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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

Setiap tahun Pe-
merintah Pro-
vinsi Jawa Timur 
menyelenggara-

kan Perlombaan Desa/
Kelurahan. Sebelum di 
tingkat provinsi, perlom-
baan diadakan di tingkat 
kabupaten/kota, kemu-
dian diseleksi untuk ke 
jenjang provinsi, lalu ke 
tingkat nasional.

Banyak prestasi yang 
diraih desa/kelurahan di 
Jawa Timur di ajang per-
lombaan tingkat nasio-
nal. Hampir setiap tahun ada saja desa/
kelurahan di Jawa Timur yang menyabet 
juara. Prestasi ini tentu membanggakan, 
bukan hanya bagi warga desa setempat, 
namun juga warga Jawa Timur umumnya.

Perlombaan desa/kelurahan sendiri 
bertujuan mendorong peningkatan par-
tisipasi dan gotong-royong masyarakat 
dalam mewujudkan desa dan kelurahan 
unggulan di Jawa Timur. Sedangkan tuju-
an khusus adalah peningkatan kapasitas 
lembaga pemerintahan desa dan kelura-
han dalam penataan administrasi desa 
dan kelurahan. Selain itu untuk membe-
rikan fasilitasi kepada masyarakat agar 
dapat berperan secara optimal dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan.

Para pemenang perlombaan desa me-
nerima tropi, piagam penghargaan dan 
uang pembinaan dari Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur. Wakil desa pemenang 
perlombaan diundang ke Surabaya untuk 
mengikuti sidang paripurna DPR di ge-
dung DPRD Jawa Timur dan upacara HUT 

Proklamasi RI di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya. Malam sebelumnya diadakan 
ramah tamah dengan Kepala dan staf Ba-
pemas serta pemenang lainnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebe-
lumnya, ada yang istimewa pada per-
lombaan desa/kelurahan tahun ini, yaitu 
unsur kesenian tradisional menjadi salah 
satu indikator penilaian perlombaan. Pada 
saat tahap seleksi administrasi kesenian 
tradisional ini ditampilkan di halaman Ba-
pemas Prov. Jatim. Menariknya, kesenian 
yang ditampilkan haruslah kesenian yang 
hidup dan berkembang di desa/kelurahan 
tersebut.

Kesenian tradisional sebagai salah 
satu indikator penilaian menunjukkan ke-
seriusan perhatian Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur terhadap kesenian, entah itu 
kesenian tradisional atau kesenian rakyat. 
Dengan masuk sebagai salah satu indi-
kator penilaian diharapkan kesenian ter-
sebut tetap lestari dan terjadi regenerasi 
pelaku kesenian. (*)

Melestarikan Seni Tradisi
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Laporan
Utama

Halaman kantor Bapemas 
Pro vinsi Jawa Timur bu-
lan Mei 2015 ramai oleh 
suara musik tradisional. Di 

tengah-tengah kerumunan penon-
ton, penari membawakan tari bawon. 
Grup tari ini jauh-jauh datang ke Ba-
pemas dari Kabupaten Pacitan bu-
kan untuk sekadar unjuk kebolehan, 
tetapi sebagai persyaratan dalam 
Perlombaan Desa/Kelurahan tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015.

Kelompok kesenian itu berasal 
dari Desa Jatigunung, Kec. Tulakan, 
Kab. Pacitan. Desa Jatigunung sen-
diri mewakili Pacitan untuk meng-
iku ti lomba desa tingkat Jawa Timur. 
Datang ke kantor Bapemas untuk 
me ngikuti tahap seleksi administra-
si, Desa Jatigunung membawa serta 
kesenian tradisionalnya. 

Memang baru tahun ini Perlom-
baan Desa/Kelurahan juga mema-
sukkan unsur kesenian dalam pe-

nilaian. Diutamakan kesenian yang 
benar-benar berkembang di desa 
ter sebut dan masih asli. Berkaitan 
dengan unsur seni daerah ini Lomba 
Desa/Kelurahan melihat Dinas Pari-
wisata Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan  oleh Drs Zarkasi, 
M.Si., Kepala Bapemas Provinsi 
Ja wa Timur, penampilan kesenian 
tra disi ini dalam Lomba Desa/Kelu-
rahan dimaksudkan untuk melestari-
kan kesenian tradisional di desa 
pe serta lomba. “Ini sebagai upaya 
nguri-nguri kesenian tradisional agar 
tetap lestari. Ini yang membedakan 
dengan perlombaan desa tahun-ta-
hun sebelumnya,” kata Zarkasi.

Ada beberapa tahapan penilaian 
Perlombana Desa/Kelurahan, yaitu 
penilaian administrasi baru dilanjut-
kan klarifikasi lapangan. Salah satu-
nya tahap penilaian lapang di Desa 
Nongkodono, Kecamatan Kauman, 
Kabupaten Ponorogo, pada 12 Mei 

2015. Kedatangan Rombongan Tim 
Penilai yang didampingi langsung 
oleh Bupati Ponorogo H. Amin, SH 
dan Kepala Bapemas dan Pemdes 
Kabupaten Ponorogo, Drs. Najib Su-
silo,MM disambut dengan kesenian 
Reyog Ponorogo dan juga antusias-
me ratusan warga membuat ketua 
Tim Penilai bangga.

“Pagi ini sungguh luar biasa, kita 
ber sama tim mengucapkan terima 
kasih atas segala sambutannya yang 
luar biasa dan itu suatu kehor ma tan 
bagi kami,” kata Heru Suse no, Ketua 
Tim Penilai pada saat sambutan.

Lebih lanjut Heru Suseno me-
nga  takan, antusiasme warga Desa 
Nong kodono untuk melakukan se-
tiap tahapan pembanguan di desa 
ini sungguh luar biasa, tetapi yang 
na manya perlombaan tentu ada 
uku ran untuk melihat keberhasilan 
khu susnya di Desa Nongkodono 
pada saat pelaksanaan pembangun 

Setiap Peserta Tampilkan Seni Tradisi
Perlombaan Desa dan Kelurahan
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Laporan
Utama

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 
Ada ukuran-ukuran yang dilihat da-
lam lomba ini tentu ada indikator 
yang bisa dinilai untuk menentukan 
untuk menjadi juara.

“Pada forum ini atas nama tim 
pe nilai menyampaiakan kebangga-
an yang luar biasa kepada Kepala 
Desa Nongkodono, karena mulai ta-
hap pertama penilaian sampai peni-
laian lapang ini usahanya sungguh 
lu ar biasa. Saat inilah pemaparan 
yang disampaikan kepala desa pada 
saat di provinsi akan kita buktikan 
ka lau sesuai berarti layak menjadi 
nomor satu,” tandasnya.

Sementara itu  Bupati Ponorogo 
me ngatakan atas nama Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo mengucapkan 
selamat datang kepada tim penilai di 
Desa Nongkodono dan juga terima 
kasih kepada Kepala Desa serta 
warga Nongkodono atas keberhasi-
lannya masuk 4 besar pada perlom-
baan desa/kelurahan Provinsi Jawa 
Timur tahun 2015.

“Terima kasih atas usahanya se-
hingga bisa masuk 4 besar.  Semo-
ga ada pengakuan dari Provinsi dan 
Pemerinatah pusat. Kalau desanya 
baik, orang-orangnya juga akan ikut 
baik,” Kata Bupati Amin.

PENINGKATAN MOTIVASI
Perlombaan Desa/Kelurahan 

ada lah upaya memberdayakan ma-
syarakat melalui penguatan kelem-
bagaan, peningkatan motivasi, par-
tisipasi masyarakat dan swadaya 
gotong-royong masyarakat di desa 
dan kelurahan.  

Dikatakan oleh drs. Zarkasi, M. 
Si, Perlombaan Desa dan Kelurahan 
pada ha kekatnya adalah sebagai 
salah sa tu upaya untuk mendorong 
usaha pem  bangunan masyarakat 
atas da  sar tekad dan kekuatan sen-
diri yang sekaligus mengevaluasi 
keber ha sil an usaha-usaha masy-
arakat da  lam pembangunan desa 
dan kelu ra han dengan melihat lon-

jakan per   kembangan pembangunan 
desa dan kelurahan selama dua ta-
hun terakhir.

Sebagai sarana pembinaan seka-
ligus dalam upaya mendorong usa ha 
pembangunan masyarakat, desa dan 
kelurahan pemenang per lombaan 
desa dan kelurahan di  maksud diberi-
kan bantuan program pemberdayaan 
masyarakat, agar masyarakat termo-
tivasi untuk mengembangkan dan 
meningkatkan partisipasinya dalam 
memajukan desa dan kelurahan se-
suai dengan program/kegiatan yang 
dilaksanakan.

Tujuan umum Perlombaan Desa/
Kelurahan yaitu untuk mendorong 
peningkatan partisipasi dan gotong-
royong masyarakat dalam mewujud-
kan desa dan kelurahan unggulan 
di Jawa Timur. Sedangkan tujuan 
khusus adalah peningkatan kapa-
sitas lembaga pemerintahan desa 
dan kelurahan dalam penataan ad-

ministrasi desa dan kelurahan serta 
untuk memberikan fasilitasi kepada 
masyarakat agar dapat berperan se-
cara optimal dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan.

Kedua, pengembangan usaha 
eko nomi produktif yang memungkin-
kan masyarakat dapat mengembang-
kan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi 
produktif sehingga dapat mem berikan 
peningkatan pendapatan dan kese-
jahteraan keluargannya. (*)

Suasana penilaian lapang Lomba 
Desa/Kelurahan tingkat provinsi Jawa 
Timur.
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Laporan
Utama

Melalui Lomba Desa 
dan Kelurahan ini 
sekaligus sebagai 
media evaluasi ke-

berhasilan usaha-usaha ma-
syarakat dalam pembangu-
nan desa dan kelurahan, yaitu 
dengan melihat lonjakan per-
kembangannya selama dua 
tahun terakhir.

Bertempat di ruang rapat 
Amerta, Badan Pemberda-
ya an Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur, seluruh peserta 
yang lolos dari seleksi peni-
laian tingkat kabupaten/kota 
bergantian memaparkan la-
poran masing-masing sesuai 
dengan urutan yang telah di-
jadwalkan.

Pada hari pertama, 3 Juni 
2015, peserta yang maju 
mempresentasikan laporan-
nya antara lain Kelurahan 
Rungkut Tengah, Kecama-
tan Gunung Anyar, Kota Su-

Gelar Penilaian Paparan Perlombaan 
Desa dan Kelurahan

Provinsi Jawa Timur 2015

BAPEMAS Provinsi Jawa Timur

Perlombaan Desa dan Kelurahan 
merupakan salah satu upaya 

mendorong pembangunan 
masyarakat. Kegiatan tersebut 

didasari tekad melalui penguatan 
kelembagaan, peningkatan 

motivasi, partisipasi masyarakat 
dan swadaya gotong royong 

masyarakat di Desa dan Kelurahan.
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Laporan
Utama

rabaya; Desa Randu Cangkring, 
Kecamatan Pujer, Kabupaten Bon-
dowoso; Desa Arjasa, Kecamatan 
Arjasa, Kabupaten Situbondo; Desa 
Sundul, Kecamatan Parang, Kabu-
paten Magetan; Desa Pangkaterejo, 
Kecamatan Lamongan, Kabupaten 
Lamongan; Desa Pakel, Kecama-
tan Watulimo, Kabupaten Trengga-
lek; Desa Wirotaman, Kecamatan 
Ampel Gading, Kabupaten Malang; 
Kelurahan Ngantru, Kecamatan 
Trenggalek, Kabupaten Trengga-
lek; Desa Jatigunung, Kecamatan 
Tulakan, Kabupaten Pacitan; Desa 
Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, 
Kabupaten Probolinggo; Desa Le-
mahbang, Kecamatan Sukorejo, 
Kabupaten Pasuruan; Desa Umbul-
damar, Kecamatan Binangun, Kabu-
paten Jombang.

