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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Membantu kesejahteraan orang 
lain adalah tugas mulia. Seha-
rusnya, siapa pun yang punya 
empati, pasti tergerak hatinya 

untuk turut serta membantu menyejahterah-
kan orang lain. Banyak diajarkan, sebaiknya 
membantu orang lain jangan hanya disan-
tuni, tapi berilah alat untuk bekerja sesuai 
dengan skill dan potensi alam di sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, berkomit-
men menyejahterakan penduduknya, sesuai 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2009-
2014. Banyak cara yang ditempuh Pemprov 
Jawa Timur untuk mengentas warganya dari 
kemiskinan, termasuk di antaranya member-
dayakan ibu-ibu melalui kegiatan ekonomi 
produktif.

Salah satu programnya adalah Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 
PKK. Program ini sudah berjalan sejak tahun 
1985. Sayangnya, UP2K berhenti pada tahun 

2000. Baru tahun 2013 Pemprov 
Jatim, melalui Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, melaksanakan kembali 
program UP2K di Jawa Timur. 

Program UP2KK berhenti 
setelah dana hibah yang disalurkan 
distop dengan alasan sudah dikem-
bangkan oleh masing–masing dae-
rah  yang didanai seperti lembaga 
keuangan, perbankan, serta sumber 
dana lain yang sifatnya tidak mengi-
kat. Alhasil, sejak bantuan modal 
usaha dari pemerintah itu terhenti, 
keberadaan UP2K PKK seperti ke-
hilangan gairah dan hampir padam 
semangat wirausahanya. Bahkan 
ada juga yang sampai mati alias ti-
dak aktif, baik dari segi administrasi 
maupun kegiatan usahanya. 

Pada tahun 2010  Gubernur 
Jawa Timur, Soekarwo, mengeluarkan 
Su rat Keputusan bernomor 188 /130 
KPTS/013/2010 tentang Dewan Penyantun 
Tim Penggerak PKK Prov. Jatim. Salah satu 
isinya menyebutkan tugas dewan penyantun 
adalah memberikan bimbingan, pembinaan, 
dan memfasilitasi tim penggerak PKK untuk 
merealisasikan programnya.

UP2K PKK merupakan salah satu pro-
gram pemberdayaan dan kesejahteraan ke-
luarga dengan melakukan kegiatan usaha 
produktif rumah tangga. Guna mewujudkan 
hal tersebut setiap anggota dituntut untuk 
mampu mengembangkan keterampilan dan 
keahliannya memanfaatkan potensi yang di-
miliki agar secara mandiri mampu mengatasi 
masalah yang dihadapi dalam peningkatan 
kapasitas dan kualitas hidupnya. 

Tentu banyak yang berharap program 
UP2K PKK, bisa memberdayakan masyara-
kat desa agar lebih berdaya, khususnya 
kaum perempuan. (*)

UP2K dan 
Menyejahterakan Warga
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Kinerja sosial pemba-
ngunan menjadi bagian 
penting  dari pengelolaan 
pembangunan daerah di 

Jawa Timur. Kinerja sosial pem-
bangunan diorientasikan untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan 
kemakmuran bersama wong cilik 
melalui pengembangan kebijakan 
peningkatan mutu  dan produktivi-
tas sumber daya manusia melalui: 
(i) peningkatan ketahanan pa-
ngan, (ii) pemenuhan kebutuhan 
dasar pendidikan dan kesehatan 
secara berkualitas, (iii) penanggu-
langan kemiskinan (pro poor) dan 
pengembangan lapangan kerja 
serta kesempatan berusaha un-
tuk mengatasi pengangguran (pro 
job), (iv) peningkatan kesalehan 
sosial dan kehidupan beragama 
melalui pengamalan agama dan 
pendayagunaan nilai-nilai budaya 
daerah, (v) pelestarian lingkungan 
hidup maupun penguatan kapasi-
tas masyarakat dalam menangani 
dan mencegah/mitigasi bencana 
yang berpotensi menimbulkan 
kerusakan alam dan kerusakan 
sosial.

Dalam rangka penguatan 
kapasitas kelembagaan dan 
kemandirian desa/kelurahan, 
pemerintah daerah wajib memi-
liki komitmen dalam memfasilitasi 
pemberdayaan masyarakat se-
hingga dapat mendorong partisi-
pasi masyarakat, menumbuhkan 
prakarsa serta membangun basis 
sosial dan ekonomi masyarakat 
dalam pengelolaan kegiatan pem-
bangunan. Untuk menumbuhkem-
bangkan dan memanfaatkan 
hasil- hasil pembangunan secara 
optimal yang dilakukan melalui 

Berdayakan Perempuan 
Melalui UP2K

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen tinggi 
untuk mengurangi angka kemiskinan. Ini tercermin 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2009-2014, di mana 
isinya menjelaskan bahwa visi  dan misi pembangunan 
daerah  adalah terwujudnya Jawa Timur yang makmur 

dan berakhlaq dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Juga tercermin dalam misi 

pembangunan daerah yang mewujudkan Makmur 
bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat.  

Drs. Zakarsi, M.Si., Kepala Bapemas Prov. Jawa Timur memberikan pengarahan 
pada acara orientasi UP2K PKK.
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proses partisipatif, maka Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 
selaku lembaga penggerak pem-
berdayaan masyarakat di desa/ke-
lurahan perlu didayagunakan dan 
dioptimalkan guna meningkatkan 
kualitas pengelolaan pembangu-
nan di desa dan kelurahan.  

Sebagaimana Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penataan 
Lembaga Kemasyarakatan, Tim 
Penggerak  Pemberdayaan dan 
Kesejahteaan Keluarga (TP PKK) 
adalah lembaga kemasyarakatan 
sebagai mitra kerja pemerintah 
dan organisasi kemasyarakatan 
lainnya, yang berfungsi sebagai 
fasilitator, perencana, pelaksana, 
pengendali dan penggerak pada 
masing-masing jenjang pemerin-

tahan untuk terlaksananya pro-
gram Pemberdayaan dan Kes-
ejahteraan Keluarga (PKK). 

PKK merupakan sebuah gerak-
an yang tumbuh dari bawah de-

ngan perempuan sebagai peng-
gerak dan dinamisatornya dalam 
membangun, membina, dan mem -
bentuk keluarga guna mewujud kan 
kesejahteraan keluarga sebagai 
unit kelompok terkecil dalam ma-
syarakat. Mengapa kesejahteraan 
keluarga menjadi sasaran dalam 
program PKK? Hal ini dikarenakan 
keluarga merupakan unit terkecil 
masyarakat yang akan berpenga-
ruh besar terhadap kinerja pem-
bangunan. Dari keluarga yang 
sejahtera ini, maka tata kehidupan 
berbangsa dan bernegara akan 
dapat melahirkan ketentraman, 
keamanan, keharmonisan, dan 
kedamaian. Dengan demikian, 
kesejahteraan keluarga menjadi 
salah satu tolok ukur dan barome-
ter dalam pembangunan.

Pemberdayaan Melalui 
UP2K

Usaha Peningkatan Pendapat-
an Keluarga (UP2K) PKK merupa-
kan salah satu program pem-
berdayaan dan kesejahteraan 
ke luarga dengan melakukan ke-
giatan usaha produktif rumah 
tangga. Guna mewujudkan hal 
tersebut setiap anggota dituntut 
untuk mampu mengembangkan 
keterampilan dan keahliannya 
memanfaatkan potensi yang di-
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miliki agar secara mandiri mampu 
mengatasi masalah yang dihadapi 
dalam peningkatan kapasitas dan 
kualitas hidupnya.  

Program UP2K sebenarnya 
mulai berjalan tahun 1985. Pro-
gram ini tahun 2001 berhenti. Baru 
tahun 2013 Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, melaksa-
nakan kembali program UP2K di 
Jawa Timur. Pelaksanaan pro-
gram ini ditandai dengan keha-
diran Ketua TP PKK Jawa Timur, 
Nina Soekarwo, di Hotel Satelit 
Surabaya, Februari 2013.

Pada pelaksanaan tahun 2013 
terebut  Pemprov Jawa Timur 
melalui Bapemas Provinsi Jawa 
Timur menyalurkan bantuan dana 
hibah sebanyak yaitu Rp 725 juta. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
memberikan bantuan dana hibah 
sebanyak itu dengan harapan 
 ingin memberdayakan masyarakat 
desa agar lebih berdaya, khusus-
nya kaum perempuan. “Bantuan 

ini diharapkan untuk meningkatkan 
pendapatan mereka,” kata Zarka-
si, Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, ketika membuka Orientasi 
Penguatan UP2K PKK Prov. Jatim 
Tahun 2013. 

Sebagai tahap awal sebanyak 
29 kabupaten/kota di Jawa Timur 
menjadi pilot project. Masih menu-
rut Zarkasi, yang pernah menjadi 
Pjs Bupati Jember. UP2K-PKK 
merupa kan salah satu ujung tom-
bak Pemprov Jatim guna pengen-
tasan kemiskinan. 

Nina Soekarwo dalam sambu-
t annya kala itu menjelaskan, me-
lalui program ini para kader PKK 
diberdayakan. Salah satu pember-
dayaan itu mencari potensi lokal 
sehingga produk ibu-ibu mudah 
dipasarkan, khususnya  industri 
rumah tangga. Karena itu Tim 
Penggerak PKK sangat merespon 
bantuan tersebut. “Sebab angga-
ran PKK terbatas,” ujarnya dengan 
tersenyum.

Ditegaskan Nina Soekarwo, 

bantuan stimulan ini sangat pen-
ting bagi UP2K PKK karena bisa 
memberdayakan potensi-potensi 
yang ada di masyarakat. Salah 
satu usaha yang dikembangkan 
adalah industri rumah tangga atau 
home industry. Selain memberikan 
bantuan hibah, UP2K PKK juga 
diajarkan bagaimana memasarkan 
produk yang telah dibuat, sehingga 
bisa menambah pendapatan ke-
luarga. “Pasca Inpres dihentikan, 
ini adalah bantuan pertama yang 
diterima UP2K PKK dari peme-
rintah. Selama ini PKK juga sudah 
membantu, tapi nilainya tak besar, 
hanya Rp 4 juta saja,” ujarnya.

Program Penguatan Kelemba-
ga an UP2K-PKK merupakan upa-
ya dalam mempercepat terwujud-
nya peningkatan kualitas dan 
pro   duktivitas sumber daya manu-
sia. Dalam konteks ini, pem ba-
ngunan manusia pada dasarnya 
merupakan upaya untuk mengem-
bangkan kemampuan diri manu-
sia sebagai sumber daya pemba-
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Program UP2K PKK 
ibarat mati suri. Se-
jak 2013 program 
ini dilaksanakan lagi 
di Provinsi Jawa 

Timur, ditandai dengan Pelak-
sanaan Orientasi UP2K-PKK 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
di Hotel Satelit Surabaya, 17 s/d 
20 Februari 2013, yang diha diri 
Ketua TP PKK Provinsi Jawa 
Timur, Nina Soekarwo.

Pada tahun 2013 itu Pem-
prov Jawa Timur melalui Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, 
membuka saluran hibahnya 
kembali kepada UP2K PKK. 
Bantuan dana hibah ini nomi-
nalnya Rp 725 juta. Bantuan 
hibah ini diberikan de ngan 

harapan masyarakat desa agar 
lebih berdaya, khususnya kaum 
perempuan.  

