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Gema Desa adalah majalah  
yang diterbitkan setiap bulan 

oleh Badan Pemberdayaan Mas-
yarakat Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini  dimak-
sudkan untuk  memberikan 

informasi tentang pemberdayaan 
masyarakat di Jawa Timur 
secara lebih komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis sepu-
tar pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Bulan Agustus menjadi bulan istimewa 
bagi masyarakat In do nesia. Sebab, 
pada bulan inilah, pada tanggal 17, 
71 tahun lampau, bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya, sebagai 
bangsa yang berdaulat. Bangsa yang merdeka 
untuk menentukan nasibnya sendiri. 

Sudah tentu kemerdekaan itu disambut 
dengan gegap gempita, sampai sekarang pun. 
Meriah dan semarak. Lihat saja, kesemarakan 
di mana-mana. Kampung-kampung bersolek. 
Lomba-lomba diselenggarakan. Pentas seni 
digelar. Semua sebagai bentuk rasa gembira 
merayakan Hari Kemerdekaan RI.

Rasa syukur itu memang sudah sepatutya. 
Beratus tahun negeri yang kaya ini sambung-me-
nyambung menjadi  jajahan negara-negara lain. 
Inggris, Portugis, Belanda dan Jepang, adalah 
negara-negara yang pernah “mencicipi manis-
nya” negeri. Hasil bumi diboyong sementara ma-
syarakatnya dibiarkan miskin dan bodoh.

Kemerdekaan ini atas pemberian Tuhan 
dan perjuangan yang panjang bangsa Indone-
sia, perjuangan diplomasi dan perang. Perla-
wanan terhadap penjajah itu sangat panjang, 
setidaknya sejak VOC datang ke Nusantara dan 
berusaha menguasai tata niaga. Ribuan korban 
nyawa di medan laga.

Juga di bulan Agustus inilah diumumkan pe-
menang perlombaan desa/kota berprestasi. Pula 
di Jawa Timur. Pengumuman di bulan Agustus 
ini sudah menjadi tradisi bertahun- tahun. Para 
pemenang mengikuti malam ramah-tamah, pi-
dato kenegeraan Presiden RI di Gedung DPRD 
Jatim dan upacara 17 Agustus di Gedung Negara 
 Grahadi.  

Penghargaan sudah tentu bukan tujuan 
 utama masyarakat dan perangkat desa pe-
menang lomba. Tujuan utamanya adalah  
memba ngun desa dari berbagai sisi, tanpa 
pamrih. Jika menang dalam lomba, alhamdu-
lillah. Membangun desa merupakan  jawa b an 
dari perta nyaan: Kau isi dengan apa ke-
merdekaan yang telah dicapai negerimu?

Maka sungguh menye nangkan kalau kita 
berkunjung ke desa-desa, lalu kita melihat hasil 
pembangunan di mana-mana, terutama yang 
murni swadaya masyarakat. Tingkat kesehatan 
bagus, sistem keamanan lingkungan bagus, 
tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, tidak 
ada buta huruf, para lansianya aktif berolah-
raga, tingkat kematian bayi rendah, dan admi-
nistrasi pemerintahan desanya rapi, dll.

Capaian-capaian itu ada lah bukti bahwa kita 
tidak menyia   -nyiakan jerih payah para tokoh-
tokoh diplomatik pra kemerdekaan. (*)

suratredaksi

Mengisi 
Kemerdekaan
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Laporanutama

Dari Lomba Desa/Kelurahan, Pasar dan BUMDes

Pembangunan Jangan Berhenti
Kabupaten Gresik tahun 
ini benar-benar ketiban 
sampur. Betapa tidak, 
dalam lomba tahunan 
yang diselenggarakan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melalui Bapemas, 
Kota Pudak ini meraih 
tiga kejuaraan dalam tiga 
kategori sekaligus, yaitu 
terbaik III Lomba Desa, 
terbaik II Lomba Pen-
gelolaan Pasar Desa dan 
terbaik  I untuk Evaluasi 
Pengelolaan BUMDes.Drs. Zarkasi, MSi (Kepala Bapemas Provinsi Jatim),
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Laporanutama

Pengumuman  kejuaraan tersebut dilaku-
kan di Hotel Aria, Jl. Ade Irma Suryani 
Nasution, Surabaya, Selasa (16/8). Selain 
pengumuman kejuaraan Lomba Desa/

Kelurahan, Lomba Pengelolaan Pasar Desa dan 
Evaluasi Pengelolaan BUMDes tahun 2016 tingkat 
Provinsi Jawa Timur, juga sekaligus ramah tamah 
para pemenang. Sebe lumnya pemenang lomba 
mengikuti pidato Presiden Joko Widodo di DPRD 
Jawa Timur, esok nya mengikuti Upacara Bendera 
Hari Kemerdekaan RI di Gedung Negera Grahadi. 

Hadir dalam kesempatan ini Drs. Zarkasi, MSi 
(Kepala Bapemas Provinsi Jatim), Drs. Tajul Falah, 
MSi (Sekretaris Bapemas), Suriaman SH, MSi, (Ke-
pala Bidang Sosial Budaya & Partisipasi Masyara-
kat), Ir. Hadi  Sulistyo, MSi (Kepala Bidang Pen-
dayagunaan Sumber Daya Alam & Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna), Ir. Mohammad Yasin, MSi 
(Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian 
Masyarakat), dan Heru Suseno, STP, MT (Kepala 
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Pelatihan). 

Selain itu juga Endah Binawati, SP, MSi (Kasub 
Bag. Penyusunan Program), Dra. Susanti W, MT 
(Kasub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat), Nurul Muntasyiroh, SAg, MM (Kasub 
Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mi-
kro) dan Drs. Damin, MSi (Sub Bidang Penguatan 
Kelembagaan).

Dalam kategori Lomba Desa Kabupaten Gresik 
meraih terbaik III, yaitu Desa Pangkah Kulon, Kec. 
Ujungpangkah,  terbaik II Lomba Pasar Desa oleh 
Pasar Desa Kliwon, Desa Sawo, Kec. Dukun dan  
Evaluasi Pengelolaan BUMDes terbaik I oleh BUM-
Desa Sido Makmur, Desa Sukorejo, Kec. Sidayu.  

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs. Zar-
kasi, MSi.,  dalam sambutannya berpesan kepada 
pemenang agar tetap melanjutkan keberhasilan 
yang sudah dicapai. Juga pembangunan yang su-
dah dikerjakan. “Lomba desa ini bukan tujuan 
 akhir. Tidak berarti setelah menang cukup sampai 
di sini, namun harus tetap menjaga lingkungan 
ma sing-masing,” ujarnya. 

Ditambahkannya, saat ini kemiskinan di perkota-
an cenderung menurun. Namun tidak demikian di 
desa. “Meski di kota tingkat kemiskin an menurun, 
tapi kemiskinan di desa terus naik. Ini yang tetap 
membuat saya prihatin. Maka warga desa jangan 
menyerah untuk bekerja demi membangun per-
ekonomian,” katanya.

Teristiwa, pada kesempatan itu Zarkasi pamitan 
karena akan memasuki masa purna. Ini adalah ke-
sempatan terakhir baginya bertemu dan bertatap 
muka dalam ramah tamah dengan pemenang Lom-
ba Desa/Kelurahan, Lomba Pasar Desa dan terbaik 
Evaluasi BUMDes tingkat Provinsi Jawa Timur. 
“Saya sekalian pamit karena November mendatang 
sudah memasuki masa purna,” ujarnya.

Khusus lomba desa tahun ini, ada delapan desa 
dan delapan keluarahan yang masuk nominator. 

“Dari seluruh peserta yang masuk akan 
diseleksi 8 nominator, lanjut untuk tahapan 
penilaian se lanjutnya yaitu tim penilai turun 
ke desa/kelurahan terpilih untuk melakukan 

Suriaman SH, MSi, (Kepala Bidang Sosial Budaya & Partisi-
pasi Masyarakat),

Ir. Mohammad Yasin, MSi (Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat), 
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Laporanutama

penilaian paparan presentasi dan penilaian la-
pang,” tutur kata Drs. Suriaman, SH., M.Si., Ke-
pala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Ma-
syarakat Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Lomba 
Desa dan Kelurahan Tahun 2016 ini. Dasar pelaksa-
naannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015 ten-
tang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Disebutkan dalam Permendagri tersebut un-

tuk mengetahui efektivitas, tingkat 
perkembang an desa dan kelurahan, 
kemajuan, kemandirian, keberlan-
jutan pembangunan, kesejahteraan 
masyarakat, serta daya saing desa 
dan kelurahan adalah melalui pem-
bangunan yang dilakukan di dae-
rah pinggiran dengan memperkuat 
wilayah desa dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Timur melalui Badan Pember-
dayaan Masyarakat (Ba   pemas) Jawa 
Timur menye lenggarakan Lomba 
Desa dan Kelurahan sebagai bentuk 
evaluasi dan penilaian perkembang-
an penyelenggaraan pemerintahan, 
kewilayahan dan kemasyarakatan 

yang cepat berkembang. Kegiatan ini 
dilakukan atas kerja sama pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah.

Evaluasi perkembangan de sa dan kelurahan di-
maksudkan untuk menentukan status tertentu dari 
capaian hasil perkemba ngan sebuah desa dan ke-
lurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaya an ma-
syarakat.(res/dev)

LOMBA DESA
Terbaik I  : Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, 
   Kab. Pacitan
Terbaik II : Desa Kupuk, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo
Terbaik III : Desa Pangkah Kulon, Kec. Ujungpangkah, 
   Kab. Gresik
Terbaik IV : Desa Walindo, Kec. Prajekan, 
   Kab. Bondowoso

LOMBA KELURAHAN
Terbaik I : Kelurahan Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, 
   Kota Malang
Terbaik II : Kelurahan Bandar Lor, Kec. Mojoroto, 
   Kota Kediri
Terbaik III : Kelurahan Pakuncen, Kec. Panggungrejo,  

  Kota Pasuruan
Terbaik IV : Kelurahan Triwung Lor, Kec. Kademangan, 
   Kota Probolinggo

LOMBA PENGELOLAAN 
PASAR DESA

Terbaik I : Pasar Desa Sendangrejo, Desa Sendan g - 
  rejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan.

Terbaik II : Pasar Desa Kliwon, Desa Sawo, 
   Kec. Dukun, Kab. Gresik.
Terbaik III : Pasar Desa Purwoharjo, Desa Purwoharjo,  

  Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.

EVALUASI PENGELOLAAN 
BUMDES

Terbaik I : BUMDesa Sido Makmur, Desa Sukorejo,  
  Kec. Sidayu, Kab. Gresik

Terbaik II : BUMDesa Makmur Abadi, Desa Penggung,  
  Kec. Nawangan, Kab. Pacitan

Terbaik III : BUMDes Aneka Usaha, Desa Sugihwaras,  
  Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

PENERIMA PENGHARGAAN

Undangan acara penyerahan penghargaan Lomba Desa/Kelurahan, Pasar dan 
BUMDes
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Semangat masyarakat 
mem bangun wilayahnya 
masing-masing tampak 
dari euphoria kegembira-

an para pemenang lomba desa/
kelurahan, pasar desa dan Badan 
Umum Milik Desa (BUMDesa) 
yang mendapatkan penghargaan 
langung dari Gubernur  Jawa 
Timur (Jatim) Soekarwo di Ge-
dung Negara Grahadi, pasca Upa-
cara HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Saat menjadi inspektur upa-
cara, Gubernur mengapresiasi 
jalannya Upacara Peringatan 
HUT RI ke 71 yang bertema Kerja 
Nyata tersebut. Pakde Karwo sa-
paan akrab gubernur menegaskan 
pembangunan bangsa Indonesia 
harus terus dilakukan dengan ker-
ja yang nyata dari seluruh elemen 

masyarakat.
Di Jatim, pihaknya terus men-

dorong agar masyarakat Jatim tak 
kalah bersaing dengan negara lain 
khususnya di era Masyarakat Eko-
nomi Asean (MEA).

“Pembangunan yang nyata 
harus diisi dengan kesejahteraan, 
basisnya nasionalisme untuk ke-
pentingan masyarakat Indonesia. 
Kemudian hal itu diisi dengan 
daya saing yang meliputi tiga hal, 
kualitas SDM (sumber daya ma-
nusia) yang di Jatim kita fokuskan 
di vokasional (keterampilan). Lalu 
perbaikan infrastruktur dan yang 
penting mutu pelayanan yang 
baik,” tegas Soekarwo.

