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Lahirnya Program Nasional Pember
dayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan tidak secara spontan. Ke
tika itu, Presiden Susilo  Yudhoyono 

mendapat laporan dari berbagai pihak, me
ngirim utusan ke berbagai daerah, wawan
cara langsung dengan pelaku program, bah
kan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan 
dutanya untuk belajar tentang pemberda
yaan masyarakat  di  Indonesia. Maka, mulai  
awal 2006 gagasan PNPM sudah menjadi 
pembahasan serius di Istana Negara. 

Akhirnya, pada Agustus 2006, presiden 
memutuskan bahwa pemberdayaan ma
syarakat harus menjadi program nasional. 
Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan 
tentang Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat. Dua program yang menjadi pi
lar utama PNPM Mandiri sebelum program
program lain bergabung, adalah Program 
Pengembangan Kecamatan dan Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP). Kemudian mulai bergabung pada 
tahuntahun berikutnya ke dalam PNPM 
Mandiri program lainnya.

Sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri 
pada tahun 2007, telah banyak programpro
gram penanggulangan kemiskinan di Indone
sia yang menggunakan konsep pemberda
yaan masyarakat (community development) 
sebagai pendekatan operasionalnya.  Salah 
satu program pemberdayaan masyarakat  
ini, mempunyai wilayah kerja dan target sa
saran, yakni masyarakat perdesaan. 

Itulah sekilas perjalanan program 
yang ditujukan untuk masyarakat 
perdesaan. Sejauh mana program ini 
telah berlangsung di Jawa Timur, ini
lah yang menjadi laporan utama dalam 
Gema Desa edisi Oktober 2014. Hal 
itu terkait dengan Pelatihan Pratugas 
Faskab Perguliran dan Pengembang
an Usaha PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri 
Perdesaan, berlangsung di Hotel Ibis 
Surabaya, bulan Oktober ini.

Selain itu, rubrik lainnya seperti 
Profil Desa dan Kelurahan dihadirkan 
penerima penghargaan dalam Lomba 
Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi 
Jawa Timur 2014. Selain itu, juga pro
fil UPKu (Unit Pengelolaan Keuangan) 
yang berhasil menjadi informasi me
narik pada setiap edisi Gema Desa. 
Belum lagi yang mengisi rubrikrubrik 
tetap akan menambah informasi pent
ing dalam ikhtiar kita untuk membuka 
wawasan bagi pemberdayaan ma
syarakat.

Selamat membaca!

Memberdayakan 
Rakyat di Perdesaan
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Program yang baik harus 
diiringi dengan perenca
naan yang baik. Demiki
an pula perencanaan 

yang baik hanya bisa dilakukan 
oleh orangorang yang mempu nyai 
kemampuan dan kecakapan di bi
dang tersebut dengan baik. Itulah 
harapan yang disampaikan Drs. 
Zarkasi MSi, Kepala Badan Pem
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan saat me
nyampaikan sambutan pada Pela
tihan Pratugas Faskab Perguliran 
dan Pengembangan Usaha PNPM 
(Program Nasional Pemberda
yaan Masyarakat) Mandiri Perde
saan, berlangsung di Hotel Ibis 
 Surabaya, Senin 20 Oktober 2014. 
Pada kesempatan tersebut, diha
diri pula Ir Hadi Sulistyo MSi, Ke
pala Bidang Pendayagunaan Sum
ber Daya Alam & Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna Bapemas 
Provinsi Jawa Timur. 

Kegiatan ini sesungguhnya 
difasilitasi Dirjen Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kemente
rian Dalam Negeri, berlangsung 
1727 Oktober 2014. Selain peser
ta dari Jawa Timur (28 peserta), 
juga ada peserta lain dari Provinsi 
Bali (7 peserta), Jawa Tengah (28 
peserta) dan Daerah Istimewa 
 Yogyakarta (3 peserta).

Keikutsertaan masyarakat se
bagai partisipasi aktif dalam proses 
pembangunan tak lepas dari peran 
para fasilitator, khususnya dalam 
hal ini Program PNPM Mandiri 
Perdesaan. Karena itu, Zarkasi 
berharap agar para peserta  pela
tihan tersebut bisa optimal dalam 
mengikuti kegiatan sehingga ke

PERGULIRAN & PENGEMBANGAN 
USAHA PNPM MANDIRI PERDESAAN

Pelatihan Pratugas Faskab Perguliran dan 
Pengembangan Usaha PNPM Mandiri Perdesaan, 
berlangsung di Surabaya. Menjadi ajang dalam 

pelaksanaan program yang berorientasi penuh pada 
pengentasan kemiskinan di pedesaan ini.
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tika ke daerah masingmasing 
mampu memberikan daya pikirnya 
guna menggerakkan masyarakat 
dalam pelaksanaan programnya.

“Saudara di sini, merupakan 
orangorang yang terpilih dan 
diseleksi. Karena itu, harapan 
kami berbagai program yang telah 
dirancang dengan baik tentu bisa 
terlaksana dengan baik,” kata 
 Zarkasi, yang dalam sambutan
nya itu banyak memberikan gam
baran  gambaran keberhasilan 
da lam berkomunikasi dengan ma
syarakat.

Pada sisi lain, Zarkasi mengi
ngatkan perlunya ada peng
hargaan terhadap pengalaman 
masyarakat. Karena hal itu meru
pakan dasar terbangunnya per
spektif partisipatif dalam program 
pembangunan desa yang diope
rasikan berdasarkan  pendekatan 
pemberdayaan masyarakat. Kon
sistensi sikap para pelaku pem
bangunan terhadap perpektif 
partisipatif mensyaratkan adanya 
komitmen serta pengetahuan ten
tang penghargaan terhadap pe
ngalaman masyarakat. 

Demikian pula, di tengah dina
mika perjalanan suatu program 
pembangunan dengan cakupan 

wilayah yang luas seperti halnya 
PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM 
MP) pun tetap menuntut keterse
diaan perangkat sistem, prosedur 
dan pelaku yang memadai ber
dasarkan penghormatan pada 
pengalaman masyarakat ini.

PNPM MP merupakan pro
gram pembangunan yang dike
lola Pemerintah Indonesia untuk 
menanggulangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan ma
syarakat. Pendekatan PNPM MP 
merupakan pengembangan lebih 
lanjut, dari program yang telah 
dilakukan di Provinsi Jawa Timur 
sebelumnya. Tentu saja, dalam 
kurun waktu perjalanan PNPM MP 
ini, terjadi dinamika dan perkem
bangan yang pesat, khususnya 
terkait pertambahan lokasi dan 
alokasi program. 

Saat ini sebagian besar lokasi 
kecamatan di Indonesia ditetap
kan sebagai lokasi PNPM MP. 
Khususnya di Jawa Timur, ter
dapat di 29 kabupaten yang meli
puti 509 kecamatan. Pelaksanaan 
PNPM MP telah mendorong ter
ciptanya perangkat sistem  sosial 
yang bersifat dinamis. Sistem so
sial yang dibangun oleh PNPM 
MP memungkinkan warga desa 

memperoleh peningkatan kapa
sitas tidak hanya dalam bentuk 
kursus dan pelatihan, tetapi juga 
pembiasaan cara berpikir dan 
cara bertindak bagi warga desa 
ketika mereka menjalankan per
anannya masingmasing di dalam 
pelaksana an program. 

”Masyarakat dibiasakan mem
peroleh pengalaman nyata men
jalankan sebuah proses pem
bangunan desa yang bersifat 
partisipatif. Di sinilah pentingnya 
pelatihan untuk fasilitator kabupa
ten dimaksud,” tutur Zarkasi.

Sementara itu, Kepala Bidang 
Pendayagunaan Sumber Daya 
Alam & Pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna Ir Hadi Sulistyo MSi, 
menjelaskan, seiring dengan ha
dirnya presiden yang baru tentu 
menjadi spirit tersendiri bagi para 
fasilitator yang menjadi peserta 
pelatihan tersebut.

PNPMMandiri Perdesaan 
merupakan program pembangu
nan partisipatif yang mengede
pankan masyarakat sebagai 
pelaku utama pembangunan 
(bottom up). Nilai Dasar diyakini 
mampu mendorong terwujudnya 
tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, 
bertumpu pada pembangunan 
manusia. 

“Pengertian prinsip bertumpu 
pada pembangunan manusia 
adalah masyarakat hendaknya 
memilih kegiatan yang berdampak 
langsung terhadap upaya pem
bangunan manusia daripada pem
bangunan fisik semata,” kata Hadi 
Sulistyo.

Dijelaskan lebih jauh, dalam 
prinsip yang lain, mengedepan
kan adanya prinsip otonomi. 
Pengerti an prinsip otonomi adalah 
masyarakat memiliki hak dan ke
wenangan mengatur diri secara 
mandiri dan bertanggung jawab, 
tanpa intervensi negatif dari luar.

“Sedang pada prinsip Desen
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tralisasi. Pengertian prinsip de
sentralisasi adalah memberikan 
ruang yang lebih luas kepada 
masyarakat untuk mengelola ke
giatan pembangunan sektoral 
dan kewilayahan yang bersumber 
dari pemerintah dan pemerintah 
 daerah sesuai dengan kapasitas 
masyarakat,” kata Hadi Sulistyo.

Pada kegiatan ini, berorientasi 
untuk masyarakat miskin. Penger
tian prinsip berorientasi pada ma
syarakat miskin adalah segala 
keputusan yang diambil berpihak 
kepada masyarakat miskin. 

Diingatkan, pentingnya mene
rapkan prinsip partisipasi. Penger
tian prinsip partisipasi adalah 
masyarakat berperan secara aktif 
dalam proses atau alur tahapan 
program dan pengawasannya, 
mulai dari tahap sosialisasi, peren
canaan, pelaksanaan, dan peles
tarian kegiatan dengan memberi
kan sumbangan tenaga, pikiran, 
atau dalam bentuk materiil.

Selain itu, adanya prinsip ke
setaraan dan keadilan gender. 
Pengertian prinsip kesetaraan dan 

keadilan gender adalah masyara
kat baik lakilaki dan perempuan 
mempunyai kesetaraan dalam 
perannya di setiap tahapan pro
gram dan dalam menikmati man
faat kegiatan pembangunan, ke
setaraan juga dalam pengertian 
kesejajaran kedudukan pada saat 
situasi konflik.

Prinsip Demokratis.  Pengerti
an prinsip demokratis adalah 
masyarakat mengambil keputus
an pembangunan secara 
musyara wah dan mufakat. Prin
sip transpa ransi dan akuntabel. 
Pengertian prinsip transparansi 
dan akuntabel adalah masyara
kat memiliki  akses terhadap se
gala informasi dan proses pe
ngambilan keputus an sehingga 
pengelolaan kegiatan dapat di
laksanakan secara terbuka dan 
dapat dipertanggung jawabkan 
baik secara moral, teknis, legal, 
maupun administratif.

Hadi Sulistyo juga menyebut 
adanya prinsip prioritas. Penger
tian prinsip prioritas adalah ma
syarakat memilih kegiatan yang 

diutamakan dengan memper
timbangkan kemendesakan dan 
kemanfaatan untuk pengentasan 
kemiskinan. “Terakhir, adalah 
prinsip Keberlanjutan. Penger
tian prinsip keberlanjutan adalah 
bahwa dalam setiap pengam
bilan keputusan atau tindakan 
pembangunan, mulai dari ta
hap perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan pemeliharaan 
kegiatan harus telah mempertim
bangkan sistem pelestariannya,” 
tutur Hadi Sulistyo.

Di sinilah, adanya ketentuan 
dasar PNPM Mandiri Perdesaan 
merupakan ketentuan pokok yang 
digunakan sebagai acuan bagi 
masyarakat dan pelaku lainnya 
dalam melaksanakan kegiatan, 
mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan 
pelestarian. Materimateri itulah 
yang menjadi menu dalam kegiat
an Pelatihan Pratugas Faskab 
Perguliran dan Pengembangan 
Usaha PNPM (Program  Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat) Man
diri Perdesaan. (yad/hap)
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Dalam  PNPM Mandiri 
Perdesaan, seluruh 
anggota masyarakat 
didorong untuk terlibat 

dalam setiap tahapan kegiatan se
cara partisipatif, mulai dari proses 
perencanaan, pengambilan kepu
tusan dalam penggunaan dan pe
ngelolaan dana sesuai kebutuhan 
paling prioritas di desanya, sampai 
pada pelaksanaan kegiatan dan 
pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan berada di bawah bi
naan Direktorat Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD), De
partemen/ Kementrian Dalam Ne
geri. Program ini didukung de ngan 

pembiayaan yang bersumber dari 
alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah (APBD), partisipasi 
dari CSR (Corporante Social Re
sponcibility) dan dari dana hibah 
serta pinjaman dari sejumlah lem
baga dan negara pemberi bantuan 
dibawah koordinasi Bank Dunia.