Meruntut dari sejarah, ban-
tuan dana hibah semacam ini 
sebenarnya sudah lama berjalan 
melalui Inpres Pembangunan 
Desa, yaitu tahun 1985 – 2000. 
Alokasi dana berupa modal 
usaha sebesar Rp 100 ribu – Rp 
500 ribu, dan dihentikan pada 
tahun 2001. Alasannya, UP2K 
PKK telah dikembangkan oleh 
masing–masing daerah  yang 
didanai seperti lembaga keuang-
an, perbankan, serta sumber 
dana lain yang sifatnya tidak 
mengikat. 

Namun pada kenyataannya, 
sejak bantuan modal usaha 

dari pemerintah itu terhenti, ke-
beradaan UP2K PKK seperti 
kehilangan gairah dan hampir 
padam semangat wirausahanya. 
Bahkan ada juga yang sampai 
mati alias tidak aktif, baik dari 
segi administrasi maupun ke-
giatan usahanya. 

Pada tahun 2010, Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo menge-
luarkan Surat Keputusan berno-
mor 188 /130/KPTS/013/2010 
tentang Dewan Penyantun Tim 
Penggerak PKK Prov. Jatim. 
Salah satu isinya menyebutkan 
tugas dewan penyantun adalah 
memberikan bimbingan, pem-
binaan, dan memfasilitasi tim 
penggerak PKK untuk mereali-
sasikan programnya. (res) 

ngunan yang mengandung empat 
unsur, yakni produktivitas (produc-
tivity), pemerataan , kesinambun-
gan (sustainability) dan pember-
dayaan (empowerment).  

Dikatakan oleh Drs Zarkasi, M. 
Si., Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur,  tujuan program penguatan 
UP2K-PKK adalah  untuk mening-
katkan kinerja kader pemberda-
yaan dan kesejahteraan keluarga 
dalam pembangunan. Kedua, me-
ningkatkan pengetahuan dan ke-
terampilan pengurus dan anggota 
kelompok khusus (poksus) dalam 
mengelola dan memanfaatkan 
sumberdaya  lokal untuk mening-
katkan kualitas hidup perempuan 
beserta keluarganya. Ketiga, me-
ningkatkan pengetahuan dan ke-
terampilan pengurus dan anggota 
kelompok khusus (poksus) dalam 
mengelola lembaga UP2K-PKK 
sebagai lembaga kemasyarakatan 
desa dan kelurahan yang produk-
tif, kreatif, dan responsif. Keempat, 

memberdayakan UP2K-PKK se-
hingga mampu mengembangkan 
inovasi-inovasi dalam mendorong 
partisipasi masyarakat dengan ber-
orientasi pada kebutuhan kelompok 
masyarakat.

Sasaran penerima kegiatan 
ini adalah Pengelola Usaha Pen-
ingkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) Pemberdayaan dan Kese-
jahteraan Keluarga (PKK) di 29 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013.  Adapun sasa-

r an kegiatan ini adalah penguatan 
UP2K-PKK berupa peningkatan 
kelengkapan administrasi organi-
sasi, aturan-aturan organisasi 
dan pengelolaan usaha, serta pe-
ningkatan pengetahuan anggota 
dalam pengelolaan UP2K-PKK, 
dan peningkatan usaha ekono-
mi lokal rumah tangga berupa 
pemanfaatan sumberdaya dan 
potensi lokal yang dapat dipasar-
kan. (res)

Setelah Mati Suri
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Terwujud prestasi tersebut 
bagi Kabupaten Pacitan 
menjadi penggandeng 
dari keberhasilannya 

meraih gelar Juara I Pelaksana 
Gotong Royong Terbaik Tingkat 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 
yang diwakili oleh Desa Jeruk Ke-
camatan Bandar. Bahkan, prestasi 
tersebut tidak berhenti sampai 
di tingkat provinsi tetapi mampu 

Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Gairah Lomba, Sekaligus 
Berbenah Maju

Kemajuan suatu daerah diawali dari kemajuan suatu 
desa. Lomba desa adalah sebagai salah satu upaya 

untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat 
atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus 
mengevaluasi keberhasilan usaha masyarakat dalam 

pembangunan desa. Itulah yang telah dibuktikan Desa 
Ketro, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, 
pada 2014 berhasil meraih Juara I Lomba Desa se-

Provinsi Jawa Timur.

Kepala Desa Ketro beserta perangkat Kecamatan Kebonagung, Kabupaten PacitanKepala Desa Ketro beserta perangkat Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
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membawa pulang trofi  Juara I 
Pelaksana Gotong Royong Ter-
baik Tingkat Nasional. 

“Segala upaya sepenuhnya 
kami lakukan untuk kemajuan 
desa kami. Ini merupakan langkah 
perwujudan dari cita-cita kami se-

bagai warga desa yang lahir dan 
dibesarkan di sini,” kata Kades 
Ketro, Winardi, pada Gema Desa.

Berkat keberhasilannya itu, 
Desa Ketro membuktikan adanya 
kekompakan pemimpin dan rakyat 
sehingga semua dapat berjalan 
dengan baik. “Alhamdulillah Desa 
Ketro meraih gelar juara I lomba 
desa se-Provinsi. Ini, tentu saja, ti-
dak lepas dari dukungan masyara-
kat secara luas terhadap kegiatan 
ini. Selain itu, menjadi kebanggan 
kami bisa mengikuti kegiatan ter-
kait Lomba Desa tingkat nasional 
di Jakarta,” kata Winardi, didam-
pingi istrinya. 

Menurut Winardi, yang sebe-
lumnya dikenal sebagai pengu-
saha yang ulet, dengan keber-
hasilan Desa Ketro mendapatkan 
juara pertama, Desa Ketro ber-
hak mengikuti upacara hari ke-
merdekaan 17 Agustus 2014 di 
Istana Negara. “Kebetulan, peser-
tanya adalah camat, istri, kepala 
desa dan istri, serta beberapa 
pejabat desa,” kata Winardi, me-
ngenang hari istimewa itu.

Ia bertutur soal proses pe-
nilaian dalam lomba desa. Dalam 
penilaian lomba desa di Desa Ket-
ro, sambutan meriah bermula saat 
rombongan penilai yang didam-

pingi Bupati Pacitan Indartato dan 
jajaran turun dari kendaraan. Seni 
Reog dan barisan linmas menyer-
tai rombongan menuju lapang-
an desa, sementara di lapangan 
tersebut telah tersaji berbagai ke-
senian serta stand pameran yang 
menampilkan berbagai potensi 
desa.

Sementara, indikator dinilai an-
tara lain pendidikan, pemerintahan 
desa, keamanan dan ketertiban 
serta lembaga kemasyarakatan, 
termasuk diantaranya adalah ke-
sehatan, partisipasi masyarakat, 
ekonomi masyarakat dan yang 
terakhir pemberdayaan dan kese-
jahteraan keluarga.

Bupati Pacitan Indartato me-
mang dikenal cukup giat dalam 
melakukan pembinaan masyara-
kat ke pelosok-pelosok desa. 
Menurut Winardi, ketika itulah ke-
pada Desa Ketro sang bupati ber-
harap dengan lomba desa pem-
bangunan segala sektor di desa 
dapat terlaksana.

“Muaranya akan terwujud la-
yanan yang prima bagi masyara-
kat. Lomba bukan sekadar men-
cari predikat juara, namun lebih 
dari itu dapat memberi motivasi 
bagi desa desa lain untuk berubah 
lebih baik. Itulah yang dipesankan 
Pak Bupati, sehingga menjadi 
kami warga desa menjadi lebih 
hati-hati dan bergiat terus,” kata 
Kades Winardi.

Ada pendapat khusus dari Ke-
pala Bapemas Pacitan, Endang 
Surjasri, tentang keikutsertaan 
Desa Ketro pada lomba tingkat 
Propinsi Jawa Timur. Menurutnya, 
berbagai bidang mulai dari bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi 
keamanan dan ketertiban, partisi-
pasi masyarakat, bidang pemerin-
tahan, dan bidang lembaga pema-
syarakatan di Desa Ketro terbilang 
sangat baik. 

Seperti bidang pendidikan “Ti-

Kades Winardi
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dak ada masyarakat yang buta 
huruf, tidak ada siswa putus seko-
lah. Tak hanya pendidikan formal, 
pendidikan informalpun tumbuh 
dengan baik” tambah Endang. 
Disebutkan, beberapa bidang 
seperti bidang kesehatan, adanya 
sanitasi yang baik pada setiap 
rumah tangga. Bidang ekonomi 
home industry, kerjasama dengan 
berbagai instansi pemerintah dan 
swasta. 

“Desa Ketro memiliki berbagai 
potensi lokal, diantaranya di bi-
dang pendidikan ada SDN Ketro 
II dan SMKN Kebonagung, Indus-
tri Rumah Tangga Krecek, krupuk 
dan kolong dan juga kelompok 

Kube. Industri rumah tangga yang 
juga sedang digalakkan adalah 
sale pisang kremes,” imbuhnya.

Suatu prestasi yang membang-
gakan dan merupakan wujud ke-
bersamaan, semangat, tekat yang 
satu padu untuk menjadi lebih baik, 
lebih maju dan lebih sejahtera. 
Melalui 8 indikator penilaian lom-
ba desa, Desa Ketro memperoleh 
nilai tertinggi diban ding desa dari 
kabupaten lain yang menjadi pe-
saingnya. 

Desa Ketro merupakan desa 
yang berbatasan langsung de-
ngan Desa Kalikuning yang ma-
suk Kecamatan Tulakan. Dari arah 
kota Pacitan menuju ke arah timur, 

melewati jembatan Grindulu, 
menuju pusat ekonomi di Pasar 
Arjowinangun. Desa ini mempu-
nyai luas wilayah lahan sumber 
pangan terdiri dari sawah irigasi 
teknis 3,5 hektare, sawah irigasi 
separo teknis 27 ha, sawah tadah 
hujan seluas 150 ha, tanah kering/
ladang seluas 330 ha. Sedangkan 
untuk areal tanah pemukiman se-
luas 256 ha, selebihnya tanah eawa 
4 ha, tanah fasilitas umum yang ter-
diri Kas Desa seluas 22 ha.

Sementara itu, mengukur kapa-
sitas masyarakat dengan kepemi-
likan lahan dan hasil pertanian pa-
ngan dan jumlah kepemilikan ternak 
serta bentuk profesi lain. Masyara-

Pembinaan perangkat desa

Tim penggerak PKK Desa Ketro Kec. Kebonagung 
Kabupaten Pacitan
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kat Ketro memperoleh hasil tanam-
an jagung,  kedelai, kacang tanah 
dengan cukup memuaskan.

Untuk jumlah penduduk, Desa 
Ketro dengan perkembangan 
rata-rata 2% per tahun. Jumlah 
penduduk Desa Ketro pada saat 
ini tercatat 4.266 jiwa, terdiri dari 
2.142 perempuan dan 2.124 laki-
laki, atau 1.266 kepala keluarga 
(KK). Karakteristik alam di Desa 
Ketro, pegunungan yang merupa-
kan wilayah pegunungan kapur 
yang meliputi desa Wonojoyo, 
dengan danya telaga, kemudian 
tanah pegunungan tanah yang di 
bawahnya merupakan tanah keras 

yang mudah longsor.
Desa Ketro memiliki berbagai 

potensi lokal,  seperti di bidang 
pendidikan ada SDN Ketro II 
dan SMKN Kebonagung, industri 
rumah tangga krecek, krupuk dan 
kolong dan juga kelompok Kube. 
industri rumah tangga yang juga 
sedang digalakkan adalah sale pi-
sang kremes.

