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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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Januari 2012 Bapemas Provinsi Jawa Timur 
mempunyai pemimpin baru, yaitu Drs 
 Zarkasi M.Si, menggantikan Totok  Soewarto 
SH, M.Si, yang memasuki masa pensiun. 

Sebelumnya Zarkasi adalah Kepala Inspektorat 
Wilayah (Itwilprov) Provinsi Jawa Timur.

Ketika itu Bapemas Prov. Jawa Timur sedang 
sibuk-sibuknya menyiapkan pelaksanaan Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX 
dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-40, yang 
pelaksanaannya Mei 2012. Zarkasi bagai ketiban 
awu anget. Karena itu, begitu menjadi Kepala 
Bapemas, dia langsung tancap persneling 4.

Lama malang-melintang di birokrasi, Guber-
nur Jawa Timur, Dr H Soekarwo, mendapuknya 
di Bapemas. Ini adalah instansi yang jauh dari 
karir Zarkasi sebelumnya, terutama di LLAJR Ja-
tim, karena hampir 25 tahun karirnya di LLAJR. 
Sampai akhirnya hampir 5 tahun (4 tahun 8 bu-
lan) lamanya Zarkasi mengabdikan di instansi 
yang bertugas memberdayakan masyarakat dan 
memberantas kemiskinan ini

Dalam sambutannya ketika pelantikan 
 Zarkasi, Gubernur Jatim menuturkan, para pe-
jabat eselon II dan III harus dapat memahami 
makna birokrasi dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaannya. Makna birokrasi terdiri dari tiga 
hal, yakni substansi, struktur dan kultur. Menu-
rut Gubernur, makna birokrasi pertama yang 
harus dipahami para pejabat adalah substan-

si dalam birokrasi. Substansi dalam birokrasi 
bisa tertuang dalam tugas, pokok, dan fungsi 
 (Tupoksi), UU dan Peraturan Pemerintah me-
ngenai Kepegawaian. Dalam konsep birokrasi 
moderen dinamakan substansi. 

“Sebagai contoh Pak Zarkasi, substansinya 
Kepala Bapemas Jatim menjadi relawan untuk 
mengentas kemiskinan. Jadi harus bisa dekat 
masyarakat,” kata Gubernur kala itu.  

Karena itu dalam setiap sambutannya, 
 Zarkasi berulangkali mengingatkan stafnya bah-
wa bekerja di Bapemas itu adalah mulia, karena 
membantu masyarakat miskin. Kalau dijalankan 
dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh serta 
tanpa pamrih maka pahala yang bakal diterima.

Tahun 2016, tepatnya bulan September, pu-
tra Palembang ini mengakhiri masa jabatannya 
sebagai Kepala Bapemas. Masa purnanya tentu 
meninggalkan kesan yang mendalam dari staf-
nya. Pembawaannya yang sabar, matang dan 
tenang dalam memimpin menjadi inspirasi staf-
nya, terutama pejabat eselon III. 

“Tidak ada Superman, dan saya bukan 
 Superman, semua adalah team work,” katanya 
dalam wawancara dengan Gema Desa di awal 
jabatannya sebagai Kepala Bapemas Jatim. 
Ini karena Zarkasi menyadari bahwa sebagai 
pimpin an dia tidak bisa kerja sendiri, tetapi se-
bagai team work yang saling menunjang. 

Selamat memasuki masa purna, Pak.(*)

suratredaksi

Bukan Superman Zarkasi bersama mantan Menpan- RB, 
Yuddy Chrisnandi (2 dari kanan) dan 
Gubernur Jatim, Soekarwo .
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Lima tahun bukanlah waktu 
yang pendek. Selama lima 
tahun itu pula Zarkasi ter-
libat dalam pelaksanaan 

Perlombaan Desa/Kelurahan, 
Lomba Gotong Royong Masyara-
kat, Lomba Pasar Desa, UPKu  
dan terbaru Evaluasi Pe ngelolaan 
BUMDes. Di era Zarkasi pula di-
luncurkan program Jalin Ke sra dan 
Jalin Matra, sebagai salah satu 
program andalan Provinsi Jawa 
Timur memberantas kemiskinan 
masyarakat, yang masuk Top 99 
Inovasi Pelayanan Publik tingkat 
nasional. 

Menariknya, begitu menjadi 
Kepala Bape-
mas, Zarka-
si langsung 
k e t i b a n 
sampur, 
yaitu 

Jawa Timur menjadi tuan rumah 
Bulan Bakti Gotong Royong dan 
Masyarakat (BBGRM) tingkat na-
sional dan Bulan Kesatuan Gerak 
PKK tingkat nasional, Mei 2012. 
Zarkasi bersama staf Bapemas 
bekerja keras pelaksanaan BB-
GRM dan BKG PKK berjalan suk-
ses. BBGRM dan HKG PKK yang 
dihadiri Wakil Presiden Boediono 
di Puspa Agro tersebut memang 
berjalan sukses. 

Dan juga yang menjadi kerja 
keras Bapemas Jatim di tahun 
2012 adalah dipilihnya Jawa Timur 
sebagai lokasi Bulan Bakti Gotong 

Royong dan Masyarakat (BBGRM) 
tingkat nasional dan Bulan Kesa-
tuan Gerak PKK tingkat nasional, 
Mei 2012.  Zarkasi berharap Jawa 
Timur sebagai tuan rumah harus 
sukses melaksanakan BBGRM. 

Drs Zarkasih, M.Si memimpin 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa Timur 
tahun 2011, menggantikan Totok 
Soewarto SH, M.Si, yang mema-
suki masa pensiun. Sebelum ditun-
juk Gubernur Jawa Timur menjadi 
Kepala Bapemas, Zarkasi adalah 
Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil-
prov) Provinsi Jawa Timur.

Pelantikan Zarkasi  sebagai Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur 
dilakukan tanggal 30 Desember 
2011 bersama 10 orang pejabat 
eselon II dan 79 orang eselon III 
di Gedung Negara Grahadi. Pelan-
tikan ini berdasarkan Surat Kepu-
tusan (SK) Gubernur Jatim nomor  
821.2/2735/212/2011 tentang 
Pengangkatan Dalam Jabatan. 

Zarkasi bukanlah sosok baru 
di lingkungan Pemprov Jawa 
Timur. Sebelum menjadi Kepala 
Itwilprov Jatim, bapak tiga 

Jatim Selalu Dilirik Provinsi Lain
Di tengah keceriaan pengumuman kejuaraan Lomba 
Desa/Kelurahan, Lomba Pengelolaan Pasar Desa dan 

Evaluasi Pengelolaan BUMDes tahun 2016 tingkat 
Provinsi Jawa Timur di Hotel Aria, Surabaya, Selasa 
(16/8), dalam sambutannya Kepala Bapemas Provin

si Jawa Timur, Drs Zarkasi, M.Si, menyampaikan 
bahwa kehadirannya di ajang ini adalah yang tera

khir. “Saya sekalian pamit karena bulan depan (Sep
tember 2016) saya sudah memasuki masa purna,” 

ucapnya dengan bahasa yang santun.

Dari kiri: Tajul Falah, Hadi Sulistya, Suriaman, Mohammad Yasin, Heru Suseno
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orang anak ini ditunjuk Guber-
nur  Soekarwo menjadi Pj  Bupati 
Jember. Satu tahun lamanya 
dia berkantor di kantor Bupati 
 Jember ketika terjadi kekosong an 
jabatan bupati. Zarkasi mampu 
menjalankan amanahnya sebagai 
Pj Bupati dengan mulus. “Setiap 
lembaga pasti banyak senangnya. 
Seperti di Jember itu, saya en-
joy saja, tetapi toh selesai juga,” 
kata pria kelahiran Palembang 26 
Agustus 1956 ini ketika wawan-
cara pertama kali dengan Gema 
Desa tahun 2011.

Sebelum itu alumni Fisip Uni-
versitas Jember Jurusan Adminis-
trasi Negara ini hampir 25 tahun 
menghabiskan waktunya di ling-
kungan DLLAJ Jawa Timur. Tahun 
2008 Zarkasi menjadi Wakil Ke-
pala LLAJ Jawa Timur. “Separoh 
dari karir saya, hampir 25 tahun, 
di LLAJ,” kata pria yang murah se-
nyum ini. Setelah itu dia berturut-
turut menjadi Kepala Bakorwil 
Pamekasan (4 bulan), Madiun (3 
bulan) dan Malang (7 bulan), ke-
mudian satu setengah tahun men-
jabat sebagai Kepala Itwilprov Ja-
tim di Juanda. 

Heru Suseno, STP., MT., Kabid 
Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Pelatihan Bapemas Provinsi Jawa 

Timur, mengatakan, selama Zar-
kasi memimpin Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, dari Bidang PKP ada 
beberapa program yang cukup 
unggul, yaitu Kader Pemberda-
yaan Masyarakat (KPM), Pember-
dayaan dan Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan (sejak 2015), Pe-
nilaian Kinerja LPMD (sejak 2015) 
dan Jalin Matra Bantuan RTSM.

“Penilaian KPM berprestasi di 
2016 adalah tahun ke-3. Penilaian 
KPM berprestasi ini merupa kan 
reward bagi mereka yang telah 
merelakan diri berjuang di bidang 
pemberdayaan, sebuah upaya 
menghargai kinerja KPM. Sedang-
kan kegiatan Pemberdayaan dan 
Penataan Lembaga Kemasyarakat-
an, sejak 2015, adalah mitra bagi 
pemerintah desa dalam pelaksa-
naan pembangunan, antara lain 
RT RW LPMD PKK, bagaimana lem-
baga yang ada tersebut bergerak 
bersama pemerintah desa dalam 
membangun desa. Adapun  LPMD 
memiliki fungsi perencana di 
tingkat desa misal proses musya-
warah desa,” katanya.

“Keempat program tersebut 
berjalan selama kepemimpinan 
Pak Zarkasi, dan telah memberi-
kan kontribusi yang baik bagi 
perkembangan pemberdayaan 

masyarkat, terutama untuk Jalin 
Matra telah familiar di mata ma-
syarakat Jawa Timur karena meru-
pakan program unggulan Guber-
nur Jawa Timur,” tambah Heru 
Suseno.

Ditemui terpisah Ir. Moham-
mad Yasin, M.Si., Kabid Perkem-
bangan Perekonomian  Masyara-
kat (PPM), Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, mengatakan, program pa-
ling unggul dari bidang PPM teru-
tama adalah Jalin Matra, terutama 
Penanggulangan Feminisasi Ke-
miskinan (PFK) dan Penanggulan-
gan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

“Jalin Matra merupakan kelan-
jutan dari Jalin Kesra, ketika beliau 
mulai di Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, yaitu pada 2011– 2013, ke-
mudian Jalin Matra sebagai pilot 
project yang dilauncing pada 2014 
dan akan berjalan hingga 2018. 
Jalin Matra merupakan program 
andalan di Provinsi Jawa Timur 
dan belum ada di provinsi lain, 
berhasil masuk Top 99 Inovasi 
Pelaya nan Publik Nasional,” kata 
M. Yasin.

Ir. Hadi  Sulistyo, M.Si., Kepala 
Bidang Pendayagunaan Sum-
ber Daya Alam & Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna Bapemas 
Prov. Jatim mengatakan, selama 
era Zarkasi dalam ajang Gelar 
Teknologi Tepat Guna  Tk Nasio-
nal, Jawa Timur  selalu mendapat 
perhatian dari provinsi lain, bah-
kan dari pusat Kemendes PDT dan 
Transmigrasi. 

“Karena Jawa Timur selalu 
tampil beda dari daerah lain, baik 
itu penyajian stand dan alat-alat 
TTG yang ditampilkan. Kedua ke-
giatan P3MD, kegiatan terhadap 
tenaga pendamping desa yang 
memerlukan perhatian khusus 
dalam pengelolaan manajemen-
nya,” kata Hadi. (res/hpy)

Zarkasi menyerahkan bantuan Jalin Kesra disaksikan Sekdaprov Jatim, Dr H Rasiyo.
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Setiap pemimpin mempu-
nyai gaya sendiri-sendiri 
dalam kepemimpinan-
nya. Demikian pula de-

ngan Drs Zarkasi, M.Si yang awal 
September lalu memasuki masa 
pensiun. Lama malang-melin tang 
di dunia birokrasi, khususnya di 
Jawa Timur, pria kelahiran Palem-
bang ini cukup matang dalam me-
mimpin, terutama saat menjadi 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Drs. Tajul Falah, M.Si., Sekre-
taris Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, mengatakan, dalam me lak-
sanakan perannya seba gai Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur,  
Zarkasi telah memberi kan kontri-
busi terhadap program yang ada 
selama ini de ngan mengandalkan 
model ke  pe mimpinan,

Model kepemimpinan terse-
but adalah, pertama, tipe kon-

sultatif, yaitu ketika akan me-
ngeluarkan suatu kebijakan akan 
selalu me ngajak seluruh jajaran 
pejabat eselon 3 untuk berkoor-
dinasi, berembuk terlebih dahulu 
merumuskan, bagaimana lang-
kahnya hingga mengerucut mene-
tapkan sebuah keputusan. Kedua, 
tipe partisipatif, yaitu seluruh 
kebijakan yang akan dikeluarkan 
melibatkan seluruh jajaran peja-
bat eselon 3 untuk berkoordinasi.