Soekarwo juga mengajak selu-
ruh masyarakat Jawa Timur agar 
semangat kerja keras dan cerdas 

dalam mengisi kemerdekaan Re-
publik Indonesia. Diantaranya me-
ningkatkan kesejahteraan, men-
jaga stabilitas ekonomi dan politik 
agar terwujudnya keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para pemenang Lomba Desa, 
Kelurahan, Pasar Desa dan BUM-
Desa yang diselenggarakan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Jatim mengaku sangat 
senang bisa membuktikan sema-
ngat warganya dalam mewujud-
kan pembangunan. 

Seperti diungkapkan perwa-
kilan Pemenang I Lomba Desa 
yaitu Ketua Bidang Kewilayahan 
Desa Gemaharjo, Kecamatan 
Tegal ombo, Kabupaten Pacitan, 
Tudiro. “Keberhasilan ini bukan 
individu, namun upaya seluruh 
warga Gemaharjo,”katanya,

Saat ini warga Desa Gemahar-
jo memproduksi berbagi produk 
unggulan, yaitu susu sapi perah, 
biosfarma/kompin dan biorganik, 
serta air pet.” Kedepannya kami 
akan membangun usaha lainnya,” 

Bukti  Pembangunan Nyata 
adalah Kesejahteraan Warga

Kelurahan dan desa merupakan unit pemerintahan 
terkecil. Pembangun dari titik ini harus terus dilakukan agar 
Indonesia tumbuh kuat dari akarnya. Penghargaan untuk 
desa, kelurahan, pasar desa hingga BUMDesa terbaik di 
Jatim pun menjadi salah satu vitaminnya. 
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ProfllKelurahan

ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa 

Sendangrejo, Kecamatan Ngim-
bang, Kabupaten Lamongan, Pugu 
Sutata  pemenang Juara I Pasar 
Desa mengatakan, keberhasilan 
ini sangat membagakan warga de-
sanya. “ini bukti kerja keras desa 
warga dan pedagang membangun 
Pasar Sendangrejo,” katanya.”Kami 
berencana akan membangun 
agropolitan di pasar ini, namun 
menunggu persetujuan Bapemas 
kabupaten. Kita juga rencananya 
akan mengelola sampah pasar 
dengan baik,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sebagai upa-
ya memberdayakan masyarakat 
melalui penguatan kelembagaan, 
peningkatan motivasi, partisipasi 
masyarakat dan swadaya gotong-
royong masyarakat di Desa dan 
Kelurahan perlu dilakukan Per-
lombaan Desa dan Kelurahan 
secara terarah, terkoordinasi, ter-
padu dan berkelanjutan.

Perlombaan Desa dan Kelu-
rahan pada hakekatnya adalah 
sebagai salah satu upaya untuk 
mendorong usaha pembangunan 
masyarakat atas dasar tekad dan 
kekuatan sendiri yang sekaligus 
mengevaluasi keberhasilan usaha-
usaha masyarakat dalam pem-
bangunan Desa dan Kelurahan 
dengan melihat lonjakan perkem-

bangan Pembangunan Desa dan 
Kelurahan selama 2 (dua) tahun 
terakhir.

Berdasarkan Keputusan Gu-
bernur Jawa Timur Nomor : 
188/288/KPTS/013/2011 tentang 
Pemenang Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur Ta-
hun 2011, telah ditetapkan juara 
perlombaan Desa dan Kelurahan 
tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 
2011.

Sebagai sarana pembinaan 
sekaligus dalam upaya mendo-
rong usaha pembangunan ma-
syarakat, Desa dan Kelurahan 
Pemenang perlombaan Desa dan 
Kelurahan dimaksud diberikan 
bantuan program pemberdayaan 
masyarakat, agar masyarakat ter-
motivasi untuk mengembangkan 
dan meningkatkan partisipasinya 
dalam memajukan Desa dan Ke-
lurahan sesuai dengan program/
kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara itu, untuk meng-
gerakkan perekonomian desa, 
Bapemas Jatim juga mengadakan 
Lomba Pasar Desa dan BUMDesa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Desa) merupakan salah satu lem-
baga penguatan ekonomi desa 
yang dibentuk dan dimiliki oleh 
pemerintah desa, dikelola secara 
ekonomis, mandiri dan profe-
sional dengan modal keseluruhan 

atau sebagian besar merupakan 
kekayaan desa yang dipisahkan 
dan ditetapkan dalam peraturan 
desa. 

BUMDesa juga bertujuan un-
tuk memajukan perekonomian 
desa, meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat desa, memberikan 
pelayanan terhadap ke butuhan 
masyarakat dan meningkatkan 
pengelolaan aset-aset desa yang 
ada.

Keberadaan BUMDesa dan 
Pasar Desa mampu menjadi sum-
ber-sumber pendapatan. Selain 
dari sumber Pendapatan Asli Desa 
(PADes), bagi hasil dari pajak dan 
retribusi daerah, dana perimbang-
an keuangan pusat dan daerah 
maupun  bantuan dari pemerintah 
perlu pula dilakukan pengembang-
an Lembaga Ekonomi Desa (LED). 

Pada kesempatan sebelumnya, 
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo 
menekankan pentingnya menjaga 
keseimbangan pembangunan yang 
ada di perkotaan dengan pem-
bangunan yang ada di pedesaan. 
Sejak 2009 Pemprov Jatim telah 
meletakkan pembagunan berbasis 
pedesaan. Desa yang ada di Jatim 
harus berfungsi, dan memiliki sara-
na prasarana yang memadai dalam 
rangka mendukung pedesan se-
bagai  pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi lokal.(res/dev)
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ProfilKelurahan

Kelurahan Turi terdiri 
dari 4 RW dengan 4 RT 
di masing-masing RW.  
Luas wilayah Kelurahan 

Turi adalah 508.600 m2 yang 
terbagi atas pemukiman, per-
sawahan, perkantoran, tanah 
pemakaman, serta tanah yang 
dimanfaatkan untuk prasarana 
umum. Sementara untuk ba-
nyaknya penduduk Kelurahan 
Turi per Desember 2015 seba-
nyak 3.263 jiwa.

Wiwik Sri Widayati, SE., Lu-
rah Turi, menegaskan, Peme-
rintah Kelurahan Turi bersama 
masyarakatnya bahu membahu 
bekerja keras untuk mewujud-

kan Kelurahan Turi yang ber-
daya dan sejahtera. “Nilai-nilai 
gotong royong yang nampak 
selaras dengan indikator yang 
menjadi fokus kegiatan Kelura-
han Turi, diantaranya di bidang 
kemasyarakatan, ekonomi, ling-
kungan, serta sosial budaya dan 
agama,” ucap Wiwik.

Nilai kegotongroyongan nam-
pak di setiap bidang kegiatan 
yang ada di Kelurahan Turi. Se-
perti pada Bidang Kemasyarakat-
an, selain Hansip/Linmas, dalam 
menjaga kamtibmas, juga terjad-
wal kegiatan jaga Pos Kamling bagi 
penduduk laki-laki yang berusia 
30 – 60 tahun baik yang sudah be-

rumah tangga maupun yang be-
lum, untuk usia 60 tahun ke atas 
dibebaskan jaga Pos Kamling.

Pertemuan di RT/RW diman-
faatkan untuk  musyawarah, sosia-
lisasi maupun penyuluhan tentang 
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Tingginya 
kesadaran warga masyarakat 
dalam membayar pajak (PBB)  ter-
bukti dengan terpenuhinya target 
100% sebelum jatuh tempo. “Ini 
merupakan bukti warga Kelurah-
an Turi bertanggung jawab atas 
kewajibannya dan memenuhinya 
sebelum jatuh tempo,” ungkap 
Wiwik bangga.

Selain itu, di bidang kema-
syarakatan juga ada pelaksa-
naan kegiatan Bantuan Revitali-
sasi Rumah Kumuh (BR2K) bagi 
warga miskin, maka masyarakat 
sekitar juga turut serta kerja 
bakti membersihkan kali ketek 
dan lingkungan sekitar.

Di bidang ekonomi nampak-
lah kegotongroyongan warga 
dengan dibentuknya Koperasi 
Wanita/Kopwan beranggota 
ibu-ibu pengurus PKK sebanyak 
50 orang di tahun 2010. UPPKS 
(Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera) juga berja-
lan lancar di Kelurahan Turi.

Tidak hanya itu, di setiap 
RW ada Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga (UP2K)  
yang dikelola oleh PKK dan Unit 
Pengelola Keuangan (UPK) yang 
dikelola oleh BKM Turi Makmur. 
“Bazar produk unggulan tingkat 
Kecamatan dilakukan untuk me-

Kelurahan Turi, Pelaksana Gotong Royong Terbaik III Jatim 2016

Wujudkan Kelurahan Berdaya 
dan Sejahtera

Kelurahan Turi merupakan kelurahan dengan luas 
wilayah paling kecil di Kecamatan Sukorejo, Kota Bli-
tar. Meskipun demikian, segudang keaktifan warga-
nya mampu mengantar Kelurahan Turi menjadi Juara 
III Pelaksana Gotong Royong Terbaik 2016 Tingkat 
Provinsi Jawa Timur.
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nampilkan produk  UMKM  Ke-
lurahan Turi. Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (KRPL)  diben-
tuk tahun 2011 dan mendapat 
bantuan dari Dinas Pertanian,” 
terang Wiwik.

Wiwik melanjutkan, untuk 
partisipasi masyarakat di bi-
dang sosial budaya dan agama 
juga nampak meningkat. Hal 
ini nampak dari rutinnya pelak-
sanaan penyuluhan kesehatan 
dan dilakukan Posbindu (Pos 
Pembinaan Terpadu). “Bahkan 
pada tahun 2013 Kelurahan 
Turi mendapatkan penghargaan 
juara I ODF (Bebas dari Buang 
Air Besar di Sembarang Tempat) 
dari Dinas Kesehatan Kota Bli-
tar,” paparnya.

Kelurahan Turi juga dikenal 
sebagai kelurahan sayang ibu 
yang sangat memperhatikan 
kesehatan ibu hamil. Terdapat 
12 unit Ambulan Desa di 12 RT 
yang disediakan. “Sejak 2009 
Kelurahan Turi juga telah mem-
bentuk Dana Sosial Ibu Bersalin 
(Dasolin) bagi ibu bersalin dari 
keluarga kurang mampu,” tan-
das Wiwik.

Di Kelurahan Turi terdapat 2 
Posyandu Lansia dan 4 Posyandu 
Balita untuk menunjang kebu-
tuhan kesehatan masyarakat. 
Juga ada kegiatan lain seperti 
pertandingan olah raga, karang 
werda, pertunjukan seni dan 

budaya, serta rutin dilakukan 
pembinaan keimanan dan ke-
taqwaan masyarakat.

“Uniknya, untuk Karang Wer-
da kami ada kegiatan rutin yaitu 
menggelar Tembang Kenangan 
setiap Kamis. Dan itu diadakan 
atas swadaya warga, ada yang 
menyiapkan tempat, alat musik 
bahkan konsumsi pun ditang-
gung warga seperti pisang re-
bus, ketela rebus, jagung rebus. 
Saya itu kagum, bagi warga yang 
penting kebersamaan, jadinya di 
setiap kegiatan nampak kegu-
yubannya,” jelas Wiwik seraya 
tersenyum.

Di bidang lingkungan, ma-
syarakat sangat antusias dalam 
pembangunan dan rehabilitasi 
sarana dan prasarana lingkung-
an, penanaman pohon, pem-
buatan biopori sebagai percon-

tohan, pembangunan sarana air 
bersih, dan bergotong-royong 
menjaga kebersihan lingkungan.

Pada tahun 2013, 2014 dan 
2015  untuk pelestarian ling-
kungan  ditanam bibit pohon 
trembesi, bunga pucuk merah 
dan bunga kamboja jepang 
plus potnya. Trembesi ditanam 
keliling lapangan,bunga pucuk 
merah dan kamboja jepang  di 
tanam di lingkungan Kantor Ke-
lurahan.

Sementara untuk pemba-
ngunan sarana dan prasarana air 
bersih di Kelurahan Turi diba ngun 
sejak sebelum tahun 2010 yang 
dilaksanakan oleh  masyarakat 
bersama Pemerintah Kelurah-
an. Untuk menjaga kebersihan 
lingkungan maka  warga   melak-
sanakan kerja bhakti Prokasih di 
Kali Ketek.(hpy)
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Menjadi salah satu 
titik rawan banjir 
memacu masyara-
kat Desa Pabean, 

Kec. Dringu, Kab. Probolinggo 
gandeng renteng secara swa-
daya membangun tanggul.Jerih 
payah warga pun terbalas de-
ngan desa bebas banjir, serta 
penghargaan sebagai Juara III 
Lomba Gotong Royong Kategori 
Desa Tingkat Prov. Jatim tahun 
2016. 