Bagi Kades Ketro Winardi, po-
tensi desa yang terdiri dari sumber 
daya alam dan sumber daya ma-
nusia, memang tak lepas dari sek-
tor agraris. Namun, tingkat warga 
yang menajdi bagian sumber daya 
manusia, kini Desa Ketro patut 

berbangga karena dalam kaitan 
kualitas pendidikan masyarakat 
dan aparat pemerintah desa, telah 
membuktikan keberhasilannya itu. 

Ia bersyukur, karena letak desa 
Ketro turut menentukan kemajuan 
dan predikat keberhasilan bagi 
Kabupaten Pacitan. Ia berharap, 
kemajuan di desanya juga ber-
pengaruh bagi desa di sekitarnya. 
Tentu saja ini harus didukung de-
ngan sarana transportasi yang 
memadai. Dengan transportasi 
dan prasarana yang baik menu-
rutnya, juga akan menentukan 
potensi yang dimiliki desa agar se-
makin berkembang. (anam/yad)

Usaha Pokmas 
untuk meningkatkan 
pendapatan keluarga
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SSALAH satu desa di wilayah barat Kabu-ALAH satu desa di wilayah barat Kabu-
paten Tulungagung, terdapt Desa Gondang paten Tulungagung, terdapt Desa Gondang 
Kecamatan Gondang. Pada 2006 telah Kecamatan Gondang. Pada 2006 telah 
mendapatkan program GERDU TASKIN. mendapatkan program GERDU TASKIN. 

Berdasarkan Musya warah Desa telah dibentuk Unit Pe-Berdasarkan Musya warah Desa telah dibentuk Unit Pe-
ngelola Keuangan (UPK) dengan nama UPK Al-Hidayah ngelola Keuangan (UPK) dengan nama UPK Al-Hidayah 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa de ngan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa de ngan 
organi sasi terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus UPK dan 3 (tiga) organi sasi terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus UPK dan 3 (tiga) 
orang Pe ngawas UPK. Di sini, berkewajiban mengembangkan orang Pe ngawas UPK. Di sini, berkewajiban mengembangkan 
perekonomian masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin Ber-perekonomian masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin Ber-
potensi (RTMB). Pada awal pembentukannya UPK dapat memin-potensi (RTMB). Pada awal pembentukannya UPK dapat memin-
jamkan modal kepada 11 (sebelas) Pokmas dan 67 orang anggota.jamkan modal kepada 11 (sebelas) Pokmas dan 67 orang anggota.

BUMDes Al-Hidayah, Desa Gondang, Kabupaten Tulungagung

Potensi Desa Produksi Pisau, 
Melayani hingga Luar Pulau

Desa Gondang merupakan Desa Gondang merupakan 
salah satu desa yang  salah satu desa yang  
mempunyai ciri khas mempunyai ciri khas 

sebagai sentra penghasil sebagai sentra penghasil 
pisau dapur dan alat-alat pisau dapur dan alat-alat 

pertanian. Industri ini pertanian. Industri ini 
telah berlangsung turun telah berlangsung turun 

temurun. Mengakses temurun. Mengakses 
permodalan di berbagai permodalan di berbagai 

lembaga keuangan, lembaga keuangan, 
termasuk dari BUMDes. termasuk dari BUMDes. 
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Dalam perkembangannya, UPK 
Al-Hidayah dalam setiap tahun-
nya terenumeratori masuk sebagai 
UPK kategori SEHAT dan di dukung 
desa yang memenangkan lomba 
desa tingkat propinsi sehingga be-
berapa program masuk ke wilayah 
gondang. Pada Oktober tahun 2007 
desa Gondang memperoleh hadiah 
lomba sebesar Rp. 36.000.000 
yang pengelolaannya dipercayakan 
kepada UPKu, Oktober tahun 2008 
mendapat program CCB dengan 
dana sebesar Rp. 15.435.000, PW-
TAD dilaksanakan pada bulan No-
vember tahun 2008  dengan dana 
Rp. 15.000.000, Program desa 
mandiri dan program desa pinggi-
ran hutan. Program-pragram yang  
dana nya berasal dari kabupaten 
se perti PPK, UED-SP juga dikelola 
oleh UPK. 

Dengan mengacu pada pola 
manajemen dan  pengelolaan 
keuangan desa yang satu atap, 
maka pada tahun 2010 UPKu di-
percaya untuk menjadi Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) dari 
pemerintah pusat yang secara 
administrasi telah memenuhi per-
syaratan. Dalam perkembangan-

nya dan sesuai dengan peraturan 
yang baru maka lembaga UPK 
diganti nama menjadi Unit Penge-
lola Keuangan dan Usaha (UPKu). 

“Pada perjalannya UPKu 
melakukan pembenahan baik dari 
segi kelembagaan, manajemen 
maupun sarana prasarana sehing-
ga dapat selalu eksis sampai seka-
rang,” kata Direksi Utama BUM-
Des Al-Hidayah, Didik Bangun 

Nuswantoro pada Gema Desa. 
Perkembangan UPKu  dirasa-

kan sangat membantu masyara-
kat miskin dan masyarakat yang 
mempunyai usaha sehingga pa-
da tahun 2011 dipercaya untuk 
mengikuti evaluasi UPKu berhasil.

Perlu diketahui, BUMDes pada 
awalnya bernama Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) adalah merupa-
kan sebuah lembaga keuangan di 
desa yang dibentuk berdasarkan 
Musyawarah Desa pada penge-
lolaan Program Gerakan Terpadu 
Pengentasan Kemiskinan (Ger-
du-Taskin) yang diluncurkan oleh 
Provinsi Jawa Timur sejak tahun 
2002, khususnya untuk desa-de-
sa/kelurahan  yang memiliki ka-
tegori merah dan kategori kuning.

Kebijakan pengembangam 
Pro gram Gerdu-Taskin didasarkan 
pada pendekatan Tridaya, yakni 
Pemberdayaan Manusia, Pem-
berdayaan Usaha dan Pember-
dayaan Lingkungan yang diimple-
mentasikan secara menyeluruh 
sesuai dengan kebutuhan ma-
syarakat sebagai pelaku kegiatan. 
Dalam pendekatan ini kelompok 
masyarakat miskin diberi peluang 

Salah satu hasil unit usaha Bumdes.

Pembuatan kerajinan sulak dari rafi a.
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luas sehingga mampu member-
dayakan dirinya sendiri melalui 
peran serta dalam pengambilan 
keputusan, pengelolaan program 
maupun sebagai pemanfaat dan 
pelestari program secara lang-
sung. Sementara peran pemerin-
tah dan pelaku pembangunan lain-
nya, adalah sebagai fasilitator dan 
pendamping menuju masyarakat 
yang sejahtera dan mandiri.

Pengelolaan Program Gerdu-
Taskin dipercayakan kepa da ma-
syarakat melalui institusi lemba ga 
ekonomi berupa Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) yang diharap-
kan mampu menjadi lembaga 
pemberdaya an ekonomi masyara-
kat dalam rangka pe ngentasan 
kemiskinan dengan fungsinya 
sebagai Lembaga Keuangan Mi-
kro Pedesaan melalui penyediaan 

permodalan bagi rumah tangga 
miskin secara mudah, murah dan 
cepat.

Gambaran Kondisi
Tentang gambaran kondisi 

desa ini, luas wilayah Desa Gon-
dang untuk pemukiman seluas 
19,035 ha dan pertanian/sawah 
seluas 59,640 ha. Desa Gondang 
termasuk desa dengan jumlah 
penduduk relatif kecil, yaitu 3.277 
jiwa, dengan perincian 1.659 laki 
dan 1.618 perempuan, yang ter-
bagi dalam 1.134 KK (Kepala Ke-
luarga). Usia penduduk desa yang 
temasuk dalam angkatan kerja 
berjumlah 1.868 orang, sedang-
kan yang masih dalam status pe-
ngangguran mencapai 83 orang.

Mata pencaharian penduduk 
cukup beragam, namun dapat 

dikla sifi kasikan ke dalam sejumlah 
sektor berikut ini : petani 371 orang 
(24,92%), peternak 443 orang 
(29,75%), pedagang 107 orang 
(7,19%), pengrajin 258 orang 
(17,33%), PNS/TNI/POLRI 152 
orang (10,21%) dan sektor infor-
mal 158 orang (10,61%). Dari jum-
lah itu, struktur mata pencahari an 
didominasi oleh peternak yang 
mencapai 29,75% diikuti pe tani 
(24,92%).

Tingkat pendidikan penduduk  
sudah cukup merata, walaupun se-
bagian besar hanya berpendidikan 
SD yakni sebanyak 1.012  orang 
(44,08%), sedangkan SMP 719 
orang (31,32%), SMA 442 orang 
(19,25%) dan Perguruan Tinggi 
123 orang (5,35%). Sementara 
penduduk yang tidak bersekolah 
teridentifi kasi hanya 1 orang. Sa-
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rana pendidikan juga telah terse-
dia, khususnya untuk pendidikan 
dasar, mulai TK, SD/sederajat dan 
SLTP/sederajat. 

Dari total 1.134 KK, di terdapat 
172 KK miskin (keluarga pra se-
jahtera), sedangkan 618 KK ma-
suk kategori Keluarga Sejahtera 
I, 189 KK kategori Keluarga Se-
jahtera II, 19 KK kategori Keluarga 
Sejahtera III dan 16 KK merupa-
kan Keluarga Sejahtera III Plus. 

Potensi Ekonomi
Potensi yang dimiliki di desa 

ini, diantaranya potensi alam di 
sektor pertanian merupakan areal 
persawahan yang pada umumnya 
ditanami padi. Produksi padi tidak 
banyak hanya dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan lokal. 
Di bidang peternakan penduduk 
desa ini umumnya memelihara 
hewan berkaki empat seperti kam-
bing, domba dan sapi dengan 
skala kecil dalam artian tidak dipe-
lihara dengan pemeliharaan yang 
besar dan intersif. 

Peternakan hewan ini merupa-

kan kegiatan sampingan yang di-
lakukan petani dan bisa dikatakan 
sebagai tabungan yang sewaktu-
waktu dapat dijual apabila mem-
butuhkan uang. Peternakan lain 
adalah jenis unggas seperti ayam 
kampung yang masih dikelola se-
cara perorangan dengan kapasitas 
yang tidak besar. Produksi yang 
dihasilkan berupa telur dan da-
ging yang dipasarkan ke wilayah 
Tulung agung dan sekitarnya.

Bidang  perikanan merupakan 
perikanan air tawar yang membu-
didayakan ikan lele dan gurami. 
Jumlah penduduk yang membu-
didayakan ini juga tidak terlalu ba-
nyak.  Desa Gondang mempunyai 
ciri khas dan potensi yang menon-
jol adalah home industri pande 
besi dengan produk berbagai 
macam pisau. 

“Pisau produksi desa ini sudah 
cukup terkenal di wilayah Tulung-
agung dan pemasarannya sudah 
mencapai antar pulau seperti Bali, 
Kalimantan, Sulawesi dan bebera-
pa daerah lain di Indonesia,” kata 
Didik Bangun Nuswantoro

Keahlian pandai  besi ini, kata 
Didik, merupakan keahlian yang 
sudah turun menurun yang dite-
ruskan sampai generasi sekarang. 
Jumlah pengrajin sebanyak 350 
KK yang setiap KK mempunyai 
tenaga kerja 2-3 orang. Produk 
pisau yang dilakukan masyarakat 
dapat menopang perekonomian 
khususnya di desa Gondang. 