Sedangkan untuk Kamis, 4 Juni 
2015 dilakukan pemaparan oleh 
Kelurahan Kranggan, Kecamatan 
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto; Kelu-
rahan Rojomulyo, Kecamatan Karto-
harjo, Kota Madiun; Kelurahan Kani-
garan, Kecamatan Kanigaran, Kota 
Probolinggo; Desa Puhjarak, Keca-
matan Plemahan, Kabupaten Kediri; 
Desa Dukuhdempok, Kecamatan 
Wuluhan, Kabupaten Jember; Desa 
Domas, Kecamatan Menganti, Ka-
bupaten Gresik; Kelurahan Jember 
Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabu-
paten Jember; Desa Pojok, Keca-
matan Kedawung, Kabupaten Nga-
wi; Kelurahan Purutrejo, Kelurahan 
Purworejo, Kota Pasuruan; Kelura-
han Karangtengan, Kecamatan Ng-
awi, Kabupaten Ngawi; Kelurahan 
Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Ma-
lang; Desa Sidorejo, Kecamatan Ro-
wokangkung, Kabupaten Lumajang; 
serta Kelurahan Sentul, Kecamatan 
Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

Pada hari terakhir penilaian, yaitu 
5 Juni 2015, peserta yang memapar-
kan laporannya antara lain dari Desa 
Setail, Kecamatan Genteng, Kabu-
paten Banyuwangi; Desa Mojodadi, 

Kelurahan Kemiagi, Kabupaten 
Mojokerto; Desa Taman, Kecama-
tan Sreseh, Kabupaten Sampang; 
Desa Plesungan, Kecamatan Ka-
pas, Kabupaten Bojonegoro; Desa 
Nongkodono, Kecamatan Kauman, 
Kabupaten Ponorogo; Kelurahan 
Banjarmelati, Kecamatan Mojoroto, 
Kota Kediri; Desa Kedungharjo, Ke-
camatan Widang, Kabupaten Tuban; 
Desa Lebakayu, Kecamatan Sawa-
han, Kabupaten Madiun; Kelurahan 
Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu; 
Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, 
Kabupaten Sidoarjo.

Dari pemaparan yang digelar 
selama tiga hari tersebut akan di-
ambil 4 desa dan 4 kelurahan un-
tuk kemudian dilakukan penilaian 
lapang. Penilaian lapang dilakukan 
dengan melalui klarifikasi, iden-
tifikasi dan wawancara langsung 

dengan masyarakat di lokasi desa 
dan kelurahan  calon juara Perlom-
baan Desa dan Kelurahan sesuai 
indikator yang telah ditetapkan. Ha-
sil dari klarifikasi lapang digunakan 
untuk menentukan urutan tertinggi 
4 desa dan 4 kelurahan calon juara 
Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi.

Penilaian Lomba Desa dan Ke-
lurahan ini didasarkan pada keber-
hasilan pelaksanaan program pem-
berdayaan masyarakat desa, serta 
pemberdayaan pemerintahan desa 
dan kelurahan. Ada pun indikatornya 
antara lain pendidikan, kesehatan 
masyarakat, ekonomi masyarakat, 
keamanan dan ketertiban, partisipa-
si masyarakat, pemerintahan desa 
dan kelurahan, lembaga kemasy-
arakatan, serta pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga. (*)

Unjuk diri peserta 
Lomba Desa/
Kelurahan tingkat 
Provinsi Jawa 
Timur.
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Wartek

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pa-
mekasan, dikenal sebagai salah satu 
pusat perikanan di Madura. Salah sa-
tunya adalah Desa Padelegan. Hampir 

mayoritas penduduk Desa Padelegan adalah 
nelayan. Sebagian ikan hasil tangkap di laut ter-
sebut dikeringkan, termasuk ikan layur.

Selama ini penjemuran ikan menggantung-
kan pada matahari. Kendalanya, jika musim 
penghujan, maka nelayan kesulitan menjemur. 
Untuk mengatasi ini, melalui Pos Pelayanan 
Teknologi (Posyantek), nelayan di Desa Padele-
gan mempunyai alat teknologi tepat guna (TTG) 
pengering ikan.

TTG ini bantuan Program Pemanfaatan dan 
Penerapan TTG Bekerjasama dengan Perguru-
an Tinggi. Alat senilai Rp 39 juta dan dinamakan 
Mesin Pengering Serba Guna ini diterima nelay-
an Desember 2014. Bangunan TTG ini berupa 
kotak ukuran 2 x 3 meter. Dindingnya terbuat 
dari aluminium dan atapnya fiber. 

“Selama ini nelayan hanya menggantungkan 
dari panas matahari. Adanya alat TTG peng-
eringan ini sangat membantu nelayan,” kata 
A. Rafiq Posyantek, Abudarsin Zahri, kepada 
Gema Desa dengan didampingi A. Rofiq, ko-
ordinator posyantek tingkat Kecamatan Pade-
mawu.

TTG ini menggunakan bahan bakar dari 
kayu bakar. Kayu dibakar di tungku, kemu-
dian oleh blower panas api didorong ke kamar 
pemanasan. Jika musim kemarau suhu dalam 
ruangan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Mu-
sim kemarau bisa lebih dari itu. Biasanya pem-
bakaran dilakukan pada malam hari. Atap yang 
terbuat dari fiber dan dinding dari aluminium cu-
kup membantu pemanasan di dalam ruangan.

Sementara itu di dalam ruangan yang beru-
pa panggung terdapat empat saf rak. Di rak-rak 
ini ikan-ikan yang akan dikeringkan dijajar, se-
perti di para-para. Sekali pembakaran TTG ini 
bisa menampung 2 kuintal ikan. Hanya dalam 
waktu dua hari, bila cuaca benar-benar panas, 
maka ikan-ikan tersebut bisa langsung kering. 
(dedi/budi)

Wartek Kec. Pademawu,
Pamekasan

Mesin Pengering 
Serba-Guna

Tabung tempat kayu bakar
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Potensi

Pulau Gili atau yang akrab 
disebut Gili Ketapang 

adalah pulau kecil di 
Selat Madura, tepatnya 8 
km di lepas pantai utara 
Kabupaten Probolinggo. 

Secara administratif, 
pulau ini termasuk 

wilayah Kecamatan 
Sumber Asih, Kabupaten 

Probolinggo. Pulau ini 
merupakan salah satu 
tujuan wisata alam di 

Kabupaten Probolinggo. 

Berjarak sekitar 5 
mil dari Pelabuhan 
Ujung Tembaga, 
perjalanan menuju 

Gili Ketapang hanya dapat 
ditempuh dengan mengguna-
kan perahu motor sekitar 30 
– 45 menit. Wisatawan da-
pat menaiki angkutan reguler 
berupa perahu motor yang 
tersedia di Pelabuhan Ujung 
Tembaga dengan ongkos Rp. 
5.000/orang. Atau jika wisa-
tawan yang ingin menyewa 
perahu motor untuk perjala-
nan pulang-pergi, dapat me-
nyewa perahu seharga Rp. 
200.000.

Menurut legenda setem-
pat, pulau ini dulunya menya-
tu dengan daratan Desa Ke-
tapang (Pulau Jawa), yang 
kemudian secara gaib ber-
gerak lamban ke tengah laut, 
karena gempa yang dahsyat 
akibat letusan Gunung Se-
meru. Nama Gili Ketapang 
berasal dari bahasa Madura, 
gili artinya mengalir, dan ke-
tapang merupakan nama 
asal desa tersebut. 

Nama Gili Ketapang sen-
diri berasal dari Bahasa Sa-
sak. Gili yang berarti pulau 
kecil menggambarkan pulau 
yang memang tidak terlalu 
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Potensi

luas ini. Dengan luas yang hanya 
sekitar 68 hektare, Gili Ketapang 
dihuni sekitar 7.600 jiwa. Mayori-
tas penduduknya berasal dari suku 
Madura, sedangkan mata penca-
harian utama penduduknya adalah 
nelayan, dengan prosentase sebe-
sar 90% penduduknya yang menjadi 
nelayan.

Gili Ketapang merupakan sebuah 
objek wisata alam yang direkomen-
dasikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo karena keindahan serta 
keasrian alamnya. Namun pendu-
duk Gili Ketapang sendiri tidak ber-
kenan jika Gili Ketapang menjadi ob-
jek wisata alam. Karena itu, sangat 
sulit untuk menemukan fasilitas 
penunjang wisata seperti pengina-
pan, penyewaan alat-alat wisata air, 
dan lain-lain. Sebenarnya objek ba-
wah laut seperti terumbu karang di 
Gili Ketapang masih terjaga dengan 
baik. Banyak wisatawan yang men-
coba menyelam, atau sekadar snor-
keling dengan peralatan yang me-
reka bawa sendiri.

Jajaran perahu nelayan yang be-
ristirahat menunggu waktu melaut di 

malam hari menandakan mayoritas 
penghuni pulau ini adalah keluarga 
nelayan. Bau khas ikan dijemur dan 
deru mesin perahu nelayan yang ka-
dang berubah fungsi menjadi kapal 
penumpang mempertegas suasana 
perkampungan nelayan pulau ini. 
Apabila cuaca sedang cerah dan 
angin tampak bersahabat, jasa ang-
kutan kapal nelayan selalu bersedia 
mengantar penumpang, logat ba-
hasa osing pun terdengar akrab di-
telinga. Para penumpang pun harus 
berdesak-desakan di dalam kapal 
nelayan. Apabila sedang ramai tak 
kurang tiap 15 menit kapal akan be-
ranjak dari pelabuhan menuju pulau 
Gili. Setelah perjalanan ke pulau Gili 
kurang lebih selama 30 menit, kita 
juga akan menemukan keindahan 
pemandangan dasar laut yang ter-
saji begitu jelas di dasar perairan.

Namun, di balik keindahan laut-
nya, Gili Ketapang memiliki misteri 
dari mitos yang berkembang di pulau 
ini. Konon, Gili Ketapang dahulunya 
dihuni banyak kucing, hingga ada 
sebuah gua yang dinamakan Gua 
Kucing. Namun kenyataanya saat 

ini Anda tidak akan menemukan ku-
cing di Gili Ketapang. Selain itu, Gili 
Ketapang dipercayai dapat berpin-
dah lokasinya di lepas pantai. Bah-
kan, sewaktu-waktu para wisatawan 
dapat dilarang untuk mengunjungi 
pulau Gili Ketapang, karena ada ke-
percayaan tertentu yang tidak dapat 
dijelaskan oleh penduduk Gili Ke-
tapang secara sembarangan. Satu 
hal yang paling menarik perhatian 
di Gili Ketapang adalah dandanan 
beberapa anak kecilnya. Mereka 
berdandan tidak selayaknya anak-
anak kecil pada umumnya. Mema-
kai perhiasan emas dengan jumlah 
yang banyak dan dengan kosmetik 
yang terbilang berlebihan. Tetapi, te-
tap saja hal ini merupakan keunikan 
tersendiri yang tidak dapat ditemu-
kan di tempat lain.

Bagi para nelayan alat tangkap 
ikan seperti jaring, cim cim, pelam-
pung dan mesin generator ada-
lah ‘senjata’ utama mereka untuk 
mengeruk rezeki di lautan. Karena 
itulah, Koperasi Unit Desa (KUD) 
Mina Bahari Makmur, yang belokasi 
di Pulau Gili Ketapang,  memberikan 
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fasilitas kredit alat-alat tersebut. Tak 
hanya anggotanya yang mendapat-
kan kemudahan, masyarakat Keca-
matan Sumber Asih secara umum 
pun menjadikan KUD ini jujugan saat 
membutuhkan perlengkapan. Kope-
rasi yang berdiri tahun 1982 ini me-
miliki sejumlah unit usaha di antara-
nya Unit Usaha Simpan Pinjam dan 
Unit Usaha Retail atau pertokoan. 

