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Peran tenaga ahli sangatlah sentral 
dan strategis dalam memberikan 
pendampingan dan pembinaan teknis 
serta dukungan manajerial di lapa-

ngan. Terutama peran tenaga ahli dalam Pro-
gram Pembangunan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa (P3MD).

Oleh karena itu, dibutuhkan Tenaga Ahli 
yang memiliki kemampuan mumpuni, ber-
pengalaman dan terampil. Tenaga Ahli juga 
dituntut memiliki integritas moral berupa 
perilaku baik, sehingga dirinya layak dan dapat 
dipercaya di mata masyarakat dan struktural 
dibawahnya. Serta dapat dijadikan panutan 
dalam merealisasikan prinsip-prinsip program.

Tenaga Ahli juga dituntut agar senantiasa 
memberikan pemahaman dan pengetahuan 
serta keterampilan juga pengembangannya, 
kepada para pelaku dan pelaksana P3MD, 
dalam melaksanakan semua kegiatan yang 
telah ditetapkan di dalam program.

Keberadaan seluruh pelaku dan pelaksana 
P3MD, telah didesain sebaik mungkin, agar 
dapat memberikan stimulan sumberdaya kepa-
da masyarakat perdesaan, agar mereka dapat 
memberdayakan dirinya sendiri, terutama 

dalam rangka mengatasi berbagai persoalan di 
desa, melalui sebuah konsep pemberdayaan 
masyarakat yang berkesinambungan.

Di samping itu, juga dituntut untuk ber-
peran aktif memberikan masukan yang positif 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. 
Serta bertukar gagasan, pengetahuan dan pe-
ngalaman dengan para pelaku dan pelaksana 
program di lapangan. Sehingga dari proses in-
teraksi tersebut diharapkan akan tumbuh ke-
sadaran di tengah-tengah masyarakat untuk 
dapat menemukan dan mengembangkan po-
tensi yang mereka miliki yang selama ini belum 
tergali dan termanfaatkan dengan maksimal.

Dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan 
hati untuk menghadapi berbagai tantangan 
dan dinamika yang terjadi. Termaksud ma-
sih rendahnya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat dalam mengembangkan kondisi 
perekonomian mereka. Khususnya dalam me-
ngelola ekonomi keluarga dalam kehidupan 
sehari-hari.

Dengan demikian makna dan tujuan mu-
lia yang terkandung didalam Undang Undang 
Desa untuk mensejahterakan masyarakat di-
perdesaan benar-benar dapat terealisasi.(*)

suratredaksi

Peran Tenaga Ahli Sentral dan Strategis
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Dalam pelaksanaan 
P3MD, terlebih da-
hulu dilakukan seleksi 
Tenaga Ahli yang ke-

mudian terjun ke lapangan, ke 
masing-masing wilayah tugas. 
Pada Jumat, 21 Oktober 2016, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
menggelar acara Penyerahan 
Surat Perintah Tugas (SPT) untuk 
Tenaga Ahli P3MD Tahun 2016.

Kegiatan yang berlangsung 
di Ruang Amarta, Lt. 2, Kantor 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 

tersebut dihadiri oleh Konsultan 
Pendamping Wilayah Provinsi 
Jawa Timur, serta seluruh un-
dangan Tenaga Ahli (TA) P3MD 
Tahun 2016.

Dalam pembukaan acara 
tersebut, Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., 
Kepala Bidang SDA dan TTG, 
selaku pejabat pembuat komit-
men, melaporkan, berdasar-
kan surat Dirjen PMD tanggal 9 
Oktober 2016 bahwa pelaksa-
naan relokasi terhadap tenaga 
ahli ini antara lain Lokasi tugas 

Penyerahan SPT Tahun 2016  Bapemas Provinsi Jawa Timur

Tenaga Ahli Itu Eksekutor dari 
Sebuah Kebijakan Pemerintah

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyara-
kat  Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur merupakan 
salah satu program unggulan Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. Tahun 2016 ini pun P3MD terus berlanjut.

Ir. Hadi Sulistyo, memaparkan laporan 
panitia penyerahan SPT tahun 2016

Penyerahan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan Tenaga Ahli
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adalah sesuai dengan lokasi 
tempat tinggal; Lokasi tugas 
yang berdekatan dengan tem-
pat tinggal; serta Lokasi tugas 
pada kabupaten/kota lain yang 
mengalami kekosongan.

