dhofi r. (hpy)

Susunan Pengurus:
Ketua : Makinudin
Sekretaris : Riska Nur Hidayah
Bendahara : Khoirun Nida
Pengawas : 1. Muh. Dhofi r
   2. Markani
   3. Asnawi

Profil 
UPKu

Pengurus UPKu Karunia beserta Kepala Desa Kemloko (paling kanan)

Persiapan material untuk plesterisasi

Pelaksanaan program plesterisasi oleh UPKu Karunia
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Berbagai kegiatan bisa dijadi-
kan untuk menerapkan 
ke     giatan pemberdayaan 
ma     syarakat. Tidak hanya 

bermanfaat bagi masyarakat, namun 
juga sebagai langkah melestarikan 
lingkungannya. Itu lah yang dilakukan 
UPKu Samudera Biru dalam meman-
faatkan dana hibah yang diperoleh-
nya.

Dana hibah sebesar 80 juta rupiah 
dari Pemprov Jatim melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, UPKu Samu-
dera Biru yang berumur belum genap 
setahun ini memanfaatkannya seba-
gian uang tersebut untuk penanaman 
bakau. UPKu Samudera Biru terben-
tuk tahun 2014 memiliki kegiatan uta-
ma berupa simpan pinjam.

“Sebesar 40 juta rupiah dari dana 
yang kami peroleh, kami gunakan un-
tuk kegiatan simpan pinjam, sedang-
kan sisanya untuk penanaman bakau 
yaitu sebanyak 400 pohon bakau 
telah kami tanam di sepanjang bibir 
pantai Bahak Indah, sebuah pantai 
yang ada di wilayah Desa Curah-
dringu, serta membeli perahu untuk 
bisa kami sewakan,” kata Hojali, Ke-
tua UPKu Samudera Biru.

Selain nelayan, warga Desa 
Curah dringu, Kecamatan Tongas, 
Kabupaten Probolinggo berprofesi 
sebagai pembuat petis. Bahan yang 
digunakan adalah dari sisa air re-
busan rajungan (hewan kelompok 
Crustaceae).

“UPKu Samudera Biru diben-
tuk untuk mempermudah warga di 
wilayah pesisir ini yang membutuh-

kan modal dengan jasa ringan untuk 
mengembangkan usahanya terse-
but,” kata Hojali.

UPKu Samudera Biru memberikan 
pinjaman maksimal sebesar 1 juta ru-
piah dengan jasa 1% dan pengemba-
lian selama 10 bulan. Saat ini anggota 
UPKu Samudera biru masih terbentuk 
4 kelompok dengan masing-masing 
kelompok beranggotakan 10 orang.

“Karena kami berada di lingkungan 
dengan kegiatan masyarakatnya 
yang berhubungan dengan laut, kami 
menamakan UPKu ini dengan nama 
UPKu Samudera Biru,” terangnya.

Untuk produksi petis ada 10 orang 
yang melakukannya, produksi tergan-
tung permintaan, bahan dari air re-
busan rajungan dimanfaatkan untuk 
membuat petis.“Petis yang kami pro-
duksi dijual di pasar tradisional di wi-
layah Desa Curahdringu, selebihnya 
menyediakan untuk pesanan, di luar 
itu ya produksi namun tidak banyak,” 

ucap Hojali.
“Sedangkan hasil dari penanaman 

bakau, nantinya jika ada yang mem-
butuhkan bibitnya kami siap untuk 
menyediakan,” tambahnya.

UPKu Samudera Biru menyedia-
kan satu unit perahu yang disewakan, 
biasanya laris disewa di hari Sabtu 
dan Minggu. “Pengunjung Pantai Ba-
hak Indah ramai di akhir pekan. Untuk 
biaya sewa adalah seharga 150 ribu 
rupiah per hari, yaitu untuk solar 30 
ribu rupiah, masuk kas UPKu Samu-
dera Biru sebesar 50 ribu rupiah, 
sisanya untuk fee pengemudi pera-
hu,” ungkap Hojali.