Harga termurah untuk satu set 
alat tangkap ikan ini sebesar Rp 3 
juta dengan ukuran diameter jaring 
6 cm (D6). Sedangkan untuk ukuran 

D9 dihargai Rp 4,8 juta. Sementara 
ukuran D12 seharga Rp 6,05 juta. 
Adapun produk retail yang dijual-
nya yakni Jaring ikan, Baling-baling 
perahu motor, Timah untuk pembe-
rat jaring, cim cim dan pelampung, 
serta mesin generator. Pembayaran 
kredit ini biasa dilakukan oleh ang-
gota bersamaan pada musim tang-
kap ikan. 

Sudah barang tentu, para anggo-
ta KUD Mina Bahari Makmur mau-
pun masyarakat sekitar sangat me-
rasa terbantu dengan adanya unit 

usaha yang dimiliki oleh KUD ini. 
Karena mayoritas mata pencaharian 
penduduk setempat adalah nelay-
an, dan KUD Mina Bahari Makmur 
bersedia memfasilitasi perkreditan 
alat-alat nelayan ini. Seperti diketa-
hui, Koperasi Unit Desa Mina Bahari 
Makmur dalam satu tahun terakhir 
ini memperoleh omzet (pemasukan) 
sekitar lebih dari Rp 120 juta dengan 
prosentase terbesar disumbang oleh 
unit retail sekitar 80% dan sisanya 
disumbang oleh unit simpan pinjam.
(doni)
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Membudayakan Partisipasi 
Masyarakat untuk Keberlanjutan 

Proses Pembangunan
D/h Sebuah Opini: Memimpikan Partisipasi Masyarakat Berkelanjutan

Selama ini terdapat bebe ra pa kecenderungan parti si pasi 
masyarakat seba gai proses pencarian le gi timasi terhadap suatu 

program, proyek ataupun konsep yang sudah diskenariokan oleh 
pemerintah. Mungkin tidak sepenuhnya semua pro ses pencarian 

legitimasi tersebut terjadi, tetapi beberapa kecenderungan 
tersebut terlihat dalam ketidakmampuan penyerapan masukan 

yang dihasilkan di tingkat desa/kelurahan ataupun klaster 
perencanaan ke tingkat perencanaan yang lebih tinggi.
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Hasil perencanaan di ting-
kat lebih bawah hanya 
menghasilkan wish list 
dibandingkan need list. 

Hasil usulan tersebut juga tidak 
terdokumentasi dan terdistribusi 
de ngan baik ke dinas-dinas teknis 
terkait (Najib dalam Winarso, dkk 
[2002]). Hal ini diperparah dengan 
adanya adu kepentingan di tingkat 
wakil rakyat. Tentu saja, hal ini kita 
harapkan dapat dieliminasi dengan 
adanya hubungan aspirasi, hubung-
an kontrol, dan hubungan pertang-
gungjawaban (Ahmad, 2002) yang 
lebih sehat antara masyarakat, per-
wakilan masyarakat dan pemerintah 
setempat.

Ketika proses partisipasi kita ha-
rap kan berlanjut serta menjadi ba-
gian dari budaya bangsa, budaya 
ke pemerintahan, dan budaya ma-
syarakat, maka ada beberapa hal 
yang harus kita lakukan. Partisipasi 
masyarakat harus menjadi bagian 
da ri perilaku dan kehidupan di se-
mua aspek. Hal ini, bukan untuk 
mengagungkan partisipasi, tetapi 
untuk membudayakan dan mema-
sukkan konsep partisipasi ke semua 
bidang dengan tanpa paksaan.

Satu hal yang bisa menjadi con-
toh adalah adanya klaster-klaster 
perencanaan di daerah. Klaster se-
bagai wadah aspirasi dan partisipasi 
memiliki korelasi positif dalam men-
didik masyarakat untuk menyampai-
kan pendapat, berdiskusi dan men-
ghargai pendapat orang lain. Usulan 
kebutuhan anggota klasterpun ter-
jaga dengan adanya pengawalan 
dari FEDEP ataupun BDS yang 
ber sangkutan ke tingkat yang lebih 
tinggi. Walaupun kadang tidak bisa 
tersampaikan semua keinginan, te-
tapi proses partisipasi dalam klaster 
perencanaan cukup mengubah pe-
rilaku masyarakat dalam berdialog 
menyampaikan aspirasinya.

Hal lain yang mungkin bisa dila-
kukan adalah memasukkan budaya 

partisipasi ke dalam kurikulum se-
kolah dari tingkat pendidikan teren-
dah sampai tertinggi. Sebenarnya 
budaya partisipasi sudah terwakili 
dalam beberapa konsep pembela-
jaran, seperti konstruktivisme dan 
student centre learning.

Banyak sekolah yang cukup ter-
buka mengadopsi konsep ini dan 
diharapkan dapat mencetak lulu-
san yang lebih terbuka pikirannya, 
lebih menghargai orang, dan lebih 
inovatif. Diharapkan dengan adanya 
budaya partisipasi di sekolah, ke-
tika mereka lulus dan masuk dunia 
nyata, mereka akan risih jika tidak 
menggunakan konsep partisipasi 
dalam pekerjaannya (tentu saja ha-
rus memperhatikan konteks peker-
jaan yang dimaksud).

Selain itu, pembudayaan parti-
sipasi bisa kita masukkan dengan 
menggunakan metode dakwah 
terhadap masyarakat relijius. As-
pek keyakinan akan memberi bing-
kai dan selanjutnya akan menjadi 
acuan tentang terhadap hakekat 
kehidupan. Hal ini akan menjadikan 
agama sebagai pemacu perubahan 
yang lebih baik dan bukan pendu-
kung status quo (Usman, 2004). 
Tentu metode dakwah yang dipilih 
harus dikaji lebih mendalam lagi, 
agar agama tidak dijadikan alat legi-
timasi saja. (*)

Wakhidah Kurniawati
Staf Pengajar Jurusan Peren-

canaan Wilayah dan Kota Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro.
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Oleh: Iyuk Wahyudi *)

Pemberdayaan masyarakat 
(community empowering) 
te lah menjadi istilah yang 
po puler di masyarakat kita, 

khususnya di kalangan social worker 
atau penggiat aktivitas sosial, baik 
skala korporat, lembaga, maupun 
perorangan. Pemberdayaan masy
arakat, atau istilah lain commu nity 
development (Comdev) merupa kan 
salah satu metode gerakan yang 
digunakan dalam menjalankan pro
gram pembangunan masyarakat, 
baik dalam aspek ekonomi, sosial 
budaya, pendidikan, kesehatan, 
atau kombinasi semua aspek terse
but. Merupakan sebuah antitesis 
da ri programprogram sosial yang 
selama ini lebih bersifat charity atau 
belas kasihan.

Program comdev yang baik se
yogyanya mampu mengakomodir 

ber bagai aspek yang berkembang 
dan dibutuhkan di masyarakat. Ma
sya  rakat memerlukan peningkatan 
kesejahteraan, namun juga berha
rap agar dalam pencapaian kese
jahteraan tersebut tidak mengor
bankan aspekaspek lain, seperti 
budaya, ke serasian lingkungan, dan 
jati diri sebagai bagian dari sebuah 
komunitas. Program comdev yang 
baik juga mampu memunculkan ber
bagai potensi khas masyarakat, dan 
mengembangkannya dengan diban
tu oleh sistem, alat, atau teknologi 
baru sehingga bernilai tambah tinggi.

Program Comdev juga dikatakan 
baik dan berhasil bila mana pro
gram tersebut tetap mampu berjalan 
secara berlanjut, mandiri, dan ber
kem bang, serta tidak bergantung 
la gi kepada anggaran, donatur, atau 
kalangan inisiator program itu sen
diri. Bilapun pada awal program ada 
peran serta donatur atau inisiator 

program, namun hal itu lebih bersifat 
stimulan (perangsang) dan inkubatif 
(penyiapan/pematangan). Ini berarti, 
masyarakat harus mampu menja
lankan programnya secara mandiri, 
menghasilkan keuntungan (income) 
dari kegiatannya, yang selanjutnya 
digunakan dikelola untuk keberla
njutan program tersebut dan tentu
nya untuk meningkatkan kesejahte
raan mereka. Kata kuncinya adalah 
bagaimana agar program comdev 
tersebut mampu mendampingi, me
ngenalkan  dan mengakseskan ma
syarakat kepada mekanisme pasar.

Bagaimana masyarakat bisa me
ng akses sumber daya modal, kete
rampilan dan keahlian, teknologi te
pat guna, dan tentunya akses pasar 
yang mampu menampung hasil ka
rya mereka secara berlanjut dan sa
ling menguntungkan. Untuk menca
pai masyarakat yang berdaya maka 
mereka harus bekerja (job), meng

Pembangunan Masyarakat
“Charity Versus Empowering”

Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan
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ha silkan (productive), berpendapa
tan (income),  menguntungkan (pro-
fit), bekerjasama atas dasar saling 
menguntungkan (networking), dan 
tentunya kuat menjaga komitmen 
(commitment).

Sejalan yang selalu dikemukan 
oleh Direktur Jenderal Pemberda
yaan Sosial Pemberdayaan Depar
temen Sosial RI, Prof. Dr. Gunawan 
Su modiningrat, dalam setiap ke
sempatan diskusi mengenai Rein
venting Departemen Sosial, bahwa: 
”pemberdayaan masyarakat akan 
berhasil bila mana program tersebut 
mampu mengangkat masyarakat 
mar ginal/miskin menjadi lebih sejah
tera dan bermartabat melalui strate
gi KUTABUNG, yakni: masyarakat 
mam pu dirangsang untuk bekerja 
(Kerja), didampingi sehingga hasil 
ker  janya menguntungkan bagi me
reka (Untung), dan dari keuntungan 
tersebut masyarakat dibina untuk 
belajar dan membudayakan diri 
me na bung (Tabung), dimana hasil 
dari tabungan tersebut pada akhir
nya nanti digunakan untuk mem
beli peralatan produksi (Investasi) 
guna peningkatan nilai tambah dan 
pening katan kesejahteraan mereka”. 
Me  mang benar bahwa tahapan itu 
memerlukan proses dan komitmen 
se mua pihak. Namun bagaimanapun 
jalan seperti inilah yang harus dilalui 
untuk mewujudkan pengenta san ke
miskinan yang sesungguhnya.

REALITAS PROGRAM CSR
Dalam beberapa dekade ter

akhir, ada banyak perusahaan kor
porat, baik swasta maupun milik 
pe merintah (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 dasar 
semangat filantrofis, sebagian lagi 
bersemangatkan kelaziman, dan se
ba gian lagi karena merasa bahwa 

pem berdayaan masyarakat adalah 
sebuah kewajiban bagi perusahaan 
yang telah ditetapkan  negara, se
perti yang dikuatkan dalam undang
undang terbaru, yakni UndangUn
dang RI No. 40 Th. 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, khususnya Bab 
V mengenai Tanggungjawab Sosial 
dan Lingkungan, dimana semua ba
dan hukum persero (Perseroan 
Ter batas) terutama yang bergerak 
disektor pengelolaan alam (natural 
resources) dan rentan terhadap ter
jadinya kerusakan lingkungan harus 
memiliki program comdev yang je
las, terarah, dan terukur.