Hadi menyebutkan dalam 
acara Penyerahan SPT Tahun 
2016 tersebut diikuti oleh 120 
orang peserta. “Terdata Tenaga 
Ahli P3MD dari hasil rekruitmen 
tahun 2016 sebanyak 79 orang, 
namun yang hadir kali ini per-
wakilan dari koordinator TA se-
banyak 29 orang,” ujarnya.

“Hasil rekruitmen tenaga 
profesional 2016 sebanyak 
92 orang, terdiri dari Tenaga 
Ahli Pemberdayaan Masyara-
kat Desa 24 orang, Tenaga Ahli 
Pembangunan Partisipatif 23 
orang, Tenaga Ahli Kebudayaan 
Ekonomi Desa 19 orang, Tena-
ga Ahli Infrastruktur Desa 26 
orang, yang kemudian setelah 
penerima an SPT ini, diharus-
kan segera di masing-masing 
wilayah tugas membentuk koor-
dinator yang baru,” papar Hadi.

Hadi mengatakan arahan dari 
Kepala Bapemas selaku Kepala 
Satuan Kerja (Satker) P3MD di-
harapkan memberikan pembekal-
an yang lebih luas bagi seluruh 
pendamping desa, khususnya ter-
hadap perkembangan kebijakan 
yang perlu diantisipasi.

“Banyak hal yang harus di-
perhatikan oleh seluruh pelaku 
P3MD di Jatim dalam melak-
sanakan tugas ini, tentu cukup 
berat sebagai tenaga ahli, penuh 
tantangan dan permasalahan 
yang dihadapi,” pesan Hadi.

Acara Penyerahan SPT Ta-
hun 2016 ini diharapkan mem-
bawa hasil positif kepada se-
luruh yang hadir. “Ini adalah 
ajang mengkoordinasikan dan 

mensinergikan pembangunan, 
utama nnya dalam penang-
gulangan kemiskin an di Jawa 
Timur, oleh karenanya perlu un-
tuk dipahami nya hal-hal tang-
gung jawab yang harus dipatuhi, 
serta ditaati dari peraturan atau 
SOP yang berlaku bagi seorang 
Tenaga Ahli yang tertuang 
dalam Surat Perjanjian Kerja 
(SPK), sehingga tugas-tugas dan 
fungsi Tenaga Ahli P3MD Jatim 
yang terkait dengan kontrak ker-
ja yang akan dilaksanakan dapat 
berjalan optimal,” terang Hadi.

Drs. Sudarmawan, MM., Plt. 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, selaku Satker P3MD Ja-

tim memberikan pengarahan 
sekaligus menyerahkan SPT 
secara simblis kepada masing-
masing perwakilan Tenaga Ahli. 
Sudarmawan berpesan, Tenaga 
ahli ini merupakan bagian dari 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Timur, yang berperan 
seba gai eksekutor dari sebuah 
kebijakan.

“Karena merupakan bagian 
dari pemerintah maka dibutuh-
kan kerja sama yang saling me-
nguatkan, sesuai dengan peran 
masing-masing. Kami sebagai 
yang menjalankan amanah kon-
stintusi atau undang-undang 
berdasarkan peraturan yang 

laporanutama

Nama perwakilan dalam Penyerahan SPT secara simbolis kepa-
da Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa (P3MD):
1. Maulana Solehudin, S.Ag., Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna, 

Kabupaten Nganjuk
2. Muslichatul Khoir, Tenaga Ahli Sosial Dasar, Kabupaten Pame-

kasan
3. H. Ahmad Muzawwir, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, Kabupaten Bangkalan
4. Tri Lestari, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Kabupaten 

Situbondo

Drs. Sudarmawan MM., Plt. Bapemas Provinsi Jawa Timur memberi pengarahan kepada 
para penerima SPT tahun 2016
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mengikuti, maka harus dapat 
menjalankan sesuai amanah 
yang sudah diberikan ke kita 
semua,” papar Sudarmawan.

“Mungkin bagi Tenaga Ahli 
yang sudah setahun lalu tugas ini 
tidak asing, tapi bagi yang baru 
masih baru pertama berkegiatan 
seperti ini harus selalu ditanam-
kan paradigma bahwa di dalam 
sebuah proses pembangunan 
melibatkan masyarakat, mem-
berdayakan masyarakat, sehing-
ga dalam prakteknya nanti di-
biasakan untuk berkomunikasi,” 
imbuhnya menerangkan.