Kabupaten Probolinggo 
adalah salah satu kabupaten di 
Provinsi Jawa Timur, Indone-

sia dengan ibu kota dan pusat 
pemerintahan kabupaten be-
rada di Kraksaan. Sumber Daya 
Alam berupa alahan yang subur 
menjadi andalan warganya 
dalam menggerakkan perekono-
mian. Salah satunya di Desa Pa-
bean, Kec. Dringu.

Secara umum, wilayah Dringu 
termasuk salah satu penghasil 
bawang merah terbesar. Bah-
kan,  produk hasil pertanian-
nya telah tembus pasar ekspor. 
Selain pertanian, sektor peter-
nakan dan kelautan juga terus 
berkembang, seperti budidaya 

lele dan mutiara.
Dari segi budaya, tak hanya 

kesenian trasional seperti tari 
dan ludruk, tapi sikap gotong 
royong juga tetap lestari di desa 
ini. Hal tersebut terbukti dengan 
keberhasilan Desa Pabean me-
nyabet Juara III Lomba Gotong 
Royong tingkat provinsi, pada 
kategori desa, yang digelar oleh 
Badan Pengembangan Masyara-
kat (Bapemas) Jatim.

Kekompakan serta kebersa-
maan warga Desa Paben tampak 
jelas dalam mengembangkan 
desanya.Bahkan, berbagai, or-

Juara III Lomba Gotong Royong Kategori Desa Tingkat Prov. Jatim

Desa Pabean-Probolinggo, 
Gotong Royong Atasi Banjir               
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ganisasi kemasyarakatan seperti 
Badan Perwakilan Desa (BPD), 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(LKD) juga ikut serta mengkoor-
dinasikan warga untuk meles-
tarikan gotong royong dengan 
kerja bakti rutin.

Meski dari segi ekonomi ter-
golong rendah, namun warga 
optimistis mampu membangun 
desanya. Untuk diketahui, ma-
yoritas penduduk Desa Pabean 
berprofesi sebagai buruh tani, 
kuli bangunan dan sebagian kecil 
merupakan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS).

Tekad kuat tersbeut ter-
bukti dari keberhasilan mereka 
melakukan pembangunan fisik 
secara swadaya. Diantaranya, 
perbaiki jalan penghubung,  be-
dah rumah dan bantuan sosial. 
Semua dana yang digunakan un-
tuk pembangunan dari masyra-
kat sendiri dengan menerapkan 
system jimpitan. 

Kasi Pembangunan LKD Desa 
Pabean, Joko Purwanto me-
ngatakan, gotong royong di de-
sanya memang sangat kental  
termasuk dari segi pendanaan. 
Jimpitan atau iuran warga dilaku-
kan dalam bentuk uang, semba-
ko hingga daging. “Pembangu-
nan desa secara fisik semuanya 
melalui swadaya masyarakat. 
Bahkan, kebutuhan kesehatan 
juga diambil dari swadya. Un-
tuk kegiatan  jimpitan ini yang 
menggerakkan adalah ibu-ibu 
PKK, “ ungkapnya. 

Gotong royong warga 
juga terlihat dari usaha-
usaha masyarakat desa untuk 
mengu rangi pengangguran. 
 Diantaranya de ngan merintis 
pe nye waan bus pariwisata, 
bengkel dan koperasi. Selain 
itu, Joko mengatakan, gotong 

royong warga yang pa ling me-
nonjol ialah aksi warga untuk 
membangun tanggul di sungai 
Avur. Sebab Desa Pabean kerap 
mengalami bencana banjir saat 
musim hujan tiba. 

Air su ngai Avur sering melu-
ap, akibat kiriman air dari pegu-
nungan. Maka warga bergotong 
royong meninggikan tanggul 
sungai, karena tanggul lama 
sangat dang kal. “Pembangunan 
tanggul sungai Avur awalnya 
mendapat bantuan pemerintah 
provinsi, hanya berupa alat be-
rat atau bego. Berikutnya nor-
malisasi kita menggunakan dana 
swadaya yang terkumpul, sebe-
sar Rp 60.000.000. Pekerjanya 
pun mayoritas warga Desa Pa-
bean, “ kata Joko. 

Sementara, karang taruna 
juga diberikan tugas untuk me-
ngajak warga untuk bekerja bak-
ti seminggu sekali. Termasuk go-
tong royong menjaga kelesatari 
hutan mangrove, yang berada di 
pesisir pantai. “Hutan mangrove 
seluas 10 hektar dijaga oleh war-
ga Pabean, dan diberi peraturan, 
bila memotong salah satu mang-
rove akan dihukum dengan cara 
menanam mangrove lagi sampai 
bisa tumbuh, “ ujarnya.  

Gotong royong juga dilaku-
kan oleh kaum ibu –ibu. Dianta-
ranya menggelar kegiatan rutin 
Posyandu, hingga pertemuan 
lansia pada tiap bulannya. Se-
dangkan kegiatan keagamaan 
juga rutin diadakan di semua RT/
RW di desa tersebut. Kebutuhan 
mendesak warga desa seperti 
kematian, kelahiran dan sakit 
juga mendapatkan bantuan dari 
dana swadaya. 

Sebelum mengikuti Lom-
ba Gotong Royong di tingkat 
provinsi, Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Probolinggo melalui 
Badan Pemberdayaan Masyara-
kat (Bapemas) melakukan lomba 
di internal wilayahnya.Sama se-
perti di tingkat provinsi, tahapan 
lomba dimulai dari seleksi ad-
ministrasi, presentasi serta kun-
jungan lapangan.

Pada tahap lomba di Ka-
bupaten Probolinggi, ada tiga 
nominator yang didatangi yaitu 
Desa Pabean, Kecamatan Drin-
gu; Desa Sumberkatimoho, Ke-
camatan Krejengan dan Desa 
Gading Wetan, Kecamatan Ga-
ding. Mereka dinilai dari bidang 
kemasyarakatan, ekonomi, ling-
kungan serta sosial budaya dan 
keagamaan.

Dari hasil evaluasi tim penilai, 
masing-masing nominator me-
miliki keunggulan yang berbeda. 
Untuk Desa Gading Wetan, ung-
gul dari peranan pemuda karang 
taruna dalam membangun desa. 
Desa Sumberkatimoho ung-
gul dalam peranan wanita dan 
pelayanan posyandu.  Semen-
tara Desa Pabean, unggul dalam 
seni budaya yang sangat tinggi 
serta pemanfaatan bank sam-
pah yang menghasilkan produk 
handycraft.

Kasi Pembangunan LKD Desa 
Pabean, Joko Purwanto me-
ngungkapkan bahwa sema ngat 
gotong royong yang dimiliki oleh 
masyarakat sangat tinggi. Se-
mangat ini tidak hanya dilaku-
kan pada waktu ada lomba saja, 
tetapi juga dalam kehidupan 
sehari-hari.

“Alhamdulillah, masyarakat 
sudah guyub dalam kegiatan go-
tong royong. Bagi masyarakat, 
gotong royong sudah menjadi 
sebuah kebutuhan. Inilah yang 
membedakan dengan daerah 
lain,” katanya.(dev)  
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Masyarakat desa 
yang mayoritas 
merupakan petani 
hingga saat ini me-

mang masih mengalami kesu-
litan dalam mengakses layanan 
perbankan. Padahal, mereka 
membutuhkan bantuan modal 
dalam setiap kegiatan produktif-
nya. Walhasil, celah ini seringkali 
dimanfaatkan para lintah darat 
atau rentenir untuk mengeruk 
keuntungan tinggi. Buntutnya, 
produktifitas petani pun lesu. 

Kondisi tersebut juga dialami 
oleh warga Bulang, kecamatan 
Gending, Kabupaten Proboling-

go. Warga desa seringkali me-
ngalami kesulitan keuangan. Hal 
tersebeut membuat Ali Murtado 
(26), pria asal Pulau Bawean 
menggagas pendirian UPKu. 
UPKu menjadi salah satu pola 
pemberdayaan masyarakat yang 
tepat karena bisa menjadi instru-
men yang memberikan pelayan-
an pinjaman permodalan secara 
mudah kepada masyarakat.

Diberi nama Bulang Indah, 
UPKu tersebut akhirnya berdiri 
pada tahun 2014. Saay ini UPKu 
melayani 4 kelompok peminjam 
yang rata-rata berprofesi se-
bagai petani. 

UPKu Bulang Indah, Kabupaten Probolinggo

Sulit Akses Layanan Bank, UPKu 
Jadi Tulang Punggung 

Kesulitan warga meng-
akses layanan perbakan 
karena dianggap tidak 
bankable, memicu mun-
culnya Unit Pengelola-
han Keuangan dan Usaha 
(UPKu) di Desa Bulang, 
kecamatan Gending, Ka-
bupaten Probolinggo. 
Kini, UPKu bernama Bu-
lang Indah itu telah men-
jadi tulang punggung 
keuangan warga.
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Unit pengelolahan keuangan 
ini, dikelola oleh 5 pengurus, 
diantaranya Carik, Ketua UPKu, 
Sekertaris, Bendahara dan ba-
gian Andministrasi.  Semenjak  
didirikan, hingga saat ini UPKu 
Bulang Indah sudah melayani 
kurang lebih 21 nasabah tetap. 

Ali Murtado Ketua UPKu Bu-
lang Indah, menceritakan, pada 
awal berdiri memperoleh ban-
tuan pemerintah sebesar Rp 45 
juta. Dari modal awal tersebut, 
pihaknya melakukan kegiatan 
peminjaman, hingga danaya te-
rus berkembang. “ Mayoritas pe-
minjam dari kelompok tani, yang 
setiap kelompok berisi 7 orang. 
Rata-rata profesi mereka buruh 

tani. Terkait aturan peminjaman, 
peminjam dilakukan melalui ke-
tua kelompok, ” ujarnya.  

Ali melanjutkan, setiap orang 
bisa memperoleh pinjaman sebe-
sar Rp 500.000 sampai Rp 4 juta. 
Untuk peminjaman Rp 500.000, 
UPKu tidak meminta jaminan. Na-
mun, untuk pinjaman di atas itu 
hingga Rp 4 juta, menggunakan 
jaminan BPKB atau surat akta 
tanah. Terkait bunga pinjaman 
relative terjangkau, sebesar 2 
persen. 

“ Hingga saat ini tidak ada ke-
lompok peminjam yang berma-
salah. Mereka rutin mengemba-
likan pinjamannya. Bahkan kami 
bisa meminjamkan Rp 3 juta 

sampai Rp 4 juta tanpa jaminan, 
sebab modalnya kepercayaan, 
“tuturnya. 

Posisi UPKu memang sangat 
strategis oleh karena sasaran 
yang dilayani pada dasarnya sa-
ngat terpercaya (credible). Se-
hingga, potensi tunggakan pinja-
man selama ini terbukti sangat  
kecil. Namun pada  umumnya 
mereka kurang bankable oleh 
karena tidak menarik minat lem-
baga perbankan untuk mem-
berikan layanan kepada kelom-
pok ini ,baik karena alasan profit 
maupun kepraktisan pengelo-
laan administrasi pinjaman. 

UPKu Bulang Indah hanya 
memberikan pinjaman modal 
kepada warga Desa Bulang. Se-
bab, tujuan didirikannya UPKu  
ini memamng membantu ke-
butuhan warga desa setempat.  
Perkembangan UPKu Bulang In-
dah terbilang pesat dan aman 
dari kredit macet. Bahkan, saat 
berusia satu tahun UPKu sudah 
mampu meberikan kontribusi 
pendapatan bagi pemerintah 
desa. Pada pertengahan 2015 
hingga sekarang, unit pengelola-
han uang ini sudah memperoleh 
keuntunngan Rp 5.000.000 sam-
pai Rp 6.000.000. Keuntungan 
tersebut diputar kembali untuk 
kebutuhan warga. 

Selain memberikan pinjaman 
bagi kelompok masyarakat, UPKu 
Bulang Indah juga memberikan 
pinjaman ke pihak pribadi. Meli-
hat perkembangan positif terse-
but, Ali mengatakan UPKu Bulang 
Indah ini ke depan akan dijadikan 
Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Desa). “Diharapkan kedepannya 
UPKu menjadi BUMDes,a dengan 
tujuan mengurangi kemiskinan 
dengan meningkatkan perekono-
mian Desa Bulang,” katanya. (dev)     
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Tokoh

Sebagai seorang yang ber-
jiwa sosial, Wiwik memang 
menaruh minat di bidang so-
sial. Ia menamatkan pendi-

dikan di Sekolah Menengah Peker-
jaan Sosial, Kota Malang. Kemudian 
melanjutkan studi untuk S1nya di 
Universitas Widya Gama, Malang, 
di Jurusan Ekonomi.