Terlepas dari motif dan tujuan 
yang melatarbelakanginya, kita se
mua sepakat bahwa pembangunan 
masyarakat melalui metode pem
berdayaan (empowering) akan jauh 
lebih bermanfaat dan berpengaruh 
secara jangka panjang ketimbang 
programprogram yang sifatnya 
charity dan orientasi phisik semata. 
Pembangunan phisik memang ma
sih diperlukan, khususnya di wi layah
wilayah terpencil. Namun pembangu
nan masyarakat yang hanya sebatas 
itu tidak akan pernah bisa melahirkan 
sebuah masyarakat yang mandiri, 
berdaya, dan sejahtera.

Pola pembangunan masyarakat 
yang lebih banyak berbasis charity 
dan pembangunan phisik memang 
te rasa sederhana, mudah dalam pe
lak sanaan, dan juga ringan dalam 
pe laporan. Namun pola atau metode 
seperti ini dalam jangka panjang ha
nya akan merepotkan perusahaan. 
Karena bagaimanapun masyarakat 
akan terus berkembang, baik dari 
segi jumlah maupun kebutuhan dan 
tuntutan. Selagi perusahaan ada 
diantara kehidupan mereka, maka 
perusahaan akan terus dituntut un
tuk memberikan ”sumbangan dan 
bantuan” kepada mereka. Belum 
lagi bila dalam proses pembagian
nya dianggap tidak merata dan adil, 
maka yang terjadi akan muncul ge

jolakgejolak baru yang berpotensi 
merugikan perusahaan.

Hal ini akan berbeda bila upaya 
pembangunan masyarakat dilaku
kan melalui strategi pemberdayaan 
(empowering), dimana yang menjadi 
sasaran pertama dari program ini 
adalah mengubah paradigma dan 
spirit masyarakat, dari sifat malas, 
pasif, dan pasrah, menjadi penuh 
se mangat, motivasi, dan akhirnya 
tum buh keinginan dan semangat un
tuk bekerja. Untuk mewujudkan hal 
demikian diperlukan metode pen
dampingan masyarakat yang simul
tan, melibatkan berbagai kompeten
si, baik dari sisi ekonomi, sosiologi, 
teknis produksi, maupun budaya dan 
bahasa. Sebuah program yang me
mang cukup menantang, per lu kesa
baran, namun hasilnya akan sangat 
efektif dalam jangka panjang.

Bagi perusahaan yang sudah 
con cern terhadap strategi pem
berdayaan ini, seluruh dana dan 
kon sekuensi yang keluar untuk 
me wujudkan berbagai program 
pem berdayaan lebih dianggap se
bagai investasi yang sangat riil dan 
terukur. Sebab, bagaimanapun ke
berlanjutan eksistensi sebuah peru
sa haan tidak sekedar ditentukan 
oleh keuntungan yang terus mening
kat dari tahun ke tahun melalui efi
siensi dan peningkatan produktivi
tas. Justru yang tak kalah penting, 
dan ini bersifat faktor uncontrolable, 
adalah situasi kondusif berusaha 
dan hubungan yang harmonis an
tara perusahaan dengan lingkungan 
sekitar. Hubungan harmonis akan 
ter capai bila mana terjadi hubungan 
yang didasari oleh semangat ber
bagi, kebersamaan, dan tentunya 
sa ling menguntungkan. Tanpa ada
nya keharmonisan itu maka jangan 
harap eksistensi perusahaan akan 
bertahan lama.

Maka tidaklah mengherankan bi
la di beberapa perusahaan/korporat 
besar telah menempatkan persoa
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lan comdev ini dalam suatu divisi 
khu sus (divisi Corporate Social Res
ponsibility/CSR), dan tidak hanya 
se kedar unit kerja (Unit CSR seperti  
yang selama ini terjadi. Bahkan di 
beberapa perusahaan besar lain
nya terdapat direktorat yang khusus 
menangani berbagai program pem
berdayaan masyarakat dibawah 
Direktur CSR. Hal ini menandakan 
bahwa perusahaan/korporat sudah 
menganggap persoalan CSR seba
gai faktor penentu keberhasilan pe
rusahaan, dan tidak lagi hanya se
batas kerja sambilan atau pekerjaan 
yang sepele.

Mengintip Kisah Sukses CSR: 
Program CSR Yayasan Unilever In
donesia bagi Petani Kedelai Hitam 
di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Ada satu contoh program pem
berdayaan masyarakat yang bisa 
menjelaskan lebih konkrit atas opi
ni penulis di atas, yakni sebuah 
pro gram pemberdayaan yang me
libatkan ribuan masyarakat petani 
kedelai hitam di Kabupaten Bantul 
Yog yakarta, tepatnya di Kecama
tan Pundong dan Bangbanglipuro. 
Pro gram ini dimulai sejak 5 tahun 
yang lalu, dan hingga saat ini ma
sih terus berlangsung dan makin 
ber kembang. Desain program yang 
komprehensif, efek manfaat yang 
dirasakan oleh banyak anggota ma
syarakat, kemampuan program da
lam melibatkan multistakeholders, 
dan adanya  fakta bahwa program 
tersebut dapat berjalan secara ber
kelanjutan, menjadi alasan yang kuat 
bahwa layak dan relevan untuk dija
dikan benchmark dan bahan acuan 
untuk program pemberdaya an masy
arakat serupa di wilayah ma napun, 
termasuk di Sumatera Utara ini.

Salah satu produk unggulan PT 
Unilever Indonesia yang dijual ke 
pa saran dan menjadi idola banyak 
kaum ibu adalah Kecap Bango. Ke
cap ini salah satu bahan bakunya 
terbuat dari kedelai hitam. Biasa di

datangkan dari daerahdaerah sen
tra kedelai di Jawa Barat. Namun 
ka rena pasokan selama ini masih 
dari mencukupi, maka dibutuhkan 
sentrasentra kedelai hitam baru di 
beberapa daerah yang mungkin un
tuk dikembangkan. Beberapa dian
taranya di Propinsi D.I. Yogyakarta, 
Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Unilever Peduli Foundation 
(UPF), sebuah yayasan yang dimi
liki oleh PT Unilever Indonesia un
tuk menjalankan berbagai program 
CSRnya, berinisiatif untuk menco
ba mengajak, melatih, dan membina 
kelompokkelompok tani di berbagai 
daerah untuk menanam kedelai 
hitam. UPF Peduli menggandeng 
Fa kultas Pertanian UGM Untuk hal 
pendampingan teknis dan teknologi 
budidaya pertanian, termasuk pe
nyediaan bibit dan pupuk. Bebera
pa daerah yang akhirnya berminat 
untuk ikut serta dalam program ini 
tersebar di Kabupaten Nganjuk, 
Treng galek, Ngawi Jawa Timur, dan 
Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Petani dilatih dan didampingi 
oleh tim pendamping dari UGM me
ngenai tata cara penanaman yang 
baik, pemilihan bibit dan pupuk, 
wak tu menanam dan memupuk 
yang baik, hingga penanganan hasil 
panen dan pasca panennya. UPF 
memfasilitasi pinjaman natura ber
upa pupuk dan bibit serta alatalat 
pengolah hasil panen. Setelah pa
nen, hasilnya seluruhnya dibeli oleh 
bagian pembelian PT Unilever In
donesia, dengan harga dan standar 
kualitas yang telah disepakati saat 
awal tanam. Harga tersebut meru
pakan hasil kesepakatan Tripartid, 
antara Unilever, petani, dan UGM, 
untuk memastikan harga tersebut 
me nguntungkan semua pihak, baik 
petani maupun Unilever. Melalui 
mekanisme tersebut petani benar
benar diuntungkan karena adanya 
jaminan kepastian harga dan pasar 
dari korporat yang bonafid.

Selanjutnya UPF juga menggan
deng PT PNM (Persero), sebuah 
BUMN yang bergerak dalam bidang 
penguatan UMKM dan capasity buil
ding LKM sebagai mitra strategis da
lam program penguatan manajerial 
kelompok petani, pendirian dan ca
pasity building bagi koperasi petani. 
Koperasi yang semua anggotanya 
adalah petani kedelai ini dikemudian 
hari akan menjadi unit usaha milik pe
tani yang akan melakukan traksaksi 
bisnis langsung dengan Unilever, dan 
usaha lainnya, simpan pinjam bagi 
petani. Sehingga suatu ketika UPF 
memutuskan untuk menghentikan 
program (exit program) dan beralih ke 
daerah lain, maka ke berlanjutan ker
jasama antara petani dan PT Unilever 
tersebut akan tetap berjalan secara 
berkelanjutan, dan saat ini telah ber
jalan lebih dari 5 tahun.

Hikmah dari kisah sukses ini ada
lah bahwa pemberdayaan masya ra
kat memang harus dilakukan secara 
simultan, komprehensif, dan meli
batkan berbagai pihak dan kompe
tensi: Yayasan UPF, PT Unilever, 
UGM, dan PT PNM. Mungkin ada 
banyak kisah sukses lain yang te
lah dijalankan korporat dalam upaya 
memberdayakan masyarakat seki
tar. Tentunya dengan berbagai pola 
dan pendekatan yang berbeda. Se
lama masyarakat dengan program 
itu bisa diberdayakan, diuntungkan, 
sehingga mampu mandiri dan ber
kelanjutan, maka siapapun berhak 
untuk menjadikannya sebagai kisah 
sukses. Masyarakat yang telah ber
daya itu akan menjadi garda terde
pan dan menjadi pihak paling efektif 
untuk mendukung eksistensi dan 
kelangsungan korporat. Semoga.

(*) Penulis adalah penggiat CSR 
dan saat ini menjabat Kepala Seksi 
Jasa Manajemen dan Kemitraan PT 
PNM Medan.

Tulisan ini telah diterbitkan Koran 
ANALISA Medan, 21 Oktober 2008
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Bapemas Tuntas Adakan Orientasi 
Program Jalin Matra PFK

Program Jalin Matra 
Pe nanggulangan Fe-
minisasi Kemiskinan 
(PFK) mempunyai sa-

saran Ke pala Rumah Tangga 
Perempu an (KRTP) dengan sta-
tus kesejahteraan 1 – 10% te-
rendah (Desil 1). Di tahun 2015 
tercatat sebanyak 14.435 KRTP 
menjadi sasaran penerima ban-
tuan dana program Jalin Matra 
PFK. Adapun sasaran tersebut 
terbagi ke dalam 411 desa, 231 
kecamatan, 29 kabupaten se 
Jawa Timur.

Sasaran tahun ini terbilang 
cukup banyak, mengingat tinggi-
nya jumlah KRTP di Jawa Timur. 
Diharapkan melalui optimalisasi 
TP-PKK dalam Program Jalin 
Matra Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan agar dapat 
benar-benar secara riil memeca-
hkan permasalahan problemati-
ka kemiskinan yang berwajah 
pe rempuan di tingkat keluarga 

di Jawa Timur ini.
Kali ini jumlah peserta orien-

tasi terbilang cukup banyak. Ter-
catat peserta orientasi pengelola 
Jalin Matra PFK 2015 sendiri 
berjumlah 2.316 Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) 
yang terbagi menjadi 12 angka-
tan dari 411 desa, 231 kecama-
tan, 29 kabupaten se Jawa Ti-
mur. Seperti halnya angkatan I 
dengan peserta berjumlah 188 
orang yang berasal dari Kabupa-
ten Pacitan, Ponorogo, Magetan 
dan Ngawi. Orientasi bertempat 
di Hotel Crown Victoria Jl. Su-
priadi No. 41 Tulungagung pada 
26 - 28 April 2015.