“Di usia yang masih seumur jagung 
ini, kami berharap UPKu Samudera 
Biru bisa lebih mengembangkan dana 
yang ada demi kesejahteraan warga 
Desa Curahdringu melalui berbagai 
program pemberdayaan masyarakat 
yang lebih menarik dan tepat untuk 
wilayah pesisir ini,” tutup Hojali. (hpy)

UPKu Samudera Biru, Peduli UPKu Samudera Biru, Peduli 
Lingkungan Melalui Penanaman BakauLingkungan Melalui Penanaman Bakau

Susunan Pengurus 
UPKu Samudera Biru

Ketua : Hojali
Sekretaris : Rohman
Bendahara : Bajuri

Profil 
UPKu
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UPKu Samudera Biru - Hojali (kiri), Ketua UPKu Samudera Biru dan Rohman (Bendahara)
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Tolok ukur keberhasilan 
pem bangunan Nasional, ti-
dak terlepas dari keberha-
silan pembangunan di ting-

kat desa/kelurahan. Oleh karena 
itu, seluruh elemen, baik pemerin-
tah desa/kelurahan maupun lemba-
ga kemasyarakatan, dituntut harus 
mampu meningkatkan kemampuan 
dan kemandiriannya dalam penye-
lenggaraan pemerintahan.

Kader Pemberdayaan Masyara-
kat atau disingkat KPM merupakan 
program Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur 
sejak tahun 2014. Disebutkan ba-
hwa KPM adalah orang, baik laki-
laki atau pun perempuan, yang 
memiliki kemauan dan kemampuan 
dalam pemberdayaan masyarakat, 
sebagai motor penggerak di desa.

Program KPM tersebut merupa-
kan bukti keseriusan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dalam me-
nangani KPM di Jawa Timur yaitu 
dengan mengeluarkan  Peraturan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 150 
tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penguatan Peran 
Kader Pemberdayaan Masyarakat 

(KPM) Provinsi Jawa Timur, seba-
gai bentuk implementasi dari Pe-
raturan Pemerintah nomor 7 tahun 
2007 tentang Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM).

Pergub nomor 150 tahun 2008 
merupakan kerangka acuan pola 
pengembangan KPM di Jawa Ti-
mur, dalam rangka penguatan 
peran KPM, yang dilaksanakan 
melalui sejumlah pelatihan dan 
pembekalan teknis secara berjen-
jang yang diarahkan pada pengu-
atan kapasitas KPM khususnya di 
bidang fasilitasi penguatan kelem-
bagaan, fasilitasi administrasi, fasi-
litasi jejaring, fasilitasi media konfl ik 
dan fasilitasi manajerial.

Tahun ini Bapemas Provinsi Ja-
tim kembali menggelar Penilaian 
KPM, bertempat di Kantor Bapemas 
Provinsi Jatim. Acara di bawah Bi-
dang Pemberdayaan Kelembagaan 
dan Pelatihan, Bapemas Jatim ini 
berlangsung pada 3 – 4 Juni 2015. 
Peserta Penilaian KPM kali ini ada 
42 KPM dari 29 kab/kota se-Jawa 
Timur. “Masih ada kab/kota yang 
mengirimkan delegasinya dengan 
berbagai alasan, seperti belum me-

menuhi syarat misalnya,” ujar Moch 
Subhan, salah satu staf Bidang 
Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Pelatihan.

“Tidak ada punishment bagi me-
reka yang belum mengirimkan ka-
der-kadernya, namun selalu kami 
arahkan agar di tahun selanjutnya 
bisa mengirimkan KPM untuk men-
dukung program pemerintah tentu-
nya,” tambahnya.

Ini merupakan tahun kedua untuk 
program KPM prestasi. Pertama di 
tahun 2014, yang berhasil diraih oleh 
kader dari Sambikerep Surabaya 
menduduki peringkat 1, Kabupaten 
Pacitan peringkat 2, Kota Malang 
pada peringkat 3, serta Kabupaten 
Ngawi pada peringkat 4. “Di tahun 
2014 ada 5 angkatan, sedangkan ta-
hun ini ada 2 ang katan saja, dengan 
total 50 peserta,” kata Subhan.