Program Pengembangan Ke
camatan (PPK) merupakan salah 
satu upaya Pemerintah Indonesia 
yang bertujuan untuk meningkat
kan kesejahteraan masyarakat 
perdesaan, memperkuat institusi 
lokal dan meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah. PPK telah 

dimulai sejak Indonesia menga
lami krisis multidimensi & peruba
han politik pada 1998. Melihat ke
berhasilannya, saat ini peme rintah 
mengadopsi mekanisme dan 
skema PPK dalam pelaksanaan 
PNPM.

“Pemprov Jatim bertekad untuk 
melanjutkan upaya mempercepat 
penanggulangan kemiskinan 
dalam skala yang lebih luas. Se
lain itu, untuk melanjutkan upaya 
untuk mempercepat penanggu
langan kemiskinan dan pengang
guran di tanah air dengan meng
gunakan mekanisme dan skema 
PPK,” kata Kepala Bidang Pen
dayagunaan Sumber Daya Alam 

Jatim Ketiban Sampur, 
Optimalisasi Tahapan Kegiatan 
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& Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna Bapemas Provinsi Jawa 
Timur Ir Hadi Sulistyo MSi.

Terkait pelaksanaan Pelatih
an Pratugas Faskab  Perguliran 
dan Pengembangan Usaha 
PNPM (Program Nasional Pem
berdayaan Masyarakat) Mandiri 
Perdesaan, berlangsung di Hotel 
Ibis Surabaya, Senin 20 Oktober 
2014. Menurut Cahaya Dewata, 
SKom, Staf SubBidang Peman
faatan TTG Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, diselenggarakan di 
Surabaya dalam tingkat Regional 
Management Consultant (RMC) 
IV. Di RMC IV meliputi Provinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yog
yakarta dan Provinsi Bali. Dengan 
rincian peserta dari Jawa Timur 
sebanyak 28 peserta, Jawa Te
ngah 28 peserta dan dari DI Yog
yakarta dan Bali masingmasing 3 
peserta dan 7 peserta. 

”Khusus di Jawa Timur, pro
gram PNPM Mandiri Perdesaan 
meliputi 29 kabupaten atau 509 
kecamatan. Dengan Pelatihan 
Pratugas Faskab Perguliran dan 
Pengembangan Usaha PNPM 
Mandiri Perdesaan ini, menjadi 
langkah penting untuk pelaksa
naan program lebih lanjut,” kata 
Yayak, panggilan akrab Cahaya 
Dewata. Menurutnya, Jawa Timur 
kebetulan ketiban sampur dalam 
kegiatan ini. Karena itu, ketika 
pembukaan dilakukan oleh Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Drs Zarkasi MSi, yang merupa
kan penghormatan tersendiri guna 
bisa bertatap muka dengan para 
peserta.

Dalam catatan Gema Desa, 
Program Pengembangan Keca
matan (PPK) Fase I mulai dilak
sanakan di provinsi Jawa Timur se
jak bulan Agustus 1998 hingga Juli 

2002 yang berlangsung selama 
3 tahun lebih pelaksanaan telah 
menjangkau 16 Kabupaten, 140 
kecamatan dan 1.957 desa, de
ngan total nilai alokasi dana BLM 
sebesar Rp. 216.250.000.000.

Selanjutnya, PPK Fase II se
bagai kelanjutan dari PPK Fase 
I mulai dilaksanakan sejak bu
lan Januari 2003 hingga Febru
ari 2006. Dalam pelaksanaannya 
pada setiap tahun anggarannya 
dinamai dengan istilah Siklus 4 un
tuk T.A. 2003, Siklus 5 untuk T.A. 
2004 dan Siklus 6 untuk T.A.2005.

Memasuki tahun 2006, Provinsi 
Jawa Timur kembali mendapatkan 
kelanjutan dari pelaksanaan PPK 
sebelumnya dengan istilah PPK 
Fase III selama 3 siklus yakni 
PPK3 Siklus 7, PPK3 Siklus 8 
dan PPK3 Siklus 9 yang dimulai 
sejak bulan Januari 2006 dan ber
akhir bulan Mei 2007 untuk PPK3 

Laporan Utama
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Siklus 8 dan bulan April 2007 un
tuk PPK3 Siklus 9.

Memasuki tahun 2007 provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program berupa pengintegrasian 
PPK ke dalam PNPM yang se
lanjutnya disebut dengan istilah 
PNPMPPK dengan lokasi ber
jumlah 170 kecamatan di 27 ka
bupaten dan Pilot Project PNPM 
Generasi Sehat dan Cerdas yang 
selanjutnya disebut dengan istilah 
PNPMGenerasi dengan lokasi 
berjumlah 36 kecamatan di 5 ka
bupaten.

Memasuki tahun 2008 Provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program dengan bertambahnya 
lokasi menjadi 202 kecamatan di 
29 kabupaten. Semula Pilot Pro
ject PNPM Generasi Sehat dan 
Cerdas yang selanjutnya disebut 
dengan istilah PNPMGenerasi 
dengan lokasi berjumlah 36 keca

matan di 5 kabupaten mendapat 
tambahan PNPMGenerasi de
ngan lokasi berjumlah 14 keca
matan di 5 kabupaten. Jadi Total 
PNPMGenerasi pada tahun 2008 
berjumlah 50 kecamatan di 5 ka
bupaten.

Memasuki tahun 2009 Provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program dengan bertambahnya 
lokasi menjadi 475 kecamatan, 
terdiri dari 425 kecamatan dengan 
Program PNPM Mandiri Perde
saan dan 50 kecamatan dengan 
program PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas yang dialokasikan di 5 
kabupaten (Malang, Pamekasan, 
Trenggalek, Nganjuk, Magetan)

Memasuki tahun 2010 Provinsi 
Jawa Timur mendapat kelanjutan 
program dengan bertambahnya 
lokasi menjadi 508 kecamatan, 
terdiri dari 508 kecamatan dengan 
Program PNPM Mandiri Perde

saan dan 50 kecamatan dengan 
program PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas yang dialokasikan di 5 
kabupaten (Malang, Pamekasan, 
Trenggalek, Nganjuk, Magetan).             

Dari perjalanan program terse
but, mengembangkan kapasitas 
masyarakat, terutama Rumah 
Tangga Miskin (RTM) dengan pe
nyediaan prasarana sarana sosial 
dasar dan ekonomi, serta lapang
an kerja, menjadi orientasi pen
ting. Selain itu, meningkatkan par
tisipasi masyarakat miskin dalam 
pengambilan keputusan perenca
naan, pelaksanaan, pemantauan 
dan pelestarian kegiatan pemba
ngunan. Tak berlebihan bila pada 
akhirnya, program ini merupakan 
langkah untuk mengembangkan 
kapasitas pemerintahan lokal 
dalam memfasilitasi penanggulan
gan kemiskinan yang berkelanju
tan. (yad/hap)
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Terpilihnya Desa Wedani 
menjadi juara I Perlom
baan Desa tingkat Ka
bupaten Gresik Tahun 

2014, hingga mengantarkan Desa 
Wedani dalam Perlombaan Desa 
Tingkat Propinsi Jawa Timur  2014, 
berhasil meraih Juara III. Terpilih
nya Desa Wedani mendapatkan 
simpati dan dukungan penuh dari 
seluruh komponen masyarakat. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya 
bantuan dana swadaya dari ma
syarakat untuk mendukung suk
sesnya Desa Wedani.

Selain memberikan dukungan 
dalam bentuk dana, masyarakat 
juga mengerahkan segala upaya, 
pikiran dan tenaga baik dalam 
rangka perbaikan sarana dan 
prasarana lingkungan, pengum
pulan data pendukung serta pada 
proses pelaksanaan tahapan eva
luasi lomba. “Melalui totalitas dan 
kebersamaan antara perangkat 
desa, masyarakat serta seluruh 
lembaga kemasyarakatan yang 
ada diharapkan mampu mem
bawa Desa Wedani Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik men
jadi Desa yang terbaik di Provinsi 
Jawa Timur. Ini yang patut kami 
syukuri,” tutur Rohmad, Kepala 
Desa Wedani, Kecamatan Cerme, 
Kabupaten Gresik pada Gema 
Desa.

Di antara kekhasan dari Desa 
Wedani adalah gigihnya memper

tahankan nilai tradisi di masyara
kat. Seperti diadakannya keg
iatan rutin Sedekah Desa, hingga 
sempat menarik perhatian dari 
masyarakat secara luas. “Kebetu
lan kalau ada kegiatan Sedekah 
Desa, Pak Bupati Gresik (Sambari 
Halim, red) juga hadir di sini. Kita 
menunjukkan kegotongroyongan 

Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

Nilai Tradisi Dihormati, 
Maju dengan Home Industry

Desa Wedani berhasil 
meraih Juara III dalam 

Lomba Desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur 2014. 
Kebersamaan warga dan 

tingkat pengangguran 
bisa diatasi, berkat 

industri rumahan yang 
berjalan lancar.
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dan nilainilai tradisi leluhur kita 
tetap terpelihara,” kata Rohmad.

Berdasarkan cerita turuntemu
run yang dipercaya dan dituturkan 
oleh masyarakat, Desa Wedani 
didirikan oleh Raden Panji se bagai 
biang cikal bakal (babat alas). 
Meskipun kurang terang sumber 
sejarah dan silsilahnya, Raden 
Panji dipercaya merupakan ketu
runan dari salah satu Wali Songo 
yang merupakan ulama penyebar 
Agama Islam di Tanah Jawa.

Nama Desa Wedani sendiri, 
menurut para sesepuh dan nenek 
moyang warga berasal dari ba
hasa arab yaitu Madinah. Namun 
karena perbedaan dialek/cara 
pengucapan sehingga madinah 
pada akhirnya menjadi wedani se
bagaimana penyebutan saat ini. 

Sebagai orang yang dipercaya 
sebagai pelaku babat alas Desa 
Wedani, Raden Panji yang lebih 
terkenal dengan sebutan ”Yai 
Gubal”, dimakamkan di Desa We
dani. Sampai dengan saat ini, ba
nyak orangorang dari luar Desa 
wedani yang berziarah ke makam 
tersebut. Makam Yai Gubal terse
but terletak dua puluh lima meter 

di sebelah utara makam Desa We
dani. Di sekitar bangunan makam 
tersebut ditumbuhi pohon kamboja 
yang dipercaya sudah berumur ra
tusan tahun. 

Pada zaman dulu kehidupan 
masyarakat Desa Wedani masih 
berpencar pencar. Ada sebagian 

warga yang hidup di sebelah utara 
berbatasan dengan desa Padeg 
yang saat ini berubah menjadi dae
rah pertambakan. Ada yang dise
belah Desa Gedangkulut dekat 
dengan mata air yang lebih dike
nal dengan Sumur Kulon dengan 
Sumber Pandanya. Menurut cerita 
orangorang tua, air yang keluar dari 
mata air ini pernah tumpah ruah ke
luar seperti aliran anak sungai yang 
tidak pernah berhenti sehingga me
maksa warga untuk menghentikan 
alirannya dengan serabut kelapa 
dan lumpang (tempat menumbuk 
padi). Mata Air ini sampai sekarang 
masih ada dan airnya masih digu
nakan untuk minum dan keperluan 
sehari hari oleh warga sekitar. Dari 
kelompokkelompok inilah yang 
merupakan cikal bakal warga Du
sun Wedani saat ini. 

Di sebelah selatan juga ter
dapat dusun yang diberi nama Du
sun Tempel. Warga Dusun Tempel 
ini sebelumya merupakan warga 
sekitar Sumur Kulon. Karena se
tiap malam rumahnya disatroni / 
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dimasuki pencuri, yang mengam
bil makanan yang dikumpulkan 
oleh penduduk kemudian mereka 
memutuskan untuk bergeser dari 
tempat itu ke sebelah Selatan. 
Tempel sendiri berasal dari kata 
nempel yang berarti mendom
pleng. Sampai sekarang, pen
duduk Dusun Tempel relatif lebih 
sedikit daripada Dusun Wedani.