“Sehingga apa yang telah 
menjadi sebuah konsep dari ta-
taran eselon 3 dan 4 maka akan 
diformulasikan, hasil dari diskusi 
diolah/diformulasikan untuk me-
ngeluarkan sebuah keputusan. 
Dengan tipe/gaya seperti itu be-
liau membawa kondusivitas di 
kantor, dan dengan kondusifitas 
itu menciptakan hasil kinerja yang 
maksimal. Selama ini beliau juga 
disiplin dan itu merupakan harga 

mati, mulai mengelola anggaran, 
mengelola program/kegiatan, se-
gala sesuatunya harus tepat wak-
tu, sehingga hasilnya maksimal,” 
kata Tajul Falah.

Dikatakan oleh Tajul, untuk 
kepemimpinan yang baru, ekspek-
tasinya harus mempertahankan 
segala sesuatu yang telah dicapai, 
serta wajib ditingkatkan. Perka-
ra tipe kepemimpinan itu akan 
mengikuti dari masing-masing 
individu yang nanti akan menye-
suaikan dengan lingkung an kerja. 
“Intinya, hasil kinerja nya yang 
akan dilihat, gaya kepemimpinan 
setiap orang pasti akan berbeda-
beda namun diharapkan bisa 
berkoordinasi dengan baik den-
gan staf eselon 3 dan eselon 3 pun 
wajib melayani pemimpin terse-
but,” kata pria yang sebelumnya 
berdinas di Bakorwil Madura ini.

Ir. Mohammad Yasin, M.Si., Ka-

Tipe Kepemimpinan 
Konsultatif dan Partisipatif

Untuk menjalin keakraban Zarkasi sering meyanyi bersama, ter masuk dengan pemenang lomba
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bid Perkembangan Perekonomian 
Masyarakat (PPM) Bapemas Jatim 
mengatakan, melihat perjalanan 
karir Zarkasi, seperti pernah men-
jabat sebagai Kepala Bakorwil, PJ 
Bupati Banyuwangi, dan lain seba-
gainya, tentu memberi pengaruh 
terhadap sikap dalam memimpin.

“Menurut saya, beliau adalah 
seorang pemimpin yang matang. 
Karena kaya akan pengalaman 
sehingga beliau benar-benar 
maksimal dalam kepemimpinan. 
Beliau selain menjadi pemimpin 
juga bisa menjadi seorang bapak, 
leader, pelatih (trainer), motiva-
tor juga. Yang paling mengena, 
menurut saya, beliau adalah 
pemimpin yang sabar dan sa-
ngat hati-hati dalam proses pe-
ngambilan keputusan,” ujarnya di 
 ruang kerjanya.

Di mata M. Yasin, Zarkasi mem-
punyai gaya kepemimpinan yang 
konservatif. Dia tidak mau ketika 
melakukan suatu peru bahan atau 
mengambil keputu s an menim-
bulkan gejolak, sehingga lebih 
mengu tamakan kemapanan dan 
kenyamanan. Apalagi menyang-
kut personal seperti memin-
dahkan orang (SDM), maka akan 
sangat berhati-hati sekali dalam 
pengambilan keputusan.

“Beliau sangat dekat dengan 

staf dan merupakan pimpinan 
yang suka mencairkan suasana, 
misalnya dalam acara informal 
biasanya dijadikan ajang untuk 
mengakrabkan dengan staf se-
perti menyanyi bersama, kumpul 
bersama, sehingga cukup dekat 
dengan seluruh staf,” tambahnya.

Yasin mengaku banyak belajar 
dari Zarkasi. “Saya banyak pelajari 
dari sikap beliau. Jujur saja, saya 
pribadi dalam memimpin cen-
derung emosional. Karakter saya 
adalah orang yang perfect dan 
cepat. Ketika ada yang tidak beres, 
saya otomatis emosional. Dari be-
liau saya belajar sabar. Beliau pun 
sering menasehati saya untuk 
mengutamakan sabar, pemimpin 
tidak harus meng utamakan kema-
rahan de ngan tindakan, dengan 
sikap diam saja staf sudah paham 
ada yang tidak benar. Ketika be-
liau diam itu berarti pertanda ti-
dak berkenan,” katanya.

Sementara Ir. Hadi  Sulistyo, 
M.Si., Kepala Bidang Pendayagu-
naan Sumber Daya Alam & Pe-
manfaatan Teknologi Tepat Guna 
Bapemas Prov. Jatim me ngatakan, 
Zarkasi sangat disi plin dan sangat 
teliti dalam semua konsep-kon-
sep yang di sajikan. “Ke bawah, 
dia sangat mengayomi sebagai 

seorang pemimpin. Setiap akan 
me ngambil kebijakan dan keputu-
san selalu mengajak pejabat esel-
on 3 untuk berdiskusi dan memin-
ta masukan sebelum diputuskan. 
Beliau sangat perhatian kepada 
staf, terutama staf yang mengala-
mi musibah, kematian dan ulang 
tahun,” katanya.

Ditemui di ruang kerjanya Su-
riaman SH, M.Si, Kepala Bidang 
Sosial Budaya dan Partisipasi 
Masyarakat Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, mengatakan, Zarkasi 
adalah tipe pemimpin yang cu-
kup berhati-hati dan teliti. “Beliau 
sangat teliti dan hati-hati. Bisa saja 
karena latar belakang beliau sebe-
lumnya dari Inspektorat. Selama 
kepemimpinannya di Bapemas ti-
dak ada permasalahan apa-apa,” 
ujarnya.

Sedangkan pembinaan inter-
nal, Zarkasi di mata Suriaman 
sangat intens mendorong stafnya 
untuk maju. “Beliau sangat intens 
membina staf, terkait bagaimana 
staf bisa kreatif dan inovatif. Juga 
selalu memberi semangat untuk 
giat dan maju serta mengembang-
kan dirinya sendiri. Beliau juga 
mendorong kepala bidang untuk 
mengembangkan bidang yang 
dipimpinnya,” katanya. (res/hpy)

Bersama Prof. Hotman M. Siahaan

Bersama Gubernur Jatim dan (alm) Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar dalam aca-
ra Jalin Kesra di Lumajang
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Setiap pemimpin tentu-
nya mempunyai filosofi 
sendiri-sendiri. Demiki-
an pula dengan Zarkasi. 

“Saya tidak pernah mengajak 
anak buah, tetapi meminta anak 
buah, jadi dalam hal ini anak 
buah sebagai mitra kerja,” kata-
nya.  Zarkasi menyadari bahwa 
dia sebagai pimpinan tidak bisa 
kerja sen diri, tetapi sebagai 
team work yang saling menun-
jang. “Tidak ada superman, dan 
saya bukan superman, semua 
adalah team work,” katanya. 

Itu sebabnya, jika ada anak 
buah yang wan prestasi, perta-
ma-tama adalah mengajak un-
tuk bekerja dengan baik. Kalau 
tetap mbandel, cara kedua seba-
gai pimpinan adalah memohon 
untuk bekerja secara baik. Kalau 

langkah kedua dan ketiga tetap 
tidak berhasil, maka jalan ketiga 
adalah dibina.

Dikatakan oleh Zarkasi, ada 
banyak peran yang harus dilaku-
kan oleh pemimpin. Pertama, 
sebagai kepala atau komandan 
yang tugasnya adalah memberi 
perintah pada bawahannya. Di sisi 
lain, dia harus berperan sebagai 
pemimpin yang harus bisa men-
dengar suara bawahan, juga me-
ngajak dan memohon. 

Dalam saat bersamaan, dia 
juga harus bisa menjadi saha-
bat bagi bawahannya. “Sebagai 
sahabat maka tidak ada batas 
antara pimpinan dan bawahan. 
Kita sebagai teman yang bisa 
leluasa guyon,” ujarnya. Di luar 
itu, seorang pemimpin haruslah 
seorang guru yang dia serba tahu 

dan berperan sebagai orang tua 
bagi bawahannya.

Dikatakan oleh Zarkasi, bawa-
han sebagai mitra kerja adalah 
manusia, bukanlah robot. Karena 
itu seorang pemimpin haruslah 
menyadari sisi-sisi kemanusiaan. 
Kalau anak buah melakukan kesa-
lahan, kata Zarkasi, jangan lang-
sung divonis bersalah dan ditin-
dak.  “Mungkin dia lupa, atau 
sedang sakit atau ada keluarganya 
yang sakit, jadi harus dimaklumi,” 
kata lulusan S2 Universitas Negeri 
Malang Jurusan Manajemen Ad-
ministrasi Pemerintahan ini. 

Menjadi pemimpin, lanjut 
Zarkasi, bukan karena perminta-
annya, tetapi kepercayaan yang 
diberikan oleh pimpinan di atas-
nya. Itu sebabnya, “Seorang pe-
mimpin harus punya jiwa leader 
dan integritas. Harus sama ang-
tara ucapan dan perbuatannya,” 
kata pria yang pernah men-
jadi Kepala Cabang Dinas LLAJ 
Banyuwangi ini. 

Selama menjabat sebagai Ke-
pala Bapemas, Zarkasi berusaha 
meluangkan waktunya untuk 
kegiatan sosial. Dia aktif di DPC 
Granat Surabaya dan Mahard-
hika Lion Club. Zarkasi risau den-
gan peredaran narkoba.  Menu-
rutnya kegiatan kemanusiaan ini 
harus dilakukan secara hati-hati.

Diakuinya, kegiatan Granat 
sejauh ini menunjukkan banyak 
keberhasilan dalam memberan-
tas narkoba. “Keberhasilan itu 
merupakan hasil kerja bareng, 
bukan orang per orang, mulai 
dari Pemilih an Duta Narkoba, 
sosialisasi ke masyarakat hingga 
PKK di keluharan-kelurahan,” 
ujarnya.(res)

Anak Buah adalah Mitra Kerja

Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi, meninjau ternak warga   Desa Janggan, Kec. Poncol, 
Kab. Magetan.
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K
elurahan Bandar Lor 
masuk dalam wilayah 
Kecamatan Mojoroto, 
Kota Kediri. Memiliki 

9 RW dan 42 RT dengan jum
lah penduduk sebanyak 12 ribu 
jiwa. Lurah Bandar Lor, Drs. 
Dani Budi Pulasto menyatakan 
dalam mengikuti lomba pun Ke
lurahan Bandar Lor menampil
kan apa adanya yang tersaji dan 

merupakan kebiasaan di ling
kungan Kelurahan Bandar Lor.

Salah satu program yang dirasa 
cukup inovatif dari Kelurahan Ban-
dar Lor adalah warga Kelurahan 
Bandar Lor mencoba mewujud-
kan kawasan bebas rokok. Dani 
mengungkapkan bahwa hal terse-
but justru merupakan inisiatif dan 
keinginan warga.

“Mulanya dari pertemuan 
rutin yang menemukan perma-
salahan di lingkungan Kelurahan 
Bandar Lor terkait kesehatan dan 
rokok. Oleh karenanya, warga 
sendiri yang menciptakan komit-
men bahwa hidup akan lebih se-
hat jika tidak merokok,” terang 
Dani.

Pria kelahiran Kediri, 2 juli 
1965 itu menyatakan adanya pro 
kontra ketika pertama kali dilaku-
kan so sialisasi kawasan bebas 
asap rokok. Dani pun memahami 

jika diterapkan larangan merokok 
merupakan hal yang semena-
mena karena merokok pun adalah 
hak setiap orang.

“Di sosialisasi pertama ba nyak 
yang menolak namun secara per-
lahan dengan memberikan pema-
haman dan wawasan bahwa efek 
merokok tidak hanya kepada 
perokok namun juga orang-orang 
di sekelilingnya, warga pun de-
ngan kesadaran sendiri memaha-
mi,” ucapnya.

Dani menerangkan, untuk 
menjadikan Kelurahan Bandar Lor 
menjadi kawasan bebas rokok, itu 
merupakan hal yang sulit. “Warga 
sepakat berangkat atau diawali 
dengan kebiasaan tidak merokok 
di dalam rumah, jika langsung 
menunjuk kawasan bebas rokok 
rasa-rasanya seperti melarang 
orang untuk merokok,” timpal 
Dani.