Sementara di bulan Mei, 
Orien tasi dilanjutkan dengan 
ang katan II dengan peserta 
186 orang yang berasal dari 
Ka bupaten Trenggalek, Tulung-
agung dan Blitar. Bertempat di 
Hotel Crown Victoria Jl. Supriadi 
No. 41 Tulungagung, pada 28-

30 April 2015. Angkatan ke-III 
dengan peserta orientasi 193 
orang yang berasal dari Ka bu-
pa ten Pamekasan dan Sume-
nep. Orientasi bertempat di Ho-
tel Selecta Jl. Gajahmada Ds. 
Jun rejo Kec. Bumiaji, Kota Batu, 
selama 3 hari dari tanggal 7 – 9 

Panitia Penyelenggara 
Orientasi Pengelola 
Program Jalin Matra 
Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan 
Bapemas Provinsi Jawa 
Timur tahun 2015 telah 
menyelesaikan tahap 
orientasi. Orientasi 
ini dilaksanakan 
dengan metode 
partisipatorisandrogogi, 
di mana peserta 
sosialisasi memperoleh 
pemahaman 
dari narasumber 
untuk kemudian 
mendiskusikan berbagai 
topik dengan menggali 
peran aktif peserta 
untuk mengungkapkan 
pendapat berdasarkan 
pengalaman pribadi 
masing-masing. 

Drs. Zarkasi, M.Si., Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur dalam 
sambutannya pada acara Orientasi Pengelola.
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Mei 2015.
Satu hari kemudian Angkatan 

IV dengan peserta berjumlah 195 
orang yang berasal dari Kabupa-
ten Sampang dan Pamekasan 
juga melaksanakan orientasi, 
bertempat di Hotel Selecta, Jl. 
Ga jahmada, Ds. Junrejo, Kec. 
Bu miaji, Kota Batu, pada 10 - 12 
Mei 2015. 

Sementara Kabupaten Kediri, 
Madiun dan Nganjuk tergabung 
di angkatan V dengan total pe-
serta 192 orang. Orientasi ber-
tempat di Hotel Yusro Restaurant 
dan Conventions Jl. Soekarno-
Hatta No. 25 Jombang. Orientasi 
berlangsung 3 hari mulai 12 - 14 
Mei 2015. Sedangkan angkatan 
VI terdiri dari Kabupaten Ngan-
juk, Jombang dan Mojokerto. 
Pe serta berjumlah 200 orang 
dan orientasi  bertempat di Hotel 
Yusro Restaurant dan Conven-
tions, Jl. Soekarno-Hatta No. 25 
Jombang. Orientasi berlangsung 
sejak 22 - 24 Mei 2015.

Kabupaten Jember, Banyu-
wa ngi dan Bondowoso juga ter-
gabung dalam satu angkatan, ya-

kni angkatan VII dengan peserta 
197 orang. Orientasi bertempat 
di Hotel Panorama Jl. KH. Agus 
Sa lim No. 28 Jember, pada 4 - 6 
Mei 2015. 

Sementara angkatan VIII ber-
jumlah 200 orang yang berasal 
dari Kabupaten Probolinggo dan 
Pasuruan, bertempat di Hotel 
Uta mi Jl. Juanda, Kab. Sidoarjo, 
pada 28 - 30 Mei 2015. Sedang-
kan Kabupaten Mojokerto dan 
Gre sik tergabung di angkatan IX, 
dengan peserta berjumlah 192 
orang. Orientasi dilaksanakan di 
Hotel Yusro Restaurant dan Con-
ventions Jl. Soekarno-Hatta No. 
25 Jombang pada 7 – 9 Juni 2015. 

Angkatan X berjumlah 198 
orang yang berasal dari Kabu-
paten Lamongan, Gresik dan 
Bangkalan. Sementara kegiatan 
bertempat di Hotel Yusro Restau-
rant dan Conventions Jl. Soekar-
no-Hatta No. 25 Jombang sejak 
9 - 11 Juni 2015. Sedangkan Ka-
bupaten Malang, Lumajang dan 
Situbondo tergabung di angkatan 
XI dengan peserta berjumlah 198 
orang. Kegiatan bertempat di Jl. 

Gajahmada, Ds. Junrejo, Kec. 
Bumiaji, Kota Batu, pada 11 - 13 
Juni 2015. 

Yang terakhir angkatan XII 
berjumlah 177 orang yang bera-
sal dari Sidoarjo, Tuban dan Bo-
jonegoro. Kegiatan dilaksanakan 
di Jl. Trunojoyo No. 7 Kec. Batu, 
Kota Batu, pada 14 - 16 Juni 
2015. Setelah berakhirnya orien-
tasi pengelola Jalin Matra PFK 
kali ini masih ada tahapan sela-
njutnya yang harus dilalui.

Untuk tahun 2015 pro-
gram bantuan dana Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi Ke-
miskinan belum sampai ke tahap 
pencairan dana. Adapun pene-
rima bantuan dana Jalin Matra 
PFK tahun 2014 salah satunya 
adalah Nawati dan Agus Saputra, 
warga Desa Karang Bayat, Keca-
matan Sumberbaru, Kabupaten 
Jember. Bantuan digunakan un-
tuk pembelian peralatan pertu-
kangan kayu. Sedangkan Mina, 
warga Desa Yosorati, Kecamatan 
Sumberbaru,  Kabupaten Jember 
menggunakan bantuan untuk ju-
alan rujak dan nasi. (mar)

18 Edisi Juni 2015 
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Warga di 12 desa di 
Kabupaten Paci
tan mendapatkan 
bantuan Jalan Lain 

Menuju Mandiri dan Sejahtera (Ja
lin Matra) yang diluncurkan oleh 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Timur. Jalin Matra yang di
terima oleh warga di 12 desa di 
Pacitan terdiri dari tiga program 
unggulan, yakni Bantuan Rumah 
Tangga Sangat Miskin (BRTSM), 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan 
program Penanggula ngan Keren
tanan Kemiskinan (PK2).

Untuk program BRTSM, seba
nyak 117 kepala keluarga (kk) di 
lima desa di Kecamatan Kebon
agung, yak ni desa Sidomulyo, 
de sa Mantren, desa Worawari, 
desa Gembuk dan desa Punjung. 
Bantuan berupa uang Rp 2,5 juta 

tersebut diterima KK untuk men
cukupi kebutuhan rumah tangga 
dan pengembangan usaha.

Sementara, untuk program fe
mi nisasi kemiskinan ditujukan 
mem bantu KK perempuan yang 
di terima 100 KK perempuan di 
de sa Sudimoro (Kecamatan Sudi
mo ro) dan desa Kalikuning dan 
Jatigunung (Kecamatan Tulakan) 
berupa uang Rp 2,5 juta.

Untuk program Penanggula ng
an Kerentanan Kemiskinan (PK2), 
Pacitan mendapatkan bantuan da
ri program ini untuk empat desa 
yai tu desa Jetiskidul, desa Jetis 
lor, desa Sawahan dan desa Pa
kisbaru, yang nantinya akan di
kelola oleh BUMDes (Badan Usa
ha Milik Desa)setempat. Di Jatim, 
target PK2 sasarannya 1.000 desa 
dan 1.000 BUMDes. Pada tahun 

2015 ini direncanakan pilot proyek 
dengan sasaran 147 desa.

Dalam penjelasannya bebera
pa waktu lalu, Gubernur Soekar
wo menganggarkan Rp 100 miliar 
yang mulai dijalankan Tahun 2015 
sampai 2019. Ia mengatakan, 
pada tahun lalu telah dilaksana
kan pilot proyek bagi 3.309 kepa
la rumah tangga perempuan dan 
tahun 2015 direncanakan 14.655 
kepala rumah tangga perempuan.

“Tujuannya, membantu men
do rong ketahanan sosial ekonomi 
kepala rumah tangga perempuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dasar, dan memotivasi berusaha 
(need for achivement) dan ke
mampuan (litle skill) dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraannya,” 
papar pria yang akrab disapa 
Pakde Karwo, kala itu. (*)

Warga di 12 Desa di Pacitan
Dapatkan Bantuan Jalin Matra

dari Pemprov Jatim

net



20 Edisi Juli 2015 GEMA DESA20 Edisi Juni 2015 

Sekdaprov Jatim. Ahmad 
Su kardi minta pemerin-
tah kabupaten dan kota 
mendukung program 

Jalin Matra (Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera). Caranya 
dengan meng alo kasikan angga-
ran untuk ikut menangani rumah 
tangga sasaran di luar program 
Jalin Matra.

“Program Jalin Matra telah di-
sepakati dan ditandatangani gu-
bernur ber sama bupati dan wali-
kota se Ja tim tentang dukungan 
pendampi ng an dan pengaloka-
sian dana program Jalin matra 
Provinsi Jatim Ta hun 2014-2018,” 
kata Sukardi, Se nin (20/4/2015).

Menurutnya, program tersebut 
sebagai bentuk implementasi visi 
dan misi Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) 2014-2019 yaitu Jawa Ti-
mur Lebih sejahtera, berkeadilan, 
mandiri, ber daya saing, dan berak-
hlak dan dengan misi Makin mandiri 
dan Sejahtera Bersama wong Cilik. 
Serta mencanangkan tiga kegiatan 

ung gul an program yakni, program 
Jalin Matra Bantuan rumah tangga 
sangat Miskin (RTSM), Jalin Ma-
tra Penanggulangan Feminisasi 
kemiskinan (PFK) dan Jalin Matra 
Penanggu la ngan kerentanan ke-
miskinan (PK2).

Program Jalin Matra merupa-
kan program yang didesain se-
cara khusus dan inklusif bagi ma-
syarakat yang belum beruntung 
secara ekonomi, sosial budaya. 
Berdasarkan Basis Data Terpadu 
(BDT) Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) pro gram per lindungan 
sosial tahun 2011 dengan status 
kesejahteraan tersendah.

Oleh karenanya, Pakde Karwo 
da lam mengurus masalah  kemisk-
inan merupakan amanah yang 
Pancasila dan UUD 1945 yang 
dibeban kan kepada negara. Komit-
men kuat dari negara dan pemerin-
tah untuk mengurus kemiskinan 
menjadi symbol sekaligus spirit 
baru rumah tangga miskin dan ra-
kyat bahwa negara turut hadir da-

lam penanggulangannya.
“Penanggulangan kemisk-

inan men jadi prioritas utama 
pembangunan Jawa Timur. Hal 
tersebut merupakan rencana stra-
tegis yang dijanjikan Gubernur 
Jawa Timur yang telah menunju-
kan konsistensinya terhadap ko-
mitmen keberpihakan kepada 
masyarakat yang lemah dan be-
lum beruntung yang disimbolkan 
dengan ikon 'wong cilik',” jelasnya.

Menurutnya, sepanjang perio-
de 2009-2014, pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi maupun pe-
merintah kabupaten/kota te lah 
dilaksanakan berbagai program 
penanggulangan kemiskinan 
multi sektoral dan multi dimen-
sional. Pada tahun 2009 pen-
duduk miskin di Jatim sejumlah 
6.022.590 (16,58%) menurun 
pada September 2014 menja-
di 4.748.420 jiwa (12,28%) ini 
berarti selama kurun waktu lima 
tahun telah menjadi penurunan 
sejumlah 1.274.170 jiwa (4,40%). 
(*)

Pemprov Minta Dukungan
Kabupaten Kota Sukseskan Jalin Matra

net
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Profil 
UPKu

Unit Pengelolaan Keuangan (UPKu) salah satunya, merupa-
kan hasil dari kinerja pemerintah melalui Badan Pemberday-
aan Masyarakat dalam menggerakkan masyarakat untuk bisa 
memberdayakan potensi yang mereka miliki menuju keman-

dirian.
UPKu Bina Sejahtera pun telah membuktikannya, dengan didukung 

kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan Desa Mojorejo, Kecamatan 
Kawedanan, Kabupaten Magetan, UPKu Bina Sejahtera memfasilitasi war-
ga Desa Mojorejo yang membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha.

“Tujuan kami tidak lain sebagai penyokong kebutuhan masyarakat, 
sejalan dengan visi misi Jawa Timur dalam upaya pengentasan 

kemisk inan dengan memberi kesempatan berkarya 
kepada mereka yang mau hidup man-

diri dan sejahtera,” papar Puniran, 
Ketua UPKu Bina Sejahtera.