Dalam perjalanannya, Weda
ni merupakan desa yang cukup 
terbelakang, tertinggal dan tidak 
dikenal dimana lokasi dan ke
beradaannya. Pada 1965  1972, 
Desa Wedani dipimpin Kepala 
Desa pertama, Singo Sastro Su
laiman. Masyarakat Desa Wedani 
merupakan masyarakat yang ter
tutup. Konsumsi utama mereka 
seharihari adalah gaplek dan em
pok (makanan yang terbuat dari 
jagung yang digiling halus). 

Berjalannya waktu dan masa, 
masyarakat mulai mencari kerja di 
luar desa dengan berdagang baik 
berupa beras, singkong, ayam 
kampung, kacang tanah atau hasil 
pertanian yang mereka miliki untuk 
dijual ke pasar atau dengan bar
ter barang dengan tetangga desa 
yang mereka butuhkan. Semua itu 
mereka lakukan dengan jalan kaki 
sambil memikul barang dagangan
nya dengan jarak puluhan bahkan 
ratusan kilometer hanya untuk 
mencari sesuap nasi demi anak 
dan keluarganya.

Kini, Desa Wedani beda de
ngan dulu. Desa Wedani dengan 
dukungan warganya, mampu 
mengondisikan desa tampak asri, 
nyaman, rindang serta bikin siapa 
pun betah tinggal di sana. Permu
kiman warga desa ini selayaknya 
perumahan atau permukiman di 
kota. Terawat, teratur dan bersih. 
Bahkan, bangunan tidak layak 
huni tak terlihat lagi di Wedani.

“Saya bangga, senang dan 
puas karena desa ini menjadi juara 

III. Saya juga jadi tahu di mana 
yang harus kami perbaiki. Dari lom
ba tersebut saya tahu kekurangan
nya di mana. Jadi ke depan akan 
kami perbaiki,” kata Rohmad. 

Memang, bagi orang yang baru 
menapakkan kaki di desa ini, hal 
pertama yang akan membuatnya 
kagum adalah infrastruktur desa 
dan permukiman warga yang ter
tata rapi, layaknya perumahan 
dan perkampungan tengah kota. 
Lantaran itu, pujian mengalir pada 
Kades Wedani. Bagi Rohmad, kon
disi desa yang seperti itu bukanlah 
hasil kerja dirinya sebagai kades 
seorang, tapi kerja bersama.

Pembangunan dan perkem
bangan desa yang semakin hari 
semakin bagus tidak lepas dari 
peran aktif masyarakat. Mereka 
bergotongroyong membangun 
desa, baik secara tenaga mau
pun materi. Tak jarang warga desa 
mengumpulkan uang kas dari se
tiap acara di RT atau perkumpu
lan warga lainnya dipakai sebagai 
dana pembenahan kampung dan 
fasilitas umum lainnya.

“Di RT masingmasing ada ke
giatan PKK setiap minggu seperti 
yasinan. Nah, dari setiap kegiatan 
mingguan itu diadakan uang kas. 

Istilahnya di sini kas wedok (perem
puan). Yang lakilaki juga ada, di se
tiap RT juga ada kumpulan yasinan, 
bikin kas juga, namanya kas lanang. 
Kaskas ini kemudian dibuat mem
bangun desa,” kata Rohmad.

Partisipasi warga Wedani pem
bangunan desa, kata Rohmad, 
sepenuh dilakukan. Dalam istilah 
Rohmad, tidak lagi 100% melain
kan 1000%. Bahkan, saat Desa 
Wedani diumumkan akan mengi
kuti lomba desa, antusiasme 
warga tinggi. Mereka tanpa ragu 
meluangkan waktu dan materi 
membantu pemerintah desa mem
persiapkan desa mengikuti lomba.

“Warga itu tanpa disuruh lang
sung memperbaiki sarana yang 
kurang baik dan rusak. Bahkan yang 
sekiranya dibutuhkan diba ngun dan 
dibuat,” kata Suparto, Kaur Keuang
an, menambahkan.

Suparto menjelaskan,  saat 
persiapan lomba, masyarakat 
dengan suka rela mengumpulkan 
dana untuk membantu Pemdes 
mempersiapkan desa mengikuti 
lomba. Dana yang mereka kum
pulkan tidak sedikit, tetapi tiga kali 
lipat dari dana anggaran pemerin
tah desa. “Itu yang kami salut pada 
warga,” tuturnya. (yad/suroto)

Profil Desa
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DESA Wedani terle
tak cukup jauh dari 
pusat Pemerintahan 
Kecamatan Cerme 
maupun Pemerintah 

Kabupaten Gresik. Namun, po
sisi yang terpencil tersebut tidak 
menghalangi Desa Wedani untuk 
menjadi salah satu Desa yang 
maju, mandiri dan dikenal luas 
baik di dalam maupun luar negeri;

Penduduk Desa Wedani saat 
ini mencapai 3.699 orang yang 
merupakan masyarakat berpikir
an terbuka, berpendidikan baik 
dan memiliki jaringan usaha yang 
luas. Selain itu, warga Desa We
dani mampu menjaga adat  istiadat 
dan budaya lokal sehingga memi
liki daya saing  yang baik di te ngah 
persaingan usaha. Kemajuan 
Desa Wedani terutama didukung 
oleh hasil Home Industry sarung 
tenun tradisional (ATBM) yang 
merupakan mata pencaharian uta
ma masyarakat yang telah mampu 
menghidupi warga dan mengger
akkan sektor lain seperti pendidik
an, kesehatan, perekonomian, 
kea manan dan ketertiban, parti
sipasi masyarakat ke arah yang 
lebih baik.

Kepala Desa Wedani, Rohmad 
bercerita, dalam lomba desa yang 
diadakan Pemprov Jatim, yang 
menjadi andalan desanya adalah 
home industry, yaitu sarung tenun. 
Sarung tenun Desa Wedani yang 
masih menggunakan Alat Tenun 
Bukan Mesin (ATBM) merupakan 
usaha turun temurun dari para le
luhur. Hingga kini usaha tersebut 
masih terus dijalankan oleh hampir 
seluruh warga desa. Meski begitu, 
hasil produksi sarung tenun Desa 

Wedani memiliki kualitas yang tak 
kalah dari sarung produksi alat te
nun modern.

Tahun 2009 menjadi titik bang
kit usaha tenun Desa Wedani. 
Saat itu warga desa mengadakan 
kerjasama dengan Telkom Indone
sia untuk mengembangkan usaha 
tenun. Kerja sama tersebut berupa 
pinjaman modal yang diberikan 
kepada warga yang ingin memper
besar usaha tenun mereka.

Semakin hari, usaha tenun 
yang digeluti sebagian besar 
warga makin tenar dan dikenal di 
berbagai penjuru pelosok negeri. 
Sarung tenun yang mayoritas sa
rung sutra memiliki kualitas bagus. 
Dengan desain motif dan warna 
yang beragam, buah tangan war
ga Desa Wedani mampu meng
gaet pasar di berbagai daerah di 
Indonesia bahkan luar negeri.

“Sarungsarung dengan merek 
ternama seperti Donggala, Lamiri, 
Abu Yaman dan lainnya itu ada 

yang diproduksi di sini. Mereka 
meminta perajin tenun Wedani un
tuk memproduksi sarung dengan 
merek mereka di sini,” tutur Roh
mad, pada Gema Desa.

Berkembangnya home industry 
sarung tenun tangan memberikan 
dampak positif terhadap kondisi 
desa, baik secara ekonomi mau
pun sosial. Salah satunya adalah 
semakin bertambahnya tangan
tangan kreatif pemuda Desa We
dani yang memilih menjadi perajin 
tenun. Kondisi ini mengikis pe
ngangguran desa.

Bahkan, menurut Rohmad, 
semua orang di Desa Wedani baik 
yang muda, tua, lakilaki atau perem
puan, memiliki penghasilan sendiri
sendiri. Mereka seperti tidak saling 
bergantung pada anggota keluarga 
lainnya dalam mencari nafkah. Hal 
ini dikarenakan proses pembuatan 
sarung tenun yang masih manual, 
tidak menggunakan mesin.

“Sampai saat ini sudah ba

Berkat Tenun, Masalah 
Pengangguran pun Teratasi
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nyak yang membuka usaha di luar 
desa, kecamatan bahkan sampai 
keluar kabupaten. Dengan adanya 
perkembangan usaha diharapkan 
pendapatan perkapita meningkat 
dan juga menyerap tenaga kerja, 
baik dari dalam maupun luar Desa 
Wedani,” harap Romad.

Meningkatnya jumlah perajin 
tenun di Desa Wedani membuat 
pendapatan masyarakat desa 
bertambah. Menurut Rohmad, 
pendapatan masyarakat Desa 
Wedani di sektor perdagangan ta
hun 2013 mencapai Rp 119 miliar 
dan menjadi yang tertinggi dari 
sektorsektor yang lain.

Sektor lain yang juga memberi
kan sumbangan yang cukup signifi
kan pada perekonomian Desa We
dani adalah sektor pertanian yang 
mencapai Rp 7 miliar,perikanan 
sebesar Rp 7 miliar, home indus
try sebesar Rp 90 juta, dan sektor 
peternakan sebesar Rp 800 juta di 

tahun 2013.
“Total pendapatan masyarakat 

Desa Wedani pada tahun 2013 
mencapai Rp 135 miliar atau naik 
sebesar 12,5% dari tahun sebe
lumnya. Hal ini menunjukkan bah
wa perekonomian Desa Wedani 
semakin sehat. Sedikit banyak ini 
juga dampak dari perkembangan 
usaha tenun,” imbuhnya. 

Selain itu, keberhasilan Desa 
Wedani menyabet gelar juara III 
lomba desa seJatim tahun 2014, 
tak lepas dari peran PKK (Pem
berdayaan Kesejahteraan Keluar
ga). Di desa tersebut, peran PKK 
begitu besar di setiap hal. Bahkan 
dalam proses pembangunan desa, 
PKK Desa Wedani ikut andil di 
dalamnya.

“PKK desa kami aktif. Kegiatan
nya banyak. Dari Pokja I sampai 
Pokja IV semuanya jalan. Bahkan di 
setiap RT itu juga aktif. Di sini PKK 
punya peran sangat penting bagi 

kelangsungan pembangunan dan 
perkembangan desa,” tutur Kades 
Rohmad yang menjabat sejak dua 
tahun lalu.

Salah satu program PKK Desa 
Wedani yang sangat berdampak 
pada perkembangan desa adalah 
Keaksaraan Fungsional (KF). Ke
aksaraan fungsional yang meru
pakan program pengentasan buta 
huruf menjadi perhatian utama 
PKK Desa Wedani dalam beber
apa tahun terakhir. Bukti konkret
nya, angka buta huruf dari tahun 
ke tahun semakin menurun. Pada 
2012 angka buta huruf sebanyak 
lima orang yang semuanya lansia.

“Pada 2013 buta huruf sudah 
nol. Ini semua berkat PKK yang 
sangat berperan aktif. Tidak hanya 
itu, untuk orang tua, sekolah kejar 
paket juga sudah ada. Ini semua 
berkat inisiasi PKK dan keinginan 
masyarakat untuk terus maju dan 
berpengetahuan luas,” lanjutnya.

Sedangkan soal gelar gelar 
juara III dalam lomba desa Pemprov 
Jatim membuat Desa Wedani men
jadi salah satu desa yang masuk 
dalam kategori desa maju. Kema
juan Desa Wedani tentu tidak hanya 
berada dalam satu sektor, namun 
banyak hal, termasuk ekonomi, 
pendidikan, dan infrastruktur desa.

Yang menarik dari Desa We
dani, adalah peran lembaga ma
syarakat desa, yang dikoordinasi
kan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan partisipasi aktif swasta 
serta swadaya gotong royong ma
syarakat telah menjadikan pem
bangunan di Desa Wedani dapat 
berjalan dengan baik.

“Adanya dukungan sarana dan 
prasarana yang cukup memadai, 
administrasi yang baik, keuangan 
serta aparat pemerintahan yang 
profesional dan akuntabel dapat 
mewujudkan pelayanan memuas
kan di Desa Wedani,” kata Kades 
Wedani, Rohmad. (yad/suroto)
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Kelurahan Bandar 
Bandar Kidul yang 
terletak di seberang 
Sungai Brantas, Ke
lurahan Bandar Kidul 

terletak di Jalan K.H Agus Salim 
102 yang menghubungakan ja
lan tersebut yang menuju ke Kota 
Nganjuk. Secara administrasi Ke
lurahan Bandar Kidul merupakan 
salah satu wilayah yang masuk di 
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri 
yang mempunyai 24 Rukun Te
tangga (RT) dan 4 Rukun Warga 
(RW) yang dikembangkan sebagai 
pendukung sarana pendidikan, 
perumahan dan industri di Kota 
Kediri. 