Kelurahan Bandar Lor, Pemenang II Lomba Kelurahan 2016 Jawa Timur

Wujudkan Lingkungan Ramah
Menjadi pemenang Juara 
II Lomba Kelurahan 2016 
Tingkat Provinsi Jawa 
Timur, Kelurahan Ban
dar Lor tidak berhenti 
puas begitu saja, menjaga 
keberlanjutan yang telah 
ada adalah yang utama.

Penandatanganan kesepakatan warga untuk tidak merokok di dalam rumah
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“Dan ini bukan larangan mero-
kok namun lebih menumbuhkan 
kesadaran untuk tidak merokok 
minimal di dalam rumah masing-
masing warga, ternyata disepakati 
ibu-ibu, bahkan di acara warga 
seperti selametan tidak ada ro-
kok dan di rumah tidak disediakan 
asbak. Himbauan ini adalah un-
tuk seluruh warga namun yang 
telah melaksanakan sementara ini 
adalah warga RT 25 yang selanjut-
nya kami jadikan sebagai percon-
tohan,” tambah Dani  menjelaskan.

Selain membiasakan hidup le-
bih sehat jika tanpa rokok, mewu-
judkan Kelurahan Bandar Lor 
sebagai lingkungan yang ramah 
terlihat dari kegiatan Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang 
dilakukan oleh warga. “Yang aktif 
dengan kegiatan KRPL adalah war-
ga RT 41, mereka memanfaatkan 
lahan yang kosong untuk mena-
nam tanaman produktif seperti 
cabe, tomat, untuk memenuhi ke-
butuhan warga sehari-hari,” tutur 
Dani.

Kelurahan Bandar Lor juga 
 ingin menjadi wilayah produktif. 
Beberapa warga Kelurahan Ban-
dar Lor yang tergabung dalam 
PKK, memproduksi batik jumput-
an. Mereka adalah warga yang 

telah mendapatkan pelatihan dari 
Disperindag Kota Kediri. “ini meru-
pakan produk rumahan, belum 
menjadi sentra batik di kelurahan 
ini, untuk pelaku usaha batik jum-
putan ada sekitar 20 orang, kare-
na memang tidak semua orang 
berminat untuk berwirausaha,” 
kata Dani.

“Batik jumputan ini bermain 
di kreativitas masing-masing, 
bagaimana setiap pemilik usaha 
batik melahirkan motif unggulan, 
motif khas sendiri, misal untuk 
kediri adalah macan dan teratai, 
namun diharapkan untuk Kelu-
rahan Bandar Lor nantinya bisa 
memiliki motif unggulan sendiri, 
misal berkaitan dengan sejarah 
Bandar Lor,” imbuhnya.

Kondisi lingkungan yang ra-
mah pun nampak di wilayah pe-
rumahan yang ada di Kelurahan 
Bandar Lor. Meskipun merupakan 
kawasan perumahan elit namun 
ada kebiasaan warga yang dirasa 
cukup menunjukkan rasa kebersa-
maan dan solidaritas.

“Ini yang menarik, yang ke-
banyakan warga di lingkungan 
perumahan cenderung individual, 
di kelurahan kami justru mereka 
ada kegiatan Pemulasaraan Jena-
zah, yaitu jika ada warga yang 

anggota keluarganya meninggal 
dunia, maka segala keperluan dari 
mengurus jenazah hingga perkara 
slametan, diambil alih oleh te-
tangganya, dan semua itu mereka 
lakukan dengan swadaya,” terang 
Dani bangga.

Lingkungan Kelurahan Bandar 
Lor juga dikenal sebagai daerah 
yang dihuni oleh banyak pen-
datang. Tidak sedikit rumah war-
ga yang berfungsi sebagai rumah 
kos. Kelurahan Bandar Lor memi-
liki tim Satgas Sapa Warga Kos, 
yaitu untuk minimal menyapa 
para pendatang agar saling kenal 
dan membaur dengan warga.

“Karena banyak warga pen-
datang, terutamanya para maha-
siswa dari luar pulau seperti NTB, 
NTT, maka dari warga diharapkan 
ramah kepada mereka. Yang kita 
tahu karakter orang timur cende-
rung keras dan tidak peduli, na-
mun dari kami berupaya kami 
rangkul dengan memposisikan 
mereka bukan tamu tapi kami 
terima sebagai keluarga, dengan 
demikian diharapkan mereka 
akan lebih bisa nyaman mengikuti 
etika yang ada di lingkungan ini,” 
papar Dani. (hpy)

Pembuatan batik jumputan oleh ibu-ibu warga Kelurahan Bandar Lor

Satgas Sapa Warga Kos mengunjungi salah 
satu rumah kos di lingkungan Kelurahan 
Bandar Lor

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



10 | Gema Desa | September 2016 Gema Desa | September 2016 | 11

profilkelurahan

Gotong royong adalah 
salah satu budaya 
Indonesia yang ada 
sejak nenek moyang 

dan patut dilestarikan. Dengan 
gotong royong segala masalah 
yang berat akan terasa ringan. 
Selain itu, dengan gotong ro-
yong semua masalah di negeri 

ini akan ditemukan solusi efektif, 
menyelesaikan masalah tanpa 
masalah. Walhasil, gotong ro-
yong harus disosialisasikan ke-
pada generasi muda. 

Hal itulah yang mendorong 
warga Lingkungan Meri untuk 
menanmkan jiwa gotong royong 
bagi para pemudanya.” Warga di 
lingkungan Meri aktiv dalam ber-
bagai kegiatan gotomg ro yong. 
Apalagi, di sini banyak anak 
muda,” ujar Kepala kelurah an 
Meri, Suharno.

Budaya gotong royong yang 
digalakkan pun mendapatkan 
prestasi sebagai Juara 1, Lomba 
Gotong Royong Tingkat Keca-
matan. Selain itu, karena men-
jadi pemenag juga dalam Lomba 
Gotong Royong Tingkat Kota, Ke-
lurahan Meri mewakili Kota Mo-

jokerto di tingkat provinsi. Hasil-
nya, wilayah ini meraih Juara 2 
tingkat Provinsi Jawa Timur, se-
bagai pelaksana gotong royong 
terbaik.

Berbagai kegiatan yang di-
lakukan warga Meri memang 
berlandaskan kegotongroyon-
gan. pada bidang kemasyara-
katan, misalnya menggalakkan 
pos kampling. Ada sekitar 3 pos 
kampling terpadu dengan free 
wifi untuk masyarakat di ling-
kungan Kuwung dan lingkungan 
Meri juga taman wisata Benteng 
Pancasila. 

Di bidang ekonomi ada indus-
tri batik tradisional Bu Dar dan 
industri kripik Winda Agung di 
Griya Permata Meri yang meli-
batkan warga juga.  Batik Budar 
kata Harno sudah Go Interna-

Juara II Lomba Gotong Royong Kategori Desa Tingkat Prov. Jatim

Kelurahan Meri, Mojokerto, 
Dongkrak Gotong Royong 

Kalangan Muda
Pemuda adalah penerus 
bangsa, budaya gotong 
royong pun harus diwaris
kan kepada generasi ini. 
Itulah yang dilakukan 
oleh Kelurahan Meri, 
Kecamatan Keranggan, 
Kota Mojokerto dalam 
membangun wilayahnya.

Pengurus Kelurahan Meri, Mojokerto
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tional, bahkan kerap dipamer-
kan di ajang pameran batik jawa 
timur. Pelangganyya berasal dari 
berbagai daerah, diantaranya 
NTB,NTT,Pontianak dan Singa-
pura. Batik ini merupakan bukti 
peran gotong royong warga me-
lalui karyanya.

Khusus untuk bidang ekono-
mi, program Pembiayaan Usaha 
Syariah (Pusyar) juga menjadi 
andalan. Pembiayaan pinjaman 
tanpa bunga, tanpa biaya asu-
ran si dan tanpa biaya adminis-
trasi ini menjadi unsur penting 
yang akan dinilai tim penilai 
 lapangan.

Bidang sosial budaya dan ke-
agamaan yaitu Poskesdes ling-
kungan Meri, PKK Kelurahan 
Meri, Masjid Wakaf di lingkung-
an Kuwung dan sanggar tari 
Asmo rodono. Sementara untuk 
bidang lingkungan yaitu bank 
sampah lingkungan Griya Per-
mata Meri, bedah rumah di ling-
kungan Tropodo dan Kebun toga 
PKK Kelurahan Meri.

Kelurahan Meri merupakan 
kelurahan yang berletak di Ke-
camatan Keranggan, Kota Mo-
jokerto. Sebelumnya Kelurahan 
Meri di bawah pemerintah Keca-
matan Magersari, namun mulai 
Mei 2016, resmi pindah wilayah 
karena ada pemekaran di Kota 

Mojokerto.
Nama Meri sendiri memi-

liki latar belakang karena pen-
duduknya mayoritas berternak 
meri atau itik. Seiring perkem-
bangannya, peternakan meri 
tersebut pindah ke kawasan 
Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 
Namun nama Meri tetap identik 
di wilayah ini.

Lingkungan Meri kini dikenal 
dengan wilayah yang nyaman. 
Sebab, banyak penghijauan dan 
kebersihannya patut diacungi 
jempol. Kelurahan Meri terdiri 
dari beberapa kampung dian-
taranya Kampung Kuwung, Pe-
rumahan Meri, Kampung Kuti, 
Kampung Meri Dukuan Teropo-
do Wetan dan Teropodo Tengah, 
serta Gunung Gedangan. 

“Kegiatan gotong royong se-
benarnya adalah kegiatan rutin, 
baik ada lomba maupun tidak, 
“ungkapnya. Kegiatan rutin se-
perti kerja bakti setiap minggu 
dan rapat rutin. Ada juga pro-
gram jentik setiap kader me-
miliki motivator dan program 
 jumat berseri. 

Warga juga aktif melakukan 
kegiatan sosial, seperti jimpitan 
hingga iuaran untuk swadaya 
untuk pembangunan dan kas 
desa. Pembangunan fisik yang 
menonjol di lingkungan Meri 

yaitu mendirikan masjid mu-
lai nol hingga rampung dengan 
dana swadaya masyarakat. Mas-
jid yang terletak di Kampung Ku-
wung ini secara gotong royong 
dibangun dan dibiayai sejak ta-
hun  2012. 

Sementara, pemasukan kas 
kelurahan juga terbatu oleh anak 
muda yang memiliki berbagai 
kegiatan bersama. Kelompok 
pemuda ini mempekerjakan 40 
orang untuk menjaga parkir di 
PKL Benteng Pancasila(Benpas) 
dan ada juga yang berjualan 
di sentra PKL. “Parkir tersebut 
telah resmi dari Pemkot Mo-
jokerto dan memang diperun-
tukkan untuk para pengang-
guran. Sedangkan di sentra PKL 
juga diperuntukkan untuk warga 
yang perekonomian rendah, “ka-
tanya. 

Pendapatan parkir dibagi 
dengan koordinator sebesar 
Rp 100.000 dan pegawai Rp 
50.000 sampai Rp 70.000 per 
hari. Sedangkan pemkot seba-
gai retribusi yaitu menerima 
Rp 1.250.000/bulan. Harno 
mengatakan, omzet parkir san-
gat menunjang perekonomi-
an di lingkungan Meri, ter-
bukti bila hari Senin sampai 
Kamis pendaptan mencapai Rp 
2.000.000. Pada Jumat sampai 
Minggu mencapai Rp 5.000.000. 
“Pekerjanya mayoritas warga 
Lingkungan Meri, dari Kampung 
Teropodo, Kampung Meri dan 
lainnya,“ujarnya. 

Kekompakan dan masih ken-
talnya budaya gotong royong 
warga Meri pun menjadi modal 
penting dalam pembangunan 
lingkungannya. Tak sekadar ling-
kungan bersih dan pembangu-
nan lancer, namun pengurangan 
angka pengangguran menjadi 
bukti keberhasilannya.(dev)

profilkelurahan

Lurah Meri dalam sesi wawancara dengan Tim Gema Desa
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Desa ini, berada diantara Perbukitan 
yang curam, dan hutan yang lebat, yang 
meng hubungkan 5 dusun, yaitu Dusun 
Sumber Kacong, Paterongan, Krajan, 

Sampan dan Dusun Loji. Desa Walidono, memilik 
luas wilayah sekitar 1.791 hektar, dengan jumlah 
penduduk sebanyak  3.238 jiwa. 

Perekonomian di desa ini, tergolong rendah, 
sebab mata pencaharian warga bergantung pada 
alam. Profesinya pun sebagian besar adalah bu-
ruh tani, buruh bangunan dan buruh kayu. Namun 
dibalik berbagai kekurangan tersebut, tersimpan 
prestasi yang membanggakan. Salah satunya se-
bagai pemenang Lomba Desa Terbaik Tingkat  Jawa 
Timur, dengan meraih Juara 4. 