Peluang usaha yang didukung 
pemasaran yang hampir tidak 
mengalami masalah menyebab-
kan roda perekonomian cukup 
dinamis. Ibu-ibu rumah tangga 
juga dapat membantu suami untuk 
menambah pendapatan dengan 
bekerja menjadi buruh pande besi 
atau melakukan usaha pembuatan 
pisau sendiri.

 Bahan yang digunakan pem-
buatan pisau adalah  potongan 
baja yang didatangkan dari Sura-
baya, Jakarta atau Purwakarta. 
Bahan yang digunakan merupa-
kan barang bekas dari peti kemas. 
Sedangakan pegangan pisau 
yang terbuat dari kayu didatang-
kan dari luar desa dan merupa-
kan limbah dari kerajinan lain 
 seperti pembuat an alat-alat dapur, 
payung ataupun yang lain. Je-
nis kera jinan lain adalah kerajinan 
anyaman bambu yang dilakukan 
oleh 20 orang dan kerajinan sulak 
seba nyak 50 orang.

Aktivitas Pemberda ya-
an Ekonomi

BUMDes menerima modal 
dari pemerintah dengan tujuan 
untuk meningkatkan  pendapatan 
masyarakat sehingga dapat me-
ngangkat perekonomian khusus-
nya di desa program. Para na-
sabah yang mengakses modal 
dari berbagai macam kegiatan 
usaha. Sasaran utama pemanfaat 
dan pe nnyaluran pinjaman adalah 
Rumah Tangga Miskin Berpotensi 
(RTM-B). 
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Desa Gondang merupakan 
salah satu desa yang  mempunyai 
ciri khas sebagai sentra penghasil 
pisau dapur dan alat-alat perta-
nian. Industri ini telah berlangsung 
cukup lama dan dapat dikatakan 
secara turun temurun. Dalam 
mengembangkan usahanya me-
reka mengakses permodalan di 
berbagai lembaga keuangan yang 
salah satunya adalah BUMDes. 

“Dapat dikatakan, nasabah 
BUMDes mayoritas adalah pera-
jin pisau (pande besi), sebagian 
pertanian dan perdagangan. Se-
jak pertama didirikan UPKu telah 
melayani 175 orang nasabah yang 
tergabung dalam 35 pokmas. Pin-
jaman dapat dilakukan secara per-
orangan maupun kelompok,” kata 
Didik.

Pinjaman yang disalurkan ke-
pada masyarakat mencapai angka 
tertinggi yaituRp.10.000.000,-  dan  
terendah Rp. 500.000. Pada awal 
berdirinya UPK jumlah peminjam 
sebanyak 67 orang yang tergabung 
dalam 11 Pokmas. Pada akhir bu-
lan Mei 2014 pinjaman yang telah 
diberikan kepada masyarakat 
sebesar Rp. 296.337.500,- de-
ngan jumlah peminjam aktif se-
banyak 24 Pokmas dengan jumlah 
anggota 132 orang. 

Nasabah yang mengembalikan 
mayaoritas pada akhir bulan se-
hingga jumlah kas yang ada pada 
laporan keuangan cukup besar. 
Tetapi pada awal bulan dana lang-
sung terserap kepada masyarakat.

Keunggulan BUMDes Al-Hi-
dayah, bergerak berdasar Peraturan 

Desa Nomor : 05 Tahun 2010 dan 
Surat Keputusan Kepala Desa No-
mor : 05 / 416.11/ 2010. Selama ini, 
secara keorganisasian cukup solid, 
perangkat desa sa ngat mendukung 
sehingga setiap pinjaman diketahui 
oleh Kasun setempat.  

Penerapan simpanan wajib 
pinjam kepada nasabah sebesar 
2% pinjaman kepada nasabah 
berarti akan memberikan peluang 
kepada nasabah lain untuk meng-
akses pinjaman karena adanya 
penambahan simpanan untuk 
kemudian disalurkan lagi kepada 
calon peminjam. Simpanan wajib 
ini akan diberikan kepada nasabah 
pada saat pelunasan angsuran.
Nasabah diberi keleluasaan untuk 
melunasi angsuran sebelum jatuh 
temponya. 

Dengan bunga 1,5% yang 
keuntungannya sebagian juga 
diberikan kepada masyarakat 
merupakan salah satu keunggulan 
UPKu dibanding lembaga-lemba-
ga lain. Artinya adalah dana/keun-
tungan dari masyarakat kembali 
ke masyarakat. dan persyaratan 
yang ringan mempermudah ma-
syarakat. Proses mudah dan cepat 
dengan persyaratan ringan yang 
mengedepankan sistem kekeluar-
gaan membuat UPKu lebih mudah 
diterima di masyarakat.

Keberadaan kantor yang tidak 
jauh dari pemukiman masyara-
kat dan pusat pemerintahan ser-
ta dilengkapi bentuk bangunan 
yang permanen disertai inven-
taris perkantoran yang memadai, 
mempermudah dan memberikan 
kenyamanan dalam pelayanan ke-
pada nasabah. Dari sisi adminis-
trasi yang dikerjakan secara tera-
tur dan sistematis oleh pengurus 
serta dukungan dari nasabah yang 
mengembalikan pinjaman dengan 
lancar, sehingga dipercaya BUM-
Des dipercaya baik oleh pemerin-
tah desa sampai pusat untuk me-

Usaha anyaman bambu
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ngelola beberapa program yang 
berada di Desa Gondang. 

“Personalia pengurus yang 
merupakan pelaku usaha baik 
produksi maupun pemasaran 
secara tidak langsung dapat 
memberikan sumbangsih dalam 
meningkatan perekonomian di 
wilayahnya,” kata Didik.

Pengurus BUMDes Al-Hidayah 

sangat konsen utamanya kepada 
semua pelaku usaha yang ada di 
wilayah gondang. Dengan mayo-
ritas usaha yang dilakukan adalah 
industri pembuatan pisau, maka 
konsentrasi utama yang dilakukan 
BUMDes adalah untuk memberikan 
layanan modal yang dipergunakan 
antara lain untuk membeli bahan, 
alat dan beberapa kebutuhan yang 

mendukung usaha tersebut.
Dalam perjalanan lembaga 

timbul permasalah-permasalahan 
seperti pengembalian yang tidak 
lancar. Dalam menyelesaikan hal 
ini pengurus melakukan penan-
ganan dengan mendatangi lang-
sung pada nasabah dengan cara 
kekeluargaan. Apabila beberapa 
kali kunjungan tidak menemukan 
hasil maka akan diberi surat  peri-
ngatan. Ada pula penanganannya 
dengan cara pengurus memanfaat-
kan tenaga/barang yang dimilki oleh 
nasabah (dipekerjakan) untuk ke-
mudian  tenaga/barang itu sebagai 
gantinya dengan perjanjian yang  
tidak memberatkan kedua belah pi-
hak. 

Setiap tahun BUMDes mem-
berikan dana dari SHU untuk pem-
bangunan desa seperti perbaikan 
kantor, pembuatan rabat jalan dan 
beberapa kegi atan yang dilaku-
kan pemdes. Menjelang hari raya 
BUMDes memberikan bingkisan 
lebar an berupa gula de ngan besa-
ran setiap pinjaman Rp. 1.000.000 
diberi 1 kg berlaku kelipatannya 
kepada pokmas yang mempunyai 
nilai penembalian yang baik. Bagi 
pokmas yang mengembalikan 
angsuran dengan tertib dan lancar 
maka diberikan reward sebesar 
Rp. 50.000,- kepada ketua kelom-
pok. (may/yad)
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Evaluasi PWTAD
Bapemas Provinsi Jawa Timur mengadakan evaluasi program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat Kegiatan Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa 
(PWTAD), 18 November 2014. Evaluasi diikuti  BKAD Kota Abadi, Kec. Jrengik, Kab. 

Sampang (Desa Jrengik, Desa Kotah, Desa Jungkarang), BKAD Makmur Abadi, 
Kec. Binangun, Kab. Blitar (Desa Binangun, Desa Sukorame, Desa Birowo), BKAD 

Tirta Jaya, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso (Desa Gununganyar, Desa Jurangsapi, 
Desa Mrawan), BKAD Bina Usaha Lestari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Desa 

Sendangharjo, Desa Labuhan, Desa Brengok) dan BKAD Subur Alami, Kec. Sine, Kab. 
Ngawi (Desa Pocol, Desa Pandansari, Desa Wonosari).
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UPKu Reksogati dini-
lai mampu menye-
lenggarakan penge-
lo laan organisasi 
mau pun usaha sesuai 

dengan kaidah atau prinsip penge-
lolaan secara transparan dan akun-
tabel. “Bagi kami, informasi yang 

berkenaan dengan pengelolaan ke-
giatan atau usaha harus dapat dik-
etahui oleh masyarakat luas, agar 
semua warga memiliki peluang luas 
dalam melaksanakan kritik maupun 
pe ngawasan. Sehingga pelaksa-
naan program dapat dipertanggung-
jawabkan,” kata Ny Wilis Prihatni, 

SS MPd, Bendahara UPKu Rek-
sogati, mewakili dan Untung Edi 
Santoso (Ketua UPKu).

Ia menuturkan, UPKu  Reksogati, 
di Kelurahan Sogaten, berusaha un-
tuk selalu konsisten dalam melak-
sanakan Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) secara rutin tiap tahun guna 
menyampaikan kepada stockhold-
ers maupun stakeholders terutama 
adalah anggota Pokmas terkait kin-

UPKu Reksogati, Sogaten, Kota Madiun

Surat Keluarga Menjadi 
Jaminan bagi Permodalan Usaha

Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu), 
sebagai sebuah lembaga keuangan mikro di 

Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, 
Kota Madiun menunjukkan kegigihannya 

dalam melakukan aktivitas. Lembaga yang 
diharapkan mampu menjadi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) yang berdaya saing, 

UPKu Reksogati, kini termasuk yang berhasil. 
Setidaknya, hal itu telah dibuktikan UPKu 
Reksogati dengan meraih Juara Terbaik IX 

tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2014.
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erja pengurus dalam pengelolaan 
lembaga dan usaha selama satu 
periode akuntansi. 

Yang menarik, adanya Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) menjadi 
ajang untuk membangun kredibili-
tas lembaga sehingga masyarakat 
percaya dan yakin terhadap peran 
penting UPKu tersebut. Dengan 
kepercayaan itu, bisa diharapkan 
adanya partisipasi dan dukungan 
aktif dalam mengembangkan dan 
melestarikan keberadaan UPKu 
Reksogati.

Unit Pengelola  Keuangan 
(UPKu) Reksogati berdiri pada 
2009 merupakan lembaga keuang-
an yang didirikan melalui musy-
awarah desa (Musdes). Sebagai 
program pengentasan kemiskinan 
maka UPKu Reksogati  dalam kip-
rahnya juga selalu berpihak kepada 
Rumah Tangga Miskin dalam pelay-
anan kebutuhan mo dal usaha mau-
pun membantu kebutuhan dasar 
lainnya. “Karena pada umumnya 
Rumah Tangga Miskin mempunyai 
masalah dalam pengembangan 
usaha karena sulit mendapatkan 
akses permodalan secara mudah, 
murah dan cepat dari perbankan. 
Sehingga, keberadaan UPKu Rek-
sogati di Kelurahan Sogaten sedikit 

banyak telah berkontribusi dalam 
meme cahkan masalah permodalan 
tersebut,” kata Ny Wilis. 