Ibu dua anak ini mengawali ki-
prahnya di Dinas Sosial Kota Blitar 
pada tahun 1983. Kemudian di-
pindahkan ke PKK Kota Blitar pada 
2000 – 2002; Kelurahan Panjen 
Kidul pada 2002 – 2006; Kecamatan 
Panjen Kidul 2006 – 2009; serta 
akhirnya sejak 2009 dipercaya se-
bagai Lurah Turi hingga sekarang.

Wiwik mengatakan dirinya 
adalah lurah perempuan satu-satu-
nya di Kota Blitar dan itu tidak mem-
buatnya gamang, melainkan men-
jadi tantangan bagi wanita kelahiran 
20 Oktober 1961 lalu. Dalam ke-
sehariannya, Wiwik selain merang-
kul tokoh masyarakat di wilayah 
Kelurah an Turi, juga berkoordinasi 
dengan pemerintahan kota.

“Saya berusaha untuk bisa bahu 
membahu dengan masyarakat, 

memberikan pemahaman kepada 
warga bahwa perangkat kelurahan 
tidak lah hanya berdiam diri di kan-
tor namun juga perlu untuk turun 
dan berinteraksi dengan masyara-
kat,” ungkap Wiwik.

Sesuai dengan visi misi Kota 
Blitar yang berusaha menerapkan 
APBD Pro Rakyat, Wiwik dalam me-
mimpin Kelurahan Turi pun gencar 
mewujudkan mimpi untuk pengem-

bangan Kelurahan Turi di sektor 
pembangunan,  kesejahtera an, ser-
ta pendidikan. “Pendidikan meru-
pakan kunci utama dan Pemerintah 
Kota Blitar mengupa yakan program 
pendidikan gratis, saya pun mem-
perjuangkannya di Kelurahan Turi 
ini,” ucap Wiwik.

Wiwik menyadari Kelurahan 
Turi yang masuk dalam wilayah Ke-
camatan Sukorejo, Kota Blitar ini 
wilayahnya tidak luas dan dikenal 
sebagai wilayah dengan penduduk 
kurang mampu, namun Wiwik 
bertekad mewujudkan kelurahan 
yang berkualitas dan berprestasi. 
“Dan saya bersyukur tahun 2016 
ini Kelurahan Turi berhasil meraih 
prestasi sebagai Pelaksana Gotong 
Royong Terbaik III Tingkat Jawa 
Timur,” kata Wiwik bangga.

Prestasi tersebut tentu tidak 
hanya membuat Wiwik senang na-
mun juga seluruh warga Kelurahan 
Turi. Wiwik menghimbau kepada 
warganya bahwa mempertahankan 
sebuah prestasi itu jauh lebih sulit. 
“Kami harus lebih solid dan lebih 
kreatif bagaimana mengemas yang 
sudah ada menjadi lebih baik lagi,” 

tutur Wiwik.
Melihat warga Kelurahan Turi 

yang memiliki kepedulian tinggi 
terhadap setiap kegiatan membuat 
Wiwik yakin dan antusias untuk 
bisa menjadikan Kelurahan Turi 
lebih baik lagi. “Masyarakat di sini 
memang dominan kurang mampu, 
namun kepedulian mereka patut 
diacungi jempol, mereka tidak per-
nah pamrih untuk berswadaya dan 
swadana jika ada kegiatan. Me-
mang mereka tidak bisa menyum-

bang uang namun untuk tenaga 
dan konsumsi, mereka tidak pernah 
tanggung-tanggung untuk berparti-
sipasi,” papar Wiwik.

“Kebersamaan dan rasa saling 
memiliki yang mereka lakukan itu 
mengejarkan banyak hal kepada 
saya, saya benar-benar salut. Oleh 
karenanya, saya cukup senang dan 
enjoy dalam menjalani amanah ini, 
warga Kelurahan Turi benar-benar 
mengajarkan banyak hal kepada 
saya, saya lebh nyaman bekerja 
bertemu masyarakat, srawung, 
daripada bekerja di balik meja saja. 
Itu yang membuat semakin guyub 
seluruh masyarakat,” imbuh Wiwik 
panjang lebar.

Dari pengalamannya selama 
berbaur dengan masyarakat yang 
penuh guyub dan rukun, Wiwik pun 
meyakini bahwa ‘bersedekah itu 
tidak membuat miskin’. “Melihat 
masyarakat yang saling peduli dan 
memiliki kesadaran tinggi, menja-
dikan cambukan pribadi bagi saya 
untuk bisa menjadi seperti mereka 
juga, dan saya bersyukur bisa hidup 
bermanfaat untuk orang banyak,” 
tutupnya sumringah. (hpy)

Tidak jarang pengalaman menuangkan banyak pembelajaran. 
Demikian yang dialami Wiwik Sri Widayati, SE., menjalani ama-

nah sebagai Lurah Turi menuntutnya berinterasi dengan ma-
syarakat, ternyata memberinya banyak kesan yang mendalam.

Wiwik Sri Widayati, SE.,Lurah Turi

Bersedekah Tidak Membuat Miskin
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Kemiskinan dipandang 
sebagai permasalahan 
yang komplek. Hal terse-
but tidak hanya perkara 

ketidakmampuan memenuhi 
ke butuhan sandang, papan dan 
pangan, melainkan lebih dari itu 
seperti keterbatasan akses ter-

hadap pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, serta sumber daya 
ekonomi.

Pada tahun 2014, Program 
Jalin Matra terutama untuk Jalin 
Matra Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM) melak-
sanakan pilot projectnya di 33 
desa dari 10 kabupaten melalui 
mekanisme pembiayaan ban-
tuan keuangan khusus kepada 

Jalin Matra RTSM 
Masuki Proses Verifikasi 

Dokumen Pencairan
Salah satu terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dalam misinya menaggulangi kemiskinan tertuang 
dalam Program Jalin Matra. Program yang digagas se-
jak 2014 lalu ini terbukti mampu mengurangi tingkat 
kemiskinan di Jawa Timur.
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pemerintah desa.
Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa 
Timur, pada Maret 2015 tercatat 
jumlah penduduk miskin di Jawa 
Timur sebanyak 4.789.120 jiwa 
dan pada September 2015 men-
jadi 4.775.970 jiwa, yang artinya 
telah terjadi penurunan sebe-
sar 0,06% atau sejumlah 13.150 
jiwa.

Jalin Matra Bantuan RTSM 
2016 merupakan lanjutan dari 
tahun sebelumnya. Lokasi pe-
nyalurannya diprioritaskan pada 
desa yang belum pernah mem-
peroleh bantuan, yaitu diten-
tukan oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan mempertim-
bangkan usulan dari Pemerintah 
Kabupaten. Sedangkan untuk sa-
sarannya, tahun ini ada 67 desa 
dari 35 kecamatan di 20 kabu-
paten.

Untuk penyaluran Jalin Matra 
Bantuan RTSM 2016 kali ini ma-
suk pada tahap verifikasi doku-
men pencairan. Proses tersebut 
dilakukan oleh tenaga pendam-

ping kabupaten. Mewakili selu-
ruh tenaga pendamping, Agus-
tian Romiyanto (Kabupaten 
Sam pang) dan Rulli Widyatmoko 
(Kabupaten Gresik) menerang-
kan sejauh mana proses verifi-
kasinya kali ini.

“Berdasarkan pedoman 
umum pelaksanaan Program 
Jalin Matra Bantuan RTSM, 
tenaga pendamping kabupaten 
salah satunya adalah melak-
sanakan verifikasi dokumen 
pencairan, yang kemudian me-
nyampaikan hasilnya kepada 
sekretariat Jalin Matra kabu-
paten,” terang Rulli.

Untuk diketahui,  dilakukan 
verifikasi dokumen untuk men-
dapatkan data yang aktual dan 
faktual. “Kemudian dilakukan 
klarifikasi sebagai pengecekan 
secara nyata, seperti misalnya 
kondisi rumah, apa pekerjaan-
nya, dilakukan terjun ke lapang-
an,” tambah Agustian.

Dalam pelaksanaan penya-
luran Jalin Matra Bantuan RTSM 
terlebih dahulu berkoordinasi 

dengan Pemerintah Kabupaten 
yag kemudian disambungkan ke 
pihak kecamatan. “Dari keca-
matan baru turun ke desa, selan-
jutnya dilakukan Musyawarah 
Desa sebagai ajang sosialisasi 
di masing-masing desa,” papar 
Agustian.

Jumlah RTSM yang terang-
kum untuk Kabupaten Sampang 
adalah dari dua desa dari Keca-
matan Torjun, yaitu Desa Dulang 
dan Desa Tanamera. “Ada 163 
RTSM dari Desa Dulang, sedang-
kan dari Desa Tanamera ada 45 
RTSM,” lapor Agustian.

Sementara untuk Kabupa-
ten Gresik, terdata tiga desa 
dari Kecamatan Duduk Sampe-
an, yaitu Desa Pandanan, Desa 
Kramat, Desa Wadak Lor. “Jum-
lah RTSM untuk masing-masing 
desa antara lain 62 RTSM dari 
Desa Pandanan, 29 RTSM dari 
Desa Kramat, sedangkan Desa 
Wadak Lor terdata 24 RTSM. 
Keseluruhan tersebut adalah 
yang masuk tahap verifikasi 
dan menunggu untuk direalisa-
sikan,” kata Rulli. 

Pada dasarnya, Bantuan 
RTSM diberikan untuk mensti-
mulasi tumbuhnya upaya pro-
duktif RTSM untuk meningkatkan 
kondisi ekonomi keluarga. Oleh 
karenanya, diharapkan Bantuan 
RTSM ini digunakan untuk kegi a-
tan usaha ekonomi produktif.

Jenis usulan kebutuhan 
RTSM diupayakan mendukung 
kegiatan sehari-hari yang telah 
dijalani masing-masing rumah 
tangga untuk memenuhi ke-
butuhan hidup sehari-hari. Je-
nis usulan kebutuhan RTSM ini 
merupakan acuan bagi RTSM 
untuk memanfaatkan bantuan 
dana yang diterima.(*/hpy)
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Penerima Penghargaan Kategori Lomba Desa

Penerima Penghargaan Kategori Lomba Kelurahan

Galeri
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Terbaik I : Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan

Terbaik III: Desa Pangkah Kulon, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik

Terbaik III: Kelurahan Pakuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan

Terbaik II: Desa Kupuk, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo

Terbaik IV: Desa Walindo, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso

Terbaik I : Kelurahan Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Terbaik IV: Kel. Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota  Probolinggo

Terbaik II: Kelurahan Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota KediriBAPEM
AS P
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Penerima 
Penghargaan Kategori 

BUMDes

Penerima Penghargaan 
Kategori 

Pengelolaan Pasar

Geleri
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Terbaik II:  BUMDesa Makmur Abadi, Desa Penggung,   
Kec. Nawangan, Kab. Pacitan

Terbaik II: Pasar Desa Kliwon, Desa Sawo, Kec. Dukun,   
Kab. Gresik.

Terbaik I :BUMDesa Sido Makmur, Desa Sukorejo, Kec. Sidayu, 
Kab. Gresik

Terbaik III:  BUMDes Aneka Usaha, Desa Sugihwaras,   
Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Terbaik I : Pasar Desa Sendangrejo, Desa Sendangrejo, Kec. 
Ngimbang, Kab. Lamongan.

Terbaik III: Pasar Desa Purwoharjo, Desa Purwoharjo,   
Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.
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profllKelurahan

Prestasi yang telah diukir 
Kelurahan Tasikmadu  
adalah melalui proses 
perjalanan yang tidak in-

stan. Drs. Sunarka, M.Ap.,Lurah 
Tasikmadu, memaparkan dalam 
dua tahun ini, tepatnya sejak 
2015, Pemerintah Kota Malang 
aktif menggelar Otonomi Award.

“Ajang tersebut menjadi pe-
micu bagi perangkat kelurahan 
yang ada di Kota Malang untuk 
memaksimalkan potensi yang di-
miliki. Lomba ini mengacu pada 
indikator Lomba Kelurahan yang 
diadakan oleh provinsi, sehingga 
pemenang Otonomi Award akan 
maju mewakili Kota Malang,” 
terang Sunarka.

Otonomi Award digelar oleh 
Pemerintah Kota Malang bertu-
juan memotivasi 57 kelurahan 
yang ada di Kota Malang untuk 
saling berlaga. Partisipasi ma-
syarakat di setiap kelurahan pun 
menjadi penghargaan tertinggi 
demi kemajuan dan keberhasil-
an bersama.