Kepala Desa Walidono, Muklis Hartono, menu-
turkan, keberhasilan Desa Walidono meraih juara 
, berkat usaha semua warga desa. “Desa kami di 
fasilitasi dana swadaya masyarakat. Ini terlihat dari 
pembangunan fisik berupa perbaikan jalan, pem-
bangunan tanggul, gedung PAUD dan renovasi 
kantor desa, serta  bedah rumah yang semuanya 
berasal dari warga secara gotong royong. Sedang-
kan bantuan sosial untuk warga tak hanya berupa 
uang, melainkan bahan material seperti kayu, se-

Bondowoso adalah salah satu kabupa
ten di Ujung Timur Jawa yang mayori
tas penduduknya adalah masyarakat 
Ma dura. Banyaknya masyarakat Ma
dura di Kabupaten Bondowoso aki
bat dari migrasi besarbesaran yang 
dilakukan dari pulau asal yakni pulau 
Madura menuju Ujung Timur pulau 
Jawa pada abad ke XIX. Para migran 
biasanya membawa dan mengem
bangkan budaya asalnya ke wilayah 
yang menjadi tujuan migran. Dengan 
demikian berkembang lah berbagai 
macam keseni an Madura di Kabupaten 
Bondowoso khususnya Desa Walidono 
Kecamatan Prajekan. Salah satu bu

daya tersebut adalah  gotong royong.

profildesa

Pengurus Desa Walidono

Juara IV Lomba Gotong Royong Kategori Desa Tingkat Prov. Jatim

Desa Walidono – Bondowoso, 
Swadaya Warga Terbantu Hasil Hutan  
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men puger dan batako,” ungkap-
nya. 

Untuk mengikuti lomba,  
awalnya warga diberi pembi-
naan oleh kepala desa melalui 
setiap RT/RW setempat  dengan 
mengadakan rapat rutin sebagai 
bentuk motivasi dan juga diber-
lakukan kegiatan gotong royong. 
Desa Walidono juga memamer-
kan budaya unggulan dalam per-
lombaan, yaitu tarian macopat 
atau kidungan. 

Muklis melanjutkan, sebagai 
bukti lainnya, warga juga sering 

mengadakan kegiatan desa, yai-
tu kerja bakti setiap hari ming-
gu sebagai bentuk pembuktian 
kepedulian terhadap lingkungan. 
Sementara  kegiatan Usaha Mi-
kro Kecil dan Menengah (UMKM) 
yaitu peroduksi kue kering.

Sebagai penunjangnnya per-
ekonomian, desa ini memilik 
beberapa sektor UMKM. Mulai 
dari usaha mebel, pertokoan, 
dan home industry kue kering 
yang semua pekerjanya warga 
desa tersebut. “ Dengan ada-
nya UMKM ini , desa walidono 

memperoleh prestasi yang 
membanggakan dan juga mem-
bantu meningkatkan perekono-
mian warga, “ katanya. Tradisi 
keagamaan di Desa Walidono 
setiap tahun masih diadakan, 
seperti selamatan desa melalui 
lomba tungku. 

Sejauh ini, swadaya masyara-
kat juga sangat terbantu dari ha-
sil hutan berupa material kayu. 
Keuntungan ini diperoleh kare-
na sebagian besar wilayahnya 
dikelilingi oleh hutan yang lebat. 
(dev)

Kepala desa Walidono sedang memberikan arahan kepada perangkat desa

Perangkat desa Walidono serius mendengarkan arahan kepala desa
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Adalah Ir. Un Achmad 
Nurdin, MM., pria asal 
Kediri ini kini diama-
nahi sebagai Kepala 

Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Kota Kediri. 
Kiprah nya di lingkup pemerin-
tahan diawalinya pada tahun 
1991 sebagai staf di Bapeda Kota 
Kediri. “Masih tetap di Bapeda 
tapi pada 1995 saya diberi ke-
sempatan sebagai Kasi Perta-
nian,” ungkap Uun, demikian 
panggilan kesehariannya.

Pria kelahiran 6 Mei 1967 
ini kemudian pada tahun 2000 
di pindah ke Inspektorat Kota 
Kediri, namun pada tahun 2006 
kembali ke Bapeda Kota Kediri 
sebagai Kepala Bidang Peneli-
tian dan Pengendalian (Litdang). 
“Baru sejak 2012 hingga kini 
saya dipercaya sebagai Kepala 
Bapemas Kota Kediri.

Anak kedua dari empat ber-
saudara ini menyelesaikan pen-
didikan S1nya di Universitas 
Negeri Jember, Jurusan Perta-
nian, kemudian melanjutkan 
S2 di Universitas Muhammadi-
yah, Malang, Jurusan Manaje-
men. Uun mengaku berkuliah 
di Jurusan Pertanian bukan lah 
cita-cita nya. “Namun ternyata 
bermanfaat ketika saya bekerja, 
justru dipercaya sebagai Kasi 

Pertanian,” kenang ayah 3 anak 
itu.

Pria yang ternyata hobi ber-
main musik ini dalam mengha-
dapi masyarakat memang tidak 
mudah. Uun sendiri pun tidak 
serta merta langsung terjun di 
tengah masyarakat. “Ya sejak 
berkecimpung di lingkup in-
stansi, dimulai ketika saya di Lit-
dang saya berinteraksi di tingkat 
kelurahan,” katanya.

Meskipun demikian, ketika 
dirinya telah benar-benar terjun 
ke masyarakat, Uun berkeingin-
an untuk  bisa mengembangkan 
potensi yang ada di masyarakat.

“Hal tersebut akan men-
jadi tantangan yang menarik, 
bagaimanabekerja tidak hanya 
di belakang meja saja, mengha-
dapi orang dari berbagai kalang-
an, bagaimana menumbuhkan 
apa yang dimiliki masyarakat,” 
terangnya kepada Gema Desa 
ketika berkunjung ke Bapemas 
Kota Kediri.

Uun menambahkan dalam 
hal memberdayakan masyarakat 
itu adalah bagaimana memberi 
pancingan kepada masyarakat 
agar mereka berkembang de-
ngan potensi yang mereka miliki.

“Intinya setiap manusia me-
miliki naluri dan takdir yang 
 ingin berkembang, nah kita 

yang posisinya dari kalangan in-
stansi atau birokrasi khususnya 
di bidang pemberdayaan ma-
syarakat sifatnya adalah mem-
fasilitasi bagaimana agar mereka 
berkembang sesuai dengan po-
tensi,” paparnya.

“Misal dengan memberi sa rana 
dan prasarana, ilmu, dana, segala 
keterbatasan mere ka bagaimana 
kita bisa memenuhinya, demi 
kemajuan dan kesejahteraan me-
reka,” imbuh Uun.

Tidak hanya itu, Uun ber-
pendapat secara moral pun ha-
rus bertanggung jawab untuk 
memunculkan pemberdayaan di 
masyarakat. Peran pemerintah 
adalah pelayan masyarakat se-
hingga harus paham bagaimana 
menggerakkan masyarakat.“Kita 
harus tahu celah bagaimana 
warga mau berpartisipasi. Ten-
tunya akan senang ketika meli-
hat orang lain senang,apalagi itu 
bernilai ibadah juga,” tutup Uun 
seraya tersenyum. (hpy)

Ir. Un Achmad Nurdin, MM., Kepala Bapemas Kota Kediri

Kembangkan Potensi Masyarakat 
Wujudkan Kesejahteraan

Berprofesi sebagai abdi negara tidak sesederhana 
yang nampak, terlebih ketika berhubungan dengan 
masyarakat. Banyak hal yang harus diupayakan untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Ir. Un Achmad Nurdin, MM., Kepala 
Bapemas Kota Kediri
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D
esa Ngepung terma
suk dalam wi layah 
yang masih terting
gal. Ber  dasarkan be 

berapa sumber menyebutkan 
jumlah penduduk miskin di 
Jawa Timur masih sangat tinggi 
yaitu sebesar 4748,42 juta atau 
sebesar 12,28 % dan 15,92 % 
berada di daerah pedesaan.

Jumlah ini tergolong cukup 
besar sehingga perlu peningkat-
an kinerja pemerintah provinsi 
untuk lebih memperhatikan 

dan peduli terhadap masyara-
kat khususnya masyarakat yang 
kurang mampu sehingga pada 
masa yang akan datang tercipta 
perubahan terhadap perkem-
bangan Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, di Desa Nge-
pung terdapat 720 orang pen-
duduk laki-laki dan 688 orang 

penduduk wanita dan terdapat 
426 Kepala Keluarga. Sebe-
sar 143 orang (55 %) bermata  
pencaharian sebagai petani, 6 
orang (2,3 %) sebagai  pedagang, 
2 orang (0,8 %) sebagai Pegawai 
Negri Sipil, 10 orang (3,9 %) se-
bagai tukang atau jasa dan 97 
orang lainnya atau sebesar 37,6 

Program Jalin Matra Bantuan RTSM

Sebesar 39,78% 
RTSM Usulkan Kambing

Bantuan RTSM, salah 
satu dalam Program Ja
lin Matra terus berlanjut. 
Kali ini, penyaluran ban
tuan RTSM dilakukan 
di Desa Ngepung, Keca
matan Lengkong, Kabu
paten Nganjuk.

Bapemas Provinsi Jawa Timur terjun ke pelosok desa dalam Pro-
gram Jalin Matra RTSMImam Savi'i, penerima bantuan RTSM berupa alat pertanian

Munaji, salah satu penerima bantuan RTSM di Desa Ngepung
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% lain-lain (pencari kayu dan lain sebagainya).
Penduduk Desa Ngepung memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan pen-
duduk mayoritas adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu 
sejumlah 377 orang, urutan terbesar kedua adalah 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 
217 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 
33 orang. Sedangkan untuk penduduk yang lulus 
pendidikan tinggi (DI, D2, D3, S1) adalah 0, dan 
32 orang lainnya mengalami buta huruf atau tidak 
sekolah.

Untuk diketahui, Jalin Matra bantuan RTSM ini 
menggunakan dana PABD Provinsi Jawa Timur ta-
hun 2015. Pemberian bantuan tersebut ditujukan 
untuk bisa dimanfaatkan oleh RTSM sebagai modal 
usaha. Ini merupakan upaya untuk meminimalkan 
kemiskinan yang menjangkiti masyarakat.Bantuan 
RTSM ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
sebesar 2,5 juta rupiah untuk setiap penerimanya.

Program Jalin Matra Bantuan RTSM kali ini 
telah mencairkan dana sebesar 497,625 ribu ru-
piah pada 2 Agustus 2016, terbagi atas Bantuan 
RTSM sebesar 425,5 juta rupiah, BOP untuk sek-
retariat desa sebesar 22,5 juta rupiah, serta honor 
untuk 18 orang pendamping desa sebesar 22,625 
ribu rupiah.

Terdapat 181 RTSM di Desa Ngepung, Keca-
matan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 72 
RTSM atau sebesar 39,78% dari total RTSM mengu-
sulkan bantuan berupa hewan ternak kambing. Se-
dangkan sisanya sebanyak 109 RTSM mengusulkan 

bantuan RTSM yang bervariasi 
untuk kegiatan usahanya seperti 
alat pertanian, alat pertukangan, 
modal usaha, serta perlengkapan 
usaha warung.

Beberapa penerima bantuan 
RTSM diantaranya adalah Muna-
ji, salah seorang yang juga men-
gusulkan bantuan berupa hewan 
ternak kambing. Keseharian Mu-
naji adalah seorang petani, na-
mun dengan menerima bantuan 
RTSM berupa kambing diharap-
kan akan memberi manfaat untk 
bisa dikembangbiakkan.

Ada juga Imam Savi’i, warga 
Desa Ngepung yang berprofesi 
sebagai petani ini memanfaatkan 

bantuan RTSM sebesar 2,5 juta rupiah untuk mem-
beli alat-alat pertanian. Sedangkan Yanto meman-
faatkan bantuan RTSM untuk menambah modal 
usaha warungnya.(hpy)

Desa Ngepung, salah satu lokasi pemanfaat bantuan RTSM

Pencairan bantuan RTSM di Desa Ngepung

Yanto, penerima bantuan RTSM untuk usaha warung

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



18 | Gema Desa | September 2016 Gema Desa | September 2016 | 19

profilUPKu

UPKu Budi Makmur 
berada di Kelurahan 
Bendogerit, Kecamat-
an Sananwetan, Kota 

Blitar. Didirikan sejak Mei 2011, 
merupakan hasil dari musya-
warah warga Kelurahan Bendo-
gerit. “Saat itu memang di kelu-
rahan ini belum ada UPKu, kami 
usulkan ke Bapemas Kota Blitar 
dan akhirnya mendapat persetu-
juan,” ungkap Suheti Sidiqrini-

asih, Ketua UPKu Budi Makmur.
Heti menambahkan, di ta-

hun yang sama, tepatnya di 
akhir 2011, UPKu Budi Makmur 
mendapatkan bantuan program 
dari Bapemas Provinsi Jawa 
Timur sebesar 90 juta rupiah. 
“Bantuan tersebut kami man-
faatkan untuk plesterisasi dan 
pembangunan sumur air senilai 
30 juta rupiah yang dilaksanakan 
di RW 3 dan RW 6 Kelurahan 
Bendogerit,” katanya.