“Jika ada permasalahan, kita 
yang bekerja di lingkup peme-
rintahan, mari kita buktikan 
bahwa kita masih memiliki 
moral, melaksanakan tanggung 
jawab sesuai amanah, maka 
menye lesaikan permasalahan 
yang ada pun dengan musya-
warah, dengan mufakat, prin-
sip-prinsip akuntabilitas harus 
dijunjung tinggi,” tegas Sudar-
mawan.

Sudarmawan pun menam-
bahkan, Sebagai Tenaga Ahli ha-

rus senantiasa mengembangkan 
kebijakan yang ada, walaupun 
keberadaannya tersebar di ka-
bupaten yang berbeda. “Goal 
kita adalah bagimana mense-
jahterakan masyarakat desa 
melalui dana desa, melalui pem-
berdayaan masyarakat, sebagai 
pendamping tentu memiliki 
peran pendampingan, bagaima-
na memberdayakan masyarakat 
supaya pintar, dari yang tidak 
bisa menjadi bisa, dari yang bisa 
menjadi lebih mahir lagi,” ucap 
Sudarmawan antusias.

Keberadaan Tenaga Ahli me-
ru pakan bagian dari sistem pe-
merintahan sehingga keberadaan-

nya diharapkan dapat selalu 
ber sinergi dengan pusat, bekerja 
sama dan saling menguatkan se-
suai dengan peran dan posisi ma-
sing-masing.

“Oleh karenanya, diharapkan 
harus ada action langsung, ti-
dak hanya berteori, harus pandai 
memberikan problem solving di 
tengah masyarkat, tidak seke-
dar menjalankan aturan. Ketika 
menemukan permasalahan ha-
rus bisa menyelesaikannya, harus 
ada solusi. Dan terakhir, semoga 
senantiasa mendapatkan kelan-
caran dalam menjalankan tugas-
nya,” tutup Sudarmawan penuh 
harap. (hpy)

Suasana Penyerahan SPT Program P3MD di Bapemas Provinsi Jawa Timur
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profi lkelurahan

Kelurahan Triwung Lor 
termasuk dalam wilayah 
Kecamatan Kadema-
ngan, Kota Probolinggo. 

Ada 4 RW dan 40 RT di Kelurahan 
Triwung Lor dengan penduduk 
yang beragam, mulai dari pe-
tani, pedagang, serta pegawai, 
keseluruhan terdata 7 ribu jiwa.

Keberhasilan meraih posisi 
IV Kelurahan Terbaik Tingkat 
Provinsi Jawa Timur ini pun tak 
luput dari peran seluruh warga, 
demikian kata Siswanto, Lurah 
Triwung Lor yang baru menjabat 
selama 2 tahun ini.

“Kehidupan warga di Kelurah-
an Triwung Lor ini damai, rukun, 
saya pun kerap berinteraksi 
dengan mereka. Keberhasilan 
ini pun adalah untuk mereka, 
uang tunai senilai 10 juta ru-
piah akan kami manfaatkan se-

Kelurahan Triwung Lor, 
Terbaik IV Lomba Kelurahan Tingkat Jawa Timur

Antusias Kurangi Pengangguran
Lomba Desa/Kelurahan yang diadakan oleh Peme-
rintah Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya, selalu 
mendapat sambutan baik dari kabupaten/kota di pe-
losok Jawa Timur. Tahun 2016 ini sebanyak 4 desa 
dan 4 kabupaten terpilih menjadi pemenang, salah 
satunya adalah Kelurahan Triwung Lor, berhasil men-
duduki peringkat IV.
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bagai pengembangan sarana 
dan prasarana pembangunan 
kelurah an,” terang Siswanto.

“Tidak hanya itu, kebersamaan 
dan kegotongroyongan warga pun 
diwujudkan dalam keberhasilan 
Kelurahan Triwung Lor sebagai 
Juara II Lomba Gotong Royong 
Tingkat Kota Probolinggo, contoh-
nya nampak interaksi warga yang 
rukun dan kompak, misal kelu-
rahan berkeinginan merenovasi 
mushola maka warga antusias 
dan peduli dengan kegiatan terse-
but, serta terlibat dalam kegi-
atan tersebut,” tambah Siswanto 
menjelaskan.

Siswanto menegaskan, sela-
ma diberi amanah dan kewena-
ngan sebagai Lurah Triwung Lor, 
wilayah kelurahannya harus be-
bas dari pengangguran. Salah 
satunya adalah bekerja sama 
de ngan BLH Kota  Probolinggo 
untuk mengelola sampah. “Pa-

da umumnya sampah oleh ma-
syarakat adalah hal kotor, namun 
sampah masih bernilai uang,” 
ucapnya.