Untuk diketahui, penilaian dimulai 
dari seleksi di tingkat desa kemudian 
berlanjut di tingkat kab/kota serta pro-
vinsi. Pemenang KPM akan menda-
patkan uang pembinaan dan piagam 
dari gubernur. Selain itu, pemenang 
akan dievaluasi, melalui beberapa 
tahap, antara lain program awal, 
penguatan, pemandirian, baru dile-
pas. “KPM akan dipantau 2 – 3 tahun 
baru akan tahu hasilnya, bagaimana 
pengem bangan atas prestasi yang 
mereka raih,” ungkapnya.

Pada dasarnya, di setiap desa mi-
nimal dibutuhkan 5 – 10 orang KPM 
namun pada kenyataannya hanya 
ada 2 di setiap desanya. Dalam pe-
nilaian KPM, Subhan menerangkan 
tahap awalnya adalah mengirim profi l 
KPM, kemudian dinilai administrasi. 
“Jika memenuhi syarat, dari 42 pe-
serta diambil 19 orang. Hari ini (3/6) 
ada 10 orang, sedangkan besok 9 
orang. Setelah ini, dilakukan penilai-
an lapang, apakah yang mereka pa-
parkan sesuai dengan yang berlaku 
di lapangan, untuk 19 peserta yang 
kemudian diambil 4 orang sebagai 
pemenang,” papar Subhan. (*/hpy)

Bapemas Provinsi Jatim
 Gelar Penilaian KPM 2015

Warta
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Pemaparan salah satu peserta penilaian KPM
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Sayuran dan buah-buahan adalah dua jenis 
makanan yang syarat akan segudang man-
faat sehatnya. Karena penuh nutrisi dan vita-
min, tidak heran jika sayur dan buah menjadi 

makanan wajib yang perlu dikonsumsi setiap hari. Dan 
salah satu sayur sehat yang perlu ada di daftar menu 
makanan Anda sehari-hari adalah sayur brokoli. Sayur 
brokoli memiliki segudang manfaat mengejutkan sekali-
gus mengagumkan untuk tubuh. Berikut manfaat sehat 
dari kebiasaan mengonsumsi sayur brokoli yang wajib 
Anda tahu. Simak baik-baik ya.

Mencegah Kanker
Studi membuktikan bahwa kandungan nutrisi dan vi-

tamin pada brokoli mampu membunuh sel jahat penye-
bab kanker dalam tubuh. Brokoli adalah sayuran yang 
masuk ke dalam jenis cruciferous dimana sayuran je-
nis ini sangat efektif membunuh sel kanker. Penelitian 
yang dilakukan di American Cancer Society mencatat 
bahwa, brokoli mengandung nutrisi yang disebut sulfo-
raphane dan indole-3-carbinol dimana nutrisi ini mam-
pu ber tindak aktif sebagai antioksidan.

Mengobati Kolesterol
Seorang peneliti bernama Jarzabkowski dari Ame-

rican Cancer Society mengatakan bahwa brokoli da-
pat membantu menurunkan kolesterol. Beberapa nu-
trisi yang terkandung pada brokoli dipercaya mampu 
mengikat kolesterol dalam darah hingga menjadikan-
nya selalu terjaga dan sehat.

Menjaga Kesehatan Jantung
Nutrisi berupa sulforaphane pada brokoli dipercaya 

membantu menjaga kesehatan jantung dan menjaga 
pembuluh darah dalam tubuh agar selalu sehat serta 
terjaga. Bukan hanya itu saja, nutrisi pada sayur brokoli 
juga dipercaya mengatasi masalah gula darah dan ma-
salah kesehatan lain.

Menjaga Kesehatan Mata
Ketika Anda ingin memiliki mata sehat usahakan 

untuk konsumsi sayur brokoli. Kandungan  lutein ka-
rotenoid yang ada di dalam brokoli sangat dipercaya 
mampu mencegah berbagai masalah kesehatan mata. 
Sama seperti wortel, brokoli juga kaya akan vitamin A 

sehingga tidak heran jika sayur hijau 
satu ini sangat baik untuk menja-

ga kesehatan mata.(*)
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Manfaat Sehat Manfaat Sehat 
Mengonsumsi Mengonsumsi 

Sayur BrokoliSayur Brokoli

Tips  
Sehat
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Islandia
Islandia juga peringkat sebagai salah satu negara 

paling damai di dunia, dan tidak pernah tersangkut kon-
fl ik utama di dunia. Islandia jarang atau tidak pernah 
terdengar beritanya meskipun bank Islandia runtuh be-
berapa tahun yang lalu, dan negara ini memiliki tempat 
dengan keindahan alam yang spektakuler. Wisatawan 
dari seluruh penjuru dunia datang ke Islandia hanya un-
tuk melihat gletser yang besar dan gunung berapi, serta 
berbagai obyek wisata alam dan budaya yang unik di 
daerah Reykjavik, ibukota Islandia.