“Sedangkan sisanya, sebesar 
60 juta rupiah kami gunakan se-
bagai modal simpan pinjam di 
UPKu Budi Makmur,” pungkas 
Heti.

Titik Orbaswasana, Bendaha-
ra UPKu Budi Makmur menjelas-
kan, sasaran kegiatan simpan 

pinjam di UPKu Budi Makmur 
adalah untuk warga Kelurah-
an Bendogerit dengan kriteria 
rumah tangga miskin.

“Namun dalam perjalanan-
nya terjadi seleksi alam, bagi 
mereka yang mau berusaha 
dan bangkit dengan meman-
faatkan pinjam an modal un-
tuk berwirausaha menambah 
penghasilan,akan terus berlan-
jut, sedangkan mere ka yang ti-
dak kompeten akan terseleksi 
sendiri,” terang Titik.

Hingga saat ini pun UPKu Budi 
Makmur mengutamakan pinja-
man kepada warga Kelurahan 
Bendogerit yang memiliki usaha. 
“Ini demi berlangsungnya per-
putaran uang yang ada di UPKu 
Bendogerit agar nantinya sema-

UPKu Budi Makmur, Kota Blitar

Seimbangkan 
Misi Profit dan Sosial

Sebuah lembaga keuangan 
pada dasarnya didirikan 
untuk mencari keuntungan. 
Namun bagi lembaga 
keuangan yang pro rakyat di 
bawah naungan pemerintah 
tidak lah demikian. UPKu 
Budi Makmur misalnya, 
dalam melayani masyarakat 
pun harus menyeimbangkan 
misi profit dan sosial.

Pengurus UPKu Budi Makmur bersama perangkat Kelurahan Bendogerit dan Tim Gema Desa
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kin berkembang,” tutur Titik.

UPKu Budi Makmur awalnya 
memiliki 12 Kelompok Masyara-
kat (Pokmas) yang mendapatkan 
pinjaman sebesar 5 juta rupiah 
setiap kelompoknya. Namun kini 
Pokmas yang aktif berjumlah 10 
kelompok dengan total anggota 
112 orang.

“Modal semula sebesar 60 
juta rupiah untuk kegiatan sim-
pan pinjam saat ini menjadi 102 
juta rupiah per Desember 2015, 
sehingga ada peningkatan un-
tuk nominal pinjamannya, yaitu 
mencapai 10 juta rupiah untuk 
setiap kelompoknya,” lapor Titik.

UPKu Budi Makmur domi-
nan anggotanya memiliki usaha 
berjualan, seperti berjualan 
kue, berjualan barang kerajin-
an, dan lain sebagainya. Titik 
mengatakan untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman, diseleksi 
dengan kroschek terlebih dahulu 
ke anggota lainnya,bagaimana 
riwayat atau track-recordnya se-
lama ini.

“Kami cukup selektif karena 
di UPKu Budi Makmur ini men-
gandalkan kepercayaan tanpa 
menuntut jaminan untuk pe-
ngajuan pinjaman,” timpalnya.

“Ya meskipun dana dari 
pemerintah merupakan bantuan 
hibah, baik dari Pemerintah Kota 
maupun Pemerintah Provinsi, 
namun kami sangat serius terha-
dap pengembangan UPKu Budi 
Makmur ini, dana yang ada men-
jadi dana bergulir untuk bisa di-
manfaatkan dan dikembangkan, 
tidak langsung habis dibagikan 
begitu saja, tujuannya pun tetap 
untuk kesejahteraan bersama,” 
ungkap Titik menambahkan.

UPKu Budi Makmur mene-
tapkan angsuran pengembalian 
selama 10 bulan namun pada 

waktu pencairan dilakukan 
pemotongan sebesar 10% untuk 
tabungan beku, sisanya tinggal 
diangsur sebanyak 9 kali ang-
suran. Untuk operasional, UPKu 
Budi Makmur buka setiap Hari 
Rabu.

“Untuk jasa, awalnya kami 
menetapkan 1% jasa namun ke-
mudian dari hasil musayawarah 
disepakati jasa 1,5% agar tidak 
mematikan lembaga keuangan 
lain yang ada di Kelurahan Ben-
dogerit, anggota pun setuju,” tu-
tur Titik.

UPKu Budi Makmur memang 
bukan satu-satunya lembaga 
keuangan yang ada di Kelurah-
an Bendogerit. Untuk menarik 
anggota lebih banyak lagi, UPKu 
Budi Makmur memberikan ban-
tuan sosial kepada Pokmas yang 
antusias dan aktif dalam melaku-

kan simpan pinjam.
“Ini merupakan reward kepa-

da mereka yang aktif, maksud-
nya adalah rajin dan tepat waktu 
dalam hal pengembalian pinja-
man. Bansos tersebut berupa 
sembako sebagai penyemangat 
para anggota, juga merupakan 
ajang promosi untuk warga Kelu-
rahan Bendogerit agar semakin 
banyak yang menjadi anggota 
UPKu Budi Makmur,” kata Heti.

Bagi pengurus UPKu Budi 
Makmur, berkecimpung di da-
lamnya merupakan kegiatan so-
sial yang menuntutnya sebagai 
pengabdian murni kepada ma-
syarakat. Heti menegaskan ke 
depan menginginkan UPKu Budi 
Makmur semakin aktif di misi 
sosialnya.

“Mengharapkan bantuan da-
na itu lumrah sebagai tambahan 

Lokasi proses produksi mainan anak milik Purnaji
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modal kami tentunya. Namun 
pemanfaatannya nanti ingin 
kami perkaya juga, rencananya 
kami fokuskan untuk sektor 
pendidikan, yaitu menyediakan 
tenaga pengajar untuk bimbing-
an belajar bagi siswa SD dan 
SMP di wilayah Kelurahan Ben-
dogerit,” papar Heti.

Sedangkan untuk pengem-
bangan unit usaha yang berori-
entasi pada keuntungan, selain 
dari simpan pinjam adalah UPKu 
Budi Makmur ingin memiliki 
sebuah tempat di area wisata 
Makam Bung Karno untuk men-
jual produk dari anggota UPKu 
Budi Makmur, seperti makanan, 
aksesoris, manik-manik.

Heti mengaku dari peran 
kelurahan pun mendapat du-
kungan luar biasa yaitu dengan 
menyediakan tempat sebagai 
sekretariat UPKu Budi Makmur 

di salah satu ruangan yang ada 
di Kantor Kelurahan Bendogerit. 
“Selain itu juga Lurah Bendogerit 
bersedia menandatangani surat 
resmi untuk keperluan penagih-
an kepada anggota sebagai per-
ingatan yang sesekali macet ke-
tika mengangsur,” kata Heti.

Sebagai tambahan, UPKu 
Budi Makmur pada Desember 
2014 mendapatkan bantuan dari 

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
senilai 16 juta rupiah. Sasaran 
pemanfaat dana tersebut dipe-
runtukkan bagi warga difable. 
“Kami berikan pelatihan bagi 
mereka, kemudian juga ada pin-
jaman modal,” ucap Heti.

Adalah Purnaji, salah satu 
warga difable di Kelurahan Ben-
dogerit, yang mendapatkan 
ban tuan dari UPKu Budi Mak-
mur. Purnaji memiliki usaha 
memproduksi mainan anak-
anak dari bahan dasar kayu se-
ngon. Setiap minggunya mampu 
memproduksi 500 buah mainan 
anak-anak atau senilai omzet 
mencapai 1 juta rupiah.

Dengan dibantu 1 tenaga 
kerja, Purnaji mampu mengirim 
500 buah mainan anak-anak ke 
Jogja setiap 2 minggu sekali, se-
lain dijualnya di kawasan wisata 
Makam Bung Karno. “De ngan 
adanya UPKu Budi Makmur, saya 
semakin terbantu untuk men-
jalankan usaha saya, saat ini 
saya meminjam sebesar 3 juta 
rupiah,” ungkap warga asli Ben-
dogerit itu. (hpy)

Susunan Pengurus 
UPKu Budi Makmur

Ketua : Suheti Sidiqriniasih
Sekretaris : Bambang Dwiono
Bendahara : Titik Orbaswasana

Purnaji, salah satu warga difable penerima pinjaman modal UPKu Budi Makmur

Aneka mainan anak berbahan kayu sengon, produksi Purnaji
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Ibarat kereta api, UPKu Mbedi Makmur bak 
menjadi lokomotif bagi perekonomian Desa 
Bedikulon, Kabupaten Ponorogo. Sebab, be-
ragam home industry di wilyah ini bertumpu 

pada pinjaman modal usahanya.
Akses permodalan masih menjadi batu sandung-

an bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
dalam mengembangkan usahanya. Apalagi, bila 
pelaku usaha tersebut ada di daerah. Kehadiran 
Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) men-
jadi solusi tepat mengatasi masalah ini.

Seperti peran yang dijalankan oleh UPKu Mbedi 
Makmur di Desa Bedikulon, Kabupaten Ponorogo 
yang berhasil menjadi pusat permodalan bagi 
warganya. UPKu ini didirikan pada tahun 2012 
melalui bantuan Pemerintah Provinsi  Jawa Timur 
dengan  bantuan modal sebesar Rp 100.000.000 
untuk operasional. 

Seperti diketahui, sebuah Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM) seperti UPKu berperan penting un-
tuk menggerakan perekonomian. Peran UPK/UPKu 
yang keberadaannya ditingkat desa sangat stra-
tegis, sebagai ujung tombak dalam menggerak-
kan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di pedesaan.

Saat pertama kali berdiri, UPKu Mbedi Mak-
mur hanya memiliki 15 nasabah. Namun seiring 
perkembangan UPKu nasabah pun bertambah. 
Sebab, potensi masyarakat desa Bedikulon sangat 
besar karena mayoritas memiliki usaha home in-
dustri makanan ringan. Diantaranya, keripik sing-
kong, sale pisang, kerupuk dan lainnya. 

Kepala UPKu Mbedi Makmur, Jemangin menu-

turkan, awal berdirinya UPKu sampai saat ini, pe-
minjamnya selalu tepat sasaran, yaitu warga yang 
memiliki usaha home industry. “Nasabah yang su-
dah terkumpul sampai sekarang sebanyak 20 pe-
minjam dan mereka meminjam  uang  antara Rp 
1.000.000 sampai Rp 7.000.000 dengan bunga 1 
%,“ katanya. 

Peminjam modal di UPKu tersebut, sejauh ini 
tanpa syarat dan jaminan. Artinya, hanya modal 
kepercayaan antar warga. Sistem kekeluargaan ini 
terbukti aman karena mereka saling kenal. Terbuk-
ti dari minimnya angsuran bermasalah. 

Dikatannya, kelompok peminjam selama ini ru-
tin mengembalikan . Meski diakui ada beberapa 
yang melewati tanggal batas pengembalian modal 
yang per tanggal 22 tiap bulannya. “Kondisi eko-
nomi membuat mereka menahan pengembalian 
modal. Mayoritas warga mengembalikan lebih 
dari tanggal 22, terkadang ada yang sampai akhir 
bulan baru dikembalikan,” ungkapnya. Meski telat 
tak membuat UPKu Mbedi Makmur merugi, sebab 
sudah ada sistem pengawasan melalui anggota 
UPKu. Selain itu pengelolaan keuangan di Desa Be-
dikulon tak hanya UPKu Mbedi Makmur, melain-
kan juga banyak unit permodalan atau koperasi 
yang keberadaannya di desa tersebut. 

UPKu Mbedi Makmur mengaku  terbantu de-
ngan adanya koperasi di desa. “Bisa terbantu me-
lalui  hubungan komunikasi kalau ada peminjam 
yang memiliki rapor merah akan berkoordinasi 
sesama pengelola keuangan meski beda unit dan 
otomatis peminjam akan di blacklist, “ terangnya. 

Sementara itu, syarat peminjam yaitu dipotong 
angsuran awal didepan sebagai jaminan nasabah. 
Menurut catatan, dana modal yang terkumpul 
UPKu Mbedi Makmur per awal 2015 sampai De-
sember 2105 sebesar Rp 81.245.000. 