Dalam prakteknya, BLH Kota 
Probolinggo memfasilitasi Kelu-
rahan Triwung Lor berupa mesin 
pengelola sampah yang kemudi-
an melibatkan warga, diutama-
kan yang belum memiliki peker-
jaan. “Dalam prosesnya, sampah 
basah kami proses digiling dija-
dikan kompos, yang kemudian 
dijual, beberapa juga untuk di-
manfaatkan petani sini sendiri,” 
ucap Siswanto.

“Kegiatan pengelolaan sam-
pah ini terpusat di RW 2, dan kini 
lingkungan di Kelurahan Triwung 
Lor semakin nampak bersih, be-
bas dari sampah daun, ranting. 
Lingkungan bersih, sampah pun 
memberi manfaat bagi warga,” 
imbuhnya.

Dalam hal produk home in-

dustry, Kelurahan Triwung Lor 
memiliki beberapa produk ung-
gulan berupa batik misalnya. 
Salah satu warga RW 1 Kelurahan 
Triwung Lor telah memproduksi 
batik dengan bermacam va-
rian motif. “Motif mangga dan 
anggur yang menjadi andalan 
karena merupakan icon Kota 
Probolinggo,” timpal Siswanto.

Selain batik, Kelurahan Tri-
wung Lor memiliki produk ung-
gulan berupa minuman jamu be-
ras kencur. Produk rumahan ini 
merupakan hasil buatan warga 
RW 3, bahkan kini pemasaran-
nya sudah menjangkau luar Kota 
Probolinggo.

“Minuman jamu beras kencur 
yang diproduksi oleh warga kami 
ini memang banyak diminati, 
seringnya mengikuti even lokal 
seperti Semarak Pagi Kecamatan 
(SPK) setiap dua bulan sekali, 
bahkan selain dijual untuk setiap 
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harinya, juga menerima pesan-
an,” ujar Siswanto.

Kelurahan Triwung Lor dalam 
hal kebudayaan mengandalkan 
kesenian Jaran Bodag, yaitu 
properti kuda yang dibentuk dari 
anyaman bambu, kemudian di-
gantungkan pada tubuh pemain-
nya, jadinya seolah seperti kuda 
yang dinaiki orang. Pertunjuk-
kannya diiringi tabuhan dan 
tari-tarian, ditampilkan untuk 
penyambutan tamu di berbagai 
acara di kota probolinggo, se-
perti Seminggu di Probolinggo 
(Semipro).

Selain itu juga kesenian kera-
pan kambing. Dengan kerapan 
kambing, warga yang memiliki 
ternak kambing, dapat meman-
faatkan even lomba adu cepat 
kerapan kambing dan hadiah 
berupa uang dapat dimanfaat-
kan sebagai pengembangan 

usaha ternaknya.
Di bidang pendidikan, Kelu-

rahan Triwung Lor termasuk ke-
lurahan yang ramah membaca. 
Salah satu ruangan di kantor 
kelurahan dimanfaatkan sebagai 
perpustakaan. Perpustakaan 
Bro mo, demikian namanya, 
buka setiap hari, menjadi juju-
gan favorit anak usia SD hingga 
SMP di wilayah Triwung Lor, 
karena selain buku juga dileng-
kapi wifi gratis untuk menunjang 
kebutuh an pengunjung.

“Karena dalam segala kegi-
atan kami melibatkan masyara-
kat, sehingga dalam keber-
hasilan lomba tingkat provinsi 
tersebut masyarakat sangat 
senang sekali. Namun sayang-
nya, masih di posisi peringkat 4, 
tentu nantinya menjadi evalu-
asi kami agar menjadi lebih baik 
lagi,” kata Siswanto.

Ke depan, Siswanto menyam-
paikan keinginannya untuk lebih 
intens pengembangan di bidang 
pertanian. “Saat ini kami masih 
terkendala tanah aset yang be-
lum menjadi hak kami. Nantinya 
ketika urusan tersebut beres, 
akan kami gunakan untuk la-
han menanam jagung dan padi 
yang memang unggul di sini,” 
tuturnya.