Kelurahan Bandar Kidul mem
punyai luas 124 Hektar dengan 
jumlah KK sebanyak 2470 dan 

jumlah penduduk sebanyak 9663 
orang yang terdiri dari 4346 orang 
Lakilaki dan 5317 orang Perem
puan. Jarak antara Kelurahan 
dengan Pusat Pemerintahan Kota 
Kediri adalah 2 Km dan Pemerin
tahan Kecamatan adalah 1,5 Km.

Lebih dari sepertiga dari luas 
wilayah Kelurahan masih berupa 
tanah persawahan dan perkebu
nan sedangkan sisanya diman
faatkan sebagai sarana pendidik
an dan pemukiman. Dengan visi 
peningkatan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat di Kelurahan 
Bandar Kidul yang komprehensif.  

Peningkatan kualitas pelayan
an masyarakat kelurahan  yang 
kom perhensif  diartikan  sebagai 
peningkatan kualitas pelayanan 
masarakat yang berdasarkan pa

da potensi sumber daya manusia 
yang efektif dan partisipatif. 

“Dengan berdirinya home in
dustri tenun ikat yang cukup ber
potensi mengembangkan dan 
memperkenalkan Kelurahan Ban
dar Kidul ke khalayak luas baik 
dari dalam negeri sampai luar 
ne geri. Untuk memperkenalkan 
home industri tenun tersebut Ho
tel Surya mempunyai setiap tamu 
hotel yang berasal dari luar negeri 
selalu diajak ke lokasi kampung 
home industri tenun kami,” kata M. 
Nurul Hadi, SH, MM, Kepala Ke
lurahan Bandar kidul pada Gema 
Desa.

Usaha tenunikatini, terle
tak dijalan K.H Agus Salim yang 
pada saat ini sudah berkembang 
9 home industri tenun, dengan 

Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Memajukan Kelurahan, 
Mengedepankan Rasa Kebersamaan
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pemasarannya sudah menjangkau seluruh Indonesia. 
Di kelurahan ini, mempunyai Gelanggang Olah Raga 
(GOR) yang sering dimanfaatkan untuk eveneven 
olah raga atau acara tertentu. Prestasi yang telah di
raih Kelurahan Bandar Kidul antara lain Juara 2 PKK 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Juara II PKK 
Tingkat Nasional Tahun 2013 dan Lomba P2WKSS 
Tingkat Nasional Tahun 2013 Katagori KDRT (Ke
kerasan Dalam Rumah Tangga) Juara 1.

Di bawah kepimimpinan M. Nurul Hadi, SH, MM. 
sebagai Kepala Kelurahan Bandar Kidul pada Mei 
2014 Kelurahan Bandar Kidul mengikuti Lomba Kelu
rahan Tingkat Kota Kediri dan mendapat predikat se
bagai juara I. Setelah berhasil menjadi juara pertama 
dalam lomba Kelurahan berhasil tingkat Kota Kediri 
Tahun 2014, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan 
Mojoroto bersiap untuk melaju ke level selanjutnya 
yaitu Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dengan penilaian beberapa indikator penilaian 
seperti pendidikan, kesehatan,  kesehatan masyara
kat, keamanan dan ketertiban, lembaga kemasyara
katan, partisipasi masyarakat serta PKK yang diikuti 
Kelurahan Bandar Kidul. Pada peniliaian tersebut dari 
mulai presentasi di Badan Pemberdayaan Masyara
kat Provinsi Jawa Timur serta penilaian lapang yang 
dilakukan oleh Tim peniliai dari Provinsi Jawa Timur.

Menurut Ketua Tim Penilai Provinsi Jawa Timur Su
riaman, Kelurahan Bandar Kidul mempunyai nilai lebih 
dibandingkan kelurahan yang lain. Di bidang pendidikan 
keagamaan, Kelurahan Bandar Kidul memiliki banyak 
pondok pesantren besar. Di bidang ekonomi, Kelurahan 
Bandar Kidul mampu menggerakkan warganya untuk 
mendapatkan penghasilan dengan adanya sentra tenun 
ikat bandar atau alat tenun bukan mesin (ATBM). 

“Bidang keamanan dan ketertiban Kelurahan Ban
dar Kidul mempunyai Wisma Kemitraan dan Keluarga 

Sadar Hukum (Kadarkum). Untuk bidang pemerintah
an, Kelurahan Bandar Kidul memberikan pelayanan 
prima pada masyarakat dengan mengandalkan motto 
3SI (Senyum, Salam, Sapa, dan Ikhlas),” tuturnya.

Kelurahan Bandar Kidul akhirnya dinobatkan men
jadi juara 2 tingkat Jawa Timur. Hal itu tertuang dalam 
Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/373/KPTS/2014 tentang Pemenang Lomba Desa 
dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Keberhasilan Kelurahan Bandar kidul itu tidak 
terlepas dan arahan dan dukungan Wali Kota Abdul
lah Abubakar dan Wakil Wali Kota Lilik Muhibbah Se
lain itu, dukungan masyarakat juga sangat berpenga
ruh. Sehingga, pembangunan di kelurahan tersebut 
juga semakin pesat.

Dan pada September 2014 Pemerintah Kota Kediri 
melakukan perputaran jabatan (mutasi) di lingkungan 
Pemerintah Kota Kediri dan M. Nurul Hadi, SH, M.Si 
sebagai Kepala Keluarahan Bandar Kidul digantikan 
oleh Kuswanto dan M. Nurul Hadi, SH, M.Si menjabat 
sebagai Kepala Kelurahan Singonegaran.(abahsug-
eng)
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Profil Kelurahan

Tenun ikat di Kota Kediri telah ada sejak lama. 
Khususnya di Kelurahan Bandar Kidul Keca
matan Mojoroto yang saat ini menjadi sentra 
tenun ikat. Tercatat ada sebelas perajin te

nun ikat. Mereka mampu menyediakan lapangan pe
kerjaan bagi sebagian warga Bandarkidul.

Meski tidak banyak yang melirik bisnis tenun ikat 
ini. mereka mampu bertahan karena popularitas kain 
tenun ikat yang terus meningkat. Di Kota Kediri, per
mintaan kain tenun ikat ini juga stabil seiring dengan 
adanya kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) untuk 
menggunakan kain ini seminggu sekali.

Menurut Siti Ruqoyah, pemilik usaha tenun ikat 
Medali Mas di Bandar Kidul, kewajiban inilah yang 
membuat usaha tenun ikat ini bisa terus berkembang. 
“Pemerintah daerah ikut membantu pelestarian tenun 
ikat ini,” ungkap perempuan berusia 44 tahun ini.

Pembuatan tenun ikat ala Bandar Kidul ini terma
suk dalam tenun ikat ATBM (alat tenun bukan mesin). 
Berupa proses pembuatan tenun ikat tanpa menggu
nakan mesin.Karena tak menggunakan mesin, maka 
proses pengerjaan membutuhkan waktu yang sangat 
lama. Prosesnya panjang dan banyak alur kerja. 

Setidaknya ada 14 tahap dari benang putih men
jadi sebuah kain. Setiap tahap atau alur kerja dibu
tuhkan tenaga kerja khusus di bidang tersebut. Sisi 
positifnya, proses panjang ini membuat lapangan ker
ja semakin terbuka lebar.

Saat ini Ruqoyah bisa menyerap 65 warga di seki
tar lingkungan Bandar Kidul Kediri sebagai tenaga 
kerja. Sebagian dari mereka merupakan remaja dan 
ibu rumah tangga. “Kita memberdayakan sumber 
daya manusia yang ada di Bandar Kidul,” jelasnya.

Satu hari, perempuan kelahiran Nganjuk tersebut 
bisa memproduksi 30 hingga 40 lembar kain. Den

gan harga jual Rp. 130 ribu per lembar. Satu lembar 
berukuran dua setengah meter. Untuk menghindari 
kejenuhan konsumen, Ruqoyah selalu memberikan 
inovasi kepada desainnya. Dalam sekali produksi ia 
bisa membuat delapan motif berbeda. Seperti motif 
bunga ceplok, gunung, wajik  dan sebagainya.

Selain itu ia juga membuat empat macam produk 
tenun. Produk ini dibedakan berdasar bahan yang 
digunakan. Mulai katun semi sutra, sutra dan sarung 
goyor. Selain itu ia juga memproduksi syal. Harga 
dibandrol mulai Rp. 30 ribu hingga Rp. 500 ribu per 
lembar. Biasanya, harga tertinggi dari bahan sutra.

Usaha ini pun cukup menjanjikan. Dalam sebu
lan dia bisa mengantongi omzet cukup besar, hingga 
puluhan juta. Selama ini, meski pemesanan sudah 
melampaui batas, dia tidak pernah menolak pesanan. 
Hanya untuk mengatasinya, dia meminta toleransi 
waktu.(abahsugeng)

Produk Unggulan, 
Tenun Ikat Khas Kediri

Belum banyak orang yang tertarik untuk 
menggeluti tenun ikat khas Kediri. Hal 

ini dikarenakan proses pembuatan yang 
lama. Padahal, usaha bisnis batik cukup 

menjanjikan.
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Sebagai perhelatan tahunan, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

(Bapemas) Provinsi Jawa Timur, 
turut memeriahkan Jatim Fair 

2014 , yang digelar menjadi acara 
puncak Hari Jadi ke-69  Provinsi 

Jawa Timur. Berlangsung tanggal : 
9 – 19 Oktober 2014, di Grand City 
Surabaya, menampilkan berbagai 
potensi, kinerja dan prestasi yang 

telah diraih. Acara ini juga menjadi 
sarana hiburan untuk masyarakat 

Jawa Timur pada umumnya, ada 
banyak agenda acara seperti festival, 

pameran, hiburan, konser musik, 
lomba dan lainnya. Dibuka oleh 

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo, 
dihadiri Wakil Gubernur Saifullah 

Yusuf serta Ny Nina Soekarwo dan 
Ny Fatma Saifullah.

Bapemas Meriahkan Jatim Fair 2014
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Profil UPKu

Meskipun sebagian be
sar masyarakat Desa 
Sukosari memiliki ak
tivitas di sektor per

tanian, namun kemandirian ma
syarakat perlu ditingkatkan demi 
tumbuhnya benih wirausaha di ka

UPKu Mitra Warga Desa Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang

Melayani Setulus Hati demi 
Kesejahteraan Masyarakat

Desa Sukosari merupakan 
salah satu desa yang 
masuk dalam wilayah 

Kecamatan Kasembon, 
Kabupaten Malang. 

Memiliki luas wilayah 
414.425 H, Desa Sukosari 

terbagi atas wilayah 
pemukiman, persawahan, 
ladang tegalan dan lain-
lain. Desa Sukosari terdiri 
atas 5 dusun yaitu Dusun 
Pulosari, Dusun Mangir, 

Dusun Sumbersuko, 
Dusun Besuk dan Dusun 

Kajang.
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Profil UPKu

langan masyarakat. Melalui UPKu 
Mitra Warga, masyarakat Desa 
Sukosari diharapkan bisa mandiri 
dan hidup sejahtera.

Dengan visi mewujudkan ke
sejahteraan masyarakat Desa 
Sukosari melalui pengembangan 
usaha ekonomi dan pelayanan 
sosial, UPKu Mitra Warga beru
saha mewujudkannya melalui 
misinya antara lain pengemban
gan usaha ekonomi melalui usaha 
simpan pinjam dan usaha sektor 
riil; pengembangan layanan sosial 
melalui sistem keterjaminan sosial 
bagi rumah tangga miskin; pemba
ngunan infrastruktur dasar pede
saan yang mendukung perekono
mian pedesaan; mengembang kan 
jaringan kerja sama ekonomi 
dengan berbagai pihak; menge

lola dana program yang masuk ke 
desa yang bersifat dana bergulir 
terutama dalam rangka pengen
tasan dan pengembangan usaha 
ekonomi pedesaan.

Berdiri 25 Mei 2009, sebelum
nya diadakan musyawarah desa 
dan akhirnya terbentuk UPKu Mi
tra Warga ini dan pada 26 Juni 
2009 setelah mendapat Surat 
Keputusan dari kepala Desa Su
kosari. Sumadji, ketua UPKu Mitra 
Warga menjelaskan pada pertama 
kali terbentuk UPKu ini memiliki 7 
kelompok dengan masingmasing 
kelompok beranggotakan 10 orang 
dan setiap kelompok mendapat 
pinjaman maksimal 7 juta.