Belgia
Menurut Global Peace Index, Belgia adalah salah 

satu yang terbaik dan paling damai di Eropa dan didu-
nia. Terletak di jantung Eropa, negara kecil ini memiliki 
tempat khusus. Brussel, ibukota Belgia, adalah rumah 
bagi Uni Eropa dan NATO. Belgia membanggakan nu-
ansa kota abad pertengahan, balai kota yang indah, is-
tana yang megah, dan keindahan alam yang menawan. 
Tingkat pembunuhan dan pemenjaraan cukup rendah 
di negara ini, meskipun Belgia mengalami krisis dalam 
pemerintahnya selama periode tahun 2008-2011.

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 bepergian 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.

Negara Ini Dinobatkan Sebagai 
Negara Terdamai Di Dunia (2)10

Ensiklopedia
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Republik Ceko
Sebuah negara yang relatif masih baru, Republik 

Ceko lepas dari Blok Soviet pada tahun 1989 karena 
Revolusi Velvet dan yang membagi dengan Slovakia. 
Setelah pembagian Cekoslowakia, sebagian Republik 
Ceko telah terkonsentrasi pada pembangunan ekonomi 
kapitalis yang kuat, dan menciptakan iklim yang stabil 
untuk investasi. Pada tahun 2009, Indeks Pembangun-
an Manusia (IPM), peringkat Republik Ceko sebagai 
negara Pembangunan Manusia Sangat Tinggi. Teruta-
ma yang terkenal adalah ibu kotanya yang megah Pra-
ha, serta keindahan alam yang menakjubkan; Republik 
Ceko telah menarik wisatawan dari seluruh dunia.

Swiss

Menurut IEP, Swiss mempertahankan fungsi 
pemerintahan dengan baik dan budaya poli-
tik yang terbuka. Menggambarkan kualitas pe-
merintahan, Swiss menerima skor terendah un-
tuk masalah ketidakstabilan politik. Swiss juga 
berada di antara negara-negara paling damai di 
dunia yang memiliki tingkat kejahatan kekerasan 
yang rendah. Swiss juga dikenal akan netralitas-
nya dalam isu-isu politik regional, internasional 
dan global, mempertahankan hubungan di-
plomatik yang kuat dengan berbagai negara di 
seluruh dunia.

Jepang
Selain sebagai Salah satu negara Asia yang paling 

menawan dalam hal budaya, Jepang juga memiliki ting-
kat kemajuan perekonomian terbesar ketiga di dunia. 
Sejak Perang Dunia II, Jepang telah benar-benar men-
jadi negara yang damai, dengan tingkat konfl ik internal 
dan kejahatan yang rendah. Negara ini memiliki pa-
sukan keamanan internal untuk menjaga perdamaian. 
Jepang adalah negara yang damai serta indah untuk 
dikunjungi. Meskipun daftar Negara paling aman yang 
di umumkan IEP masih ada sampai peringkat berikut-
nya, tapi setidaknya 10 daftar diatas bisa menambah 
pengetahuan Anda atau bisa menjadi referensi untuk 
rencana liburan Anda ke luar negeri.(*)

Ensiklopedia
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Yang pertama kali harus kita  
siapkan makanan utama 
untuk sahur yang cukup 
akan kandungan karbo-

hidrat dan protein, dengan tambahan 
menu lauk pauk yang cukup akan 
kandungan gizi dan vitamin yang baik 

seperti ikan dan daging. Karena kar-
bohidrat dan protein sangat berguna 
untuk menambah energi kita dalam 
berpuasa.