“Tidak hanya itu, wilayah Ke-
lurahan Triwung Lor akan kami 
tanami Akan ditanam pohon-
pohon pepaya, mangga, ang-
gur, agar nampak lebih hijau dan 
asri. Dan hasil panennya akan 
bisa dimanfaatkan warga untuk 
dijual, tentunya hal tersebut 
demi mengatasi pengangguran 
di kelurahan ini, tingkat pereko-
nomian masyarakat pun men-
jadi terangkat,” tutupnya penuh 
harap. (hpy)
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Agus Sudarmadji, SE., 
Lurah Pekuncen, me-
ngatakan Kelurahan 
Pe kuncen berhasil me-

raih Juara I Lomba Kelurahan 
Tingkat Kota Pasuruan kemudian 
maju ke tingkat provinsi. “Dan 
ternyata berhasil menjadi juara 
III, ini juga berkat peran warga 
yang selalu berusaha maksimal 
dalam memanfaatkan dan men-
jaga lingkungan untuk hal-hal 
yang bermanfaat,” katanya.

Agus menambahkan, keber-
hasilan tersebut otomatis me-

motivasi warga Kelurahan Pe-
kuncen yang tersebar di 14 RT 
untuk bisa tampil dan lebih 
dikenal masyarakat Jawa Timur. 
“Memang sebelum-sebelum-
nya kelurahan ini belum per-
nah meraih prestasi menembus 
tingkat provinsi, itu sangat mem-
banggakan dan reward bagi war-
ga,” ucapnya penuh bangga.

Keberhasilan tersebut pun 
mendongkrak potensi yang ada 
di Kelurahan Pekuncen. “Produk 
lokal kami semakin dikenal, 
contohnya krupuk tengiri dan 

Kelurahan Pekuncen, Kota Pasuruan

Menuju Kelurahan 
Bersih Mandiri

Berjalan menyusuri Ke-
lurahan Pekuncen ter-
asa nyaman dan aman. 
Tatanan lingkungan ke-
lurahan yang memiliki 3 
RW ini begitu rapi dan 
asri. Terciptanya ling-
kungan yang sedemikian 
teduh tentu melibatkan 
partisipasi seluruh war-
ga. Oleh kareanya, tidak 
heran jika Kelurahan 
Pekuncen masuk dalam 
juara Lomba Desa/Ke-
lurahan 2016, tepatnya 
menduduki peringkat 
ke-3 tingkat Jawa Timur.
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keripik tempe, setiap ada event 
peme rintahan kerap menjadi su-
guhan. Selain makanan, untuk 
kami ada minuman sinom dan 
minuman belimbing wuluh. Ke 
depan, ingin menyediakan la-

han sendiri khusus untuk display 
produk Kelurahan Pekuncen,” 
terang Agus.

Kelurahan Pekuncen berte-
kad mewujudkan kelurahan 
yang bersih serta mandiri. Hal 

tersebut nampak dari sikap all 
out dan greget dari warga di se-
tiap kegiatannya. Partisipasi dan 
kekompakan warga menjadi poin 
penting di setiap keberhasilan 
yang diraih. “Dari lomba ini pun 
kami anggap sebagai pembinaan 
dari pemerintah pusat, apa yang 
didapatkan pun kami manfaat-
kan untuk warga, semua kembali 
untuk warga,” ucap Agus.

Agus menyatakan dalam 
meng gerakkan masyarakat, di 
masing-masing RW ada tokoh 
yang mampu menjadi motor 
penggerak warga demi mewu-
judkan keinginan dan cita-cita 
Kelurahan Pekuncen. Di setiap 
RW pun memiliki keunggulan 
yang berbeda. Di RW 1 menonjol 
dengan potensi tanaman kelor. 
Di lingkungan RW yang memiliki 
8 RT ini nantinya ingin mengem-
bangkan tanaman kelor untuk 
bisa dimanfaatkan warga tidak 
hanya WR 1 namun juga seluruh 
Kelurahan Pekuncen.

“RW 1 ini dikenal dengan 
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kampung kelor, mulanya tana-
man itu merupakan tanaman liar 
yang terkadang diambil warga 
untuk dimasak. Kemudian kami 
berinisiatif agar tidak tumbuh 
liar melainkan kami kembangkan 
juga dengan menanamnya de-
ngan teratur, untuk pengambilan 
pun tidak dicabut atau melain-
kan dengan dipangkas rapi agar 
tidak rusak sehingga bisa untuk 
warga secara berkelanjutan,” pa-
par Sudjito, Ketua RW 1.