“Awalnya modal UPKu ini 
mendapat program dari provinsi 
sebesar Rp. 106 juta, tersalur

kan Rp. 6 juta untuk operasional, 
10.095.000 rupiah untuk pember
dayaan masyarakat, Rp. 5 juta 
untuk pembenahan lingkungan, 
Usaha Sektor Riil (USR) sebesar 
17.161.500, Usaha Simpan Pinjam 
(USP) sebesar Rp. 69 juta. Untuk 
Usaha Sektor Riil yang digalakkan 
di UPKu Mitra Warga ini adalah 
pembesaran sapi,” kata Sumadji.

“Dari semula, kegiatan peme
liharaan dan pembesaran sapi 
tersebut kini sudah memiliki 6 ekor. 
Hasil dari penjualan sapi tersebut 
untuk semua kegiatan UPKu sen
diri,” tambahnya.

Pembagian kelompok di UPKu 
Mitra Warga terbagi berdasarkan 
lima dusun yang ada di desa Suko
sari. Listianike, bendahara UPKu 
Mitra Warga menjabarkan untuk 
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Dusun Pulosari ada 7 kelompok 
(Melati); Dusun Mangir 5 kelom
pok (Delima); Dusun Sumbersuko 
2 kelompok (Sidolancar); Dusun 
Besuk 2 kelompok (Mawar); Du
sun kajang 5 kelompok (Anggrek).

Kini USP mencapai Rp. 386 
juta, mencukupi pinjaman untuk 
22 kelompok. Setiap kelompok 

beranggota minimal 4 orang, pa
ling banyak 23 orang. Besarnya 
nominal pinjaman untuk setiap ke
lompoknya mulai sekitar Rp. 6 juta 
hingga Rp. 43 juta.

“Kami tidak berani mencairkan 
pinjaman dana untuk orang per 
orang, karena jika dalam kelom
pok pasti ada yang bertanggung 

jawab atas dana pinjaman terse
but yaitu ketua Pokmasnya. Jatuh 
tempo selama 10 bulan, pem
bayaran angsuran pada tanggal 3 
setiap bulannya,” kata Listianike.

Listianike menambahkan 
jika ada yang telat membayar, 
maka menjadi tanggungan ke
lompok. “Istilahnya adalah tang
gung renteng, namun selama 
ini masih bisa diatasi dan kalau 
pun ada yang nunggak itu tidak 
keterlaluan,”ucapnya.

“Alhamdulillah untuk UPKu 
Mitra Warga untuk tanggung ren
teng tidak manjadi masalah be
rarti bagi setiap kelompok karena 
dari pengurus selalu memberikan 
pemahaman kepada nasabah un
tuk tidak nunggak yang berlebi
han sehingga tidak memberatkan 
anggota lainnya, dari hal tersebut, 
ketua kelompok yang menjadi 
tonggak untuk mengingatkan ang
gotanya,” imbuh Listianike.

Disinggung mengenai antusi
as masyarakat Desa Sukosari 
terhadap keberadaan UPKu Mitra 
Warga, Sumadji melihat respon 
yang sangat baik dari masyara
kat. “Bahkan tidak jarang kami 
kewalah an karena terbatasnya 
modal yang kami miliki,” katanya.

Dari masa ke masa, ang
gota UPKu Mitra Warga semakin 
mengalami penambahan jumlah, 
yang semula sektiar 70 orang, 
kini memiliki anggota sebanyak 
192 orang. Usaha yang ditekuni 
anggota UPKu Mitra Warga pun 
bervariasi, misalnya produksi batu 
bata, berdagang bakso, membuka 
warung makanan dan masih ba
nyak lagi.

Tidak kalah menarik, Listianike 
mencurahkan suka dukanya se
bagai pengurus UPKu yang tahun 
ini berhasil meraih Juara II UPKu 
Berhasil Provinsi Jawa Timur 
2014. “Ketika semua anggota lan
car melakukan angsuran maka 

Profil UPKu
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semua berjalan baikbaik, tapi ke
tika ada yang nunggak, itu yang 
kadang membuat waswas, namun 
selama ini belum ada kendala yang 
terlalu rumit,” ujarnya.

“Dulu, gaji pengurus dibagikan 
setiap sepuluh bulan sekali, namun 
kini sudah bisa kami dapat setiap 
bulannya, diambil dari keuntungan 
yang dicapai setiap bulan sebesar 

30% keuntungan, yaitu sekitar 500 
ribu per orang. Ya, kalau dilihat 
dari besarnya nominal yang kami 
terima itu, tidak ada apaapanya, 
namun bisa melayani masyara
kat agar semakin sejahtera dan 
mandiri merupakan sesuatu yang 
bernilai, dan itu menjadi tanggung 
jawab bersama,” ungkapnya.

Sumadji menyampaikan dari 

keberhasilan meraih juara terse
but, UPKu Mitra Warga mendapat 
hadiah uang sebesar 22 juta, digu
nakan untuk USP 3 juta dan USR 
sebesar 5.100.000 rupiah. “Bisa 
meraih juara II , yang jelas kami 
selaku pengurus sangat bersyu
kur. Selain itu, juga menjadi mo
tivasi yang baik untuk pengurus 
maupun anggota hingga perangkat 
pemerintahan untuk bisa menjadi 
lebih baik lagi dalam pelayanan ke
pada anggotanya,” katanya seraya 
tersenyum.

“Harapan kami ke depan pun 
bisa lebih baik lagi, serta selalu 
mendapat kepercayaan dari ma
syarakat untuk melakukan keg
iatan simpan pinjam di UPKu Mitra 
Warga ini. Lebih spesifik lagi, kami 
berharap bisa mendapat bantuan 
dana dari pihakpihak terkait dan 
semua itu akan kami kembalikan 
untuk memberikan pelayanan yang 
lebih baik lagi kepada anggota 
UPKu Mitra Warga ini,” tutup Sum
adji penuh harap. (hpy)
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Gambiran (24/09/2014). PNPM Mandiri Perde
saan sudah terbiasa dalam melakukan 
peningkatan kapasita masyarakat dengan 
melakukan berbagai macam pelatihan. Pela

tihan Tim Pengelola Kegiatan Desa dan Tim Monitoring 
Desa di Kecamatan Gambiran kali ini panitia menggan
deng PT. Semen Gresik sebagai mitra kerja. Pelatihan 
ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keter
ampilan teknis TPK, terutama dalam penggunaan bahan 
semen. “Terkadang secara praktik kita melakukan, tetapi 
secara teori kita belum tahu, demikian juga sebaliknya. 
Kita mengaet narasumber dari PT. Semen Gresik agar 
mendapat pengetahuan teknis yang lebih baik langsung 
dari pakarnya” demikian ungkap Imam Supingi, ketua pa
nitia.

TPK adalah pelaksana teknis kegiatan di desa baik 
yang melaksanakan kegiatan infrastruktur maupun non 
infrastruktur. Sedangkan TMD adalah tim yang melaku
kan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Keduanya ha
rus memiliki pengetahuan keteknisan yang sama, se
hingga di lapangan tidak terdapat selisih pemahaman 
terhadap kegiatan. Tidak tanggung tanggung narasum
ber yang dihadirkan PT. Semen Gresik langsung dari 
Surabaya yakni Subiyanto, Section of Customer Service 
dan Danang Bagus Witjaksono, SE. Area Manager di 
wilayah tapal kuda.

Menurut Subiyanto kegiatan ini sangat menunjang 
visi PT. Semen Gresik untuk lebih dekat dan memahami 
masyarakat. “Selain mendidik masyarakat, pelatihan ini 
juga bisa mendekatkan managemen dengan masyara
kat” ungkapnya. Sejalan dengan hal tersebut masyarakat 
juga merasa terbantukan, mendapatkan ilmu dan penge
tahuan serta pengalaman teknis yang berharga tentang 

penggunaan bahan semen dalam bangunan.
Dalam paparannya Subiyanto menyampaikan, peng

gunaan semen tidak tergantung pada merek dan hargan
ya. “harus dikenali kandungan bahan dan jenisnya, apa 
lagi penggunaannya. Karena tidak semua semen cocok 
digunakan di suatu lokasi dan kondisi tertentu” katanya. 
Meskipun secara umum fungsi semen adalah sebagai 
bahan perekat, tetapi tidak semua semen menghasilkan 
kualitas yang sama. Semen jenis PPC, PCC dan OPC 
yang diproduksi pabrik memiliki bahan kandungan yang 
berbeda.

Sebanyak 28 orang peserta dari lima desa pertisipasi 
sangat antusias mengikuti pelatihan. Rasa keingintahuan 
terpuaskan dengan banyaknya pertanyaan yang disam
paikan peserta, dan jawaban praktis yang disampaikan 
oleh narasumber membuat suasana pelatihan sangat 
menyenangkan. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik 
yang disampaikan peserta terkait dengan harga semen 
yang terus naik dan antar merek tidak sama. “Sulit mem
beli semen gresik karena harganya terlalu tinggi” demiki
an pertanyaan yang disampaikan Rubiyanto dari Desa 
Jajag. Dan dijawab oleh narasumber, “Rupa mawa rego” 
yang disambut tawa peserta yang lain. Yang dimaksud 
narasumber adalah bahwa harga juga sangat tergan
tung terhadap kualitas, hal ini untuk menyiratkan bahwa 
produk semen gersik lebih berkualitas.

Namun demikan tersirat kekecewaan pada diri peser
ta, karena yang dijanjikan panitia akan dilakukan praktik 
langsung pencamuran bahan semen tidak bisa dilaku
kan. Menurut Danang Bagus Witjaksono selaku Area 
Manager PT. Semen Gresik wilayah tapal kuda, bahwa 
saat ini sedang dilakukan audit, sehingga tim teknis ti
dak bisa hadir. “Kami mohon maaf karena sedang ada 
pelaksanaan audit, sedianya tim teknis akan hadir tetapi 
dibatalkan” ungkapnya.

Kekecewaan peserta tidak berlangsung lama karena 
PT. Semen Gresik telah menyiapkan penggantinya yakni 
dengan memberikan souvenir kaos, mug dan topi pada 
masingmasing peserta. Suasanapun menjadi riuh dan 
ceria, karena pelatihan ditutup dengan foro bersama 
peserta dan narasumber. Sementara itu di bagian akhir 
Wahib B. Sopari, Fasilitator PNPM menyampaikan ke
gembiraanya menanggapi pelaksanaan pelatihan ini. 
“Terima kasih pada PT. Semen Gresik, kita mendapat
kan pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang 
menye nangkan” pungkasnya.

Warta

Edisi  Mei 2014

Adakan Pelatihan, PNPM Gandeng 
PT. Semen Gresik
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Penyelenggaraan PNPM 
tidak terlepas dari proses 
belajar dan peningkatan 
kapasitas. Tidak saja bagi 

masyarakat tetapi juga 
bagi fasilitator selaku 

pendamping program. 
Kegiatan peningkatan 
kemampuan diri dapat 

dilakukan dalam berbagai 
bentuk, baik oleh pribadi 

sendiri maupun secara 
bersama-sama. Minimal 
ada tiga hal yang ingin 

dicapai dari proses 
belajar tersebut, yakni 

terjadinya peningkatan 
pengetahuan, sikap 
dan perilaku serta 

keterampilan fisilitator.

Sebanyak tujuh keca
matan di wilayah barat 
kabupaten banyuwangi 
yakni, Kecamatan Glen

more, Sempu, Singojuruh, Tegal
sari, Gambiran, Cluring dan Srono 
yang dimotori oleh Hendrarto, 
SE. menggagas pelatihan Kader 
Teknik, KPMD dan Tim Pemelihara 
secara bersama. “Pelatihan ber
sama sudah digagas sejak lama, 
dan ini sebagai wahana belajar kita 
untuk mendesain pelatihan dalam 
skala yang lebih besar” demikian 
ungkapnya. Pada tanggal 25 Sep
tember 2014 atas dorongan Hen
drarto, SE. dilakukan pertemuan 
awal untuk menggagas langkah
langkah pelaksanaan kegiatan 
pelatihan.

Selama ini pelatihan seb
agaimana dimaksud hanya dilaku
kan ditingkat kecamatan. Untuk 
mendapatkan suasana, pola dan 
model pelatihan yang baru, kemu

dian diusulkan Hendrato, SE. FK 
Kecamatan Cluring untuk dikem
bangkan pelatihan tingkat clus
ter. Harapan Mas Jhon, sapaan 
Hendrato, SE. gayung bersambut. 
Adalah Kurnia Rahmani, SS. Yang 
baru tiga bulan bertugas di Keca
matan Sempu menanggapi dengan 
positif. “Metodemetode pembe
lajaran harus dikembagan untuk 
meningkatkan kemampuan kita se
bagai fasilitator” ungkapnya.