“Nah di tahun 2016 ini ada 
beberapa kelurahan dengan nilai 
terbaiknya yaitu Kelurahan Ka-
sin, Kelurahan Purwantoro dan 
Kelurahan Tasikmadu, karena 
dua kelurahan yang lain sudah 
pernah maju ke tingkat provinsi, 
akhirnya Kelurahan Tasikmadu 
yang mewakili Kota Malang  dan 
kami sangat bersyukur ternyata 

berhasil menjadi Juara I,” papar 
Sunarka bangga.

Kelurahan Tasikmadu adalah 
kelurahan yang dikenal dengan 
kepeduliannya di bidang pem-
berdayaan, terutama untuk sek-
tor pertanian.Potensi pertanian 
di Kelurahan Tasikmadu dikenal 
sebagai penghasil terbesar untuk 
padi se-Kota Malang.“Wilayah 
kami berperan sebagai ketahan-
an pangan untuk Kota Malang, 
memang tidak banyak namun 
untuk kualitas tidak diragukan,” 
tutur Sunarka.

Sunarka mengatakan, dalam 
hal pertanian, Kelurahan Ta-
sikmadu bekerja sama dengan 
Universitas Brawijaya (Unibraw), 
Malang. “Kami menjadi binaan 
Unibraw dan itu sebagai pem-
buka akses jalan bagi kami untuk 
mendapatkan dana hibah,” ucap 
Sunarka.

Sunarka menambahkan, ke-

Kelurahan Tasikmadu, Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Jatim 2016

Maksimalkan Sektor Pertanian
Berhasil menjadi pemenang Juara I Lomba Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 tentu menjadi 
sebuah kebanggaan bagi Kelurahan Tasikmadu, salah 
satu kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan 
Lowokwaru, Kota Malang.
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ProfllKelurahan

lompok tani yang ada di Kelura-
han Tasikmadu telah berbadan 
hukum sehingga memudahkan 
untuk bisa mengajukan permo-
honan kerja sama dengan ber-
bagai pihak. “Selain dari perguru-
an tinggi, pernah juga mendapat 
bantuan dari TNI berupa mesin-
mesin pertanian,” katanya.

Kelurahan Tasikmadu me-
miliki 140 ha lahan pertanian. 
Sunarka menegaskan keserius-
an Kelurahan Tasikmadu dalam 
upaya menggandeng pihak-pi-
hak terkait untuk bisa melaku-
kan kerja sama demi memajukan 
sektor pertanian di Kelurahan 
Tasikmadu.

Kelompok tani yang ada di 
Kelurahan Tasikmadu terbagi 
menjadi dua yaitu kelompok 
tani yang memiliki lahan perta-
nian dengan berkegiatan bertani 
dan memanen hasil pertanian. 
Sedangkan satunya adalah ke-
lompok tani yang tidak memiliki 
lahan namun produktif dalam 
memanfaatkan hasil pertanian 
untuk diolah menjadi sebuah 
produk bernilai lebih.

Kelurahan Tasikmadu saat ini 
mengembangkan tanaman ke-
tela ungu. “Pengembanga ketela 
ungu masih dalam tahap uji coba 
apakah bisa cocok di wilayah Ke-
lurahan Tasikmadu, dicoba di 
RW5 dan RW2 yang ada lahan-
nya,” timpal Sunarka.

“Pengembangan penanaman 
ketelaungu pun mendapat per-
hatian dari Dinas Pertanian Kota 
Malang, dipantau dan dibimbing 
apakah karakter tanah di wilayah 
Kelurahan Tasikmadu sesuai 
atau bagaimana. Nah, nantinya 
bisa untuk selang-seling berta-
nam dengan padi, metode terse-
but baik untuk pergantian unsur 
hara tanah juga,” tambah Sunar-

ka menjelaskan.
Sementara itu, Kelurahan 

Tasikmadu juga menghasilkan 
produk dari bahan ketela ungu, 
seperti jus ketela ungu, bakpao 
ketela, eskrim ketela, cookies 
ketela. Perlu diketahui, karena 
komoditi ketelaungu masih ter-
batas maka produksi pun masih 
menunggu panen berikutnya.

Selain produk berbahan 
dasar ketela ungu, kelompok tani 
wanita yang ada di Kelurahan 
Tasikmadu aktif memproduksi 
sari kedelai. Utari Widyaningsih, 
Ketua Kelompok Tani Wanita, 
menjelaskan, untuk mempro-
duksi sari kedelai tersebut 
mendapat pasokan bahan dari 
Dinas Pertanian Kota Malang.

“Sari kedelai yang diproduksi 
kini tidak hanya dijual di sekolah-
sekolah di lingkungan Kelurahan 
Tasikmadu saja namun sudah 
menjangkau Kelurahan Tunjung-
sekar,” kata Utari.

Sementara di bidang peme-
rintahan, kelurahan yang terdiri 
6 RW dan 33 RT ini senantiasa 
meningkatkan pelayanan kepa da 
masyarakat dengan me ngung-
gulkan kenyamanan, ke mu dah-
an melalui kinerja pelayanan 
yang baik dan optimal.

“Sistem loket pun akan kami 
sempurnakan berbasis online, 
agar bisa diakses dengan mu-
dah, namun akan tetap kami 
pantau untuk keamanan dan 
kami bimbing juga bagi warga 
yang belum paham teknologi,” 
ujar Sunarka.

Di sisi lain, Kelurahan Tasik-
madu juga ingin mewujudkan 
‘Tasikmadu Ramah Lansia’, yaitu 
dengan melayani warga lansia 
melalui pelayanan kesehatan di 
Posyandu Lansia. “Selain itu, ada 
Rumah Lansia, menampung para 

lansia dengan memberdayakan 
mereka melalui pelatihan, juga 
diisi dengan kegiatan senam lan-
sia, bekerja sama dengan karang 
taruna dalam pelaksanaannya,” 
kata Utari.

Kelurahan yang berpenduduk 
sekitar 6581 jiwa ini juga aktif 
dalam kegiatan Bank Sampah 
sejak 2010, bertujuan mengedu-
kasi warga dalam memilah sam-
pah. Bank Sampah Masyarakat 
(BSM) Al Mustakim berbasis un-
tuk masjid.

“Kami kumpulkan sampah 
rumah tangga yang bisa dijual, 
hasilnya untuk membangun 
masjid. Berjalan hingga saat ini, 
seluruhnya untuk kepentingan 
masjid di lingkungan Kelurahan 
Tasikmadu,” tandas Utari.

Kelurahan Tasikmadu memi-
liki Kawasan Rumah Pangan Les-
tari (KRPL), yaitu berupa kegi atan 
menanam buah, sayur, serta bu-
didaya lele dan nila. Salah satu 
hasil buahnya, markisa, diman-
faatkan untuk pembuatan sirup 
markisa. Sedangkan lele diolah 
menjadi produk nugget.

Program KRPL ini memiliki 30 
anggota, sementara hanya ada 
di RW 3, juga disertai de ngan 
kegiatan konservasi air yaitu dari 
limbah air wudhu dan hujan di-
manfaatkan untuk kegiatan di 
KRPL seperti untuk penyiraman 
tanaman-tanaman dan kebutuh-
an air untuk lele dan nila.

Untuk kelompok PKK di Kelu-
rahan Tasikmadu, terbentuk tim 
catering. “Setiap ada kegiatan 
maka dari warga sendiri yang 
diberdayakan untuk menanga-
ni konsumsi, merupakan ha-
sil dari pelatihan pemberda-
yaan  mayarakat yang kemudian 
diapli kasikan di kesehariannya,” 
tutup Sunarka.(hpy)
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“Apa yang sudah ada tersebut 
mendapatkan fasilitas dari peme-
rintah sehingga dituntut untuk lebih 
bisa berkreasi lagi dan dikembang-

kan,” timpal Sunarka.
“Prestasi ini merupakan pecutan bagi kami, 

menjadikan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan 
lebih terasa hidup bukan sekadar kegiatan biasa 
yang dirasa tidak terlalu penting,” imbuh Sunarka.

Tidak hanya itu, Sunarka menegaskan keber-
hasilan yang telah diraih harus dipertahankan. 
“Dan untuk membuka pikiran, bisa saja ternyata di 
tempat lain ada yang lebih baik/kreatif,” katanya.

Dalam menjalankan amanah sebagai Lurah, 
Sunarka masih memiliki angan agar Kelurahan Ta-
sikmadu menjadi lebih baik dan berkembang lagi. 
“Cita-cita saya pada prinsipnya mengembangkan 
pelayanan, semua ini muara pada perbaikan pela-

yanan yang ujungnya demi pemberdayaan ma-
syarakat,” tuturnya.

Perlu diketahui, Sunarka mengawali perjalan-
an karirnya di BKKBN Kota Malang, kemudian di 
tahun 2008 – 2012 menjabat sebagai Lurah Bale-
arjosari. “Tahun 2012 saya dipindah ke Kominfo 
Kota Malang, kemudian tahun 2013 hngga 2014 
di Satpol PP Kota Malang, dan akhirnya tahun 
2015 dipercaya sebagai Lurah Tasikmadu,” ung-
kap Sunarka.

Bapak beranak satu ini memiliki background stu-
di sarjana lulusan Universitas Brawijaya, Malang, 
jurusan Administrasi Negara dan menyelesaikan 
S2 pada tahun 2015 jurusan Administrasi Publik di 
Universitas Merdeka, Malang.

Sebagai lurah, Sunarka mengaku dalam men-
jalani perannya tersebut, semakin lama semakin 
tertantang.“Masyarakat semakin pintar, seluruh 
informasi mudah diakses sehingga pengetahuan 
masyarakat berkembang sangat cepat, sehingga 
menuntut kami agar lebih cermat lagi melayani 
masyarakat,” ucapnya.

Sunarka menambahkan, harus selalu berino-
vasi dan mengupgrade pengetahuan sebagai bekal 
menghadapi masysarakat. “Kami dituntut harus 
bisa mengimbangi masyarakat. Menghadapi ma-
syarakat itu menjadikan kami dinamis, selalu ber-
beda setiap harinya apa yang dihadapi, dan itu 
menjadi tantangan tersendiri,” tutupnya seraya 
tersenyum. (hpy)

Drs. Sunarka, M.Ap., Lurah Tasikmadu

Selalu Berinovasi, 
Bekal Menghadapi Masyarakat

Menjuarai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2016, menjadikan Drs. 
Sunarka, M.Ap., Lurah Tasikmadu berbangga 
hati.Pria kelahiran Jember, 11 mei 1965 
ini beranggapan prestasi yang diraih, pada 
hakikatnya merupakan perwujudan dari 
aktualisasi warga yang sebenarnya sudah 
merupakan kebiasaan di lingkungannya.
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Hal tersebut dibukti-
kan oleh BUMDesa 
Mitra Usaha, Desa 
Malasan, Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trengga-
lek. Berdiri sejak tahun 2011, 
BUMDesa Mitra Usaha menjadi 
solusi ke u a ngan warga. 

Untuk diketahui, BUMDe-
sa se-Kabupaten Trenggalek 
berdiri pada tanggal 29 No-

vember 2001 didirikan secara 
serentak di 152 desa. Sejak 
Tahun 2001 sampai dengan Ta-
hun 2012 Pembinaan BUMDesa 
berada dibawah pengawasan 
Setda Kabupaten Trenggalek 
Bagian Tata Peme rintahan 
Sub Bagian Tata Peme rintahan 
Desa. Namun, di Tahun 2013 
pembinaan dan pengawasan 
BUMDesa di wilayah Kabupa-

ten Trenggalek diambil alih 
oleh Bapemas Kabupaten 
Trenggalek hingga saat ini.

Seiring perjalanan waktu, 
ada tiga kategori BUMDesa di 
Trenggalek yaitu kategori Baik 
sebanyak 47 BUMDesa, kategori 
sedang sebanyak 46 BUMDesa, 
dan kategori kurang sebanyak 59 
BUMDesa.

Pada awal berdiri, BUMDesa 
Mitra Usaha bergerak di bidang 
usaha keuangan atau permo-
dalan. Pihaknya mendapatkan 
dana sebesar Rp 10.000.000 dari 
Pemerintah Kabupaten Treng-
galek, pada pertengahan tahun 
2011. 

Dalam perkembangannya, 
BUMDesa Mitra Usaha juga 
membuka usaha sektor lain yaitu 
menyewakan alat berat seperti 

Jika desa selama ini termarjinalkan dan dipandang se-
belah mata, kini embrio-embrio ekonomi melahirkan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang menjadi 
penopang dan pembangun kualitas kehidupan desa.
Salah satunya dengan menjadi solusi permodalan 
warga, sehingga secara tidak langsung menghilang-
kan praktik-praktik lintah darat (rentenir).