“Kini sayur kelor menjadi 
andalan suguhan Kelurahan Pe-
kuncen jika ada event atau pun 
kunjungan. Ke depan, kami ingin 
mengembangkan pemanfaatan-
nya dijadikan tepung kelor untuk 
dibuat rempeyek misalnya. Per-
nah kami coba membuatnya dan 
berhasil meraih Juara II Tingkat 
Kota Pasuruan untuk Lomba 
Inovasi Cipta Menu, merupakan 
kegiatan ibu-ibu PKK,” tambah 
Sudjito.

Untuk lingkungan RW 2 Ke-
lurahan Pekuncen dimanfaatkan 

untuk KRPL, dominannya berupa 
tanaman toga yang ditanam ke-
mudian dimanfaatkan untuk ke-
butuhan warga. “Ada juga tana-
man sayur yang digunakan untuk 
kegiatan posyandu, baik posyan-
du balita maupun lansia. Intinya 
lahan yang terbatas pun harus 
bermanfaat untuk warga,” tutur 
Chusnul Hakam, Ketua RW 2.

Sedangkan RW 3 yang pa-
ling kecil, hanya terdiri dari 2 
RT ini menonjol dengan sistem 
keamanannya. Turmudzi, Ketua 
RW 3 menyampaikan kegiatan 
ronda sudah menjadi sebuah ke-
butuhan dan dilaksanakan war-
ga dengan baik dan tertib.

Kelurahan Pekuncen juga ak-
tif untuk kegiatan bank sampah 
yang dalam pelaksanaannya 
melakukan daur ulang sampah 
menjadi sebuah produk yang 
memiliki nilai jual seperti keset 
dari kain percah, hasil kreasi tas 
dan dompet. Demikian pula de-
ngan kegiatan posyandu berja-
lan aktif di Kelurahan Pekuncen.

Agus mengatakan, kehidup-
an warga Kelurahan Pekuncen, 
meskipun berada di lingkungan 
kota, sikap guyub dan kompak 
masih terasa kuat. Agus sendiri 
pun menegaskan kepada dirinya 
sendiri untuk selalu memberikan 
pelayanan terbaik bagi warga.

“Tuntutan dari profesi saya 
se bagai abdi negara adalah pe-
ngabdian. Saya berusaha mak-
simal untuk tidak hanya me-
nunggu saja, namun harus 
men jemput bola, terjun ke ma-
syarakat, mendengarkan apa 
saja yang menjadi kebutuhan 
mereka,” ujar pria kelahiran 20 
Agustus 1966 itu.

“Bagaimana pun juga saya 
bagian dari warga sehingga 
harus bisa di depan, tengah 
dan belakang bagi masyarakat. 
Ketika pimpinan berani turun 
maka warga pun akan lebih 
semangat dalam berkegiatan 
mewujudkan cita-cita bersa-
ma,” imbuh Agus tegas, menu-
tup perbincangan. (hpy)
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BUMDesa Aneka Usaha-Bojonegoro

Pilar Ekonomi Desa Sugihwaras

Badan Usaha Milik Desa 
atau yang kerap disebut 
BUMDesa, sampai kini 
memiliki peran pen-

ting dalam perekonomian desa. 
BUMDesa mampu  memberikan 

kontribusi yang baik terhadap 
masyarakat. Terutama, peran 
BUMDesa yang memprioritas-
kan penduduk miskin dengan 
mengurangi angka kemiskinan 
serta pengangguran. Seperti 

yang dilakukan BUMDesa Ane-
ka Usaha.Berdiri pada tahun 
2007, BUMDesa Aneka Usaha 
awalnya merupakan Himpunan 
Penduduk Pengguna Air Minum 
(HIPPAM) dengan mengelola air 

Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdesa) Aneka Usaha 
menjadi salah stau pilar 
perekonomian Desa Sug-
ihwaras, Kec. Kepohbaru, 
Kab. Bojonegoro. Sukses 
dengan unit simpan pin-
jam dan pengelolaan air 
bersih, ke depan bidang 
pertanian menjadi fokus 
pengembangannya.

Evaluasi BUMDesa Tahun 2016

Loket Rumah Bayar Listrik
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bersih di kawasan Desa Sugih-
waras. 