Dalam pertemuan awal tang
gal 25 September ditunjuk Wahib 
B. Sopari, SP. sebagai koordi
nator pengarah pelatihan Kader 
Teknik, KPMD dan Tim Pemelihara. 
Penunjukan Wahib B. Sopari seb
agai koordinator diamini oleh selu
ruh Tim Fasilitator di wilayah barat 
ini. “Beliau sangat cocok untuk 
megawal pelatihan ini, karena su
dah terbiasa mengkoordinir pelati
han tingkat kabupaten” demikian 
ungkap Eri Andriyanto, ST. FK Ke
camatan Srono.

Tanggal tujuh oktober bertem
pat di Aula Kecamatan Cluring 
disusunlah matrik pembelajar oleh 
tim yang terbagi menjadi empat 
tim yakni Tim Silabi Kader Teknik, 
Tim Silabi KPMD, Tim Silabi Tim 
Pemelihara dan Tim Operasional. 
Masingmasing akan membahas 
secara spesifik kebutuhan proses 
pembelajaran dan teknis opera
sional pelatihan. Menurut Wahib 
kegiatan ini sangat baik untuk me
ningkatkan kemampuan konsep
tual sebagai fasilitator. “Sekali lagi 

ini wahana belajar kita untuk ber
pikir kreatif, merumuskan langkah
langkah proses belajar, matrik dan 
silabus pembelajaran serta teknis 
pengelolaa pelatihan” imbuhya.

Masingmasing fasilitator me
miliki peran dan tugasnya sendiri 
dalam mensukseskan pelatihan. 
Selurunya bertindak sebagai nara
sumber dan tim pengarah pelati
han. Metode belajar disusun ber
tujuan untuk dapat meningkatkan 
keterampilan peserta sehingga 
porsi kegiatan simulasi, praktik 
dan curah pendapat lebih ban
yak dibandingkan dengan porsi 
pemaparan materi.

Mulyono, ST. FK Kecamatan 
Sempu yang didaulat menjadi salah 
satu narasumber menyatakan 
senang dengan cara atau metode 
ini. “Saya yakin, ini akan menjadi 
langkah yang baik bagi fasilitator 
untuk megembangkan kemapuan 
sebagai narasumber”. Hal senada 
juga diungkapkan Diyah Sulisti
yawati, ST. “Kami akan lebih ban
yak belajar dengan temanteman 
senior dalam mengelola pelatihan, 
dan ini saatnya saya harus belajar”

Namun demikian diingatkan oleh 
Suhariyono, ST. agar tidak terlalu 
optimistis yang berlebihan dan just
eru berakibat pada kekecewaan. 
“Biasanya kegiatan dengan banyak 
orang koordinasi menjadi kurang 
terkendali, kita perlu lebih waspa
da dan jeli terhadap halhal yang 
dapat mengganggu proses keg
iatan” demikian mengingatkannya.

Warta

7 Kecamatan 
Menggagas Pelatihan 

Bersama Sebagai 
Wahana Belajar
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Opini

Dalam rangka me
ningkatkan sistem 
usaha pembangu
nan masyarakat su
paya lebih produktif 

dan efisien, diperlukan teknologi. 
Pengenalan teknologi yang telah 
berkembang di dalam masyarakat 
adalah teknologi yang telah dikem
bangkan secara tradisional, atau 
yang dikenal dengan “teknologi 
tepat guna” atau teknologi  seder
hana dan proses pengenalannya 
banyak ditentukan oleh keadaan 
lingkungan dan mata pencaharian 
pokok masyarakat tertentu.

Pertumbuhan dan perkembang
an teknologi, ditentukan oleh kon
disi dan tingkat isolasi dan keter
bukaan masyarakat serta tingkat 
pertumbuhan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat tersebut. 
Untuk memperkenalkan teknolo
gi tepat guna perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan, yaitu kebu
tuhan yang berorientasi kepada 
keadaan lingkungan geografis 
atau propesi kehidupan masyara
kat yang bersangkutan. Teknologi 
yang demikian itu merupakan ba
rang baru bagi masyarakat dan 
perlu dimanfaatkan dan diketahui 
oleh masyarakat tentang nilai dan 
kegunaannya. Teknologi tersebut 
merupakan faktor ekstern dan di
perkenalkan dengan maksud agar 
masyarakat yang bersangkutan 
dapat merubah kebiasaan tradisi
onal dalam proses pembangunan 
atau peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Dalam artikel ini saya akan 

membatasi pembahasan makalah 
ini tentang manfaat terknologi te
pat guna untuk wirausahaan.

Pengertian Teknologi 
Tepat Guna

Teknologi tepat guna atau 
yang  disingkat dengan TTG 
adalah  teknologi yang digunakan 
dengan sesuai (tepat guna). Ada 
yang menyebutnya teknologi tepat 
guna sebagai teknologi yang telah 
dikembangkan secara tradisional, 
sederhana dan proses penge
nalannya banyak ditentukan oleh 
keadaan lingkungan dan mata 
pencaharian pokok masyarakat 
tertentu.

Dengan demikian teknologi te
pat guna mempunyai kriteria yang 
dapat dikatakan sebagai TTG, 
yaitu:
1) Apabila teknologi itu seba nyak 

mungkin mempergunakan 
sumbersumber yang tersedia 
banyak di suatu tempat.

2) Apabila teknologi itu sesuai 
dengan keadaan ekonomi dan 
sosial masyarakat setempat.

3)   Apabila teknologi itu membantu 
memecahkan persoalan/ ma
salah yang sebenarnya dalam 
masyarakat, bukan teknologi 
yang hanya bersemayam di ke
pala perencananya.
Suatu yang harus diperhatikan 

bahwa, masalahmasalah pem
bangunan boleh jadi memerlukan 
pemecahan yang unik dan khas, 
jadi teknologiteknologi tersebut 
tidak perlu dipindahkan ke negara
negara atau ke daerah lain de

ngan masalah serupa. Apa yang 
sesuai di suatu tempat mungkin 
saja tidak cocok di lain tempat. 
Maka dari itu tujuan TTG adalah 
melihat pemecahanpemecahan 
terhadap masalahmasalah ter
tentu dan menganjurkan mengapa 
hal itu “sesuai”.

Ciri-ciri Teknologi  
Tepat Guna

Sebagaimana telah dikemuka
kan pada kriteria dan syarat dan 
kesesuaian TTG, dapat dikemu
kakan ciriciri yang cukup meng
gambarkan TTG (walaupun tidak 
berarti sebagai batasan) adalah 
sebagai berikut:
1)    Perbaikan teknologi tradisional 

yang selama ini menjadi tulang 
punggung pertanian, industri, 
pengubah energi, transportasi, 
kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat di suatu tempat

2) Biaya investasi cukup rendah/ 
relatif murah.

3)      Teknis cukup sederhana dan 
mampu untuk dipelihara dan 
didukung oleh keterampilan se
tempat.

4) Masyarakat mengenal dan 
mampu mengatasi lingkungan
nya.

5)  Cara pendayagunaan sumber
sumber setempat termasuk 
sumber alam, energi, bahan 
secara lebih baik dan optimal. 

6) Alat mandiri masyarakat dan 
mengurangi ketergantun
gan kepada pihak luar (self
realiance motivated).

Baru Dikatakan TTG kalau Disertai 
Pendidikan kepada Masyarakat

*Oleh Haris
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Opini
Manfaat Teknologi  
Tepat Guna

Sebelum berbicara mengenai 
manfaat dari TTG, maka ada sebuah 
proses yang harus diketahui sebe
lum memperoleh manfaat dari TTG 
tersebut, yaitu penerapan teknologi 
tepat guna tersebut. Penerapan 
TTG adalah sebuah usaha pem
baharuan. Meskipun pembaharuan 
itu tidak mencolok dan masih dalam 
jangkauan masyarakat, tetapi harus 
diserasikan dengan keadaan sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat 
setempat serta alam. Kalau tidak, 
maka usaha pembaharuan itu akan 
mendapat hambatan yang dapat 
menggagalkan usaha pembaha
ruan tersebut.

Usaha pembaharuan itu diran
cang sedemikan rupa sehingga 
seluruh masyarakat merasa bah
wa pembaharuan adalah prakarsa 
mereka sendiri. Berarti di dalam 
pembaharuan teknologi itu, ter
dapat minat dan semangat dalam 
masyarakat tersebut.

Banyak orang keliru dalam 
berpendapat kalau orang mem
bawa pompa bambu, biogas, 
pengering dengan energi radiasi 
matahari sederhana ke desa, 
maka orang itu telah menerap
kan teknologi tepat guna. Mem
bawa paketpaket teknologi seder
hana tersebut ke sebuah desa 
belum dapat dikatakan sebagai 
penerapan teknologi tepat guna, 
bahkan dapat menjerumuskan, 
apabila tidak disertai pendidikan 
kepada masyarakat desa terse
but, bagaimana cara membuat 
dan memperbaiki alat tersebut. 
Paling ideal penerapan teknologi 
tepat guna adalah teknologi yang 
telah ada pada suatu masyarakat 
dan perbaikan itu ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang semakin meningkat.

Penerapan TTG juga ha
rus mempertimbangkan keadaan 

alam sekitar. Dapat diartikan bah
wa dampak lingkungan yang dise
babkan penerapan Teknologi Te
pat Guna (TTG) harus lebih kecil 
dibandingkan pemakaian teknolo
gi tradisional maupun teknologi 
maju. Dengan demikian manfaat 
dari teknologi tepat guna itu dapat 
dirasakan oleh masyarakat terse
but. Sebagaimana manfaat dari 
teknologi tepat guna adalah dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang makin hari makin meningkat, 
tentu hal itu dibarengi dengan ke
mampuan masyarakatnya yang 
mampu mengoperasionalkan dan 
memanfaatkan TTG tersebut. 

Selain itu TTG juga bermanfaat 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pemenuhan 
kebutuhannya, pemecahan ma
salahnya dan penambahan hasil 
produksi yang makin meningkat dari 
biasanya. Teknologi tersebut relatif 
mudah dipahami mekanismenya, 
mudah dipelihara dan mudah diter
apkan dalam kehidupan seharihari. 
Masuknya teknologi baru tidak akan 
membebani masyarakat baik men
tal (ketidakmampuan skill) maupun 
materiil (dapat menimbulkan beban 
biaya yang tidak mampu dipenuhi 
masyarakat.

Manfaat Teknologi 
Tepat Guna dalam  
Wirausaha

Dalam pembahasan terdahulu 
telah diketahui manfaat teknologi 
tepat guna secara menyeluruh, 
namun dalam pembahasan ini, 
membahas manfaat teknologi 
dalam dimensi yang khusus, yaitu 
dalam menggunakan teknologi 
yang tepat dalam mengembang
kan atau memajukan usaha. Wi
rausaha berkaitan dengan eko
nomi, di mana pencipta barang 
sebagai pengkreatif akan mem
produksi barang yang dibutuhkan 
khalayak ramai atau konsumen.

Sebelum mengetahui man
faat TTG dalam wirausaha, maka 
konsep utama yang mesti dipa
hami adalah beranjak dari sebuah 
pengetian wirausaha. Istilah wi
rausaha berasal dari entrepreneur 
(Bahasa Perancis) yang diter
jemahkan dalam bahasa Inggris. 
Pengertian wirausaha menurut 
Joseph Schumpeter adalah orang 
yang mendobrak sistem ekonomi 
yang ada dengan memperkenal
kan barang dan jasa yang baru, 
dengan menciptakan bentuk or
ganisasi baru atau pengubahan 
bahan baku baru.  

Menurut Peter F. Drucker kewi
rausahaan adalah kemampuan 
untuk menciptakan sesuatu yang 
baru dan berbeda. Orang tersebut 
melakukan kegiatannya melalui 
organisasi bisnis yang baru atau
pun bisa pula dilakukan dalam 
organisas bisnis yang sudah ada. 
Jiwa kewirausahaan mendorong 
orang untuk mendirikan dan me
ngelolah usaha secara fropesional 
. Hendaknya minat tersebut diikuti 
dengan perencanaan dan perhi
tungan yang matang.