Contoh kecil yang mungkin di-
anggap sepele oleh kita adalah sa-
hur dengan menu makanan yang 

dihangatkan sisa dari menu ber-
buka puasa. Hal tersebut dianjur-
kan untuk tidak dilakukan, pasal-
nya makanan yang sudah melalui 
tahapan pemasakan beberapa kali 
tentunya akan mengurangi kandu-
ngan gizi dan vitamin dalam maka-

Mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu mementingkan tentang menu makan 
sahur, akan tetapi, memilih menu makan sahur yang tepat nantinya akan membuat 

puasa kita tidak terganggu oleh lemas atau ngantuk. Untuk membuat tubuh kita 
merasa tetap fi t dalam berpuasa, tentunya kita harus pintar-pintar memilih menu 

makan sahur yang sehat dan tepat.

Menu Sahur Sehat Agar 
Tak Lemas Berpuasa Seharian
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 

nan tersebut, yang bisa menyebab-
kan puasa kita menjadi terganggu. 
Dengan begitu kita harus berusaha 
untuk menyajikan menu sahur 
dengan makanan yang segar dan 
baru dimasak agar kandungan gizi 
didalamnya tetap ada.

Dalam memilih lauk pauk untuk 
sahur kita dianjurkan menghindari 
menu makanan yang berlemak se-
perti gorengan atau yang berkuah 
santan, karena tubuh kita akan be-
rat untuk mencerna makanan ter-
sebut yang berdampak pada tubuh 
kita akan banyak mengeluarkan 
cairan serta keringnya tenggorok-
an, sehingga kita akan cepat mera-
sakan dehidrasi.

“Orang berpuasa itu yang paling 
penting tidak merasa lemas dan 
lapar di siang hari,” ujar dr Samuel 
Oetoro, MS, Sp.GK, dokter spesia-
lis gizi klinik dari Siloam Hospital. 
Menurut Samuel, lemas dan lapar 
di siang hari terjadi karena kadar 
gula darah di dalam tubuh mulai 
menurun setelah dipakai untuk ber-
aktivitas. Untuk menyiasatinya, pi-
lihlah menu sahur yang tepat agar 
gula darah tetap stabil seharian.

Menu sahur sehat yang di-
maksud dr Samuel adalah yang 
mengandung karbohidrat kom-
pleks, protein, lemak, sayur dan 

buah. “Karbohidrat kompleks 
mengandung tinggi serat supaya 
penyerapannya pelan-pelan, gula 
darah naiknya pelan-pelan, dan 
akan dimasukkan ke sel oleh in-
sulin secara perlahan. Karena itu, 
menjelang buka puasa gula da-
rahnya masih tinggi sehingga tidak 
merasa lemas di siang hari,” kata dr 
Samuel.

Contoh karbohidrat kompleks 
adalah nasi merah, nasi hitam, dan 
kentang yang direbus dengan ku-

litnya. Protein bisa diperoleh dari 
ikan, daging ayam, dan putih telur. 
Jangan lupa mengonsumsi sayur 
dan buah yang juga mengandung 
serat tinggi.

“Minum air putih tiga sampai 
empat gelas. Air putih, jangan di-
tambah sirup,” kata dr Samuel me-
negaskan. Dan menjelang imsak, 
sebaiknya konsumsi lagi karbo-
hidrat yang berasal dari buah. “Bisa 
juga buah diblender dengan kulit-
nya supaya penyerapannya perla-
han, dan tanpa gula.”

Selain itu, putih telur rebus juga 
bisa dikonsumsi kembali menjelang 
masuk waktu imsak. “Makanan-
makanan ini bisa bertahan lama di 
lambung, sehingga gula darah bisa 
konstan,” ujar dr Samuel.