Seiring berjalannya waktu, 
HIPPAM berubah menjadi BUM-

DEsa dengan tujuan semakin 
banyak yang bisa dilakukan un-
tuk pengemebangan pereko-
nomian desa. BUMDesa Aneka 

Usaha berdiri melalui usulan 
dari pemerintah kabupaten, dan 
mendapatkan saluran dana dari 
HIPPAM. BUMDesa Aneka Usaha 
memiliki beberapa unit usaha 
yaitu air bersih, pertanian, dan 
unit pelayanan jasa simpan pin-
jam serta Payment Point Online 
Bank (PPOB). 

Direktur BUMDesa Aneka 
Usaha, Cipto, S.pd MM.Pd, me-
nuturkan pada Januari 2016, 
BUMDesa memperoleh bantuan 
sebesar Rp 25.000.000 untuk 
pemberdayaan. “BUMDEsa me-
miliki bebrapa unit usaha yang 
sampai sekarang diunggulkan, 
simpan pinjam, HIPPAM dan 
rumah berbayar,“ tuturnya. 

Unit simpan pinjam mu-
lai dibangun tahun 2009 den-
gan modal mandiri sebesar Rp 

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus BUMDesa

Loket Unit Air Bersih
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10.000.000. Sampai sekarang 
unit usaha ini sudah memiliki 
32 nasabah. Masing-masing na-
sabah, bisa meminjam modal 
mulai Rp 2.000.000 sampai Rp 
8.000.000 dengan bunga 2,5 % 
dan jaminan BPKB motor. Terhi-
tung sampai 2016, total pema-
sukan dari usaha simpan pinjam 
sebesar Rp 56.000.000. 

Sedangkan unit usaha air 
bersih bertugas mengelola air 
untuk warga desa. Warga setiap 
bulannya membayar Rp 10.000 
sampai Rp 25.000. “Pendapatan 
terbesar berasal dari pengelo-
laan air bersih, karena HIPPAM 
sudah dari sebelum berdirinya 
BUMDEsa,“katanya. 

Sementara PPOB atau rumah 
berbayar baru didirkan, namun 
sudah memberikan kontribusi 
bagus. Setiap bulannya masyara-

kat desa membayar listrik, air 
dan pulsa token melalui rumah 
berbayar tersebut. 

Rencana ke depan, BUMDe-
sa Aneka Usaha akan mengem-
bangkan sektor pertanian, 
terbesar yaitu palawija, tem-
bakau dan padi. “Targetnya, 
lembaga perekonomian desa 
ini akan meningkatkan usaha di 
 bidang pertanian. Namun kami 
akui dukungan modal masih 
kurang. Salah satu rencananya 
adalah penglolaan pupuk un-
tuk sawah,“terangnya. 

Pada 2017 sektor pertanian 
akan menjadi fokus. BUMDesa 
Aneka Usaha mulai merangkul 
produsen pupuk, karena se-
jauh ini pupuk masih menjadi 
kendala para petani di Desa 
Sugihwaras. Harganya pun ma-
sih fantastis, sehingga Desa 

Sugihwaras punya keinginan 
mengelola pupuk agar stok ada 
dan terjangkau petani. 

Dengan lahan persawahan 
yang terbilang luas, selain ma-
salah pupuk, penjualan pasca 
panen juga terkendala. Sejauh 
ini, petani sering kali menjual 
hasil taninya kepada tengku-
lak. Padahal harga yang dipatok 
tengkulak sangatlah rendah. 
Melihat itu Desa Sugihwaras pu-
nya keinginan menghindarkan 
petani dari tengkulak dengan 
membantu memasarkan hasil 
tani mereka. “Nantinya Desa 
Sugihwaras akan membatu pem-
saran hasil tani mereka dan tidak 
lagi melalui tengkulak, “ungkap-
nya. Targetnya di sektor peta-
nian dana APBDes bisa mem-
bantu Rp 20.000.000 sampai Rp 
50.000.000. (dev) 

profi lBUMDesa

Aktifi tas Toko Pertanian
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Seperti halnya melalui program andalan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 
Timur, Jalin Matra RTSM, pemanfaatan 
bantuan ini diarahkan untuk bisa di-
manfaatkan para penerima untuk mod-

al usaha. Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
(Monev) yang dilakukan di Kabupaten Banyuwan-
gi, tepatnya di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, 
Kabupaten Banyuwangi.