Jemangin menegaskan, keberadaan UPKu men-
jadi salah satu indikator ekonomi bila permodalan 
di daerah ini sangat membantu peningkatan kese-
jahteraan warga desa. “Melihat potensi desa yaitu 
home industry dan sebagian penduduk berprofesi 
sebagai petani, keberadaan UPKu sangat mem-
bantu mereka yang membutuhkan,“ pungkasnya. 
(dev)

UPKu Mbedi Makmur, Ponorogo

Jadi Lokomotif Home Industry

Pengurus UPKu Mbendi Makmur, Ponorogo
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Meski sempat jatuh 
bangun, Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) Sum-

ber Walet, Desa Tarum, Keca-
matan Prajekan, Kabupaten 
Bondowoso optimistis mampu 
mengembangkan usahanya. Tak 
hanya sektor keuangan, saat ini 
bisnis riil seperti persewaan alat 
berat juga makin menggeliat.

BUMDesa yang ideal mampu 
menjadi poros kehidupan ma-
syarakat Desa. Karena ia berdiri 
atau ada untuk pemenuhan ke-
butuhan masyarakat, mampu 
menyerap kapasitas produksi 
masyarakat, dan aksesnya ter-
buka untuk semua masyarakat 

desa dari berbagai elemen. Hal 
itulah yang ingin diwujudkan 
BUMDesa Sumber Walet.

BUMDesa yang berdiri ta-
hun 2012 ini terbentuk sesuai 
de ngan peraturan desa. Tujuan 
awal pembentukan BUMDesa 
dimaksudkan untuk mendorong 
atau menampung seluruh kegi-
atan peningkatan  pendapatan 
masyarakat, baik yang berkem-
bang menurut adat Istiadat dan 
budaya setempat, maupun ke-
giatan perekonomian yang di-
serahkan untuk di kelola oleh 
masyarakat melalui program 
atau proyek Pemerintah pusat 
dan Pemerintah Daerah. 

Sebagai sebuah usaha desa, 

pembentukan BUMDesa adalah 
benar-benar untuk memaksima-
lisasi potensi masyarakat desa 
baik itu potensi ekonomi, sum-
ber daya alam, ataupun sumber 
daya manusianya. Secara spe-
sifik, pendirian Bumdes adalah 
untuk menyerap tenaga kerja 
desa meningkatkan kreatifi-
tas dan peluang usaha ekonomi 
produktif mereka yang berpeng-
hasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan eko-
nomi masyarakat desa melalui 
BUMDesa ini adalah untuk me-
layani masyarakat desa dalam 
mengembangkan usaha produk-
tif. Tujuan lainnya adalah untuk 
menyediakan media beragam 

BUMDesa Sumber Walet, Kabupaten Bondowoso

Optimistis Meski  Sempat 
Ditinggalkan Nasabah

Pengurus BUMDes Sumber Walet
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usaha dalam menunjang per-
ekonomian masyarakat desa 
sesuai dengan potensi desa dan 
kebutuhan masyarakat.

BUMDesa Sumber Walet, 
mengawali kegiatannya di sektor 
keuangan pasca mendapatkan 
modal sebesar Rp 25 juta yang 
merupakan bantuan Disper-
indag Kabupaten Bondowoso. 
Sedikit demi sedikit, dana terse-
but diputar ke masyarakat yang 
membutuhkan. Setiap kelom-
pok diberi pinjaman sebesar Rp 
1.000.000 sampai Rp 3.000.000 
dengan bunga 2 persen. 

Anggota kelompok di Desa 
Tarum sebanyak 50 orang yang 
berprofesi sebagai buruh tani, , 
kelompok tani, Gapoktan Dasa 
Wisma, Pembantu Pembina Ke-
luarga Berencana Desa (PPKBD), 
Sub PPKBD dan Posyandu. 

Usaha BUMDesa Sumber 
Walet juga pernah tersandung 
masalah. Suatu ketika, salah 
satu nasabah meninggal dunia 
dan semua keluarganya mening-

galkan Desa Tarum. Kondisi ini 
sempat membuat perputaran 
modal BUMDesa Sumber Walet 
terkendala. Kendala lain juga 
pernah dialami terkait tersen-
datnya pembayaran angsuran. 
Meski demikian, bermodal rasa 
kekeluargaan, semua kendala 
tersebut mampu diatasi.

“Selain sektor permoda-
lan, rencananya kami juga akan 
membangun usaha ternak sapi 
dan kambing,“ kata Kepala Desa 
Tarum, Joni. 

Saat ini, bisnis di sektor lain 
yang sudah berjalan adalah 
persewaan menyewakan alat 
berat untuk pertanian. Alat berat 
tersebut diperoleh dari bantuan 
pemerintah, terdiri dari 3 trak-
tor mini,  1 transparator, 3 hand 
traktor dan 17 mesin pompa. 
“Alat – alat tersebut disewakan 
melalui jasa unit penyewaan alat 
berat. Setiap alat disewakan se-
suai luas tanah, perhektar dike-
nakan Rp 900.000,” katanya. 
Kendala pun dihadapi oleh lini 
usaha persewaan alat berat ini.  
Dari 17 mesin pompa bantuan 

pemerintah, saat ini tinggal 4 
buah karena hilang dibobol ma-
ling. Dana yang diperoleh dari 
persewaan alat pertanian, se-
bagian pembelian solar dan per-
awatan mesin, ada juga yang di-
setor sebagai kas BUMDesa.

Untuk diketahui, Desa Tarum 
memiliki luas wilayah 990.009 
hektar. Sebagian besar wilayah 
diliputi persawahan dan hutan 
belantara yang membentang 
dari utara dan selatan dan se-
cara topografis  tanah dataran 
rendah dan tinggi.Pemanfaatan 
lahan terbesar untuk sawah dan 
pemukiman. Sebesar 48 persen 
kehidupan warga Desa Tarum 
bergantung pada pertanian dan 
sisanya kuli bangunan serta PNS. 

Joni berharap, perekonomian 
di Desa Tarum meningkat me-
lalui usaha yang dikembangkan 
oleh BUMDesa. Ada satu cita-
cita yang ingin dikembangkan 
BUMDesa Sumber Walet yaitu 
mendirikan wisata pemandian 
di Dusun Sumber Aji. Namun, 
ada sebagian warga yang tidak 
setuju. (dev)
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Ya, Program Pemberda-
yaan Masyarakat atau 
disingkat Prodamas, 
merupakan upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota 
Kediri dalam memabangun ma-
syarakat menuju sejahtera dan 
mandiri. Melalui Badan Pember-
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
Kota Kediri, Prodamas menjadi 
program tepat sasaran yang 

diterima dan dilaksanakan den-
gan baik oleh warga Kota Kediri.

Ir. Un Achmad Nurdin, MM., 
Kepala Bapemas Kota Kediri 
menerangkan Prodamas diwu-
judkan dengan memberikan 
dana subsidi kepada seluruh RT 
di Kota Kediri, yaitu sebesar 50 
juta rupiah untuk setiap RT.

“Di tahun pertama Prodamas 
ini berjalan, yaitu 2015, ada 1436 
RT sedangkan di 2016 ini Kota 
Kediri bekembang sehingga jum-
lah RT bertambah menjadi 1442 
RT, dan seluruhnya mendapat 
bagian, jika total adalah senilai 
72 milyar rupiah,” terangnya.

Uun, demikian sapaan akrab-

nya, mengatakan Prodamas 
terbukti menjadi program yang 
cukup inovatif dan layak diter-
apkan di masyarakat. “Bahkan 
berkat Prodamas, 2016 ini Kota 
Kediri berhasil meraih penghar-
gaan dari Kemendagri untuk 

Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)

Wujudkan Masyarakat Kota 
Kediri Sejahtera dan Mandiri

Berbagai langkah 
inovatif dilakukan 
pemerintah dalam 
mewujudkan ma

syarakat mandiri dan 
sejahtera. Demikian 
pula yang dilakukan 

Pemerintah Kota 
Kediri dengan pro
gram unggulannya 

yang digadang sejak 
2015 lalu.

Pelatihan Tata Boga RT1 RW1 Kel.Manisrenggo

Pelatihan Produksi Batako RT2 RW1 Kel (1)
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kategori Kepala Daerah Terino-
vatif di Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, dan itu membang-
gakan bagi Kota Kediri,” ucap 
Uun.

Kota Kediri memiliki 46 kelu-
rahan, 3 kecamatan, 325 RW dan 
1442 RT. Prodamas merupakan 
program pemberian dana stimu-
lan yang berasal dari APBD yang 
kemudian digunakan untuk be-
lanja masing-masing RT sesuai 
kebutuhannya. “Pembangunan 
di setiap RT diterapkan untuk in-
frastruktur, ekonomi dan sosial, 
dalam prakteknya dipandu oleh 
95 tenaga pendamping, tersebar 
di 1442 RT yang ada,” kata Uun.

Uun mengungkapkan di awal 
menggulirkan Prodamas, Pemkot 

Kediri siap ‘helm’ untuk meng-
hadapi protes warga secara besar-
besaran, karena tentunya akan 
menimbulkan pro dan kontra. 
“Namun setelah Prodamas kami 
jalankan, pelan-pelan warga mu-
lai paham dan ikut berpartisipasi, 
karena aspirasi warga dapat ter-
wujud,” timpalnya.

“Masyarakat yang semula 
apatis dengan apa yang dilaku-
kan pemerintah pun secara be-
rangsur memudar dan ikut ber-
partisipasi dalam pembangunan 
di lingkungan RT masing-masing 
secara bersama-sama,” tam-
bahnya.

Melalui Prodamas, angga-
ran benar-benar sampai di ma-
syarakat, diawasi langsung ma-

syarakat. “Bahkan di setiap RT 
diumumkan anggarannya, digu-
nakan untuk apa saja, semuanya 
transparan,menjadikan Ketua RT 
lebih bersemangat karena ada 
tanggung jawab yang dibeban-
kan kepada mereka untuk meng-
gerakkan warganya,” ujar Uun.

Tidak hanya itu, Uun menam-
bahkan bahwa Walikota Kediri 
pun menghimbau kepada ma-
syarakat untuk memilih barang de-
ngan kualitas terbaik karena akan 
menjadi aset masing-masing RT. 
Belanja kebutuhan setiap RT pun 
harus dilakukan di lingkup Kota 
Kediri. Hal ini untuk menggiatkan 
roda perekonomian di Kota Kediri. 
“Perputaran uang yang ada akan 
meningkatkan kondisi ekonomi 

Pelatihan Tata Busana RT1 RW1 Kel (1) Penyrhn Hibah di RT. 2 RW.1 Kel. Manisrenggo berupa Gero-
bak Sampah

100%0%
Kelurahan Tosaren - Pembuatan Pos Kamling
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Kota Kediri,” ucap Uun.
Sekadar diketahui, sebagai 

program prioritas, Prodamas telah 
menciptakan kerja sama yang baik 
antara pemerintah dengan ma-
syarakat. Dukungan masyarakat 
memang sangat penting dalam 
merealisasikan program-program 

pemerintah.
Slogan pro-
damas adalah 
Direncanakan 
oleh masyara-
kat; Dilak-
sanakan ber-
sama dengan 
masyarakat; 
serta dijaga 
keberlanjutan-
nya oleh ma-
syarakat.

Prodamas 
lahir dari 

pembaruan sistem pemban-
gunan yang ada di Kota Kediri, 
yaitu dari pembangunan yang 
bersifat top down planning (ke-
hendak pusat), dalam hal ini 
pemerintah yang mengenda-
likan, kemudian berganti men-

jadi pembangunan yang bersi-
fat bottom up planning yaitu 
memposisikan masyarakat se-
bagai pemegang kendali pem-
bangunan sedangkan pemerin-
tah sebagai fasilitator.

Prodamas dirasa tepat dite-
rapkan di era yang manusianya 
berkembang semakin kritis dan 
terbuka dalam menyikapi se-
gala permasalahan yang mun-
cul di masyarakat. Pemerintah 
sebagai pengayom dan pelayan 
masyarakat pun wajib melibat-
kan masyarakat dalam proses 
pembangunan. Hasil dari pem-
bangunan tersebut akan tepat 
sasaran, masyarakat pun mem-
peroleh kepuasan dengan hasil 
pembangunan tersebut karena 
telah berpartisipasi dalam pros-
esnya.(*/hpy)

Pembenahan Trotoar Taman

Perbaikan Poskamling

Foto 0 % Prodamas Mojoroto

Foto 100 % Prodamas Mojoroto

Foto 50 % Prodamas Mojoroto

Foto 0 % Prodamas Mojoroto Foto 50 % Prodamas Mojoroto Foto 100 % Prodamas MojorotoBAPEM
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teknologitepatguna

Inovasi dari kalangan akar 
rumput (grass root) menjadi 
bukti makin antusiasnya ma-
syarakat untuk merealisasi-

kan ide-ide kreatifnya. Tak seka-
dar untuk diri sendiri, tapi juga 
berguna bagi lingkungan sekitar 
dan tentunya menjadi lokomotif 
ekonomi.