Sebagai penutup, kita harus 
ingat janganlah makan berlebihan 
di saat kita sahur, karena selain ti-
dak baik dari segi agama, ternyata 
bagi tubuh kita juga tidak baik. Ka-
rena jika makan berlebihan nanti-
nya akan menyebabkan tubuh kita 
cepat merasa lemas sehingga akan 
menyebabkan terganggunya puasa 
kita. Oleh karena itu makanlah se-
cukupnya dan selamat berpuasa**.
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Musik adalah sebuah hal 
yang tidak asing dalam 
kehidupan Anda. Kita 
bisa mendapatkannya 

dengan mudah dimana saja. Telah 
banyak perdebatan yang terjadi 
tentang musik di kantor dapat me-
ningkatkan kualitas dan produkti-
vitas atau tidak. Memang tidak se-
mua jenis musik berdampak positif 
terhadap pekerjaan Anda, oleh ka-
rena itu berikut adalah musik yang 
cocok untuk Anda dengarkan sam-
bil bekerja.

Musik dengan Bass-heavy
Mendengarkan musik yang 

mempunyai bass berat akan mem-
buat Anda lebih percaya diri dan 
energik di tempat kerja. Namun 

dianjurkan bahwa jenis musik di-
dengarkan sebelum mengerjakan 
tugas dan selama istirahat. Meski-
pun dapat meningkatkan tingkat ke-
percayaan diri dan energi, itu bisa 
sangat mengganggu jika terkena 
pada situasi yang salah.

Musik Constant
Musik ambient akan membuat 

Anda melaksanakan pekerjaan 
Anda dengan lebih baik Jenis mu-
sik ini cocok untuk meningkatkan 
kewaspadaan dan fokus.

Musik Klasik
Musik klasik mampu mengurangi 

stres dan meningkatkan suasana 
hati Anda saat bekerja. Penelitian 
telah menemukan bahwa musik 

memiliki kemampuan untuk bersan-
tai tubuh dan pikiran. Musik klasik 
memegang beberapa manfaat ter-
hadap fungsi psikologis, seperti de-
nyut nadi dan denyut jantung lebih 
lambat, tekanan darah rendah dan 
tingkat menurunkan hormon stres.

Musik Mozart
Musik ini dapat meningkatkan 

pembelajaran dan memori keteram-
pilan. Hal ini dikenal, sebagai “The 
Mozart Effect”. Untuk dorongan 
mental Anda di tempat kerja, teruta-
ma jika tugas-tugas Anda melibat-
kan banyak pemikiran dan meng-
ingat, mungkin Anda bisa mencoba 
mendengarkan musik Mozart.

Musik Pop
Mendengarkan musik pop dip-

ercaya mampu mempercepat Anda 
dalam menyelesaikan pekerjaan 
Anda. Studi yang dilakukan oleh 
Mindlab menemukan bahwa peser-
ta yang mendengarkan musik pop 
mampu menyelesaikan tugasnya 
58% lebih cepat daripada mereka 
yang tidak mendengarkan musik.**

Tips 
Karier

5 Jenis Musik 
yang Cocok Didengarkan 

Saat Bekerja
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Resep

Bulan Ramadan sudah tinggal menghitung hari 
saja Ladies. Kini saatnya Anda mulai mem-
persiapkan berbagai menu spesial yang bisa 
Anda sajikan untuk takjil alias menu berbuka 

puasa bagi seluruh anggota keluarga. Resep yang satu 
ini merupakan resep es yang sudah tersohor di seluruh 
penjuru Indonesia. Kali ini Vemale akan menyajikannya 
hanya untuk Anda.

Bahan:
  3 buah alpukat, kupas, buang bijinya dan potong 
dadu
  15 biji nangka, buang bijinya dan potong dadu
  4 buah kelapa muda, ambil dagingnya
  250 gram nata de coco
  150 ml susu kental manis putih
  1 liter santan
  1 lembar daun pandan
  garam secukupnya
  1 liter sirup pandan
  1 bungkus agar-agar
  300 ml air
  es serut atau es batu secukupnya

Cara Membuat:
 Masak agar-agar seperti pada petunjuk kemasan. 
Dinginkan dan serut agar-agar.
 Rebus santan, garam dan pandan sampai mendidih, 
jangan lupa untuk selalu mengaduk agar tidak pe-
cah. Angkat dan dinginkan.
 Siapkan wadah dan masukkan alpukat, nangka, nata 
de coco dan agar-agar serut.
 Tuangkan sirup dan santan.
 Tambahkan susu kental manis dan juga es.
 Es teler siap disajikan.

Selamat mencoba!

Es Teler Kuah Santan Ciamik
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