Adapun beberapa 
kegiatan warga Desa 
Mojorejo antara lain 

produksi kerupuk (home 
industry), petani tebu, pe-

ternakan ayam/puyuh, peternak 
sapi, peternak lele, perusahaan me-

bel, jasa tukang, jasa mesin bajak, per-
tanian (tanam padi kacang dan jagung).

Semua kegiatan tersebut telah 
mengantar UPKu Bina Sejahtera menjadi 
salah satu pemenang UPKu Berhasil 2011 
karena mampu menyerap tenaga kerja di 

wilayah Desa Mojorejo. “Nah, keberadaan 
UPKu ini adalah supaya masyarakat yang menjalankan 

usahanya bisa memanfaatkan UPKu Bina Sejahtera untuk me-
menuhi kebutuhan modal dengan mengajukan pinjaman uang,” 
terang Wahar, Bendahara UPKu Bina Sejahtera kepada Gema 
Desa.

Dalam perjalanannya, UPKu Bina Sejahtera juga mela-
kukan berbagai kegiatan sosial. Pada tahun 2013 misalnya, 

UPKu Bina Sejahtera,
Bina Anggota Menuju Sejahtera

Keberadaan lembaga keuangan kini merebak bak kacang goreng. Selain atas 
nama swasta, juga tidak sedikit yang terbentuk dari program pemerintah. Hal 

tersebut tidak lain merupakan upaya dalam mengentaskan kemiskinan.

Sugeng, anggota UPKu Bina Sejahtera
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Profil 
UPKu

UPKu Bina Sejahtera telah merea
lisasikan jambanisasi untuk masy
arakat kurang mampu yang ada di 
wilayah Desa Mojorejo. “Ada seki
tar 38 rumah yang kami pilih untuk 
dilakukan jambanisasi dengan dana 
dari Pemprov Jatim sebesar 25 juta 
rupiah,” papar Wahar.

Tidak hanya itu, UPKu Bina Se
jahtera juga merehabilitasi  satu 
rumah dengan dana sekitar 3 juta 
rupiah, pembagian sembako, untuk 
pembenahan jalan UPKu berparti si
pasi sebanyak 10 juta rupiah, pem
buatan saluran air di sepanjang jalan 
dari UPKu 10 juta rupiah, penyemiran 
jalan 3 juta, pengecoran jalan 100 
meter jalan 7.596 ribu dari UPKu. 
“Semua itu diambilkan bagian dari 
SHU setiap tahun yang sudah masuk 
pos dana untuk membangun desa 
yaitu sebesar 5%,” kata Puniran.

Wahar menambahkan untuk 
pembagian SHU yang diperoleh 
UPKu Bina Sejahtera adalah 30% 
pemupukan modal, 5% cadangan ri
siko, 20% pengurus, 5% pendidikan/
pembinaan, 10% dana pembangu

nan desa, 10% untuk pengawas dan 
pembina, 10% sosial, 10% untuk 
Pokmas.

“Dana sosial adalah untuk war
ga Desa Mojorejo yang sedang di
rundung kesusahan, kami sisihkan 
untuk meringankan beban mereka, 
ketika ada yang meninggal maka ke
luarga si meninggal mendapat san
tunan sebesar 150 ribu dari UPKu 
Bina Sejahtera, sedangkan dana 
pem bangunan dari UPKu diberi
kan kepada pemerintah desa untuk 
mendukung kegiatan pembangunan 
desa, ” jelas Puniran.

UPKu Bina Sejahtera memiliki 23 
Pokmas dengan total 280 anggota. 
Puniran mengatakan pembentukan 
pokmas dibagi berdasarkan RT. “Ja
di lebih mudah untuk memantau dan 
ketika akan mengajukan pinjaman 
pun otomatis sudah dengan peng
antar dari RT karena masingmasing 
pokmas diketuai oleh masingma
sing ketua RT,” ungkapnya.

UPKu Bina Sejahtera mengupa
ya kan kemudahan terhadap anggo
tanya dengan menetapkan jasa 

UPKu BINA SEJAHTERA

Desa Mojorejo, Kecamatan 
Kawedanan, Magetan
Didirikan 7 Juni 2003
Nomor: 
422.I/078/413.430.1.22/03

SUSUNAN PENGURUS
Ketua: Puniran
Sekretaris: Sunardi
Bendahara: Wahar
Pengawas: 
1. Sudarwati, SE.
2. H. Achmad Sumali
3. Parlan

Pengurus UPKu Bina Sejahtera, Desa 
Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, 
Magetan.
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ha nya sebesar 1% agar tidak mem-
beratkan. “Juga tanpa jaminan, ha-
nya fotokopi KTP. Dan bersyukur 
hingga kini berjalan lancar tanpa 
ada kendala berat,” kata Puniran.

UPKu Bina Sejahtera pernah 
meraih UPKu Terbaik III berdasar-
kan evaluasi UPKu Berhasil Tahun 
2011 oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur, 
mendapatkan uang pembinaan se-
besar 25 juta rupiah.

Selama 12 tahun berjalan UPKu 
Bina Sejahtera tentu telah menda-
patkan kepercayaan dari anggota-
nya. Faktor lain bisa bertahan hing-
ga kini, berkat kegigihan pengurus 
dalam menjalankan UPKu ini. Per-
saingan lembaga penyedia modal 
seperti PNPM, Kopwan, BKD belum 
lagi perbankan. 

“Semua lembaga keuangan di-
harapkan sebagai jalan dari pro-
gram pemerintah untuk memudah-
kan masyarakat yang membutuhkan 
modal dan bisa mendapatkannya 
secara mudah dengan jasa ringan 
dan terjangkau. Nah, tinggal bagai-
mana masyarakat dan masing-ma-
sing pengurus lembaga keuangan 
tersebut yang bisa mempertahan-
kan dengan strategi masing-masing 
tentunya,” pungkas Wahar.

“Dengan jasa kecil namun tidak 
sembarang memberikan pinjaman. 
Bahkan meskipun ada yang memin-
jam 8 juta namun lancar pembayar-
annya itu lebih baik daripada mem-
berikan pinjaman kepada mereka 
yang hanya 1 juta namun menga-
lami kesulitan dalam pengembalian-
nya,” imbuhnya.

Salah satu anggota dan juga na-
sabah UPKu Bina Sejahtera memiliki 
usaha produksi kerupuk. Pria asal 
Sragen, Jawa Tengah ini mulai usa-
hanya sejak 1983. Sugeng menjalani 
usahanya dengan memperkerjakan 
11 orang tenaga kerja. Ia mengaku 
setelah ada UPKu Bina Sejahtera, 
ketika sedang membutuhkan uang 
bisa segera mengajukan pinjaman 
dan prosesnya pun tidak berbelit.

“Saya warga RT 13, tergabung 
dalam Pokmas juga. Mengajukan 
pinjaman di UPKu Bina Sejahtera ti-
dak lah susah, karena memang apa 
yang diupayakan oleh UPKu adalah 
untuk kesejahteraan anggota. Pa-
ling besar pernah saya pinjam sebe-
sar 5 juta dan tidak ada kendala juga 
dalam pengembaliannya,” ungkap 
Sugeng. (hpy)

Ternak sapi, salah satu unit usaha anggota UPKu Bina Sejahtera.
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Kembang 
Desa

“
Sebagai ibu yang memi-
liki kesibukan lain di luar 
rumah, sudah sejak semula 
saya berkeluarga sehingga 

sudah biasa melihat ibunya 
sibuk dengan kesibukannya. 
Namun saya tegaskan ke-
pada diri sendiri agar tidak 
meninggalkan kewajiban 
sebagai seorang ibu,” kata 

ibu dua anak itu.
Sudarwati mengaku kelu-

arganya mendukung apa yang 
dipilihnya. Menjadi seorang Ke-
pala Desa apalagi. “Ini bukan pe-
kerjaan, melainkan pengabdian,” 
ungkapnya seraya tersenyum.

Sebelum mendapatkan ama-
nah sebagai Kepala Desa Mo-
jorejo, Kecamatan Kawedanan, 
Kabupaten Magetan, Sudarwati 

“Menjadi Perangkat Desa 
Itu Pengabdian”

Sudarwati, SE., Kepala Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Magetan

Kembang
Desa

Menjalani karir sekaligus 
peran sebagai seorang ibu 

tentu bukan hal yang mudah. 
Namun bagi Sudarwati, 

perempuan asal Magetan ini 
memiliki dua peran sekaligus 
adalah sebuah pilihan hidup 

yang penuh tantangan.
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Kembang
Desa

bekerja di PT. BPR “Ekadharma 
Bhinaraharja” Kabupaten Ma-
getan. “Entah, tiba-tiba saja ada 
keinginan mengabdikan diri ke 
masyarakat, karena memang 
jika untuk niat mencari pengha-
silan yang besar ya tidak dari ini, 
apalagi hanya setingkat wilayah 
desa,”  jelas Sudarwati.

Menghadapi masyarkat desa 
yang berbagai karakter men-
gharuskan Sudarwati memaha-
mi apa yang mereka inginkan. 
“Menghadapi warga desa tentu 
berbeda ketika bersosialisasi di 
lingkungan kerja seperti perusa-
haan atau instansi,” ucapnya.

“Dari saya pribadi harusnya 

memahami apa saja yang di-
inginkan masyarakat, dengan 
melakukan pendekatan secara 
khusus, misal saya ketika be-
rangkat kerja tidak dengan jalur 
yang sama menuju kantor setiap 
harinya, bisa muter terlebih da-
hulu untuk bisa bertemu dengan 
masyarakat yang kadang se-
dang kumpul membeli sayur atau 
berkegiatan lain. Nah, dengan 
begitu saya bisa ikut nimbrung 
meskipun sekadar menyapa ke-
mudian ngobrol. Dari situ tahu 
uneg-uneg apa saja yang ada di 
masyarakat,” papar Sudarwati 
antusias.

Berbicara mengenai UPKu 

yang kini menjangkau seluruh 
pelosok desa, Sudarwati me-
negaskan keberadaan UPKu 
merupakan kepedulian pemerin-
tah untuk terus mengentaskan 
kemiskinan. “UPKu yang ada di 
Desa Mojorejo ini, UPKu Bina 
Sejahtera, sudah ada sejak 
2003 dan begitu besar manfaat-
nya bagi warga Desa Mojorejo. 
Semoga pengabdian para pen-
gurus UPKu juga mampu mem-
bawa perkembangan yang baik 
untuk UPKu Bina Sejahtera dan 
anggotanya, serta kesejahteraan 
bagi Desa Mojorejo tentunya,” 
tutup Sudarwati penuh keya-
kinan. (hpy)

Kepala Desa beserta UPKu Bina Sejahtera dan anggotanya.
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Teknologi
Tepat Guna

Sampah organik yang dijadi
kan pupuk kompos selama 
ini kebanyakan masih be
rasal dari tumbuhan, pada

hal sampah dapur  pun bisa diman
faatkan. Cangkang telur misalnya, 
ternyata bisa diubah menjadi pupuk 
kaya kalsium.

Lima mahasiswa ITS menawar
kan kontribusinya untuk memperbai
ki pengelolaan sampah tersebut me
la lui Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) 2015 ini. Diawali dengan 
adanya ketertarikan lima mahasis
wa Fakultas Teknologi Industri (FTI) 
yang terdiri dari Niki Entruly, Aisyah 
Dewi Muthi’ah, Lintang Delia Putri, 
Redhian Yoga Putranto dan Moch 
Ilham Riswanda tersebut terhadap 
program Eco Campus di ITS yang 
akhirnya berbuah sebuah karya. 
Dengan judul karya FOREGGS 
yak ni Mesin Pembuat Water-Soluble 
Calcium sebagai Solusi Pengelo
laan Limbah.