BUMDesa Mitra Usaha, Malasan –Trenggalek

Ditopang Unit Permodalan, 
Mimpikan Miliki Pertokoan
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traktor. Biayanya relative murah 
hanya Rp 500.000/bulan. BUM-
Desa Mitra Usaha juga menjadi 
patner dagang bagi semua war-
ga malasan, seperti peternak itik 
hingga konveksi. 

Namun diakui, usaha sektor 
keuangan menjaid penyokong 
utama BUMDesa ini. Usaha 
permodalan milik BUMDesa 
didirikan dengan tujuan mem-
bantu warga miskin dan warga 
yang memiliki usaha, termasuk 
petani. 

Dengan syarat dan bunga 
yang murah, BUMDesa Mitra 
Usaha  menjadi pilihan warga 
disbanding harus meminjam ke 
lintah darat. Warga yang memin-
jam modal diberi syarat yaitu 
menyerahkan BPKB kendaraan 

sebagai jaminan. Nilai pinja-
mannya bervariasi, untuk modal 
usaha perorangan mulai dari Rp 
1.000.000 sampai Rp 2,000.000/
orang. Sedangkan untuk keluar-
ga Rp 4.000.000 dengan bunga 1 
% perbulan. 

Direktur BUMDes Mitra 
Usaha, Joko Santoso, SH, me-
ngatakan, sejauh ini, perkem-
bangan sektor keuangan terus 
meningkat. Warga juga lancar 
mengembalikan pinjaman terse-
but. “ Kontribusi terbesar sek-
tor keuangan, terlihat dari hasil 
pendapatannya, pada Maret 
2016 BUMDesa Mitra Usaha 
menerima pendapatan dari sek-
tor permodalan, sebesar Rp 
227.331.977,” ujarnya.

Menurut catatanya, mayo-

ritas warga meminjam modal 
sebesar Rp 2.000.000 dengan 
jumlah nasabah 238 pemin-
jam. Sementara Kas Desa juga 
mendapatkan keuntungan dari 
usaha keuangan tersebut. Pada 
akhir 2015, BUMDesa Mitra 
Usaha memberikan kontribusi 
sebesar Rp 25.000.000. Selain 
usaha permodalan, diharap-
kan kedepannya BUMDesa Mi-
tra Usaha bisa membuka usaha 
baru yang lebih potensial. Di-
contohkannya, persewaan alat 
pertanian  maupun unit usaha 
pertokoan. Pihaknya berharap, 
Pemerintah Kabupaten Treng-
galek dan Provinsi Jatim bisa 
membantu BUMDesa Mitra 
Usaha dalam mengembangkan 
bisnisnya.(dev)

ProfilBUMDes
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Tidak sedikit upaya peme-
rintah dalam hal meme-
rangi kemiskinan di ne-
geri ini. Berbagai sektor 

dibidik agar bisa dijadikan celah 
untuk mengangkat kemiskinan.
Dra. Penny Indriani, MM., Kepala 
Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat (BK-
BPM) Kota Malang menyatakan 
program utama pemberdayaan 
di Kota Malang adalah untuk me-
ngurangi kemiskinan.

Penny menjelaskan di tahun 
2016 ada sedikit ketidakpastian 
aturan mengenai dana hibah 
yang seharusnya bisa dimanfaat-
kan sebagai bantuan modal un-
tuk mereka yang membutuhkan.

“Jika di tahun sebelumnya, 
selain pelatihan, kami juga me-
ngusahakan pemberian alat ke-
pada peserta sehingga mereka 
bisa langsung praktek, meng-
aplikasikan ilmu yang telah di-
peroleh, contohnya pembuatan 
es krim, melukis jilbab, pela-
tihan hidroponik, pembuatan 
hantaran, dan lain sebagainya,” 
tuturnya.

“Meskipun demikian, kami 
masih bisa membekali me reka 
melalui berbagai pelatihan, 
sehingga jika sudah ada kete-
rampilan, bisa memanfaatkan-
nya untuk menambah penghasil-
an,” terang Penny.

Menumbuhkan kemandirian 
di masyarakat memang bukan 
hal mudah. Penny begitu antu-
sias dengan memberikan pela-
tihan kepada masyarakat akan 
memancing kreativitas mereka 
untuk lebih berinovasi.

“Program pemberdayaan ma-
syarakat di Kota Malang ini kami 
tekankan pada embrio dasar 
yang nantinya diharapkan bisa 
memiliki keterampilan sebagai 
bekal meningkatkan kondisi eko-
nomi mereka sehingga menjadi 
mandiri dan sejahtera,” kata 
wanita kelahiran 9 April 1964 itu.

“Selanjutnya, akan kami bantu 
juga untuk bisa bekerja sama de-
ngan pemilik UKM sebagai tenaga 
kerja atau bisa menciptakan usaha 
sendiri namun pemasarannya join 
dengan yang lain, yang sudah me-
miliki pasar, serta bisa juga tampil 
di pameran,” tambah Penny.

Menjalankan peran sebagai 
abdi negara bagi Penny bukan 
hal baru. Perjalanan karirnya 
diawali dari penetapan kerja di 
Departemen Penerangan, Jakar-
ta pada 1989, selama 10 tahun. 
Pada 1999 Penny  menjadi staf 
di Kominfo Kota Malang, selan-
jutnya pada 2000 dipindahkan 
ke Dispenda Kota Malang.

Tidak hanya sampai di situ, 
Penny pun pernah berkiprah di 
Badan Pengawas Bangunan dan 

Pengendalian, kemudian juga se-
bagai Kabid Perdagangan di Dis-
perindag Kota Malang. “Setelah 
itu saya dipercaya sebagai Kabag 
Humas di DPRD Kota Malang, 
kemudian dipindahkan ke Dis-
hub Kota Malang, serta Kepala 
Kepustakaan Kota Malang, dan 
akhirnya diberi amanah sebagai 
Kepala BKBPM ini sejak Januari 
2015 lalu,” ungkap Penny.

Ibu 3 anak tersebut mengaku 
berkeinginan meminimalkan ke-
miskinan melalui kegiatan pem-
berdayaan yang ada. “Setidak-
nya saya dituntut untuk terjun 
ke masyarakat sehingga tahu apa 
yang dikeluhkan dan dibutuhkan 
masyarakat,” ucap Penny.

Berlatar belakang studi S1 
di jurusan Ekonomi, Universitas 
Airlangga, Surabaya dan S2 di 
Jurusan Manajemen, Universi-
tas Muhammadiyah, Malang, 
anak kelima dari 6 bersaudara 
ini dalam menjalankan peran-
nya selalu berkoordinasi dengan 
Pemerintah Kota Malang.

“Walikota kami pun rajin turun 
ke masyarakat dan merangkul se-
luruh SKPD kemudian memetakan 
apa saja dari hasil acara Sambung 
Rasa, sebuah forum diskusi lang-
sung de ngan masyarakat yang 
Pemkot Malang lakukan 2 kali se-
tiap bulannya,” papar Penny me-
nutup perbincangan. (hpy)

Berbicara mengenai kemiskinan tidak akan pernah 
ada habisnya. Terlebih bagi negara berkembang se-
perti Indonesia. Namun, hal tersebut menjadi cam-
buk semangat untuk ditangani, susah dihilangkan 
memang, setidaknya bisa diminimalkan.

Minimalkan Kemiskinan Melalui 
Pemberdayaan Masyarakat

Dra. Penny Indriani, MM., Kepala BKBPM Kota Malang

tokoh
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Tidak dapat disangkal, 
kemajuan suatu bangsa 
ditentukan oleh pengua-
saan masyarakat bangsa 

itu terhadap teknologi. Semakin 
tinggi penguasaan suatu bangsa 
terhadap teknologi, maka sema-
kin maju Negara tersebut, dan 
juga sebaliknya.

Sebagai negara berkembang, 
Inbdonesia sangat membutuh-
kan teknologi tepat guna (TTG). 
Teknologi Tepat Guna adalah 
teknologi yang cocok dengan 

kebutuhan masyarakat, sehing-
ga bisa dimanfaatkan oleh ma-
syarakat menengah ke bawah, 
dari segi perawatannyapun tidak 
sulit dan dengan harga yang ter-
jangkau.

Hal itulah yang berhasil di-
wujudkan oleh M. Shobirin (30), 
pria asal Kota Mojokerto. Pemu-
da pemuda yang sehari - hari 
berprofesi sebagai mekanik di 
bengkel mobil milik saudaranya 
ini berhasil menciptakan mesin 
ukir pada 2015 lalu. 

Dengan judul inovasi “Ukir 
Kayu, Ukir Kaca, Grafir Alumu-
nium, Cuttinglas, Cuuting Striker 
(Ploter Stiker) Mesin Bor Ber-
basis Computer Numerical “ dia 
menyabet juara I dalam lomba 
Cipta / Inovasi Teknologi Tepat 
Guna (TTG) yang diselenggara-
kan oleh Badan Pembedayaan 
Masyarakat (BPM) Kota Mo-
jokerto melalui Bidang Usaha 
Ekonomi.

Menurut M. Shobirin, keung-
gulan alat yang diciptakannya 

Suka bereksperimen se-
jak kecil, menjadikan 
Sobirin, pemuda asal 
Kelurahan Kauman, Ke-
camatan Prajurit Kulon, 
Kota Mojokerto men-
ciptakan teknologi te-
pat guna. Dengan judul 
inovasi ‘Ukir Kayu, Ukir 
Kaca, Grafir Alumunium, 
Cuttinglas, Cutting Strik-
er (ploter stiker) Mesin 
Bor Berbasis Computer 
Numerical’ tak sekadar 
sederhana pengoperasi-
annya, tapi harganya ter-
jangkau.

Terobosan Terbaru 
Solusi Usaha 

Kerajinan Ukir              
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adalah mampu menjadi alat al-
ternatif yang murah jika diban-
dingkan dengan Mesin CNC 
(Computer Numercal Control). 
Sebab, alat CNC dibanderol ratu-
san juta bahkan miliaran rupiah, 
sedangkan alat yang dibuatnya 
ini hanya membutuhkan biaya 
sekitar Rp 4 juta- Rp 6 juta. Secara 
kualitas, dengan harga sebesar itu 
sudah bisa dihasilkan barang yang 
sama kualitasnya dengan meng-
gunakan mesin CNC. 

Tak hanya itu, alat ini me-
miliki beberapa fungsi / keung-
gulan  selain mengukir sendiri 
pada kayu, ngukir kaca,  bisa un-
tuk memotong   pipa. Jika diban-
ding kan dengan alat tradisional 
ngukir kayu/kaca membutuhkan 
tenaga yang lebih banyak tetapi 
hasilnya sedikit, tetapi dengan 
alat yang diciptakan ini dengan 
tenaga  kerja satu orang saja 
dapat menghasilkan karya yang 
lebih banyak.

Untuk pembuatan alat yang 
dibutuhkan meliputi kerangka 
pipa, linear, motor stepear, spi-
del, reel berry, interprice, kom-
puter dan besi pipa. Besi pipa 
dipotong sesuai dengan ukur-
an dibuat untuk memberikan 
rangka mesin besi pipa tebal. 
Mator stiper untuk mengge-
rakkan sumber X y z, spidel alat 

untuk mengukir, reel berry un-
tuk mengakuratkan gerak dari 
sumber X y z, interprice untuk 
menghubungkan dari komputer 
ke motor stiper dan akan meng-
gerakan sumber X y z, komputer 
untuk mendesain ukiran yang 
akan kita buat. Tingkat kesulitan 
alat ini pada penyetingan alat ke 
akuratan dan petingan kepresi-
sian alat.

Sampai sekarang mesin terse-
but bisa digunakan secara baik. 
Namun, untuk dia sendiri me-
ngalami kendala dari sisi desain. 
Shobirin mengatakan, selama 
ini dirinya tidak bisa mendesain 
ukir an, jadi dirinya hanya mam-
pu mengoperasikan alatnya saja. 
“ Saya membutuhkan keahlian 
untuk mendesain sebab kalau 
ada orderan sering ditolak, or-
deran pertama yaitu mengukir 
cetakan sandal dan sepatu, dan 
sampai sekarang belum bisa me-
nerima orderan,“ ungkapnya. 

Selama ini mesin tersebut 
dikelola sendiri, mesin ukir ini, 
bisa menghasilkan macam va-
riasi, adalah, matras, ukir kayu, 
cetak alas sandal, akrilik, dan 
ukir kaca, serta aluminium, dan 
juga RCB. Shobirin mengaku su-
dah ada beberapa pengusaha 
yang menawar untuk dibuatkan 
mesin, ada pula yang memesan 

hasil ukiran jadi.
 “Mesin ukir atau cetak ini, 

pernah mengikuti lomba seba-
nyak 2 kali, yang pertama lomba 
TTG di Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Kota Mojokerto 
namun gagal, sebab mesin me-
ngalami trobel kabelnya terba-
kar , meski gagal namun tetap 
tidak menyerah “ katanya. Beri-
kutnya mengikuti lomba inovasi 
TTG tingkat kota, dan lawan-
nya sebanyak 10 peserta yang 
menciptakan macam – macam 
teknologi yang canggih seperti 
parut kelapa, deteksi banjir, 
teknologi pangan, dan lainnya. 