Selama ini, UPKu Reksogati 
masih melayani Usaha Simpan 
Pinjam. Begitu pun, ke depan akan 
dicoba membuka kreativitas dalam 
mengembangkan usaha pada sek-
tor lain yang berbasis potensi ma-
syarakat sehingga harapannya 
mampu menjadi pioner dalam mem-
percepat pengentasan kemiskinan. 

Bagi Ny Wilis, keberhasilan yang 
sudah tercapai selama ini tidak 
mungkin bisa terwujud tanpa ada 

sikap saling percaya di masyara-
kat Kelurahan Sogaten. Karena itu 
keberhasilan tersebut harus selalu 
dijaga dan dikembangkan sehingga 
UPKu Reksogati mampu menjadi 
alat dalam menyejahterakan ma-
syarakat. “Yang penting, adalah 
prinsip kejujuran dan niat yang kuat 
dalam mengembangkan UPKu. Hal 
ini mutlak diperlukan karena kalau 
semua unsur sudah mempunyai niat 
yang sama dalam mengembangkan 
UPKu menjadi lebih baik maka di-
pastikan akan berhasil dengan baik 
dan pada akhirnya tujuan dari UPKu 
akan terwujud,” katanya.

Pada 2014, UPKu Reksogati 
mampu tampil dalam Lomba Evalu-
asi UPKu Berhasil Tingkat Jawa 
Timur dan mampu meraih juara, 
keberhasilan tersebut tak lepas dari 
kerjasama yang baik dari semua un-
sur yang ada, terutama adalah ang-
gota Pokmas peminjam yang aktif 
dalam melakukan kewjibannya. 

Awalnya pada 2009,  dengan 
modal Rp29.000.000 hingga 
berkembang menjadi Rp52.300.000 
pada saat ini. Yang unik, dalam 
melakukan proses simpan pinjam, 
di UPKu Reksogati berlaku adanya 
agunan selembar Kartu Keluarga. 
“Memang, kurang pas untuk me-

Pembinaan Pokmas.

Pengurus UPKu melayani nasabah.
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njadi jaminan. Tapi, bagi 
kami Kartu Susunan Ke-
luarga menjadi bagian untuk 
mengikat rasa saling percaya 
antara kami, pengelola UPKu 
Reksogati dengan nasabah, 
yang tak lain ya warga Ke-
luarahan kami sendiri,” tu-
turnya.

UPKU Reksogati kini 
menjadi instrumen yang 
memberikan pela yanan 
pinjaman permodalan ke-
pada Kelompok Masyarakat 
Usaha  Ekonomi Produktif 
(Pokmas UEP) yang men-
jadi harapan masyarakat. 
UPKu Reksogati berusaha 
untuk memenuhi kebutu-
han permodal an baik pada 
kelompok maupun RTM 
secara perorangan yang akan 
memulai maupun melanjutkan usa-
hanya dalam rangka peningkatan 
pendapatan (income generating). 

Menurut Ny Wilis, dalam rangka 
mengoptimalkan peran UPKu se-
bagai instrumen pemberdayaan 
usaha dan peni ngkatan kesejahte-
raan rumah tangga miskin maka 

perlu dilakukan kegiatan Pember-
dayaan UPKu.

Lalu bagaimana langkah ke 
depan agar UPKu Reksogati lebih 
berhasil dan maju? “Kami berusaha 
untuk mengembangkan kemam-
puan usaha dan peluang berusaha 
bagi RTM anggota Pokmas. Semo-
ga dengan mengembangkan usaha 
layanan sosial melalui sistem keter-

jaminan sosial bagi RTM kategori 
sangat miskin, kami turut memper-
mudah usaha masyarakat,” kat-
anya.

Selain itu, UPKu Reksogati 
berhasil menumbuhkan kemam-
puan dalam membangun sistem 
keterjaminan sosial secara mandiri 
dan berkelanjutan. Seperti ketika 
dilakukan melalui  penyisihan SHU 
maupun pendayagunaan potensi 
masyarakat Kelurahan Sogaten. 
Bahkan, Pembinaan Kelompok, 
melalui kegiatan pertemuan rutin, 
kunjungan langsung, bimbingan 

Profi l UPKuProfi l UPKu
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Pengurus UPKu melayani nasabah.
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Irah, pengerajin gula kelapa, 
bermimpi anak-anaknya bisa 
bersekolah tinggi. Dengan 
pendapatan minim Irah mem-
bangun mimpi mulia. Bersa-

ma ratusan petani kelapa di Desa 
Wora-wari, Kec. Kebonagung, 
Pacitan, yang menggantungkan 
hidupnya pada pembuatan gula 
merah, Irah secara perlahan bela-
jar tentang sebuah perubahan me-
lalui pendampingan oleh Masyara-
kat Mandiri (MM) Dompet Dhuafa. 
Mereka belajar tentang mutu, jenis 
produk kelapa dan juga tentang 
pengembangan pasar. Pendam-
pingan yang dilakukan oleh MM 
ini adalah salah satu bentuk cara 

mengoptimalkan penggunaan 
dana zakat, infak dan sedekah.

Nabi Muhammad SAW per-
nah memberikan sedekah ke-
pada seorang fakir sebanyak dua 
dirham, sambil mernberi anjuran 
agar mempergunakan uang itu 
satu dirham untuk makan dan 
satu dirham lagi untuk membeli 
kampak dan bekerja dengan kam-
pak itu. Lima belas hari kemudian 
orang ini datang lagi kepada Nabi 
SAW dan menyampaikan bah-
wa ia telah bekerja dan berhasil 
mendapat sepuluh dirham. Dari 
kisah tersebut dapat dipetik bah-
wa pemberian zakat tidak sekadar 
sampai pada fakir, sunnah Nabi 

menyarankan agar zakat dapat 
membebaskan seorang fakir dari 
kefakirannya. Di samping itu zakat 
tidak hanya menjadi urusan indivi-
du seorang muslim. Bukan bagian 
dari ibadah semata. Namun zakat 
adalah solusi untuk persoalan ma-
syarakat baik secara sosial mau-
pun ekonomi. Potensi zakat yang 
sangat besar (sebuah versi mem-
perkirakan Rp 19 Triliyun/tahun) 
bisa dijadikan dasar untuk mem-
bangun ekonomi umat.

Pendayagunaan zakat dapat 
didefi nisikan sebagai upaya pem-
berdayaan penerima zakat (mus-
tahik) sebagai sasaran dengan 
memproduktifkan dana zakat. Al-

Pelajaran Berharga Pemberdayaan 
Masyarakat dengan Zakat di Pacitan

Oleh: A. Robi
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Qur’an menyebutkan bahwa pe-
nerima zakat ada delapan asnaf 
(fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, 
ghorimin, ibnu sabil, dan fi sabi-
lillah). Namun dalam penyaluran-
nya lembaga penyalur zakat harus 
mampu melakukan inovasi agar 
zakat bisa lebih berdaya guna. 
Inovasi ini penting supaya dana 
yang dihimpun memiliki daya man-
faat (mustahik bisa mandiri) serta 
dampak yang luas dan jangka 
panjang (mustahik bisa menjadi 
muzaki).

Salah satu contoh pendaya-
gunaan zakat yang dilakukan MM 
adalah program dampingan di 
desa Wora-wari dan Mantren, Kec. 
Kebonagung Kabupaten Pacitan. 
Dua desa yang warganya meng-
gantungkan mata penghidupan 
sebagai petani kelapa. Pendam-
pingan bertujuan meningkatkan 
keberdayaan para petani kelapa 
dan menjadi sebuah kerja cerdas 
untuk perubahan agar ada pe-
ningkatan pendapatan keluarga. 
Pendampingan yang merupakan 
inti dari proses pemberdayaan 
juga berupaya mengajak petani 
memiliki posisi tawar atau mere-
ka bisa mengembangkan pasar 
sendiri. Mitra dampingan di dua 
desa tersebut terdiri dari 21 Ke-

lompok Mandiri (218 kepala kelu-
arga), tergabung 8 induk di mana 
83% anggota adalah perempuan, 
dan 17% laki-laki.

Untuk mendukung peningka-
tan volume produksi gula merah 
dan turunannya kini telah dirintis 
sebuah home industry bersama, 
Griya Industri Gula Kelapa di Desa 
Mantren. Sebuah griya untuk 
mendukung kerja keras dan kerja 
mulia para pengerajin gula kelapa. 
Selama ini mereka telah membuk-
tikan diri mampu menyuplai pabrik 
kecap di Solo dan pedagang mau-
pun industri rumah tangga jenang 
di beberapa daerah luar Pacitan. 
Saat ini Industri Griya Gula Kelapa 
ISM Manggar Sari makin berkem-
bang sehingga produksi bisa men-
capai lebih dari 3 ton per minggu. 
Selain itu usaha yang dimiliki tidak 
hanya jual beli gula kelapa, na-
mun juga telah ada 2 unit warung, 
usaha penggemukan sapi, usaha 
kerupuk kerecek dan usaha jual 
beli cengkeh. Sesuatu yang cukup
menggembirakan bila dibanding-
kan dengan kondisi awal, tanpa 
organisasi lokal.

Banyak perubahan yang dapat 
dilihat dari pemberdayaan yang 
telah dilakukan di Wora-wari dan 
Mantren, selain peningkatan 

pendapatan. Kalau dulu dalam 
sistem produksi dan penjualan se-
tiap rumah tangga membuat gula 
kelapa dan memasarkan secara 
sendiri-sendiri maka setelah ada-
nya program selain usaha indi-
vidual mereka juga memiliki usaha 
bersama dalam bentuk Koperasi 
ISM Manggar Sari berbadan hu-
kum. Selain itu harga jual produk 
yang dulu rendah (kurang dari Rp 
3.000/kg) menjadi lebih stabil dan 
tinggi (diatas Rp 4.000,- bahkan 
Rp 6.500/kg). Hal ini juga didu-
kung oleh semakin membaiknya 
kualitas gula merah Pacitan (be-
bas ‘sampah’ serta cetakan se-
ragam. Tak pernah terbayangkan 
sebelumnya saat ini telah terkum-
pul tabungan mitra dampingan 
senilai Rp 28.922.950,- dan infak 
sebesar Rp 1.407.450,- yang pe-
runtukannya untuk kegiatan sosial 
atau membantu mitra lain.

MM menerapkan pola pember-
dayaan berkelanjutan yaitu de-
ngan melakukan pendampingan 
teknis dan penguatan kepedulian 
multistakeholder (baik pemerintah 
daerah maupun korporat/swasta) 
dalam penanggulangan kemiski-
nan. Dalam pendampingan  teknis 
MM memfasilitasi peningkat-
an kemampuan SDM lokal dan 
memfasilitasi penguatan lembaga 
lokal. Diharapkan setelah lepas 
damping an masyarakat mam-
pu mengakses dana APBD dari 
pemerintah daerah dan dana CSR 
dari korporat/swasta.

Kalau dulu hanya tengkulak atau 
bakul yang banyak menikmati hasil 
dari petani kelapa, namun setelah 
program pendampingan maka kela-
pa dan gula kelapa Pacitan menjadi 
terkenal dan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sana. 
Dan Irah dan warga Wora-wari dan 
Mantren lainnya pun mulai mera-
sakan manisnya gula kelapa berkat 
zakat. (*)
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Sebanyak 16 desa di wilayah Kabupaten 
Malang, Jawa Timur, masih masuk kate gori 
tertinggal, bahkan ada satu desa yang ma-
suk kategori sangat tertinggal, yakni Desa 

Sumberpetung, Kecamatan Kalipare.
Bupati Malang, Rendra Kresna di Malang, Selasa, 

berjanji, tahun depan seluruh desa tertinggal yang 
ada di wilayahnya harus sudah terentaskan dari ke-
miskinan dan ketertinggalannya. Berbagai program, 
termasuk sambang desa yang dilakukannya setiap 
akhir pekan diharapkan mampu mewujudkan target 
pengentasan desa tertinggal tersebut pada tahun 
2015.