FOREGGS sendiri merupakan 
mesin pengolah limbah cangkang 
te lur menjadi water soluble calcium 
yang berguna untuk pertumbuhan 
ta naman. Sistem kerjanya ada dua, 
yakni sistem kerja penggilingan kopi 
sebagai penghancur cangkang dan 
heater sebagai pengering cangkang 
telur. FOREGGS ini dibuat untuk 
membantu dalam pengolahan lim
bah cangkang telur dan hasilnya 
yang berupa water soluble calcium 
dapat menjadi suplai nutrisi kalsium.

Diceritakan, awalnya, ada dua 
program Eco Campus yang mem
buat Niki dan kawankawan tertarik 
untuk mengevaluasi. Pertama yaitu 
composting center dan yang kedua 

urban farming. Program composting 
center adalah program yang dituju
kan untuk mengolah sampah dari 
kegiatan akademik dan non aka
demik yang ada di lingkungan ITS. 
“Namun sampah dapur organik yang 
ada di lingkungan ITS seperti kantin 
ITS, masih belum dimaksimalkan 
selama ini,” ujar Niki.

Salah satu sampah dapur orga
nik yang ada di lingkungan ITS 
ada lah cangkang telur. Padahal 97 
per sen kandungan kalsium dalam 
cangkang telur berpotensi menjadi 
bahan untuk meningkatkan ketaha
nan tanaman terhadap penyakit layu 
Fusarium. Selain itu, kandungan 
kal sium dalam cangkang telur da
pat dimanfaatkan untuk membantu 
pertumbuhan tanaman, seperti padi 
dan tomat.

Sehingga karya ini juga berman

faat untuk program ITS Eco Campus 
Urbang Farming. Urban farming ada
lah program yang memanfaatkan se
jumlah lahan kosong di lingkungan 
kampus ITS untuk ditanami tana
man organik. Salah satunya adalah 
tomat. Kebutuhan kalsium ta naman 
tomat tersebut nantinya dapat di
penuhi dengan hasil pengolahan 
cangkang telur yang kaya kalsium.

Karya ini pun menuai pujian, men
urut pihak pengelola ITS Urban Far
ming, alat tersebut berpotensi megu
rangi biaya pengeluaran pupuk di ITS 
Urban Farming dan membantu pe
ningkatan kualitas produk. “Ke depan, 
apabila nantinya dapat menggandeng 
sentra makanan di sekitar ITS untuk 
pegumpulan cangkang telur, maka di
harapkan semakin banyak pihak yang 
dapat diuntungkan dari produksi wa
ter soluble calcium ini,” tukasnya. (*)

Cangkang Telur Pun 
Jadi Pupuk Kaya Kalsium

Mahasiswa ITS memamerkan mesin pengolah limbah  'FOR-EGGS'.
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Warta

Pemerintah Kabupaten Sam-
pang, Pulau Madura, Jawa 
Timur, tahun 2015 ini me-
nerima kucuran dana desa 

Rp 58,3 miliar dari pemerintah untuk 
180 desa di wilayah itu.

“Tapi kami belum mengetahui 
secara pasti mulai kapan anggaran 
itu dicairkan, karena sampai saat 
ini belum ada informasi lebih lanjut 
dari pemerintah pusat,” kata Kepala 
Bidang Kelembagaan Desa pada 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Sampang Wasaton di 
Sampang, Minggu (31/5).

Masing-masing desa, akan 
mendapatkan dana antara Rp 350 
juta hingga Rp 750 juta, tergantung 
jumlah penduduk dan luas wilayah. 
Ia menjelaskan, sesuai rencana, 
pencairan dana itu pada April 2015 
dan akan ditransfer secara langsung 

ke rekening masing-masing desa 
yang ada di Kabupaten Sampang.

“Dari Bappemas Pemdes Sam-
pang juga telah menyerahkan ran-
cangan Peraturan Bupati terkait 
pengelolaan dana desa ini sebagai 
panduan alokasi dana tersebut,” ka-
tanya.

Menurut Wasaton, alokasi dana 
desa dari pemerintah pusat itu, se-
bagai implementasi dari Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang mer-
upakan penjabaran dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa.

Tahun ini pemerintah pusat men-
galokasikan dana pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara Peru-
bahan (APBNP) 2015 sebesar Rp  
20, 766 triliun untuk seluruh Kabu-
paten/Kota. Dari jumlah itu, alokasi 

dana desa untuk Pulau Madura, 
Jawa Timur, sebesar Rp 286,403 
miliar.

Perinciannya, untuk Kabupaten 
Sumenep sebesar RP9 4,8 miliar, 
Pamekasan Rp 54 miliar, Sampang 
sebesar Rp 58,3 miliar dan untuk 
Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 
79,1 miliar. Ketua Komisi I DPRD 
Sampang Moh Hodai mengatakan, 
pihaknya telah meminta semua wa-
kil rakyat berperan aktif melakukan 
pemantauan pemanfaatan dana 
desa itu, agar tepat sasaran.

“Selain agar tepat sasaran, hal 
ini juga dimaksudkan agar peng-
gunaan dana desa itu juga tidak 
dipolitisir, dalam artian masyarakat 
memahami secara langsung ba-
hwa dana itu memang untuk desa 
yang diperuntukkan bagi kemajuan 
pembangunan desa,” katanya. (*)

Pemkab Sampang 
Terima Dana Desa Rp 58,3 Miliar
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Ginza, Tokyo
Terletak di area elit di kota Tokyo, Ginza merupakan 

salah satu area permbelanjaan mewah di dunia. Area ini 
adalah area paling terkenal di Tokyo. Harga sewa lahan 
di sini sekitar US$ 984 (sekitar 11,1 juta) per square feet. 
Area ini menjadi pusat dari berbagai depatment store, 
butik dan restaurant. Ginza juga merupakam area yang 
tingkat kepadatan butiknya sangat tinggi. Di sini, Anda 
dapat menemui butik Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, 
dan lain sebagainya. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 
12.00 hingga 17.00 waktu setempat, jalan utama di Ginza 
ditutup sehingga memungkinkan pejalan kaki bebas ber-
lalu-lalang di jalan itu.

Jika Anda termasuk seorang yang tak pusing untuk menguras saku membeli barang-
barang fashion dari label-label ternama, tentang tempat-tempat terbaik untuk belanja 

item fashion mewah ini, dapat menjadi referensi. Lima area perbelanjaan berikut 
ini memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Karena harga sewa tanah dan 

bangunan yang sangat mahal, hanya merek-merek mewah yang terdapat di area-area 
itu. Di daerah-daerah tersebut juga terdapat real estate super-mahal dan restoran-
restoran fine dining. Jelas tempat-tempat berikut ini menarik warga dunia kelas VIP 

untuk bertandang dan menghamburkan uang mereka di area-area eksklusif itu.

Kota Belanja Mahal Dunia

Ensiklopedia

New Bond, London

New Bond Street adalah tempat belanja 
utama di London bagian barat. Area belanjan 
ini sudah terkenal sejak akhir abad ke-18. Ter-
letak di antara Oxford Street dan Piccadilly, 
The Bond Street terbentang dari utara ke se-
latan Mayfair. Bagian selatan adalah Old Bond 
Street dan bagian utaranya adalah New Bond 
Street. New Bond Street juga merupakan area 
real estate termahal di dunia dengan harga 
sewa per square feet US$ 1047 (sekitar 11,8 
juta). Armani, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, 
Polo Ralph Lauren, Prada, Chanel, Gucci, 
Dior, Calvin Klein dan lainnya dapat ditemukan 
di sini. 
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Ensiklopedia

Causeway Bay, Hongkong
Sejak tahun 2012, Causeway Bay meng-

geser posisi Fifth Avenue sebagai pusat per-
belanjaan termahal di dunia. Harga sewa lahan 
per square feet di area ini mencapai US$ 3000 
(sekitar Rp 34 juta). Dikenal juga dengan nama 
East Point, Cause Bay terkenal dengan mal-mal 
dan department stores bertingkat. Contohnya 
adalah department store Sogo yang memiliki 
13 tingkat. Berbeda dengan pusat perbelanjaan 
lainnya, mal, department store dan butik-butik di 
sini buka hingga lewat tengah malam.

Avenue des Champs-Elysees, Paris
Paling terkenal sebagai pusat fashion dunia dan 

kota paling romantis, Paris adalah kota yang harus 
dikunjungi untuk berlibur dan berbelanja. Avenue 
des Champs-Elysees, Paris adalah salah satu area 
perbelanjaan paling dikenal di dunia. Jalan tersebut 
dihiasi oleh berbagai cafe, butik-butik mewah, dan 
pohon horse-chestnut yang cantik di sisi kiri dan 
kanan jalan. Champs-Elysees adalah tempat dari 
monumen-monumen bersejarah Prancis seperti Pla-
ce de la Concorde dan Arc de Triomphe. Tempat ini 
adalah tempat yang tepat untuk bermewah-mewah. 
Anda dapat menyusuri jalan ini dan menemukan 
Louis Vuitton, Hugo Boss, Benetton dan sederet la-
bel fashion mewah lainnya di tempat ini.

Fifth Avenue, New York
Area antara 49th Street dan 60th 

Street di Fifth Avenue dipenuhi dengan 
barisan butik-butik mewah, depart-
ment store eksklusif, dan restoran 
fine dining. Sejak dulu area ini dikenal 
sejak tempat belanja termahal di du-
nia. Harga sewa lahan di sini menca-
pai US$ 2500 (sekitar 28,4 juta) per 
square feet. Tak heran bila area ini dip-
enuhi oleh label-label ternama seperti 
Prada, Chanel, Louis Vuitton, Guci, 
Armani, Tommy Hilfiger, dan lainnya. 
Tempat ini juga terkenal dengan App-
le Store yang merilis produk terbaru 
pada tengah malam.
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Kedatangan anggota DWP 
disambut Ny. Musdalifah, 
pimpinan Panti Asuhan 
Baiturrohmah, dan puluhan 

anak-anak yatim piatu. Suasana 
kekeluarga antara ibu dan anak ter-
cipta ketika diadakan ramah tamah 
antara anggota DWP dan anak-anak 
yatim piatu yang memang membutu-
han belaian kasih sayang.

Dengan dipimpin Ketua DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, Ny. 
Zarkasi, semua pengurus DWP ikut 

Dharma Wania Persatuan
Bakti Sosial ke Panti Asuhan

Turut berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, ibu-ibu 
anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bapemas 

Provinsi Jawa Timur mengadakan bakti sosial di Panti 
Asuhan Baiturrohmah, Jl. Jenderal S. Parman, Kecamatan 

Waru, Kabupaten Sidoarjo. Bakti sosial ke panti asuhan 
sudah menjadi agenda setiap tahun anggota DWP 

Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur bersama anak yatim.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

semua dalam bakti sosial ini. “Tahun 
2014, bakti sosial seperti ini dilaku-
kan di salah satu panti asuhan di 
Waru, Sidoarjo,” kata Ny. Zarkasi.

Kali ini diserahkan paket minyak 
goreng, beras, telor, mie, susu dan 
kecap senilai Rp 1 juta. Selain itu 
masih juga diserahkan uang Rp 
4.300.000 hasil urunan suka rela 
pegawai dan anggota DWP Bape-
mas Jatim. “Di luar itu masih ada 
sumbangan telor, beras dan lain se-
bagainya dari pegawai Bapemas,” 

kata Ny. Zarkasi sambil tersenyum.  
Panti Asuhan Baiturrohmah me-

nampung 27 anak yatim piatu dari 
segala usia. Paling kecil berusia 
7 bulan dan terbesar usia 17 ta-
hun. Anak-anak yatim piatu ini juga 
mendapatkan pendidikan hingga 
jenjang SLTA.