Rencananya mesin ini, akan dii-
kutkan lomba TTG tingkat nasional 
di Makasar pada November 2016 
mendatang. Banyak persiapan 
yang dibutuhkan, mulai membu-
tuhkan orang khusus desain, me-
kanik, dan kebutuhkan peralatan 
cadangan. “Peralatan terutama 
kabel penghubung harus memba-
wa cadangannya, sebab takut ka-
bel terbakar lagi seperti yang per-
nah dialami saat mengikuti lomba 
di BPM, Kota“ ujarnya. 

Pembuatan mesin ukir ini, se-
lain bertujuan menciptakan tek-
nologi terbaru, juga akan men-
jadi peluang membuka lapangan 
usaha baru di bidang desain inte-
rior.(dev)
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Banyak orang tua yang tidak menyadari 
bahwa anak-anak mereka sudah mulai 
kecanduan gadget.Bahkan kalau tidak se-
perti itu, dianggapnya ketinggalan zaman. 

Padahal, Kecanduan gadget dapat mengganggu 
psikis dan fisik anak Anda, misalnya anak tidak 
peka lagi terhadap lingkungan sekitar, malas untuk 
mengejakan sesuatu, sulit diajak berfikir dan ma-
las untuk bersosialisasi dengan teman-temannya.

Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi 
kecanduan gadget pada anak yang dapat Anda coba.

1. AJAK ANAK BERMAIN DI LUAR RUMAH
Ketika anak diajak main di luar rumah tanpa 

membawa gadget, maka anak akan terlupakan 
dengan gadget dan teralihkan untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitarnya. Di luar rumah, anak 
dapat Anda arahkan untuk bermain bola, lompat tali, 
kelereng, atau yang lain yang lebih menyenangkan. 

Atasi Kecanduan Gadget 
pada Anak, Yuk Ajak Bermain!
Gadget telah menjadi candu baru 
bagi anak-anak. Bahkan pada 
peringatan Hari Anak Nasional 
yang digelar Provinsi Jawa Timur, 
gerakan puasa gadget kembali 
didengungkan oleh Wakil Guber-
nur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. 
Salah satu caranya dengan ge-
rakan 1821.Yaitu, imbauan kepada 
para orangtua untuk melakukan ti-
dak menggunakan gadget, seperti 
handphone, smartphone, tablet, 
atau laptop sejak pukul 18.00 WIB 
sampai pukul 21.00 WIB. 
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

Meski pun mainan itu menyenangkan diusahakan 
juga ada unsur edukasi dan olah fisiknya. Sehingga 
di sam ping anak menjadi senang dan gembira, juga 
menjadi le bih pintar dan menyehatkan.

2. TETAPKAN HARI BEBAS GADGET
Hari bebas gadget dapat Anda tentukan sendiri 

dengan dikomunikasikan dengan anak-anak. Apa-
bila belum dapat melakukan bebas gadget dalam 
sehari, dapat Anda lakukan secara berangsur-ang-
sur dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit 
waktu penggunaan gadget pada anak. 

3. BERILAH KESIBUKAN YANG MENARIK
Masa anak-anak adalah masa yang banyak 

melakukan aktivitas. Tidak ada anak yang hanya 
diam diri tanpa banyak beraktivitas. Selain itu de-
ngan banyak aktivitas dapat mendukung perkem-
bangan dan pertumbuhan yang baik pada anak. 

4. AJAK ANAK BERSOSIALISASI DENGAN TEMAN-
TEMANNYA
Bersosialisasi dengan teman-temannya dapat 

mengalihkan kebiasaan dalam bermain gadget 
pada anak karena anak akan lebih fokus untuk ber-
interaksi dengan teman-temannya dalam bermain.

5. BERIKAN REWARD
Reward dapat menjadi pemicu untuk keber-

hasilan sebuah rencana yang sudah Anda jalankan. 
Anak Anda akan tergiur untuk memperolehnya 
apabila reward yang Anda tawarkan sangat berni-
lai dan menarik bagi mereka. Supaya reward tetap 
menarik maka reward yang Anda tawarkan harus 
hal yang baru.

6. JADILAH PANUTAN PADA ANAK
Anak adalah peniru yang ulung pada orang 

tuanya. Oleh karena itu sebagai orang tua dalam 
menggunakan gadget seyogyanya seperlunya saja. 
Hindari kebiasaan sedikit-sedikit selalu pegang 
gadget, setiap lima menit sekali buka facebook, 
twitter, BBM dan WatAp.

7. JANGAN BERIKAN ANAK GADGET
Sebelum Anda membelikan gadget pada anak 

perlu Anda pertimbangkan dengan masak-masak 
terelebih dahulu untung dan ruginya pada anak. 
Apabila keuntungannya lebih banyak dari pada 
kerugiannya maka barulah anak kita belikan gad-
get. Apabila kok banyak kerugiannya, Anda harus 
tegas untuk melarangnya.

8. PERBANYAK WAKTU KOMUNIKASI DENGAN 
ANAK
Dengan diajak berkomunikasi, anak akan mera-

sa diperhatikan dan apabila mengalami masalah 
dapat diutarakan lagsung kepada orang tua sehing-
ga anak dapat menemukan solusi yang tepat. Apa-
bila anak tidak mendapatkan solusi yang tepat ke-
banyakan anak menjadikan gadget sebagai solusi 
untuk menyelesaikan masalahnya. Ini merupakan 
langkah yang tidak tepat. Ini bukan menyelesaikan 
masalah akan tetapi justru akan menambah beban 
masalah.

9. MENDORONG ANAK UNTUK AKTIF   
DIBERBAGAI KEGIATAN
Dengan banyaknya kesibukan diberbagai kegi-

atan, anak akan semakin sedikit waktu untuk me-
megang gadget. Sehingga kesempatan untuk main 
gadget semakin sempit.

10. MEMBUAT ATURAN BATASAN WAKTU   
 MENGGUNAKAN GADGET
Buatlah batasan waktu pada anak ketika me-

mainkan gadget. Waktu ini dapat Anda tentukan, 
misalnya dalam sehari hanya diperbolehkan main 
gadget selama satu jam. Penting untuk diperha-
tikan disini adalah kedisiplinan dalam menetapi 
aturan bagi semua anggota keluarga.

Selamat mencoba! (ins)
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Indonesia benar benar negara yang kaya akan 
budaya, seni hingga arsitektur. Seni bangunan 
di Indonesia sangat khas karena tidak lepas 
dari akar budaya bangsa. Berikut ada 7 rumah 

paling unik di Indonesia, baik merupakan karya 
desain arsitektur modern maupun arsitektur tradi-
sional. 

1. RUMAH DOMES
Apakah anda masih ingat bentuk rumah dalam 

serial teletubbies? Dalam kehidupan nyata kita 
dapat melihat semacam replika rumah teletub-
bies adalah rumah domes. Bentuk rumah domes 
sekilas mirip bangunan kubah seperti dalam serial 
teletubbies. Rumah domes ini dapat kita temui di 
Daerah Istimewa Jogjakarta tepatnya di daerah 
New Nglepen. Rumah domes terletak di sebuah 
perkampungan yang semua rumahnya berbentuk 
kubah. Rumah itu dirancang untuk tahan gempa.

2. RUMAH BOTOL
Rumah unik di Indonesia selanjutnya yang 

memiliki desain rancang bangun modern adalah 
rumah botol yang berada di Cigadung Selatan, 

Bandung. Yang paling unik dari rumah ini adalah 
bahan baku rumah ini berasal dari botol bekas. 
Jumlah botol bekas yang digunakan sebanyak 30 
ribu buah. Rumah botol ini merupakan salah satu 
contoh rumah hemat energi dan ramah lingkung-
an. Pasalnya material tembok yang diganti botol 
menerapkan prinsip reuse dari konsep go green. 

Tak hanya itu, rumah botol ini menampung 
sinar matahari karena sebagian dinding terbuat 
dari kaca sehingga mampu menghemat penggu-
naan listrik. Karena inovasi yang ada di rumah ini 
wajar rumah ini memenangkan penghargaan se-
bagai green design award pada penghargaan BCI 
Asia. Tak heran pula jika rumah ini masuk dalam 7 
rumah paling unik di Indonesia.

3. RUMAH GURITA
Bandung tak hanya memiliki rumah botol, ada 

lagi rumah unik lainnya di Bandung yaitu rumah 
gurita. Rumah ini menarik perhatian masyarakat 
karena terdapat patung gurita raksasa pada bagi-
an atap rumah tersebut. Patung gurita hitam rak-
sasa tersebut oleh si pemilik dijadikan sebagai atap 
untuk ruang makan. Jika tampak dari luar rumah 
tersebut seolah olah diatapnya di dekap oleh se-

7 Rumah 
Paling Unik 

di Indonesia
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buah gurita raksasa. Cukup keren tetapi sedikit 
menyeramkan.

4. MBARU NIANG
Rumah unik di Indonesia selanjutnya adalah 

rumah-rumah adat. Salah satu rumah adat yang 
unik di Indonesia adalah mbaru niang rumah adat 

dari daerah Nusa Tenggara Timur. Lokasi tepatnya 
rumah adat ini berada di desa Wae Rebo, Mangga-
rai NTT. Rumah ini memiliki keunikan berupa atap 
yang terbuat dari lontar kering dan atap tersebut 
menutupi tanah. Rumah ini memiliki 5 tingkat, jika 
memasuki rumah maka akan sampai pada tingkat 
pertama yang disebut lutur. Kemudian naik ke lan-
tai dua untuk menyimpan bahan makanan disebut 
lobo. Ke tingkat tiga disebut ruang lentar yang ber-
fungsi untuk menyimpan benih. Untuk tingkat em-
pat disebut lempa rae fungsinya untuk menyimpan 
cadangan makanan jika gagal panen. Lantai kelima 
merupakan tempat untuk menyimpan berbagai 
macam sesaji untuk leluhur, ruangan ini disebut 
hekang kode.

5. SAO RIA TENDA BEWAMONI KOANARA
Rumah adat unik lainnya di NTT adalah sao ria 

tenda bawa. Rumah adat ini terletak di desa Ko-
anara Kelimutu. Seperti mbaru niang yang atapnya 
menutupi tanah, sao ria tenda bawa moni koara 
juga sama hanya saja bedanya bahan atapnya 
terbuat dari ilalang. Rumah adat ini memiliki tiga 
buah fungsi dan jenis rumah yang berbeda. Rumah 
baku untuk menyimpang tulang leluhur. Rumah 
lumbung padi digunakan untuk menyimpan bahan 
makanan. Untuk rumah tinggalnya terdapat kepala 
kerbau di pintu masuk rumah.

6. RUMAH SUKU SASAK
Masih di sekitar Nusa Tenggara, di Nusa Tengga-

ra Barat terdapat rumah suku Sasak. Seperti kedua 
rumah adat sebelumnya rumah adat suku Sasak 
ini juga atapnya terbuat dari dedaunan hanya saja 
untuk suku Sasak terbuat dari jerami. Dindingnya 
terbuat dari anyaman bambu. Lantai rumah yang 
terlihat keras seperti semen merupakan tanah liat 
yang diaduk bersama kotoran kerbau dan abu vul-
kanik. Rumah adat suku sasak unik karena atapnya 
yang berbentuk seperti gunung. Bagian ruangan-
nya dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama 
dari rumah digunakan untuk tidur, ruang kedua 
untuk menyimpang barang-barang, kemudian ru-
ang ketiga digunakan untuk meletakkan jenazah 
sebelum dimakamkan dan untuk melahirkan.