Berdasarkan pengertian wira
usaha di atas maka penggunaan 
teknologi tepat guna sangat dibu
tuhkan dalam menjalankan se
buah usaha. Penggunaan teknolo
gi yang tepat akan menimbulkan 
dampak yang positif terhadap apa 
yang diproduksi dan dapat me
menuhi kebutuhan masyarakat 
yang makin hari permintaan terha
dap suatu barang makin mening
kat. Apalagi wirausaha merupakan 
suatu langkah yang kreatif dan 
inovatif dalam melihat peluang
peluang, kreatif mendisain suatu 
bentuk barang meskipun barang 
yang sudah dikenal di tengah ma
syarakat sekalipun. 

Meski sifat kreatif dan inovatif 
tersebut menjadi hal utama dalam 
wirausaha, dalam pelaksanaan
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nya mereka sebagai pengusaha 
juga jeli menggunakan alat produk
si atau penciptaan suatu barang. 
Hal ini dilakukan agar biaya peng
gunaan dan waktu pengerjaannya 
dapat diperhitungkan, sehingga 
pengusaha tidak rugi dalam mem
produksi barang yang akan dijual. 

Adapun manfaat TTG dalam wi
rausaha yaitu:

1. Meningkatkan hasil  
    produksi

Seperti penggunaan mesin 
pengolah padi yang dibuat oleh M. 
Sauki, waktu musim panen raya 
tiba, jumlah gabah cukup banyak 
sedangkan permintaan pasar tidak 
bisa dicukupi dengan jumlah yang 
banyak akibat diolah secara man
ual, namun dengan adanya mesin 
pengolah ini, M. Sauki bisa me
menuhi permintaan pasar dalam 
jumlah yang banyak dan waktu 
yang relatif hemat.

2. Memudahkan   
pengusaha dalam mem-
produksi barang.

Adanya penggunaan teknolo
gi yang tepat penggunaannya, 
memudahkan bagi pengusaha 
dalam memproduksi barang yang 

dibutuhkan. Misalnya pengusaha 
pembuatan tikar bambu dari Jawa 
Timur. Mereka menggunakan alat 
sederhaana seperti gergaji, kam
pak dan alat bangunan berupa me
sin bor yang digunakan pada saat 
proses pembuatan tikar. Tidak di
duga, bahwa alat yang dugunakan 
untuk bangunan ternyata bisa dia
lihkan fungsinya kepada pekerjaan 
lain yang fungsi pekerjaannya tidak 
diubah, ternyata cukup memudah
kan bagi pengusaha tikar bambu 
dari Jawa Timur.

3. Memudahkan   
pemasaran produk.

Penggunaan handpone selama 
ini menjadi mode dan gaya dalam 
kita berhubungan dengan orang 
lain. Namun, sejumlah pengusaha 
petani seperti Sucipto di Klaten 
menggunakannya sebagai keper
luan usahanya seperti melihat har
ga, barang yang dibutuhkan dan 
ketersediaan barang di pasar serta 
tempat penjualannya. Sebagaima
na yang diketahui bahwa konsep 
utama TTG adalah penggunaan 
teknologi baik yang baru maupun 
yang sudah ada dikenal di tengah 
masyarakat yang penggunaannya 
dimanfaatkan dengan sesuai.  

4. Biaya produksi   
    yang hemat

Bila dibandingkan dengan harga 
produksi petani padi mengolah ke
pada industri biayanya akan terlalu 
besar dalam transportasi dan pro
ses pemisahan gabah dari beras. 
Namun dengan adanya teknologi 
yang mampu bekerja seperti me
sin industri, maka petani lebih he
mat dari segi waktu dan bisa diolah 
langsung di tempat panen dengan 
menggunakan mesin tersebut tan
pa harus diangkut dulu ke tempat 
produksi. Kemudian biaya yang di
gunakan pun lebih kecil dan petani 
tidak susah lagi menjualnya kepa
sar dalam jumlah yang sedikit, teta
pi dalam jumlah yang besar dan 
tinggal menjual di tempat.

Kesimpulan
Teknologi Tepat Guna merupak

an teknologi yang telah dikembang
kan secara tradisional dan proses 
pengenalannya banyak ditentukan 
oleh keadaan lingkungan dan mata 
pencaharian pokok masyarakat se
tempat.

Sebelum menggunakan TTG, 
terlebih dahulu kita lakukan 
penerapan dari TTG tersebut ke
pada masyarakat. Dengan ada
nya penerapan ini diharapkan 
masyarakatnya berubah dan 
mengerti tentang manfaat TTG 
dan mampu menggunakan TTG 
tersebut dengan sebaik mungkin. 
Sehingga penggunaa dari TTG 
tersebut bermanfaat bagi masyara
kat, yaitu dapat memenuhi kebu
tuhan individu atau masyarakat  
karena kebutuhan masyarakat se
makin hari semakin meningkat.

Saran
Teknologi tepat guna apabila 

dimanfaatkan dengan baik maka 
akan memeperoleh hasil yang ber
manfaat untuk memenuhi kebutu
han masyarakat. (*)
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Tips Karier

Kelebihan dari bisnis hobi 
adalah mendapatkan 
keuntungan berlipat 
dengan waktu cepat. 

Karena hobi berdasar kesenan
gan, seringkali pembeli tidak me
nilai sebuah benda dengan harga 
yang rasional, tapi lebih menggu
nakan perasaan.

Namun demikian bisnis hobi 
juga memiliki kekurangan. Pe
milik bisnis seringkali tidak bisa 
membuat batasan yang jelas an
tara hobi dan bisnis. Karena dia 
melakukan bisnisnya dengan hati 
senang, kadang ia lupa dengan 
profesionalitas. Akibatnya aturan 
dasar bisnis seperti pembukuan 
dan perencanaan strategi usaha 
terlupakan. Sehingga bisnisnya 
sulit berkembang. Sebaiknya, apa 
pun jenis usaha harus dijalankan 
dengan benar dan profesional. 
Ada beberapa tips yang biasa 
Anda gunakan saat ingin mem
bangun sebuah bisnis dari hobi.

1 Ajarkan apa yang Anda sukai
Ini adalah cara termudah un
tuk mengubah hobi jadi bisnis 
menjanjikan. Semisal, Anda 
suka melukis, Anda bisa men
jadi guru melukis dan mem
buka kelas seni di rumah. Anda 
bisa menawarkan jasa Anda 
kepada anakanak dan orang 
dewasa yang tertarik pada seni 
lukis.

2Menjual hasil karya Anda
Jika hobi Anda memang bisa 
menghasilkan sesuatu, Anda 
tentu bisa memasarkan produk 
tersebut ke pasaran. Anda bisa 
memilih untuk memasarkannya 
secara online atau dengan me
nitipkannya di toko. Jika diper
lukan, Anda bisa meminta ban
tuan temanteman dan kerabat 
Anda untuk memperkenalkan 
produk Anda.

3 Memperluas wawasan Anda
Anda harus belajar cara meng
hubungkan kemampuan Anda 
dengan passion Anda. Dengan 
kata lain, Anda harus menggu
nakan pengetahuan Anda un
tuk memperluas kesempatan 
dalam mengembangkan bis
nis sesuai hobi Anda. Pikirkan 
segala macam hal yang dapat 
Anda lakukan untuk menin
gkatkan kemungkinan Anda 
mendapatkan penghasilan dari 

hobi Anda.

4Bikin diri Anda ter
kenal di dunia maya 
Mulai gunakan sosial media un
tuk membuat diri Anda menjadi 
lebih populer. Buat halaman di 
Facebook dengan nama bisnis 
Anda untuk menarik perha
tian pelanggan. Jadilah aktif di 
blog dan saluran lainnya un
tuk mempromosikan layanan 
Anda.

5Jadilah serius Anda harus 
mencurahkan lebih banyak 
waktu untuk mewujudkan 
rencana Anda. Anda tidak 
bisa menjalankan rencana ini 
pada waktu tertentu. Anda ha
rus bekerja sangat keras untuk 
mengenalkan diri Anda di dunia 
bisnis dan menjadi lebih profe
sional.

Selamat mencoba dan jangan 
pantang menyerah!

Sebuah bisnis bisa 
dimulai dari mana saja 
salah satunya dari hobi. 
Karena diawali dengan 

kecintaan terhadap 
suatu hal, bisnis yang 
berawal dari hobi bisa 

menjadi bisnis yang 
menyenangkan. 

Membangun Bisnis 
Menjanjikan 

dari Hobi
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Mauritania
Republik Islam Mauritania adalah sebuah negara 

yang terletak di barat laut Benua Afrika. Negara ini 
berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, 
Senegal di sebelah barat daya, dan Mali di sebelah 
timur dan tenggara, Aljazair di timur laut, dan Maroko 
di barat laut. Dengan luas wilayah hampir menyerupai 

Negara Mesir atau Ontario, Mauritania hanya ditem
pati oleh 3 juta orang saja.

5 Negara dengan Kepadatan 
Penduduk Paling Rendah

Ensiklopedia

Tahukah Anda seberapa padat 
Indonesia, negara kita tercinta ini? 

Indonesia termasuk salah satu negara 
yang memiliki tingkat kepadatan 

cukup tinggi di dunia, yaitu 126 jiwa/
km2. Sedangkan wilayah terpadat di 

dunia adalah Makau dengan populasi 
sebanyak 17.684 jiwa/km2. Namun 
ternyata ada juga negara – negara 

dengan tingkat kepadatan penduduk 
yang rendah di dunia. Umumnya 

kepadatannya hanya 2 jiwa/km2. Berikut 
5 wilayah yang jarang ditempati orang 

di dunia ini.

Islandia
Negara Republik Islandia adalah sebuah negara 

berbentuk pulau yang terletak di Eropa Utara. Pu
lau Islandia ini mengapung di Samudra Atlantik dan 
berada diapit oleh daratan Eropa dan Greenland. 
Luasnya hampir mirip dengan negara bagian Ken
tucky atau daerah bekas Jerman Timur. Pulau ini 
hanya dihuni oleh 300.000 penduduk. Di pulau ini 
terdapat banyak geyser.
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Australia
Kepadatan penduduknya 2,6 jiwa/km2. Austra

lia adalah negara persemakmuran Inggris. Negara 
Persemakmuran Australia ini sebenarnya adalah se
buah pulau benua. Pulau benua Australia ini men
gapung diantara Samudra Hindia dan Samudra Pa
sifik. Benua Australia ini memiliki ukuran yang hampir 
mendekati luas Amerika Serikat yang memiliki 48 neg
ara bagian yang berdekatan. Luasnya pun mencapai 
hampir 2 kali dari luas Uni Eropa. Namun, benua Aus

tralia sendiri hanya dihuni oleh 21 juta orang.

Namibia
Kepadatan penduduk Namibia 2,5 jiwa/km2. Re

publik Namibia adalah sebuah negara yang terletak 
di sebelah barat Benua Afrika. Namibia sendiri berba
tasan dengan Samudra Atlantik di sebelah baratnya, 
lalu dengan Afrika Selatan di sebelah selatan, Bo
tswana di sebelah timurnya dan Angola yang terletak 
di sebelah utara. Namibia memiliki luas seperti On
tario atau Pakistan. Dan yang lebih mengkhawatirkan 
lagi adalah sebagian besar dari 2 juta penduduk yang 
menghuni Namibia mengidap penyakit HIV/AIDS.

Ensiklopedia

Suriname
Kepadatan penduduk hanya 

2,7 jiwa/km2. Republik Suriname 
adalah sebuah negara yang ter
letak di bagian utara dari negara 

Amerika Selatan. Suriname send
iri berbatasan dengan Guyana 
di sebelah barat, Brazil di dae
rah selatan, Prancis di sebelah 
timurnya dan Samudera Atlantik 

di sebelah utara. Luasnya hampir 
seukuran dengan Wisconsin Tu
nisia. Wilayah ini ditempati oleh 
450.000 jiwa dengan beragam 
bahasa yang dimilikinya.
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PADA pertemuan Dharma Wanita Persa
tuan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
pada tanggal 3 Oktober 2014, bertem
pat di kantor BAPEMAS Provinsi Jawa Timur 

Jl. Ahmad Yani No. 152 C – Surabaya, tidak hanya diisi 
dengan pertemuan rutin, arisan, door prize, bazaar oleh 
ibuibu pengurus dan anggota Dharma Wanita. Tetapi 
juga diberikan pengetahuan tentang “Gaya Hidup Sehat 
Menghindari Kanker”. 

Pada kesempatan ini, penyuluhan “Gaya Hidup 
Sehat Menghindari Kanker” disampaikan dr. Esti yang 
merupakan Tim PKM – YKI Jawa Timur. 