“Kalau melihat kondisi pada awal pemerintahan 
saya (2010), saat ini sudah jauh lebih baik karena 
saat itu masih ada 121 desa tertinggal dan sekarang 
hanya tinggal 15 desa saja dan satu di antaranya san-
gat tertinggal,” kata Rendra.

Ia mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi 
penilian dan kriteria suatu desa tersebut dikatakan 
tertinggal, di antaranya adalah fasilitas kesehatan, 
pendidikan, lapangan pekerjaan, ketersediaan sarana 
air bersih, komuniaksi serta aksesibilitas, seperti pa-
sar desa dan pertokoan yang sulit dijangkau masyara-
kat karena lokasinya sangat jauh dan akses jalannya 
makadam, bahkan jalan setapak.

Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) terkait harus punya pro-
gram yang berkaitan dengan pembangunan fi sik di 
desa-desa tertinggal itu, bahkan programnya harus 
lebih banyak ketimbang desa lainnya yang tidak ma-
suk dalam kategori desa tertinggal.

Selain program-program dari SKPD, katanya, 
Pemkab Malang juga menggandeng TNI, yakni Kodim 
0818 Kabupaten Malang yang direalisasikan dalam 
program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Kegiatan TMMD 
di desa tersebut adalah membangun jalan di empat 
titik dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari pos 
Dinas Bina Marga.

“Saya optimistis dengan berbagai program yang 
dilakukan pemkab sepanjang satu tahun ke depan, 
ke-15 desa tertinggal ini pada 2015 nanti bisa teren-
taskan dan menjadi desa maju seperti desa lainnya, 

bahkan memiliki produk unggulan yang bisa dijadikan 
penyangga perekonomian masyarakat setempat,” te-
gas Rendra.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Kabupaten Malang, A.R Firdaus, me-
ngatakan, sebagian besar desa tertinggal ada di 
wilayah terpencil dengan letak geografi s yang dikel-
ilingi perbukitan, seperti Desa Dawuhan dan Desa 
Sumber Rejo di Kecamatan Poncokusumo.

Menurut Firdaus, pihaknya melakukan evalu-
asi seluruh desa tertinggal setiap enam bulan sekali. 
Pada evaluasi terbaru (Senin, 13/10) masih ada 16 
desa tertinggal dan satu desa diantaranya sangat ter-
tinggal.

Desa tertinggal itu adalah Desa Purwodadi (Dono-
mulyo), Desa Kepatihan (Tirtoyudho), Desa Ka-
liasri (Kalipare), Desa Dawuhan (Poncokusumo), 
Desa Pandansari (Ngantang), Desa Jombok (Ngan-
tang), Desa Putukrejo (Kalipare), Desa Sumber-
kerto (Pagak), Desa Gajahrejo (Gedangan), Desa 
Sumberejo (Poncokusumo), Desa Kidal (Tumpang), 
Desa Tegalrejo (Sumbermanjing Wetan), Desa Sido 
Luhur (Lawang), Desa Srigonco (Bantur), Desa Taji 
(Jabung), dan satu desa sangat tertinggal, yaitu Desa 
Sumberpetung (Kecamatan Kalipare).

“Kami berupaya memberikan perhatian lebih pada 
desa tertinggal tersebut, namun kami juga membutuh-
kan dukungan dari masyarakat untuk bekerja sama 
untuk menjalankan program pemerintah,” ujarnya. **

16 Desa di Kabupaten Malang 
Masuk Kategori Tertinggal

Salah satu kondisi rumah tinggal masyarakat miskin di Malang
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Hingga 3 November 2014, 
penyaluran beras untuk 
warga miskin di Jawa 
Timur sudah mencapai 

lebih dari 98,5 persen. Selain itu, 
hingga kini sudah ada 14 kabupa-
ten/kota yang sudah selesai menya-
lurkan raskin ke seluruh warganya 
sesuai pagu.

Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur, H Akhmad Sukardi di 
hadapan Tim Nasional Percepatan 
Pe nanggulangan Kemiskinan (TN-
P2K) di Surabaya, Senin (17/11) me-
lalui siaran pers Humas Setdaprov 
mengatakan, 14 kabupaten/kota 
yang sudah selesai menyalurkan 
raskin ke seluruh warganya sesuai 
pagu,yakni Magetan,  Lamongan, 
Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, 
 Blitar, Jember, Ponorogo, Pacitan, 
Bondowoso dan Situbondo. Lain-
nya adalah Kota Mojokerto, Kediri 
dan Blitar. Kabupaten Kediri bah-
kan telah mendapatkan anugerah 
Raskin Award 2014 dalam pelaksa-
naan program raskin.

Menurut Sukardi, pagu raskin 
Kab/Kota se-Jatim pada tahun 

2014 sebanyak 514.344.420 kg 
dengan jumlah penerima berjumlah 
2.857.469 RTSM. Jumlah terse-
but didistribusikan di 8.506 desa/
kelurah an di Jatim.

Karena itu, bila Jawa Timur tepat-
nya Kota Surabaya ditunjuk menjadi 
pilot project sistem pengelolaan pen-
gaduan program raskin, pihaknya 
siap mendukung keputusan TNP2K 
tersebut. Apalagi, Pemkot Surabaya 
telah menerapkan sistem penga-
duan masyarakat yang terintegrasi 
dengan nama “Sapa Warga”, dima-
na setiap warga kota bisa mengak-
ses keluhan melalui berbagai media, 
semisal telepon, telepon seluler, dan 
juga media sosial. Ia juga berharap, 
setelah diujicoba di Surabaya, 
nantinya bisa diintegrasikan dengan 
seluruh Kab/Kota se-Jatim. 

“Kota Surabaya harus memper-
siapkan diri karena ditunjuk menjadi 

Pilot Project ini. Siapkan perangkat 
komputer yang mumpuni, akses ja-
ringan dan konektivitas. Jika perlu 
minta dukungan kepada Dinas Info-
kom untuk menyukseskan program 
ini,” imbuhnya.

Ketua TNP2K, Endang, me-
ngatakan, tujuan kunjungannya ke 
Jatim yakni memohon dukungan 
agar program pengelolaan penga-
duan raskin bisa terlaksana dengan 
baik. “Kami akan membuat website 
pengaduan secara terintegrasi dan 
berjenjang dengan seluruh daerah 
di Indonesia. Tahun 2018, semoga 
dapat terkoneksi dengan wilayah di 
Indonesia, agar masyarakat yang 
ingin melaporkan pengaduan bisa 
tertampung aspirasinya,” imbuhnya. 
Ia menjelaskan, dipilihnya Jatim, 
khususnya Kota Surabaya karena 
sudah maju secara teknologi mau-
pun pelaksanaan program raskin.. **

Penyaluran Raskin 
di Jatim Capai 98,5 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumpul-
kan seluruh kepala desa di kabupten/kota. 
Upaya mempertemukan kades bertujuan 
untuk mempersatukan persepsi dan pan-

dangan dalam upaya percepatan pembangunan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf 

pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola 
Pemerintahan Desa di Islamic Center Surabaya, 
Jumat (7/11) melalui siaran pers Humas Setdaprov 
mengatakan, dengan diberlakukannya Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan 
kades dapat mengimplementasikan secara bertahap 
pada 2015, sehingga dapat mewujudkan desa yang 
mandiri, sejahtera, dan partisipatoris melalui tata ke-
lola desa yang profesional, transparan, dan akunta-
bel.

“Intinya, dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 
2014, pemprov menginginkan agar kepala desa se-
bagai pelaksana UU dapat mengelola pemerintahan, 
aset desa sekaligus APBD Desa dengan benar se-
suai dengan program dan perencanaan,” paparnya.

Dengan diberlakukannya UU No 6, desa akan 
mendapatkan kuncuran dana untuk pembangunan 
sebesar 10 persen dari APBN yang bila dirata-rata 
setiap desa se Indonesia akan mendapatkan dana 
pembangunan sekitar Rp 1 miliar.

Namun demikian, terdapat tantangan utama yang 
menyertai implementasi UU tersebut, yaitu alokasi 
anggaran dan kewenangannya bertambah besar. 
Karena bagaimanapun anggaran dan kewenangan 
yang dimilikinya tidak serta-merta membuat masyara-
kat sejahtera. Justru sebaliknya, apabila tidak dike-
lola dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai 
masalah diantaranya korupsi, kesenjangan ekonomi 
dan kemiskinan, hilangnya modal sosial dan konfl ik 
kekerasan sosial.

Dengan adanya sosialisasi diharapkan persoal an 
tata kelola pemerintahan, akuntasi dan pertangung-
jawaban keuangan desa seiring dengan tersedianya 
dana yang besar, tidak akan terjadi mal-administrasi 
dan tindak pidana korupsi. “Seluruh kepala desa di 
masa yang akan datang harus mampu mengelola 
kewenangan yang dibebankan sesuai dengan per-
aturan yang ada, sehingga mereka akan selamat dan 
tidak menanggung beban pidana dikemudian hari,” 
jelasnya.**

Satukan Persepsi 
Percepatan Pembangunan
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Bangunan Penampung 
Air Hujan (PAH) adalah 
solusi yang bisa dita-
warkan untuk menyele-

saikan masalah krisis air bersih 
yang melanda kebanyakan kota 
besar di Indonesia. Sebenarnya 
cara ini bukanlah solusi baru yang 
pernah ditawarkan pada waktu 
sebelumnya. Cara ini banyak di-
gunakan pada daerah pedesaan 
yang belum memiliki teknologi me-
sin pompa air untuk mengambil air 
tanah dan masih menggunakan 
sumur sebagai sumber penyedia 
air bersih. Pada dasarnya, PAH 
menampung air hujan yang turun 
sehingga air yang terkumpul di-
tampung dalam satu wadah. Air 
yang sudah ditampung ini dike-
lola sedemikian rupa sehingga 
bisa digunakan untuk keperluan 
mandi, cuci baju, atau air baku mi-
num oleh kebanyakan masyrakat 
pedesaan. Wadah penampungan 
biasanya terletak tidak jauh dari 
rumah karena air hujan yang di-
tampung sebenarnya merupakan 
air yang dikumpulkan  dari gen-
teng rumah. Dari genteng rumah, 
air hujan dialirkan menuju tempat 
penampungan melalui pipa seperti 
gambar dibawah ini.

Namun, sistem PAH memiliki 
3 jenis yakni PAH tradisional, PAH 
Semi Rasional, dan PAH Rasional.  
PAH tradisional dibangun secara 
sederhana dan murah biaya. PAH 
jenis ini memiliki volem air yang 
kecil bahkan tidak cukup untuk me-
menuhi kebutuhan air skala rumah 
tangga dalam setahu. Hal ini karena 

pada sistem PAH tradisional talang 
air tidak dipasang di seluruh atap 
rumah. Sementara PAH Semi Ra-
sioanal memiliki volume yang lebih 
besar daripada PAH tradisional. 
PAH Rasional memiliki volume ter-
besar dibandingkan dengan jenis 
PAH lainnya. PAH jenisini pun me-
miliki desain yang optimal dalam 
menampung volume air.