Dalam ramah tamah Ny. Zarkasi 
mengatakan bahwa bakti sosial ini 
sudah menjadi tradisi rutin DWP 
Bapemas setiap bulan Ramadan. 
Ini sebagai perwujudan kepedulian 

anggota dan pengurus DWP kepa-
da anak-anak yatim-piatu dan juga 
mengingatkan bahwa masih banyak 
anggota masyarakat yang perlu di-
bantu.

“Harapan kami dengan bakti so-
sial ini silaturahmi antara pengurus 
DWP dengan Panti Asuhan Bai-
turrohmah tetap terjaga, dan kami 
berharap silaturahmi seperti ini bisa 
setiap tahun,” kata Ny. Zarkasi di 
hadapan Musdalifah dan anak-anak 
yatim piatu. (res)

Ny. Zarkasi, 
ketua  Dharma 
Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, 
menyerahkan 
bantuan secara 
simbolis.

Ny. Zarkasi, 
berbincang 
dengan Ny. 

Musdalifah.
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Jika pola makan saat hari le-
baran tidak Anda perhatikan 
serta ketahanan tubuh dia-
baikan, maka resiko bebera-

pa penyakit akan lebih mengancam 
Anda. Terutama, persiapan menje-
lang lebaran dan sesudah lebaran 
akan menjadi saat-saat yang begitu 
melelahkan hal ini tentunya akan 
sangat menyiksa. Nah, agar kita 
tetap bugar selama lebaran berikut 
ada beberapa tips sehat yang bisa 
Anda ikuti.

Tetapkan hati untuk selalu men-
jaga hasil puasa dengan selalu 
mengendalikan nafsu kita agar tidak 
melakukan sesuatu secara berlebi-
han termasuk mengendalikan nafsu 
makan kita.

Makanlah setelah sholat subuh 
ketika akan berangkat sholat Idul Fitri. 
Ini penting agar adaptasi pola makan 
tidak terlalu berat karena biasanya 
makannya adalah makan sahur.

Ingat pedoman” Hentikan Makan 
sebelum Kenyang”. Secara normal 

tubuh memiliki pengaturan canggih 
ketika makan proses pengolahan 
dan metabolismenya melibatkan 
berbagai kegiatan baik fisik, meka-
nik dan kimiawi termasuk keluarnya 
berbagai enzim dan hormone. Rasa 
kenyang merupakan sinyal tubuh 
dan agar kita sehat kita harus men-
ghentikan makan.

Pilihlah jenis makanan yang meny-
ehatkan bergizi, berimbang dan bera-
gam. Sebagai gambaran utamakan 
bahan makanan alami seperti buah 
dan sayur, jika tidak ada pilih kue tra-
disonal, kalau tidak ada baru terpaksa 
makanan olahan modern/pabrik yang 
biasanya mengandung pengawet, ba-
han kimia, tingi garam, tinggi lemak 
dan karbohidrat yang terproses. Dan 
yang lagi diet tentunya harus lebih 
selektif lagi dengan memilih makanan 
yang sesuai anjuran diet anda.

Pilihlah bahan makanan dengan 
melihat cara memasaknya. Pilihlah 
yang pertama makanan yang dio-
lah secara direbus, dikukus, dioven 

kalau gak ada yang digoreng pilihan 
terakhir makanan yang dibakar.

Memilih minuman dengan tepat 
sangat penting. Pilih air putih, mi-
numan susu, teh jika tidak ada baru 
sirup dan pilihan terakhir adalah mi-
numan soft drink.

Ingat jadwal makan juga harus te-
tap diperhatikan, jika berkunjung ke 
tempat orang usahakan pada waktu 
makan misalnya waktu jam snack 
pagi makan siang dan snack sore.

Cara makan yang benar jangan 
makan sambil berdiri atau duduk 
bersandar. Usahakan makan dengan 
duduk tegak, kunyah makanan 
dengan sempurna jika memungkin-
kan 30 kali dan yang penting jangan 
langsung tidur setelah makan.

Dianjurkan juga agar hasil puasa 
dapat bermanfaat lebih baik ditindak 
lanjuti dengan menjalankan puasa 
6 hari di bulan syawal, puasa se-
nin kamis atau bahkan puasa Nabi 
Daud AS yakni sehari puasa sehari 
tidak puasa. (*)

Momen lebaran selalu identik dengan jadwal kegiatan 
silaturahmi keluarga dan hidangan-hidangan yang 
menggugah selera. Perlu diwaspadai, ada begitu 

banyak pemicu penyakit dibalik hidangan-hidangan 
istimewa yang disajikan saat Idul Fitri. Terlebih lagi jika 
pola makan anda pada saat hari raya dengan hidangan 
makanan yang begitu istimewa dan beragam tidak bisa 
anda kontrol. Maka siap-siap dengan ancaman penyakit 
yang bisa saja datang tanpa diduga-duga mungkin akan 

menghampiri Anda.

Tetap 
Bugar 
Pasca 

Lebaran

Tips 
Sehat
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Profil 
UPKu

Tips  
Sehat

Menjaga keindahan kaki 
tentunya juga menjaga 
kulit kali. Nah masa-
lah yang sering ditemui 

tentang kaki adalah masalah kaki 
pe cah-pecah. Ini bukan hal yang 
menyenangkan karena akan me-
nimbulkan sakit dan mengganggu 
penampilan Anda.

KONDISI CUACA EKSTRIM
Menjaga keindahan kaki tentu-

nya juga menjaga kulit kali. Nah ma-
salah yang sering ditemui tentang 
kaki adalah masalah kaki pecah-pe-
cah. Ini bukan hal yang menyenang-
kan karena akan menimbulkan sakit 
dan mengganggu penampilan Anda.

KULIT KERING
Ini adalah salah satu penyebab 

utama kaki pecah-pecah. Jika Anda 
menderita kaki pecah-pecah,, maka 
ini adalah waktu untuk mengetahui 
apakah kulit Anda kering atau tidak. 
Konsultasikan kepada dokter agar 
mendapatkan diagnosis yang tepat 
dan kemudian perawatan menjadi 
lebih mudah dan efektif.

KEGEMUKAN
Faktanya, berat badan yang ber-

lebihan akan memberikan tekanan 
yang lebih pada kaki. Jika kulit kaki 
tidak bisa menampung tekanan, 
maka mereka akan retak. Jika Anda 
menemukan diri Anda mengalami 
kelebihan berat badan, maka coba-
lah untuk menurunkannya sebelum 
mencoba obat lain.

TERKENA AIR BERLEBIHAN
Jika Anda terkena air, terutama 

air yang mengalir, maka Anda bisa 

menjadi korban ideal untuk tumit re-
tak. Air menghilangkan kebaikan mi-
nyak alami dan minyak bergizi lain-
nya dari kulit Anda. Sebagai hasil 
dari itu, retakan muncul di kaki Anda.

KONDISI TIDAK SEHAT
Kondisi hidup yang tidak sehat 

atau tidak higienis jelas menjadi 
penyebab kaki pecah-pecah. Kondisi 
hidup yang tidak sehat, menyebab-
kan tubuh Anda kehilangan bebe-
rapa nutrisi penting yang dapat me-
micu terjadinya kaki pecah-pecah.

PENYEBAB 
Kaki Pecah-Pecah 
dan Cara Ampuh 
Mengatasinya
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Tips 
Karier

Kreativitas adalah kemam-
puan mengatasi sebuah 
aturan, ide-ide, hubungan 
dan menciptakan sesuatu 

yang baru melalui orisinalitas, imaji-
nasi atau progresif. Memiliki kreativi-
tas yang tinggi akan membuat Anda 
menjadi sukses dan mudah untuk 
menjalani semua hal yang Anda 
hadapi di kehidupan. Namun kreati-
vitas pada diri seseorang juga dapat 
tertahan dan tidak dapat di akses 
karena tekanan yang dihadapi seha-
ri-hari. Berikut adalah beberapa cara 
untuk meningkatkan dan menyegar-
kan pikiran kreatif Anda.

LATIHAN PIKIRAN
Melatih pikiran Anda adalah cara 

yang efektif untuk meningkatkan 
krea tivitas. Seperti tubuh, pikiran 

ju ga memerlukan latihan agar otot 
kreatif menjadi lebih kuat. Kegiatan 
melatih otak bisa dengan mempela-
jari hal baru, masuk ke pelajaran 
baru atau berbicara dengan orang-
orang kreatif dan cerdas. Hal ini 
akan merangsang otak Anda dan 
men dorong aliran kreativitas.

SEMANGAT
Salah satu aspek kreativitas ada-

lah gairah. Biasanya orang akan 
unggul di dalam pelajaran jika ia 
mempunyai semangat yang besar 
untuk belajar. Orang yang mempu-
nyai semangat yang besar mempu-
nyai motivasi internal yang melam-
paui motivasi eksternal.

UBAH RUTINITAS ANDA
Seringkali kreativitas tertahan 

ka rena perasaan bosan terhadap ru-
tinitas yang ada. Cobalah untuk ke-
luar dari rutinitas Anda. Hal ini akan 
membuat kreativitas Anda tidak ter-
tahan dan meningkat saat Anda di-
hadapkan dengan hal-hal baru.

MEMBACA
Membaca memberikan banyak 

sekali manfaat intelektual. Membaca 
juga dapat meningkatkan kreativitas 
dan melatih otak Anda untuk berpikir 
kreatif.

MEMBUAT WAKTU TENANG
Buatlah jadwal untuk meninggal-

kan pikiran sibuk Anda dan membe-
ri kan ruang untuk berpikir kreatif. 
Am bil waktu untuk menenangkan, me-
nyegarkan dan membersihkan pikiran 
sambil mengistirahatkan tubuh.
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Resep

BAHAN:
Adonan roti
5 butir telur
90 g tepung terigu
10 g matcha
100 g gula
60 g minyak sayur
75 g air hangat

KRIM PASTA KACANG MERAH:
200 ml double cream
200 g pasta kacang merah

CARA MEMBUAT
Pertama, lapisi loyang dengan kertas roti. Campur 

tepung dengan matcha. Pisahkan putih dan kuning 
telur. Panaskan oven hingga 190 derajat Celcius

Aduk putih telur perlahan. Masukkan gula sedikit 
demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur 
rata.

Masukkan seluruh gula seluruhnya dan aduk putih 
telur menggunakan mixer hingga campuran menjadi 

mirip dengan mayonnaise.
Masukkan minyak sayur ke dalam campuran putih 

telur dan gula. Setelah itu masukkan air panas sambil 
terus mengaduk. Aduk campuran tepung dan matcha 
hingga rata kemudian masukkan 1/3 campuran putih 
telur. Masukkan kembali setengah sisa campuran 
putih telur atau maringue dan aduk kembali.

Masukkan campuran tepung-matcha ke dalam 
mangkuk berisi sisa maringue, kemudian adonan 
diuleni hingga benar-benar rata.

Masukkan adonan ke dalam loyang. Panaskan 
oven hingga 190 derajat Celcius dan masukkan 
loyang.

Setelah beberapa menit, angkat adonan yang 
sudah matang dan dinginkan.

Untuk krim pasta kacang merah, aduk double 
cream hingga sedikit mengental. Kemudian masuk-
kan pasta kacang merah lalu aduk hingga tercampur 
rata.

Oleskan krim pasta kacang merah di atas roti 
matcha lalu gulung menggunakan kertas roti. Setelah 
itu iris sesuai selera. Selamat mencoba!

Teh hijau adalah makanan yang sedang hits saat ini. Segala macam makanan yang 
menggunakan bahan dasar teh ini, pasti laris dan banyak diminati. Tak harus pergi 
ke kafe atau toko kue untuk bisa mendapatkan makanan rasa green tea. Berikut ini 

adalah resep matcha swiss roll yang bisa Anda coba di rumah.

Matcha Swiss Roll Super Nikmat