Hal itulah yang diwujudkan 
oleh seorang Mohamad Irawan 
Nusantara. Pria yang tinggal 
di asal Dusun Kemuning, Desa 
Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, 
Kabupaten Kediri ini membuat 
teknologi pada tebu permata 
(bud chips), bud chips cutting 
dan Hot Water Treatment (HWT) 
pada tebu.

Ide menciptakan alat untuk 
membuat bibit tebu atau hot wa-
ter treathment muncul karena 

dirinya ingin menghasilkan benih 
tebu unggul dengan alat berasal 
dari bahan bekas berkualitas. 
Ketika ikut lomba inovasi dan 
teknologi di tahun 2015, ia juara 
I tingkat Provinsi Jatim. Dari 
karyanya dengan modal Rp 1,7 
juta bisa mendapatkan hadiah 
10 juta. 

“Saya bertekad dengan 
modal yang ada dan wawasan 
yang saya miliki, saya beru-
saha mengembangkan diri 
untuk mampu berkarya. Dari 
kerja keras ini, saya memiliki la-
han pengembangan bunga ang-
grek berbagai jenis. Sementara 
untuk tanaman buah unggul 
diantaranya,tebu,durian,sawo, 
jeruk, klengkeng, jambu kristal 
tanpa isi. Ini hasil kerja keras 
saya,” katanya.

Sementara, bud chips adalah 
teknologi percepatan pembibit-
an tebu dengan satu mata tunas 
yang diperoleh dengan menggu-
nakan alat mesin bor. Manfaat 
adanya bud chips adalah me-
menuhi permintaan bibit tebu 
dengan kualitas sangat bagus 
sehingga memunculkan anggap-
an bahwa bibit tebu asal Kediri 
pasti bagus dan berkualitas. Se-
lain itu dapat mengurangi pe-
ngangguran dan menambah 
penghasilan warga, karena sela-
ma proses pembibitan bud chips 
membutuhkan 30-40 orang di-
mana sebagian besar adalah 
kaum perempuan.

Dalam pengambilan mata 
tunas, ada permasalahan yang 
sering dihadapi salah satunya 
adalah susah dan lamanya wak-
tu pengambilan tunas. Dalam 
satu batang tebu, bisa diperoleh 
8 mata. Biasanya pengambilan 
mata tunas tebu menggunakan 
sabit atau gergaji sehingga meru-
sak mata tunas dan lama karena 
harus menyesuiakan kekerasan 

M. Irawan Nusantara (kanan) saat sesi foto bersama dengan Menristek Dikri, Prof. Dr. H. M. Natsir pasca diumumkan sebagai 
juara pertama LABDHA KRETYA pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2016 di Solo.

Teknologi Tebu Permata 
Wujudkan Swasembada Gula

“Pangan itu soal hidup atau mati!” itulah salah satu 
kalimat dalam pidato Bung Karno di IPB Bogor pada 
tahun 1952. Hal itu menjadi lecutan bagi Mohamad 
Irawan Nusantara, pria asal Kediri membuat inovasi 
teknologi untuk budidaya tebu.
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batang tebu yang digunakan 
yaitu satu jam hanya bisa mem-
peroleh 200 mata. Oleh karena 
itu penulis berinovasi membuat 
alat pemotong bud chips yaitu 
bud chips cutting yang dapat 
mengambil mata sampai 700 
buah per jam (tergantung kema-
hiran pemakaian dan kekerasan 
batang tebu).

Bud chips cutting adalah alat 
untuk mengambil mata tebu dari 
batang tebu yang akan dipakai 
dalam perlakuan air panas untuk 
digunakan bahan tanam benih 
tebu bud chips. Alat ini menggu-
nakan bor listrik dengan power 
rendah namun putaran tinggi. 
Kelebihannya ketika mata tebu 
terlempar tidak akan rusak dan 
mata bor pipa tidak mudah pa-
tah. Selain itu, mampu menghe-
mat pemakaian listrik. Namun, 
kekurangannya adalah ketika 
dioperasikan suaranya sangat 
 bising.

HWT pada tebu adalah ba-
gian khusus metode bud chips 
yang berfungsi untuk mensteril-
kan bibit (mencegah penyakit 
RSD) dan memecah dormansi 
dengan menggunakan perlakuan 
air panas. Suhu yang digunakan 
adalah 50O C selama 2 jam. 

Kelebihan HWT tebu adalah 

tergolong teknologi sederhana 
dan mudah dioperasikan. Se-
bagian besar peralatan yang 
digunakan dalam HWT berasal 
dari barang bekas yaitu drum, 
tabung penyetabil, karung plas-
tik. Harga HWT juga relatif ter-
jangkau oleh petani kecil dengan 
daya listrik relatif kecil, dimana 
HWT produksi pabrik biasanya 
berharga 18 juta dengan daya 
sebesar 3.000 watt sedangkan 
HWT ini hanya menggunakan 
daya 125 watt dengan dibantu 
tabung LPG 3 kilogram. Meski-
pun hanya menggunakan daya 
rendah namun dalam sekali 
proses mampu menghasilkan 
5.000-7.000 bibit/mata dengan 
daya tumbuh sebesar 90-99%.

“Rasanya bangga bisa berba-
gi dengan orang lain saat seperti 

sekarang ini. Saya pun tak ber-
henti untuk berkonsultasi dan 
berkomunikasi dengan pakar 
pertanian dan agrobis di Jawa 
Timur. Yang penting saat ini ha-
rus inovasi dan kerja cerdas 
untuk mendapatkan nilai lebih 
dalam hidup yang berguna un-
tuk orang lain,” imbuhnya.

Tebu permata merupak-
an inovasi untuk cikal bakal 
swasembada gula nusantara. 
Swasembada tersebut dimu-
lai dari keberadaan benih yang 
murni, sehat dan berkuali-
tas. Dengan tersedianya bibit 
yang berkualitas, rendemen 
dan produksi tebu akan terjaga 
(tinggi), sehingga swasembada 
gula dapat menyertai program 
pemerintah yaitu swasembada 
pangan nasional.(ins,dya)

HWT tebu siap pakai (kiri) gambar design HWT tebu

Bud Chips Cutting

teknologitepatguna
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Buang Air Besar atau 
BAB adalah sebuah 
proses pengeluaran 
sisa-sisa makanan yang 

telah diserap oleh tubuh kita.
Sayangnya, hampir semua orang 
pernah mengalami susah buang 
air besar atau sembelit. Faktor 
penyebabnya diantaranya usia, 
stres, obat-obatan, kurang olah-
raga, kurang serat dan faktor 
lainnya. 

Nah, untuk mengatasi per-
masalah itu, cara alami lebih bi-
jak dipilih karena relatif lebih 
aman dan halal. Selain 
itu dalam sebuah hadis 
disebutkan,  “Tidaklah 
Allah menurunkan 
sebuah penyakit me-
lainkan menurunkan 
pula obatnya.” (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim)

Untuk sembelit, Anda bisa 
mengandalkan kombinasi kur-
ma dan plum.Plum mengand-
ung kaya serat yang  baik untuk 
pencernaan. Selain itu, plum 
juga dikemas dengan kandungan 
sorbitol yang dapat membebas-
kan Anda dari masalah sembelit.

Anda bisa merendam plum 
dalam segelas air setiap malam 
dan meminumnya setelah ba-
ngun tidur. Cara ini dapat mem-
pelancar buang air besar, tetapi 
jika dikonsumsi berlebihan 
dapat menyebabkan diare.

Cukup 150 gram plum, 150 
gram kurma dan 5 gelas air. Per-
tama, Anda perlu mengiris plum 
dan kurma. Kemudian, rebus 
air dalam panci dan masukkan 

potongan-potongan kurma dan 
plum ke air mendidih.

Setelah Anda melihat air 
telah mengental, matikan kom-
por. Setelah siap, biarkan sampai 
ramuan alami ini dingin. Setiap 
pagi Anda dapat mengonsum-
sinya satu sendok teh.Selain itu, 
Anda juga bisa menambahkan-
nya ke sereal untuk sarapan se-
cara teratur. 

S u l i t mendapat-

kan plum? Bisa juga di-
coba dengan jus lemon .Lemon 
bertindak sebagai stimulan yang 
baik untuk sistem pencernaan. 
Di dalam tubuh, lemon juga 
membantu mengeluarkan racun 
dan sisa makanan yang belum 
tercerna pada usus besar. Anda 
bisa meminta bantuannya 
untuk mengatasi ma-
salah yang sedang 
Anda hadapi saat 
ini.

Cara mengatasi 
susah buang air 
besar dengan jus le-
mon yaitu sediakan 1 

buah lemon segar dan 1 cangkir 
air hangat matang. Peras buah 
lemon dan air perasan dicam-
pur langsung pada secangkir air 
ha ngat yang telah disediakan. 
Aduk beberapa saat, minum 
sampai habis. 

Selain buah, minyak zaitun 
juga menjadi pilihan lain un-
tuk mengatasi sembelit. Cara 
memanfaatkan minyak zaitun 
sebagai obat alami untuk me-
lancarkan BAB  adalah siapkan 

satu sendok makan, minyak 
zaitun, dan jus jeruk ni-

pis hangat atau dingin. 
Ambil satu sendok teh 
jus jeruk nipis, kemu-
dian tambahkan satu 
sendok makan mi-

nyak zaitun. Konsumsi 
secara teratur hingga 

sembuh. Lebih baik dikon-
sumsi pada pagi hari sebelum 

makan. Kandungannya akan 
lebih bekerja ketika perut dalam 
keadaan kosong. Apabila Anda 
terlupa, bisa minum minyak zai-
tun 1 jam sehabis makan.

S e l a m a t 
m e n c o b a ! 

(ins,dya)

Kurma dan Plum 
Ampuh Atasi Sembelit

tipssehat
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Ketika anak sudah memasuki sebuah seko-
lah pertamanya, yaitu TK, playgroup, atau 
bahkan PAUD anak sudah mulai berkomu-
nikasi dan berinteraksi dengan teman 

sebayanya. Komunikasi dan interaksi memang 
penting untuk pertumbuhan anak, namun keseim-
bangan interaksi ini harus di kontrol agar anak ti-
dak terlalu sering bermain ke luar rumah. 

Orang tua wajib memberikan pemahaman 
bahwa hidup itu memerlukan etika, norma dan se-
buah aturan. Contoh; jika sudah waktunya mandi 
atau makan, harus pulang terlebih dahulu. Berikut 
5 cara agar anak lebih betah tinggal di rumah;

Ciptakan SuaSana Rumah yang BeRSih & 
nyaman

Banyak sekali slogan-slogan yang mengatakan 
bahwa ‘rumahku adalah surgaku”. Kalimat ini sa-
ngat berperan dalam membuat anak untuk betah 
tinggal di dalam rumahnya. Tatalah rumah Anda 
dengan baik, rapi, dan bersih. Dengan rumah yang 

bersih dan rapi secara tidak langsung akan mem-
buat anak merasa nyaman berada di dalam rumah. 

ajaRkan anak untuk DiSiplin
Biasakanlah anak Anda untuk mengerti kapan 

waktu mandi, makan, tidur, dan yang paling pen-
ting adalah waktu shalat. Kebiasaan ini hendaknya 
dilakukan sedini mungkin, agar kelak ketika dia 
dewasa akan menjadi kebiasaan yang baik. Jika 
anak tidak terbiasa mempunyai jadwal sejak kecil, 
akhirnya cenderung menggunakan waktunya sem-
barangan. Jadilah orangtua yang aktif, yang selalu 
mengingatkan anak kapan waktunya untuk shalat, 
makan, mandi, dan tidur, agar dia terbiasa dan 
mengerti akan tanggungjawabnya.

Buatlah kegiatan menaRik untuk anak
Cobalah kenali bakat anak, jika hobi anak sudah 

diketahui oleh orang tua, maka hobi tersebut bisa 
dilakukan sebagai kegiatan anak di rumah. Orang 
tua harus jeli dalam melihat, dan mengarahkan 

5 Cara Agar Anak Betah di Rumah
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

bakat atau minat anak. Jika kegiatan itu tidak bisa 
dilakukan di dalam rumah, misal hobinya bermain 
musik, ikutkanlah anak dalam les atau komunitas 
musik yang bertujuan untuk mendalami hobi anak 
tersebut

BeRikanlah FaSilitaS yang SewajaRnya
Kehidupan anak pada masa tumbuh kembang 

membutuhkan permainan dan hiburan. Sebagai 
orangtua kita harus seoptimal mungkin memberi-
kan hiburan dan mainan yang sesuai dengan kebu-
tuhan. Belikanlah mainan anak yang bermanfaat 
dan sesuai kebutuhan, sehingga anak akan menja-
ga dan mengoptimalkan penggunaannya. Yang ter-
penting adalah memberikan anak kamar pribadi, 

sebagai tempat untuk menghabiskan 
waktu atau berekspresi.