Sistem PAH Rasional meru-
pakan jenis PAH yang paling co-
cok untuk diimplementasikan di 
daerah perkotaan. PAH bisa men-
jadi sumber cadangan air bagi 
perumahan, perkantoran, industri 
bahkan perhotelan di saat musim 

kemarau melanda dan air PDAM 
mulai mengalami pengurangan 
kapasitas akibat mengeringnya 
sumber air PDAM. Dengan sistem 
PAH, air hujan yang turun tidak 
akan hilang dan terbuang be-
gitu saja. Bahkan sektor komersil 
dan industri yang menggunakan 
sistem PAH bisa melakukan peng-
hematan biaya operasioanl pump 
jet saat musim hujan tiba.

Pada operasinya, PAH ter-
utama pada bak pemasukan air 
harus dibersihkan secara perio-
dik, minimal 1 tahun sekali. Hal 
ini karena air hujan yang me-
ngandung kotoran paling banyak 

Penampung Air Hujan (PAH) 

Solusi Efektif dan Sederhana 
untuk Menghadapi Krisis 

Air Baku Bersih
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pertama kali menuju bak pema-
sukan air sehingga kotoran paling 
banyak terdapat pada bak penam-
pungan air. Untuk bak lainnya, cu-
kup dibersihakn minimal 10 tahun 
sekali.

Pada umumnya PAH memiliki 
4 bagian utama yakni bak pema-
sukan air dari talang, bak akuifer 
buatan , bak penampungan air, 
dan bak pengambilan air.

Bak Pemasukan Air 
dari Talang

Atap merupakan media untuk 
menangkap air hujan yang turun. 
Air hujan ini lalu dialirkan melalui 
talang atau pipa pvc atau sejenis-
nya menuju bangunan PAH. 
Pada tahap ini, air hujan akan dit-
ampung pada bak pemasukan air. 
Bak pemasukan ini dibagi menjadi 
beberapa partisi yang berisi ber-
bagai macam media sebagai fi lter 
atau pembersih dan penjernih air 
hujan dari berbagai macam ko-
toran. Partisi ini disebut sebagai 

bak akuifer buatan.

Bak Akuifer Buatan
Pada bak ini, terdapat 7 partisi 

yang berisi media berbeda-beda 
yakni ijuk, pasir, kerikil, arang, 
batubata merah, kerikil yang di-
campur dengan batu gamping dan 
pasir. Partisi pertama berisi ijuk 
atau serabut kelapa. Air hujan dari 
talang pertama kali akan masuk ke 
partisi ini. Pada partisi ini kotoran 
yang berukuran cukup besar akan 
disaring melalui ijuk. Sementara 
itu, air akan mengalir menuju par-
tisi selanjutnya yang berisi pasir. 
Pasir berfungsi untuk menyaring 
kotoran yang lebih kecil. Begitu-
pun selanjutnya aliran air hingga 
air sampai pada partisi ke tujuh 
yang berisi pasir. Setelah melewati 
partisi terakhir, air akan ditampung 
di bak penampungan.

Bak Penampungan Air
Bak ini memiliki ukuran paling 

besar dibandingkan dengan bak-

bak lainnya padasistem PAH. Bak 
ini berisi air hujan yang sebelum-
nya telah disaring pada partisi bak 
akuifer buatan. Air hujan yang di-
tampung pada bak ini telah bersih 
dari segala macam kotoran yang 
terbawa. Besar-kecilnya kapasitas 
atau volume PAH tergantung dari 
ukuran dari bak penampungan.

Bak Pengambilan Air
Bak ini merupakan tempat untuk 

pengambilan air. Untuk bak pema-
sukan air dari talang dan bak akui-
fer buatan semua bagian tertutup 
rapat untuk menghindari adanya 
kotoran yang masuk. Namun pada 
bak penampungan air dan bak pe-
ngambilan air terdapat lubang. Un-
tuk bak  penampungan air, lubang 
digunakan sebagai sirkulasi udara 
yang masuk ke dalam bak  saat air 
di dalam bak dipompa menuju ke-
luar. Jika lubang ini tidak ada, maka 
air tidak akan bisa di pompa. Pada 
bak pengambilan air,lubang ber-
fungsi sebagai pipa pompa air.**
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Buat to-do-list
Jika Anda mengawali hari dengan membuat jad-

wal atau to-do-list maka hari Anda akan lebih teratur. 
Tidak akan ada waktu yang terbuang percuma kare-
na memikirkan hal yang akan dikerjakan selanjutnya 
karena kurangnya perencanaan. Ini akan membuat 
Anda lebih cepat pulang ke rumah dan bertemu de-
ngan keluarga Anda.

Keseimbangan
Ini yang harus Anda pastikan. Ciptakan keseim-

bangan di semua aspek kehidupan Anda. Jangan 

sampai waktu Anda bisa terbuang percuma dan juga 
berat sebelah. Beri porsi yang sama pada setiap ke-
butuhan Anda.

Laku Hobi Anda
Ikuti kata hati Anda. Pekerjaan memang penting 

namun memuaskan keinginan hati adalah yang ter-
penting. Jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk 
mengerjakan semua passion Anda. Ini akan meng-
hindarkan Anda dari stres.

Jangan Takut Katakan Tidak
Jangan pernah takut untuk menolak sesuatu jika 

memang Anda keberatan dan tidak sanggup menger-
jakannya Ladies. Jika Anda tidak berani menolak 
maka Anda akan terjajah dan merasa tersiksa dengan 
hal-hal yang kurang berkenan.

Relaksasi
Ini point terpenting. Anda harus selalu meluangkan 

waktu untuk membuat pikiran dan juga tubuh terasa 
lebih sehat dan segar. Lakukan relaksasi atau liburan. 
Ini jelas akan menciptakan suatu keseimbangan 
dalam kehidupan Anda.

Tips Menyeimbangkan Karir 
dan Kehidupan Pribadi

Sebuah kesuksesan bisa dibilang adalah 
ketika Anda berhasil menyeimbangkan 
kehidupan pribadi dengan karir Anda. Ini 
dalam artian bahwa tidak ada yang berat 
sebelah. Semuanya bisa dilakukan secara 
seimbang tanpa harus menyita salah satu 

waktu. Lalu bagaimanakah kiatnya?
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Bencana banjir biasa diakibatkan oleh Bencana banjir biasa diakibatkan oleh 
meluapnya air laut atau sungai yang meluapnya air laut atau sungai yang 

disebabkan curah hujan yang sangat tinggi. disebabkan curah hujan yang sangat tinggi. 
Ternyata bukan hanya Jakarta saja yang sering Ternyata bukan hanya Jakarta saja yang sering 
mengalami bencana banjir, negara-negara lain mengalami bencana banjir, negara-negara lain 

pun sering mengalamai bencana banjir. Nah pun sering mengalamai bencana banjir. Nah 
berikut ini ada beberapa bencana banjir besar berikut ini ada beberapa bencana banjir besar 

di dunia yang dialmai beberapa negara di di dunia yang dialmai beberapa negara di 
tahun 2012.tahun 2012.

Banjir Nigeria
Banjir pada Juli 2012 lalu dan menimbulkan banjir yang 

terburuk dalam 80 tahun terakhir. Menurut LSM Oxfam seki-
tar 500 ribu orang harus mengungsi, dan diperkirakan sekitar 
137 orang tewas terhanyut. Hujan di Nigeria yang sangat ker-
ing memang dibutuhkan, namun hujan yang sangat lebat ini 
menenggelamkan areal lahan pertanian sebanyak 7 ribu hek-
tar. Tak hanya itu, hewan-hewan buas, termasuk buaya, ular 
hingga kuda nil pun hanyut ke perumahan warga.

5 Bencana 5 Bencana 
Banjir BesarBanjir Besar
di Duniadi Dunia
Banjir China

Banjir China Beijing dilanda 
banjir pada 22 Juli 2012 lalu kare-
na curah hujan yang sangat tinggi, 
460 mm dalam satu hari. Hujan ini 
dinilai terbesar selama 6 dekade. Di 
Bandara Internasional Beijing, 80 
ribu orang tertahan setelah Beijing 
dilanda banjir. 500 Penerbangan di-
batalkan. Pemerintah Beijing meng-
ingatkan warganya agar bersiap 
untuk cuaca dan kondisi yang lebih 
buruk. Banjir ini telah membuat 
8.200 rumah rusak, 57 ribu warga 
mengungsi dan berdampak pada 
1,6 juta orang lainnya, 79 orang 
tewas terhanyut dan kerugian US$ 
1,6 miliar.
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Banjir Rusia
Banjir di Rusia terjadi pada Juli 2012 

lalu. Wilayah terparah terjadi di Krasno-
dar Krai, dekat Laut Mati. Banjir terjadi 
karena curah hujan yang sangat tinggi. 
Bayangkan, curah hujan untuk 5 bulan 
turun dalam sehari. Banjir menggena-
ngi rumah-rumah warga pada pukul 2 
dini hari saat warga tidur. Ketinggian 
air mencapai 7 meter dan menelan 150 
korban jiwa dan 57 ribu jiwa lainnya 
menjadi pengungsi. Tidak ada bencana 
seperti ini dalam 70 tahun terakhir, kata 
Gubernur Krasnodar Krai, Alexander 
Tkachyov.

Banjir Myanmar
Pada Agustus 2012 lalu, Myanmar 

dilanda banjir karena musim hujan 
deras. Sungai Irrawaddy meluap me-
nyebabkan banjir, membuat 85 ribu 
warga mengungsi, 219 tempat pen-
gungsian sementara disiapkan. Banjir 
ini berimbas pada kegiatan separuh 
negara Myanmar, kata Direktur Op-
erasi LSM Save The Children, Denis 
De Poerck. Ratusan hektar sawah ter-
genang sehingga warga kekurangan 
bahan pangan. Infrastruktur rel, jalan 
dan jembatan hancur. Sementara tim 
kebencanaan darurat mengatakan 
banjir ini yang terbesar sejak tahun 
2004 lalu.

Banjir Italia
Venesia, kota air yang terkenal di dunia itu dilanda ban-

jir pada awal November 2012. Ini bahkan merupakan banjir 
terburuk di kota Italia itu sepanjang 2 tahun terakhir. Akibat 
banjir ini, para wisatawan terpaksa mengenakan tas plastik 
di kaki mereka agar tidak basah akibat air banjir. Ketinggian 
air Laut Adriatic dilaporkan meluap hingga 1,4 meter di atas 
level normal. Ketinggian ini tercatat sebagai yang tertinggi 
dalam 2 tahun terakhir. Akibatnya, air laut pun meluap ke se-
jumlah laguna dan jalanan. Bahkan hingga menggenangi St. 
Mark’s Square yang terletak di tengah-tengah kota Venesia. 
Venesia diterjang banjir saat hujan lebat turun pada Senin, 
12 November waktu setempat selama berjam-jam. Banjir 
ini menyebabkan sekitar 200 warga dievakuasi. Sedangkan 
warga setempat memilih mengenakan sepatu boot karet anti 
air. Toko-toko, rumah-rumah dan istana-istana bersejarah di 
Venesia pun terendam banjir. Bahkan ketinggian air di sejum-
lah lokasi di Venesia mencapai 5 kaki. Ini merupakan level 
tertinggi keenam sejak pencatatan dimulai pada tahun 1872.
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32 Edisi Oktober 2014

Kecemasan apabila ti-
dak suskes dalam karir 
cu kup membayang-
bayangi mereka. Jika 

ditelusuri lebih jauh, sebanyak 
16,9 persen dari 220 perempuan 
yang disurvey mengaku bahwa 
berhasil di sektor publik adalah 
segalanya bagi mereka. Memang, 
bukan angka yang fantastis, teta-
pi menunjukkan adanya indikasi 
bahwa karir telah menjadi salah 
satu salah satu tolok ukur kesuk-
sesan bagi perempuan di Indo-
nesia. Lalu bagaimana dengan 
keseimbangan antara karir dan 
keluarga?