Apakah kanker itu?
Mengawali pokok bahasan, dr. Esti menjelaskan 

tentang ihwal penyakir kanker. “Kanker adalah penya
kit akibat pertumbuhan tidak normal dari selsel jaringan 
tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkem
bangannya, selsel kanker ini dapat menyebar ke bagian 
tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian,” 
tuturnya.

Menurut dr. Esti, kanker sering dikenal oleh masyara
kat sebagai tumor, padahal tidak semua tumor adalah 
kanker. Tumor adalah segala benjolan tidak normal atau 
abnormal. Tumor dibagi dalam 2 golongan, yaitu tumor 
jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum un
tuk semua jenis tumor ganas.

“Kanker dapat menimpa semua orang, pada setiap 
bagian tubuh, dan pada semua gologan umur, namun 
lebih sering menimpa orang yang berusia 40 tahun,” 
kata dr. Esti.

Umumnya sebelum kanker meluas atau merusak ja
ringan di sekitarnya, penderita tidak merasakan adanya 
keluhan ataupun gejala. Bila sudah ada keluhan atau 
gejala, biasanya penyakitnya sudah lanjut.

Ada 7 gejala yang perlu diperhatikan dan diperik

sakan lebih lanjut ke dokter untuk memastikan ada atau 
tidaknya kanker, yaitu:
1. Waktu buang air besar atau kecil ada perubahan ke

biasaan atau gangguan.
2. Alat pencernaan terganggu dan susah menelan.
3. Suara serak atau batuk yang tak sembuhsembuh
4. Payudara atau di tempat lain ada benjolan (tumor).
5. Andengandeng (tahi lalat) yang berubah sifatnya, 

menjadi semakin besar dan gatal.
6. Darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh
7. Adanya koreng atau borok yang tak mau sembuh

sembuh.

Pencegahan :
Menurut dr. Esti, sebagian besar jenis kanker dapat 

dicegah dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia muda 
dan menghindari faktorfaktor penyebab kanker.

Meskipun penyebab kanker secara pasti belum dike
tahui, setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan 
dengan cara hidup sehat dan menghindari penyebab 
kanker:
1. Mengenai makanan: 

l Mengurangi makanan berlemak yang berlebihan,
l Lebih banyak makan makanan berserat.
l Lebih banyak makan sayursayuran berwarna serta 

buahbuahan, beberapa kali sehari
l Lebih banyak makan makanan segar
l Mengurangi makanan yang telah diawetkan atau 

disimpan terlalu lama
l Membatasi minuman alkohol

2. Hindari diri dari penyakit akibat hubungan seksual
3. Hindari kebiasaan merokok. Bagi perokok: berhenti 

merokok.

Utamakan Hidup Sehat, Hindari Kanker
Dharma Wanita
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Sebuah penyuluhan ’Gaya Hidup 
Sehat Menghindari Kanker’ 

disampaikan dr. Esti. Anggota 
Tim PKM – YKI Jawa Timur ini, 

mengingatkan pentingnya 
memperhatikan gejala penyakit 
kanker, yang kerap mengancam 

kehidupan kaum hawa. 
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4. Upayakan kehidupan seimbang dan hindari stres
5. Periksakan kesehatan secara berkala dan teratur.

Faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya 
kanker :

Bahan Kimia
Dalam penjelasan lebih lanjut, dr. Esti mengung

kapkan, zatzat yang terdapat pada asap rokok dapat 
menyebabkan berbagai jenis kanker pada perokok dan 
perokok pasif (orang bukan perokok yang tidak sengaja 
menghirup asap rokok orang lain) dalam jangka waktu 
yang lama. Bahan kimia untuk industri serta asap yang 
mengandung senyawa karbon dapat meningkatkan ke
mungkinan seorang pekerja industri menderita kanker.

Penyinaran yang berlebihan
Sinar ultra violet yang berasal dari matahari dapat 

menimbulkan kanker kulit. Sinar radio aktif, sinar X yang 
berlebihan atau sinar radiasi dapat menimbulkan kanker 
kulit dan leukemia.

Virus
Beberapa jenis virus berhubungan erat dengan pe

rubahan sel normal menjadi sel kanker. Jenis virus ini 
disebut virus penyebab kanker atau virus onkogenik.

Hormon
Hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh 

yang fungsinya adalah mengatur kegiatan alatalat tu
buh dari selaput tertentu. Pada beberapa penelitian 
diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara 
berlebihan dapat menyebabkan peningkatan terjadinya 
beberapa jenis kanker seperti payudara, rahim, indung 
telur dan prostat (kelenjar kelamin pria).

Makanan
Zat atau bahan kimia yang terdapat pada makanan 

tertentu dapat menyebabkan timbulnya kanker misalnya 
makanan yang lama tersimpan dan berjamur dapat ter
cemar oleh aflatoxin. Aflatoxin adalah zat yang dihasil
kan jamur Aspergillus Flavus yang dapat meningkatkan 

resiko terkena kanker hati.

Pemeriksaan dan Pengobatan Kanker :
l Bagi yang ada kecurigaan, maka pemeriksaan 

yang dapat dilakukan adalah:
l Pemeriksaan sitologi dan patologi anatomi
l Testes pertanda kanker dalam darah
l Rontgen
l  Mamografi (rontgen khusus untuk payudara)
l Ultrasonografi / USG (memotret alat tubuh bagian 

dalam)
l Endoskopi (peneropongan alat tubuh bagian dalam)
l Kolposkopi (peneropongan leher rahim)
l Laparoskopi (peneropongan rongga perut)
l Pemotretan lapisanlapisan tubuh dengan alat CT 

Scan, MRI (Magnetic Resonance Imaging)
Pengobatan kanker terdiri dari salah satu atau kombi
nasi dari beberapa prosedur berikut:

lPembedahan (operasi)
l Penyinaran (Radioterapi)
l Pemakaian obatobat pembunuh sel kanker (si

tostatika/kemoterapi)
l Peningkatan daya tahan tubuh (imunoterapi)
l  Pengobatan dengan hormon
l Transplantasi organ.
l Stem Cell
l Hasil pengobatan terutama tergantung pada sta

dium atau tingkatan kanker. 
Demikian uraian yang disampaikan dr. Esti, tentang 

hidup sehat menjadi penting untuk menghindari adanya 
gejala penyakit kanker. (gd/lik)

Dharma Wanita
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Segala sesuatu yang dicip
takan di dunia ini tentun
ya  bertujuan untuk mem
berikan manfaat.  Buah 

atau sayuran misalnya, mengand
ung berbagai macam zatzat yang 
diperlukan oleh tubuh manusia.  Ti
dak hanya untuk kesehatan namun 
juga untuk kecantikan. 

Salah satu hasil alam yang 
berkhasiat untuk kesehatan seka
lipun kecantikan adalah lemon.  
Lemon kaya akan kandungan vi
tamin B, Vitamin C, fosfor dan kar
bohidrat, sehingga tidak heran jika 
si buah kuning segar ini seringkali 
dijadikan sebagai bahan kosmes
tik dan obat kesehatan. Berikut ini 
adalah uraian singkat mengenai 
manfaat yang bisa diambil dari si 
kuning lemon.

1. Kandungan    
    antioksidan

Lemon memiliki kandungan 
antioksidan tinggi yang sangat 
baik untuk kecantikan, membuat 
kulit nampak lebih bersinar, serta 
membantu untuk menurunkan be
rat badan yaitu dengan membakar 
lemak yang menimbun dalam tu
buh.  Tidak heran jika lemon men
jadi salah satu pilihan fovorit para 
pelaku diet, karena tidak hanya 
memberikan sensasi kesegaran 
namun juga memberikan manfaat 
yang luar biasa.

2. Menyembuhkan      
    masalah pernapasan

Segelas air lemon hangat mem

b a n t u 
Anda un
tuk bernapas 
dengan lebih baik. 
Sebab minuman ini dapat mengu
rangi dahak. Tak hanya itu, air lem
on hangat juga dapat menyembuh
kan sakit tenggorokan dan masalah 
pernapasan lainnya.

3. Membersihkan darah
Mengonsumsi banyak junk food 

atau makanan yang penuh den
gan zat pengawet dan penyedap 
menyebabkan penumpukan ra
cun dalam darah Anda. Minum air 
lemon setiap pagi pada saat perut 
kosong bermanfaat untuk member
sihkan darah Anda dari racun.

4. Memutihkan gigi
Air lemon yang dicampur den

gan baking soda mampu memu
tihkan gigi Anda dengan efektif. 
Sebab asam sitrat dalam lemon 
menyebabkan efek pemutihan dan 
baking soda sendiri membantu 
menghilangkan noda di gigi.

5. Menyegarkan napas
Asam sitrat yang mendominasi 

di dalam lemon dapat membunuh 
bakteri dan kuman yang berkem
bang di dalam mulut Anda. Berku
murlah dengan air lemon setiap kali 
selesai menggosok gigi agar napas 
segar Anda tahan lama.

6.Mengobati gangguan  
   pencernaan

Karena minum air lemon hangat 

m a m p u members i 
hkan racun yang menum
puk di dalam tubuh, maka hal ini 
juga berlaku dengan pencernaan 
Anda. Air lemon mampu meng
hilangkan bakteri, kuman, dan vi
rus yang ada di dalam perut yang 
dapat menyebabkan sembelit dan 
gangguan pencernaan lainnya.

7. Anti penuaan dini
Tak hanya bebas kalori, lemon 

juga tinggi akan zat antioksidan. 
Oleh karena itu lemon membantu 
mengurangi produksi radikal bebas 
dalam tubuh yang menyebabkan 
kerusakan kulit dan penuaan dini.

Konsumsi rutin
Mengkonsumsi sari lemon atau 

jus lemon secara teratur memberi
kan dampak yang positif.  Perasan 
sari lemon berfungsi sebagai pem
bersih racun alami.  Kandungan 
antioksidan yang tinggi akan mela
wan radikal bebas yang masuk ke 
dalam tubuh.  Dengan begitu anti
bodi akan meningkat, berguna un
tuk membunuh infeksi dan bakteri  
yang masuk ke dalam tubuh.

Cerahnya warna lemon nyatan
ya juga membawa kecerahan untuk 
kesehatan tubuh Anda. Mulailah 
kebiasaan sehat dengan minum 
segelas air lemon hangat di pagi 
hari ketika perut Anda masih ko
song untuk mendetoks tubuh Anda 
secara alami.

Lemon, 
Si Kuning Kecil 
Kaya Manfaat

Tips Sehat
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Resep

35

Ubi ungu menjadi salah satu bahan pangan yang 
sangat mudah didapatkan. Ubi ungu juga mudah untuk 
diolah menjadi berbagai macam hidangan. Bukan han
ya sajian tradisional saja yang pas menggunakan ubi, 
tetapi ubi juga dapat diaplikasikan menjadi hidangan 
modern yang tentu tetap nikmat. Berikut ini merupakan 
resep kue Lapis Beras Cokelat Ubi Ungu.

Dengan kombinasi warna ungu dan cokelat, kue 
lapis ini tampak sangat cantik dan tentu rasanya is
timewa. Selamat mencoba.
Bahan-bahan

250 gram tepung beras
100 gram tepung sagu
ml santan dari 1 1/2 butir kelapa
2 lembar daun pandan
1 sendok teh garam
250 gram ubi ungu, kukus, haluskan
300 gram gula pasir
1/8 sendok teh vanili bubuk
10 tetes pewarna ungu
5 tetes pewarna merah muda
1/4 sendok teh cokelat pasta

Cara membuat
1. Didihkan santan, daun pandan, dan garam. Di

amkan hingga hangat. Tambahkan ubi kukus. 
Blender sampai lembut.

2. Aduk tepung beras, tepung sagu, gula pasir, dan 
vanili. Tuang campuran santan dan ubi sedikit
sedikit sambil diaduk rata.

3. Ambil 1/3 bagian. Tambahkan cokelat pasta. 
Aduk rata. Sisanya tambahkan pewarna ungu 
dan merah muda. Aduk rata.

4. Tuang satu sendok sayur (150 gram ) adonan 
ungu ke dalam loyang ukuran 24x10x7 cm yang 
sudah dialasi plastik.

5. Kukus 5 menit dengan api sedang. Tuang seten
gah sendok sayur (75 gram) adonan cokelat. 
Kukus di atas api sedang lima menit.

6. Ulangi melapis sampai adonan habis. Terakhir 
kukus 30 menit sampai matang.

Untuk 12 potong

Kue Lapis 
Beras Cokelat 
Ubi Ungu
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