Ciptakan komunikaSi & kehaR-
moniSan

Suasana rumah yang hangat dan 
harmonis, kelak akan mempengaruhi 
perkembangan mental dan cara ber-
sikap anak. Jika kehidupan keluarga 
selalu harmonis dan saling memper-
hatikan, maka bisa membuat anak 
merasa nyaman. Ciptakan juga komu-
nikasi yang baik dengan anak. Selalu 
lakukan pendekatan dengan anak, se-

lalu ajak anak untuk berbicara. Jadilah teman yang 
baik untuk anak, teman berbagi cerita. Jika terjadi 
suatu masalah, sebagai orangtua jangan langsung 
menyalahkan, mengkritik, melarang, hal ini akan 
membuat anak merasa tidak betah di rumah. Ja-
ngan menjadi orangtua yang otoriter dan diktator.

Itu tadi tips membuat anak agar betah di 
rumah. Melarang anak ke luar rumah atau ber-
main di luar rumah tentu sama sekali bukan hal 
yang bijak. Berikanlah sebuah aturan, atau batasan 
yang jelas, dan juga kedisiplinan waktu, agar anak 
juga mengerti akan sebuah tanggungjawab, mem-
bentuk perilaku dan kebiasaan yang baik di masa 
mendatang. Semoga bermanfaat.(ins)
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esiklopedia

Desa identik dengan suasana damai dan 
nyaman. Tapi, ada beberapa desa di du-
nia yang terbilang ekstrem karena iklim 
dan lokasinya yang tidak biasa. Ada desa 

di dalam kawah gunung sampai desa di bawah ta-
nah.

Desa yang terletak di kawah gunung api hingga 
di tengah gurun pasir tentunya tidak biasa, walau-
pun memang benar ada. Berikut 6 desa paling eks-
trem seperti yang dikutip dari detiktravel.com:

1. pitigliano, italia

Italia tidak hanya terkenal akan bangunan-ba-
ngunan bersejarah, namun juga desanya yang ter-
kenal hangat dan damai. Salah satu desa yang unik 
adalah Pitigliano di provinsi Grosseto. Walaupun 
indah, namun letaknya cukup ekstrem karena ber-
ada di pinggir tebing gunung kapur.

Letaknya yang cukup terpencil juga membuat 
Pitigliano tidak ada ubahnya dengan desa di abad 
pertengahan. Pitigliano juga disebut dengan ‘Little 
Jerusalem’ karena keberadaan komunitas Yahudi 
di sana.

Namun letaknya yang ekstrem pun tetap tidak 
mengurangi keindahan dari desa ini. Sekilas desa 
ini tampak seperti Cappadocia di Turki, hanya lebih 
hijau dan indah.

2. aogaShima, jepang
Membicarakan desa ekstrem, Aogashima yang 

terletak di Laut Filipina bisa jadi merupakan yang 
paling ekstrem dari semuanya. Pulau terpencil 
yang masuk wilayah Jepang tersebut memiliki se-
buah gunung api aktif, beserta desa di dalamnya.

Pada abad ke-18, gunung di Aogashima pernah 
meletus dan mengakibatkan korban jiwa hingga 
setengah populasi desa. Herannya, penduduk desa 
yang dahulu melarikan diri malah kembali lagi ke 
Aogashima 50 tahun kemudian.

Namun walau berbahaya, Aogashima memiliki 
tanah yang hijau dan begitu subur akibat dari le-
tusan yang terjadi dulu. Jadi tidak heran kalau ta-
nahnya begitu indah dan nyaman untuk ditinggali, 
mengingat bahaya yang seakan-akan dapat terjadi. 
Selengkapnya baca disini

3. CooBeR peDy, auStRalia
Desa di bawah tanah tidak cuma ada di film-

film. Nyatanya negara bagian South Australia pu-

6 Desa Paling Ekstrem di Dunia
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nya desa bawah tanah yang dikenal dengan nama 
Coober Pedy. Dahulu, Coober Pedy terkenal seba-
gai pusat pertambangan batu akik jenis opal.

Sejarahnya, desa ini memiliki iklim yang cukup 
tandus dan ekstrem. Gara-gara itu, muncul inisiatif 
warga untuk menambang lereng bukit dan men-
jadikannya sebagai tempat tinggal. Sejumlah hotel 
bawah tanah pun bermunculan untuk menarik wi-
satawan.

Atas keunikannya itu, Coober Pedy pun cukup 
populer di kalangan wisatawan yang datang ke 
Australia. Kapan lagi merasakan tidur di bawah ta-
nah?

4. monemvaSia, yunani
Selain Santorini dan Athena, Yunani juga punya 

desa terpencil di Monemvasia. Secara letak desa 

tersebut berada di sebuah pulau terpencil di ba-
gian Yunani. Selain terpencil, desa tersebut juga 
tersembunyi di balik sebuah bukit batu raksasa.

Akses menuju Monemvasia hanya berupa jalan 
sepanjang 200 meter dari pulau besar terdekat. 
Akibat letaknya yang terpencil dan seakan tera-
sing, desa tersebut juga masih memiliki beberapa 
gereja Byzantin dan benteng bersejarah.

Akses jalan di Monemvasia juga diperuntukkan 
bagi pejalan kaki dan penggembala saja. Tentunya 
Anda tidak akan menemukan kendaraan bermo-
tor yang menimbulkan polusi di desa ini. Desa ini 
sungguh cocok untuk bersantai dan menenangkan 
pikiran. Selengkapnya baca disini

5. huaCaChina, peRu
Gurun pasir identik dengan udara panas dan ti-

dak nyaman untuk ditinggali. Namun faktanya, ada 
sebuah desa bernama Huacachina yang terletak di 
sebuah oase di tengah gurun pasir Peru.

Secara letak, Hucachina berada sekitar 8 km 
dari Kota Ica di Peru Selatan. Uniknya, terdapat 
berbagai vila dan resor mewah di Huacachina. 
Tidak sedikit wisatawan biasa hingga tajir yang 
datang dan menghabiskan uang di sana.

Huacachina pun ditinggali oleh sekitar 100 pen-
duduk yang juga hidup dari sektor pariwisata. Se-
lain bisa menikmati kenyamanan di tengah gurun 
pasir, pengunjung juga bisa main seluncur pasir 
dan menikmati keindahan gurun pasir. Desa ini 
mungkin cocok bagi Anda yang mencari tempat 
penginapan berbeda. Selengkapnya baca disini

6. iSoRtoq, gReenlanD
Desa ekstrem berikutnya adalah Isortoq di 

Greenland. Desa tersebut terbilang ekstrem kare-

na iklim yang dingin dan tidak bersahabat untuk 
ditinggali, walau toh nyatanya ada saja yang ting-
gal di sana.

Uniknya, iklim dingin di Isortoq menjadi surga 
bagi beberapa fauna lokal seperti anjing laut dan 
berbagai macam lainnya. Sehari-harinya masyara-
kat di desa itu hidup dari berburu.

Mungkin saja Isortoq bisa menjadi destinasi wisa-
ta yang menarik dan berbeda untuk dikunjungi. Tapi 
untuk tinggal di sana, kelihatannya pikir-pikir dulu 
ya.(ins)
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Selain untuk memecah-
kan permasalahan pe-
rusahaan, rapat kerja 
memang bisa menjadi 

momen di mana seorang pega-
wai ‘bersinar’. Tak heran, jika 
banyak dari mereka yang bere-
but untuk menyampaikan segala 
ide atau pendapat. Terkadang 
hal tersebut membuat anggota 
tim saling adu opini dan mengin-
terupsi. Meski kadang tak dapat 
dihindari, Anda tetap perlu ber-
sikap profesional dan berusaha 
untuk tidak terkesan kasar saat 
menyela pembicaraan. Berikut 
lima hal yang perlu diperhatikan:

1. punya alaSan kuat
Hal pertama yang perlu di-

perhatikan sebelum interupsi 
rekan bahkan atasan adalah me-
mastikan jika Anda benar-benar 
punya alasan atau opini yang 
kuat. Hindari memberhentikan 
pembicaraan serius dengan opi-
ni atau ide yang kurang relevan 

atau jauh tidak lebih baik. Meski 
begitu, jangan pula menjadi ter-
lalu minder dan tidak pernah 
mengatakan apa-apa dalam 
rapat hanya karena takut salah 
menyampaikan pendapat.

2. peRhatikan BuDaya
Kadang-kadang menginter-

upsi pembicaraan saat rapat 
adalah hal yang wajar dilakukan, 
tergantung budayanya. Di Pran-
cis mislanya, semua orang berbi-
cara di waktu yang sama, seper-
tinya itu adalah hal yang normal 
untuk menginterupsi satu sama 
lain. Sedangkan dengan orang 
Jerman hampir mirip dengan 
orang Indonesia, peserta rapat 
harus menunggu sampai kata di 
akhir kalimat. Yang paling pent-
ing adalah sopan.

 3. jangan anti-klimakS
Seperti yang sudah dise-

butkan sebelumnya, sebaiknya 
Anda bersikap menginterupsi 

saat rapat karena alasan yang 
jelas. Jangan malah menyampai-
kan hal yang anti-klimaks karena 
bisa membuat orang lain kesal 
atau Anda sendiri malu. Blogger 
dan penulis buku Richie Frie-
man pun memberikan sarannya. 
Ketika menyela orang, ia me-
mastikan untuk berterimakasih 
kepada pembicara sebelumnya 
karena sudah memberi kesem-
patan. Ditambah lagi dengan 
sedikit memuji pendapat orang 
tersebut. Seperti, ‘Terima kasih 
XXX, itu ide yang bagus tapi ...,’

4. jelaS Dan RingkaS
Buat pendapat Anda jelas dan 

ringkas. Hindari menyampai-
kan pendapat yang bertele-tele 
terutama saat diskusi sedang 
memanas. Terlebih lagi saat 
meeting tersebut mengundang 
seseorang melalui telepon atau 
video call. Anda perlu mengung-
kapkan pendapat dengan lebih 
terstruktur. Saat seperti itu, di-
perbolehkan sedikit memaksa 
untuk interupsi.

5. CaRi Celah yang tepat
Kemudian pastikan pula Anda 

masuk di celah yang tepat. Jika 
ingin menginterupsi pembi-
caraan saat rapat, manfaat mo-
men ketika orang-orang diam, 
berbicara dalam waktu yang 
sama, atau tertawa. Di saat-saat 
seperti itu, tidak akan ada yang 
menya lahkan Anda. Semoga 
bermanfaat (*)

Tips Interupsi 
Tanpa Terkesan Kasar 

Kala Rapat Kerja
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Spaghetti saus bola  daging adalah salah 
satu resep makanan  yang disukai anak, 
bahkan bagi yang suka pilih-pilih makan-
an.  Restoran yang menyajikan hidangan 

ini memang makin mudah ditemui di Indonesia. 
Tapi, membuat spaghetti saus bola daging sendiri 
tentu akan lebih hemat, kan? Berikut resep spa-
ghetti lezat ala rumahan:

Bahan:
a1 liter air, untuk merebus
agaram secukupnya
a300 gr spagheti
a5 buah sosis, potong dadu kecil
a3 sdm mentega, untuk menumis
a1 buah bawang bombai, cincang halus
a4 siung bawang putih, memarkan, cincang 

halus
a250 gr jamur kalengan, tiriskan, iris tipis
a1 sdt oregano bubuk
agaram secukupnya
a1 sdt gula pasir
a1 sdt merica halus
a¼ sdt pala halus

Bahan Bola Daging
a200 gr daging sapi cincang
a1 sdm tepung roti
a1 sdm putih telur
a1 sdt merica halus
a½ sdt bawang putih halus
a¼ sdt pala halus
agaram secukupnya
Taburan:
a100 gr keju chedar, parut
a1 sdt daun peterseli cincang

CaRa memBuat:
aDidihkan air dan garam, rebus spagheti al-den-

te. Angkat, tiriskan. 
aPanaskan mentega, tumis bawang bombai 

dan bawang putih sampai harum. Masukkan 
bola daging (aduk rata, bentuk bulat seperti 
kelereng), jamur dan sosis, aduk rata. 

aTambahkan saus tomat, oregano, pala, gula 
pasir, garam dan merica. Aduk-aduk. Tuang-
kan kaldu. Masak sampai matang dan bumbu 
meresap. Angkat. Sajikan dengan saus dan ta-
buran.

Spaghetti Saus Bola Daging
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