Secara kodrati perempuan 
yang telah menikah dan mem-
punyai anak bertugas mengasuh 
anak, mengurus keluarga terma-
suk mengurus suami. Bahkan, 
sejak jaman prasejarah, kegiatan 
“meramu” (= memasak dan tinggal 
di rumah) adalah urusan perem-
puan; sedang “berburu” (= beker-
ja) merupakan urusan laki-laki. 
Banyak pandangan yang men-

gatakan bahwa, percuma saja 
perempuan berhasil dalam karir 
jika keluarganya berantakan. Oleh 
karena itu, tolok ukur ke suksesan 
bagi perempuan masa kini adalah 
apabila keberhasilan memba-
ngun karir dibarengi de ngan ke-
suksesan mengelola rumah tang-
ganya.

Pengaruh budaya dan tradisi 
ketimuran menjadikan perem-
puan-perempuan Indonesia mam-
pu berperan menjalankan tugas 
ganda (bahkan majemuk dan “mul-
titasking”), baik sebagai ibu rumah 
tangga dalam fungsi pengasuhan 
anak dan keluarga di sektor do-
mestik sekaligus sebagai wanita 
pekerja yang sejajar dengan laki-
laki di sektor publik. Perempuan 
secara kodrat telah dilengkapi 
dengan kekuatan-kekuatan yang 

tidak dimiliki laki-laki, sekalipun 
dalam kehidupan rumah tangga 
pada umunya seorang lelaki me-
miliki peran lebih tinggi.

Mendefi nisikan kesuksesan 
bagi perempuan Indonesia masa 
kini khususnya yang sudah me-
nikah, tidaklah mudah. Namun 
demikian, paling tidak emansipasi 
bagi perempuan tidak lagi dimak-
nai sebagai ‘keinginan perempuan 
untuk sederajat dengan laki-laki’, 
tetapi lebih ke arah kebebasan 
untuk memilih jalan hidup. Karena 
dalam proses menentukan jalan 
hidupnya tersebut perempuan 
menggunakan otaknya untuk ber-
pikir, maka perempuan juga harus 
bertanggung jawab atas pilihan-
nya.

Secara kodrati, perempuan 
mempunyai tugas melahirkan 

“Karir” menempati 10 
besar kekhawatiran 
perempuan dalam 

kehidupannya, khususnya 
bagi perempuan bekerja. 
Hal ini diungkapklan oleh 

sekitar 7,7 persen dari 
1.301 perempuan yang 
disurvey oleh MarkPlus 

Insight pertengahan 
tahun 2010 yang lalu.
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anak, dan secara budaya perem-
puan mempunyai tugas mengasuh 
anak. Kodrat adalah sesuatu yang 
diberikan Tuhan tanpa bisa ditolak 
lagi, sementara budaya mengasuh 
anak apalagi tunduk kepada laki-
laki adalah merupakan ”pilihan”, 
bukan kodrat.

Ketika memasuki jenjang 
perkawinan, banyak kepentingan 
perempuan yang kemudian sa-
ling berbenturan karena semua 
tampak menjadi begitu kompleks. 
Konfl ik batin terjadi saat seorang 
perempuan ”dituntut” menjadi ibu 
yang bertanggung jawab atas ke-
beradaan anak dan tetap utuhnya 
rumah tangga, tetapi di sisi lain 
mereka dihadapkan pada keingin-
an untuk meraih kemajuan dari ba-
lik dunia kerja. Kondisi ini memun-
culkan dilema yang bisa menjadi 
perangkap bagi perempuan. Me-
reka kemudian seolah-olah harus 
memilih salah satu: keluarga atau 
karir?

Pada dasarnya, hal terpen-
ting adalah menyingkirkan dilema 
antara ”mana yang lebih penting, 
keluarga atau karir?”. Di sini se-

harusnya bisa dijawab dengan 
bagaimana setiap perempuan me-
mandang nilai sebuah kebahagia-
an dalam hidupnya. Ada kelompok 
perempuan yang merasa bahagia 
apabila bisa menemani anaknya 
sepanjang waktu dan melihat anak-
anak tumbuh didampingi seorang 
ibu yang dapat membimbingnya. 
Rasa bahagia seorang perempuan 
kelompok ini akan benar-benar 
terasa bila dapat memenuhi per-
annya se bagai ibu. Di lain pihak, 
ada kelompok perempuan yang 
berpendapat tak perlu harus me-
ninggalkan dunia kerja sepanjang 
keluarga dan anak-anak dapat 
menerima hal tersebut. Kelompok 
ini berpendapat bahwa harus ada 
usaha untuk memenuhi keinginan 
agar dua unsur penting dalam 
hidup perempuan yang telah be-
rumah tangga itu berjalan harmon-
is. Terlepas dari hal tersebut, pada 
dasarnya apa pun keputusan yang 
diambil perempuan, sama-sama 
mempunya konsekuensi.

Peran majemuk perempuan 
menuntut keikutsertaan perem-
puan pada proses pengambilan 

keputusan, tidak hanya di sektor 
domestik saja tetapi juga masuk 
ke ranah publik. Peran majemuk 
perempuan merupakan perilaku 
dan tindakan sosial yang diharap-
kan dapat menciptakan stabilitas 
dan harmoni dalam keluarga.

Saat ini kemandirian fi nansial 
menjadi salah satu obsesi banyak 
perempuan di kota besar. Suk-
ses berkarir sekaligus mengurus 
rumah tangga menjadi idealisme 
mereka. Perempuan bahkan 
merasa butuh diyakinkan bahwa 
mereka sanggup menjalankan 
berbagai profesinya di luar rumah 
sekaligus menjadi ibu rumah tang-
ga yang baik.

Dukungan dunia kerja pada 
perempuan pekerja juga sema-
kin meningkat dengan munculnya 
perbaikan susasana kerja melalui 
penyediaan sarana khusus bagi 
perempuan yang memiliki anak, 
misalnya tempat penitipan anak. 
Masuknya perempuan ke sektor 
publik maupun maraknya laki-laki 
yang mulai merambah sektor do-
mestik akibat munculnya sikap 
tenggang rasa di kalangan laki-
laki untuk meringankan pekerjaan 
isterinya telah memberikan im-
plikasi yang cukup menguntung-
kan bagi kalangan pemasar. Jika 
kita berjalan-jalan di pusat perbe-
lanjaan, sudah tidak asing lagi kita 
temukan pria yang rela menggen-
dong bayinya sementara si isteri 
asyik berbelanja. Gendongan bayi 
yang dirancang untuk dibawa oleh 
ayah dan kereta bayi dengan pe-
gangan dan roda yang disesuai-
kan dengan ketinggian badan si 
ayah paling tidak merupakan con-
toh kecil dari gejala tersebut. Be-
lum lagi banyaknya laki-laki yang 
kemudian menyukai kesibukan di 
dapur sementara si isteri memilih 
melakukan pekerjaan maskulin 
tanpa kehilangan sisi femininnya. 
(***)
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Bersihkan lidahBersihkan lidah

Lidah merupakan bagian dari mulut 
yang sering luput dari perhatian.  Ketika 
menggosok gigi, gosok juga secara perla-
han permukaan lidah untuk menghilangkan 
tumpukan bakteri penyebab bau mulut (hali-
tosis).  Sikat lidah dengan gerakan dari pan-
gkal lidah sampai ujung lidah beberapa kali.

Konsumsi Makanan Bebas Konsumsi Makanan Bebas 
GulaGula

Bakteri penyebab halitosis menyerap gula 
dari setiap makanan yang masuk ke mulut, 
sehingga menyebabkan napas menjadi tidak 
segar. Di saat Anda membutuhkan napas 
segar, lebih baik mengunyah permen karet 
bebas gula atau semprotkan breath fresh-
ener segera.

Perbanyak Minum Air PutihPerbanyak Minum Air Putih
Hal tersebut baik dilakukan untuk men-

jaga kondisi mulut terbilas bersih dari sisa 
makanan sehingga mulut tetap terasa segar.  
Selain itu, air putih juga memancing produksi 
air ludah yang berkhasiat membunuh kuman 
dan bakteri dalam mulut, lho. Kuncinya, jan-
gan biarkan mulut Anda menjadi kering.

Konsumsi TehKonsumsi Teh

Satu lagi rahasia napas senantiasa segar 
adalah dengan mengonsumsi teh hijau atau 
teh hitam. Keduanya mengandung zat aktif 
bernama catechins yang dapat membunuh 
bakteri di mulut sekaligus menghilangkan 
gula dari plak. Sebaiknya konsumsi 2 – 5 
cangkir teh hijau atau teh hitam setiap hari 
untuk menghindari bau napas tidak sedap.

Tips Agar Mulut Segar 
Sepanjang Hari

Sering bermasalah Sering bermasalah 

dengan bau mulut? dengan bau mulut? 

Untuk mengatasi hal Untuk mengatasi hal 

itu biasanya langsung itu biasanya langsung 

dengan menyikat gigi.  dengan menyikat gigi.  

Namun menggosok Namun menggosok 

gigi saja ternyata gigi saja ternyata 

belum cukup untuk belum cukup untuk 

menghilangkan bau menghilangkan bau 

kurang sedap pada kurang sedap pada 

mulut.  Berikut beberapa mulut.  Berikut beberapa 

trik agar mulut Anda trik agar mulut Anda 

segar sepanjang hari.segar sepanjang hari.
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Hidangan berbahan 
ayam cocok digunakan 

sebagai menu harian 
si kecil. Untuk variasi 

menunya, Anda dapat 
membuat nugget ayam 
keju panggang berikut 
ini. Menu lezat ini pasti 

menjadi hidangan 
favorit si kecil dan 

keluarga.

Bahan:
Fillet dada ayam dari 2 ekor ayam
1 1/4 cangkir tepung roti
1/3 cangkir parutan keju parmesan
1/4 sdt garam 
1 sdm minyak
1/3 cangkir tepung

2 butir telur, kocok sebentar 

Cara membuat: 
● Panaskan oven sampai 200 ° . Potong-potong 

ayam menjadi sekitar 4 cm, letakkan pada se-
buah piring.

●  Letakkan tepung roti dalam sebuah loyang, 
ratakan dan dan panggang selama 5-7 menit, 
sampai berwarna cokelat keemasan.

● Setelah dipanggang, campurkan tepung roti 
dengan keju parmesan. Tambahkan minyak, 
dan aduk rata. Tempatkan kocokan telur dan 
tepung pada dua wadah terpisah. Panaskan 
oven oven sampai 250 °. 

● Lapisi ayam dalam tepung roti dan keju, lalu 
celupkan di dalam kocokan telur, dan lapisi 
kembali dengan baik tepung roti. Pindahkan 
ke loyang yang telah dilapisi cooking spray.

● Panggang ayam sampai matang, sekitar 12-14 
menit, balik saat setengah matang. Angkat 
dan sajikan nugget saus sambal.

Selamat mencoba!

ResepResep
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