7. HONAI
Rumah adat di Papua yang satu ini memang 

sungguh unik. Rumah ini disebut rumah honai. 
Rumah adat ini terbuat dari kayu, hanya saja at-
apnya yang khas membuat rumah ini unik. Atap 
rumah honai berbentuk kubah atau bola dari jera-
mi. Rumah ini bisa ditemukan di Lembah Baliem. 
Rumah adat ini merupakan rumah adat suku Dani 
penghuni asli Papua. Rumah honai memiliki tinggi 
2,5 meter yang terbagi menjadi dua lantai. Lantai 
pertama berfungsi sebagai kamar tidur kemudian 
lantai kedua digunakan untuk makan, mengerjakan 
kerajinan tangan dan istirahat. Antara kedua ruang 
dijembatani oleh tangga dari bambu. Rumah ini 
memang di-desain tanpa jendela untuk mengha-
langi udara dingin di lembah Baliem. Rumah honai 
ini ditempati hingga 10 orang. (ins)
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tipssehat

Kelahiran dan kematian semata di tangan 
Allah. Tapi, tak ada salahnya manusia 
melakukan sesuatu agar hidup lebih sehat 
sehingga dijauhkan dari penyakit, terma-

suk dengan tumbuhan herbal. Tanaman di dicip-
takan muka bumi ini bukan hanya untuk hiasan be-
laka. Selain menyumbang oksigen, beberapa jenis 
tanaman mempunyai khasiat untuk menyembuh-
kan berbagai macam penyakit dalam diri manusia. 
Tanaman herbal bahkan dipercaya akan mampu 
memberikan dampak panjang umur bagi yang 
mengkonsumsinya. Tanaman herbal apa saja itu?

1. HERBAL KAYU MANIS

Salah satu bumbu rempah lainnya yang mempu-
nyai khasiat sebagai obat tubuh kita adalah tanaman 
herbal kayu manis. Dengan mengkonsumsi tanaman 
herbal kayu manis maka mampu akan menurunkan 
kadar kolesterol, menurunkan hipertensi, dan masih 
banyak lagi.

Bagi penderita diabetes tanaman herbal kayu ma-
nis sangat cocok untuk dikonsumsi. Karena berdasar-
kan penelitian tim ahli kesehatan bahwa kandungan 
dari herbal kayu manis ini mampu mengatur gula 
darah dalam tubuh kita. Bukan itu saja kandungan 
herbal kayu manis juga memiliki senyawa anti infek-
si. Dimana senyawa ini berfungsi untuk menangkal 
tumbuhnya penyebab bisul dan borok.

Sejumlah penelitian mengatakan bahwa man-

faat dari rajinnya mengkonsumsi herbal kayu manis 
adalah dapat menawarkan berbagai macam penyakit 
seperti tumor otak, mengurangi peradangan kro-
nis yang disebabkan dari gangguan neurologis, dan 
masih banyak lagi.

2. HERBAL BAWANG PUTIH
Mungkin sebelumnya Anda hanya beranggapan 

kalau bawang putih itu bisa kita gunakan hanya un-
tuk penyedap masakan saja. Tahukan Anda bahwa 
manfaat bawang putih ternyata tidak sekedar hanya 
untuk bumbu masakan saja lho. Bawang putih ter-
masuk tanaman herbal yang bisa membuat panjang. 
Seperti yang sudah kita tahu bahwa penyakit ganas 
yang bisa menyebabkan kematian seseorang adalah 
penyakit darah tinggi dan penyakit jantung. Nah 
dengan mengkonsumsi bawang putih maka tekanan 
darah tinggi dan penyakit jantung kita akan ditang-
kalnya. Bahkan khasiat bawang putih ini akan mam-
pu membunuh bakteri jahat dalam tubuh serta bisa 
mencegah berkembangnya sel kanker.

Bawang putih mengandung senyawa allicin di-
dalamnya yang banyak sekali manfaat dari kandung-
an allicin ini. Fungsi senyawa allicin bagi kesehatan 
tubuh adalah sebagai zat anti bakteri yang dapat 
mencegah hipertensi, zat anti kanker, menurunkan 
berat badan, dapat mengencerkan darah, dan masih 
banyak lagi.

Kemudian bawang putih ini kandungannya sangat 
kaya akan nutrisi dan tinggi dengan vitamin C, zat 
besi, dan kalsium. Dimana kandungan-kandungan ini 

5 Tanaman Herbal 
yang Dipercaya 

Memperpanjang Umur
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tipssehat
sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dengan begitu 
herbal bawang putih ini akan mampu menangkal 
penyakit dan menunjang kesehatan tubuh kita.

Masih banyak khasiat dari herbal bawang putih 
untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan bawang putih 
ini mampu kita gunakan untuk membersihkan kome-
do di hidung, sebagai penghilang bekas jerawat di 
wajah, dan masih banyak lagi.

3. HERBAL AKAR ALANG-ALANG
Wah ternyata dengan akarpun penyakit kita da-

pat disembuhkan. Khasiat dengan mengkonsumsi 
herbal akar alang-alang maka bisa mengobati pe-
nyakit demam, kencing batu, dan penyakit lainnya.

Banyak juga manfaat dari tanaman herbal akar 
alang-alang ini. Salahsatunya adalah akar alang-
alang bisa mengatasi hipertensi yang diakibatkan 
dari sakit ginjal. Cara mengkonsumsinya sangatlah 
mudah, Anda siapkan akar alang-alang sebanyak 200 
kemudian Anda rebus dengan 2 gelas air. Setelah 
mendidih kemudian Anda dinginkan dan saring ambil 
airnya lalu minum sebanyak 2 kali dalam sehari.

Kemudian akar alang-alang ini juga mampu me-
ngobati radang paru-paru, mengobati asma, me-
ngobati hepatitis, diare, dan juga bisa kita jadikan 
sebagai obat keputihan.

4. HERBAL KETUMBAR
Tanaman herbal selanjutnya yang jadi bumbu 

masakan dan dipercaya bisa membuat panjang umur 
adalah tanaman ketumbar. Dengan rajin mengkon-
sumsi ketumbar yaitu diseduh kemudian kita minum 
maka akan mampu melancarkan peredaran darah 
dan bisa mempercepat proses penyembuhan tubuh 
setelah sakit. Ketumbar juga bisa kita jadikan se-
bagai obat menurunkan kolesterol jahat. Senyawa 
asam yang terdapat didalam kandungan ketumbar 
sudah terbukti bisa menstabilkan kolesterol jahat 
dalam tubuh kita.

Banyak sekali manfaat dari herbal ketumbar ini, 
diantaranya ketumbar bisa kita jadikan untuk me-
ngobati anemia, dapat melancarkan sistem pencer-
naan, mampu mengobati diare. Bahkan jika Anda 

mempunyai kendala tentang siklus menstruasi tidak 
teratur, maka solusinya bisa mencoba dengan meng-
konsumsi herbal ketumbar ini. Karena zat yang ter-
dapat didalam ketumbar akan membantu hormon 
dari kelenjar endokrin.

Anda mempunyai keluhan dengan gangguan pe-
nyakit kulit? Herbal ketumbar juga mempunyai 
khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam pe-
nyakit kulit seperti eksim, kulit kering, gatal-gatal 
di badan, dan lain-lain. Kemudian kandungan dari 
daun ketumbar bersifat anti bakteri serta anti infla-
masi, dimana kandungan ini sangat baik bagi Anda 
untuk merawat kesehatan kulit.

5. HERBAL KAYU SECANG
Mungkin sebagian dari Anda tidak tahu kalau kayu 

secang ini mempunyai fungsi obat bagi tubuh kita. 
Menurut informasi yang saya simak bahwa herbal 
kayu secang mampu mengatasi diare, melancarkan 
pencernaan, dan dapat mengobati penyakit batuk 
juga.

 Kandungan flavonoid yang terdapat didalam kayu 
secang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan 
tubuh kita. Dengan kandungan flavonoid dari kayu 
secang ini dapat meningkatkan efektifitas vitamin C 
yang diserap tubuh. Dan juga flavonoid bisa berfung-
si sebagai penangkal radikal bebas serta antibiotik 
alami.

Utamakan pengobatan yang diolah dari tanaman 
herbal demi menjaga kesehatan kita.Selamat men-
coba!BAPEM
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Di satu pihak, gosip dapat dianggap se-
bagai cara yang umum untuk saling ber-
tukar informasi yang berguna. Di lain pi-
hak, gosip mungkin menjadi biang keladi 

kerusuhan dalam pemerintahan, perpecahan kelu-
arga, rusaknya banyak karir.

Nah, oleh karena itu kita harus memiliki jurus 
ampuh agar terhindar dari efek negative gosip, 
terutama bila sampai mengancam karir. Yuk, simak 
penjelasnnya sebagai berikut:
1. Saat atasan cerita tentang masalah pribadi nya 

cukup dengarkan saja, tidak perlu memberikan 
pendapat jika dia memang tidak memintanya. 
Terkadang yang dibutuhkan seseorang saat 
curhat adalah didengarkan bukan solusi.

2. Tidak perlu memancing gosip yang beredar. 
Keep calm saja, jangan memperburuk keadaan 
dengan membahas gosip yang sedang beredar. 
Cukup dengarkan saja, tanpa perlu memberi-
kan komentar.

3. Seburuk apapun kinerja rekan kerja, kamu ti-
dak perlu memberikan penilaian. Biarkan hal 
tersebut menjadi tanggung jawab atasan kamu. 
Kamu tidak ingin dianggap sebagai seseorang 
yang hanya mengadu kekurangan kinerja rekan 
kerja yang lainnya.

4. Boleh saja menjadi rekan kerja yang mende-

ngarkan segala keluh kesahnya, tapi bukan 
berarti kamu panik memikirkan semua ma-
salahnya. Cukup dengarkan saja, sesekali tidak 
masalah jika kamu memberikan pendapat ke-
padanya.

5. Sebaik apapun atasan pasti ada sisi minusnya 
di hadapan anak buah. Maka tidak heran jika 
gosip tentang atasan adalah hidangan utama 
saat makan siang. Posisikan diri sebagai pende-
ngar saja, tidak perlu sibuk menambahkan atau 
membenarkan masalah tersebut.

6. Anak baru adalah sasaran empuk untuk men-
jadi bahan gosip. Tidak perlu panik, dan terlalu 
menghiraukan kabar tentang anak baru. Jangan 
sampai masalah sepele ini menghambat karier 
kamu.

7. Jika ada masalah dengan kantor tidak perlu 
curhat kepada rekan kerja. Sebaik-baiknya 
rekan kerja menyimpan curhat kita, kamu tentu 
tidak  ingin masalah curhat kamu sampai pada 
atasan bukan?
Alih-alih bergosip lebih baik kita melakukan hal 

yang lebih bermanfaat. Jika kamu sudah terlanjur 
terjebak, cukup dengarkan saja. Selamat mencoba 
dan semoga bermanfaat.(ins)

Profesional  
dengan Menghindari 
Gosip 
di Kantor

Gosip dapat bersifat informatif, menghi-
bur, menyegarkan, namun ia dapat juga 
menjengkelkan dan membinasakan. 
Bahkan, gossip bak menjadi ‘menu’ wa-
jib saat makan siang di kantor-kantor.
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resep

Bila Anda punya sisa kue brownis di 
dalam kulkas, jangan bingung akan di-
apakan. Yuk, manfaatkan menjadi pu-
ding brownis kopi. Rasanya dijamin 

 istimewa. Penggemar kopi pun akan merasakan 
sensasi berbeda saat ‘ngopi’ puding ini. Tak ha-
nya bahan-bahan mudah di dapat, proses pem-
buatannya juga sederhana, sehingga siapapun 
bisa membuatnya. Intip resep Puding Brownis 
Kopi berikut ini:

BAHAN I:
a	1/2 buah brownies siap pakai, dipotong- 

potong kecil
a	250 ml susu cair 
a	15 gram gula pasir 
a	1/2 sendok teh kopi instan 
a	1/2 bungkus agar-agar bubuk 
a	2 putih 

telur 

a	1/8 sendok teh garam 
a	25 gram gula pasir 
a	1/4 sendok teh pasta moka 

BAHAN II:
a	250 Ml Air Kopi (dari 1/2 Sendok Teh Kopi In-

stan dan 250 Ml Air Panas)
a  Sendok Makan Gula Pasir
a	1 1/2 Sendok Teh Jeli Instan

CARA MEMBUAT:
1. Tata bronis di dasar gelas-gelas kecil. Sisihkan. 
2. Bahan I, rebus susu cair, gula pasir, kopi, dan 

agar-agar sambil diaduk sampai mendidih. 
Sisihkan.

3. Kocok putih telur dan garam sampai setengah 
mengembang. Tambahkan gula pasir sedikit-
sedikit sambil dikocok sampai mengembang. 
Masukkan pasta moka. Kocok sampai tercam-
pur.

4. Tuang rebusan susu sedikit-sedikit sambil 
dikocok dengan kecepatan rendah. Tuang di 

atas bronies hingga 3/4 
tinggi gelas.  Bi-

arkan setengah 
beku.

5. Bahan II, 
rebus air 
kopi, gula 

pasir, dan jeli 
instan sambil di-

aduk sampai men-
didih. Tuang di atas 

bahan I. Bekukan.
Selamat mencoba 

kelezatannya! (ins)

PUDING 
BROWNIS KOPI
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