Bantuan yang diberikan adalah sebesar 25 juta 
untuk masing-masing RTSM, digunakan untuk ber-
macam-macam sesuai kebutuhan pemanfaat Jalin 
Matra Bantuan RTSM. Namun, berdasarkan data 
yang diperoleh dari Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
dalam kegiatan Monev kali ini sebesar 72,7% pe-
nerima bantuan memanfaatkannya untuk ekonomi 
produktif, sedangkan sisanya sebesar 27,3% me-
nyatakan bantuan dimanfaatkan untuk pemenuh-
an kebutuhan dasar yaitu membeli sembako.

Pada monev ini terekam dari 326 RTSM untuk 
data awal, setelah dilakukan verifikasi dan klari-
fikasi, ditetapkan sejumlah 215 RTSM yang layak 
mendapat bantuan. Total bantuan pada monev 

Monitoring dan Evaluasi Jalin Matra Bantuan RTSM

72,7% Penerima Memanfaatkan 
untuk Ekonomi Produk  f

Pengentasan kemiskinan merupakan 
upaya yang tidak mudah dilakukan. 
Namun kegigihan pemerintah dalam 
menanggulanginya patut diacungi jempol. 
Tidak hanya ditekankan pada pemberian 
bantuan namun bagaimana bantuan 
tersebut bisa berkembang.

Sutiyah, penerima bantuan RTSM untuk modal usaha membuka warung
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di Desa Temuasri ini adalah sebesar 587.500.000 
rupiah, dengan rincian untuk 215 RTSM adalah 
537.500.000 rupiah, BOP Sekretariat Desa sebe-
sar 25 juta rupiah, serta honor pendamping desa 
sebesar 25 juta rupiah.

Dari total 215 RTSM yang layak mendapat-
kan bantuan, diambil sampel sebanyak 22 RTSM 
atau sebesar 10% untuk dilakukan monitoring di 
lapang an. Dari hasil monev, secara umum disim-
pulkan 100% RTSM yang menjadi responden telah 
menerima bantuan, serta 100% telah mengikuti 
sosialisasi terhadap JM RTSM di balai desa, serta 
sebesar 95,5% penerima menyatakan mengetahui 
asal bantuan tersebut.

Salah satu penerima bantuan Jalin Matra RTSM 
yang dilaksanakan pada 27 – 28 Oktober 2016 adalah 
Sutiyah. Bentuan sebesar 25 juta rupiah dimanfaat-

kan untuk tambahan modal usaha.
“Saya bersyukur atas bantuan yang 

diberikan oleh Gubernur Jawa Timur 
tersebut. Usaha warung milik saya 
yang semula, sebelum mendapatkan 
bantuan, pendapat an bersihnya adalah 
50 ribu rupiah per hari, namun dengan 
tambahan modal tersebut ternyata 
berimbas pada peningkatan vari an 
dagangan di warung saya sehingga 
pendapat an per harinya naik menjadi 
75 ribu rupiah,” terang Sutiyah.Peneri-
ma bantuan yang kedua adalah Mbah 
Semi, warga Dusun Krajan yang ber-
usia 64 tahun ini bersyukur mendapat-
kan bantuan dari Pemprov Jatim, uang 
sebesar 2,5 juta rupiah digunakan un-
tuk berkegiatan ternak kambing. “Saya 
ini tidak memiliki keterampilan khu-

sus, oleh karenanya, saya gunakan untuk membeli 
kambing saja,”timpalnya.

Bantuan sebesar 2,5 juta rupiah tersebut dibelan-
jakan seekor kambing senilai 1,5 juta rupiah, serta 
untuk membuat kandang sebesar 750 ribu rupiah, 
dan sisanya 250 ribu dimanfaatkan untuk membeli 
kebutuhan sehari-hari seperti beras, sembako.

Penerima bantuan RTSM selanjutnya adalah 
Sungkono, warga Desa Temuasri ini mendapatkan 
bantuan sebesar 2,5 juta rupiah, digunakan untuk 
beternak ayam, yaitu dibelanjakan 24 ekor ayam 
sebesar 1,5 juta rupiah, untuk membuat kandang 
sebesar 500 ribu rupiah. “Sisanya saya manfaatkan 
untuk tambahan modal usaha berjualan es krim dan 
ketika musim hujan berganti berjualan jagung rebus,” 
ujar Sungkono. (hpy)

Semi, salah seorang penerima bantuan RTSM
Sungkono juga memanfaatkan bantuan RTSM untuk modal 
berjualan es krim dan jagung rebus

Monev Jalin Matra RTSM melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa Temuasri 
(Kabupaten Banyuwangi)
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UPKu Maju Jaya berada 
di Kelurahan Tembok 
Rejo, Kecamatan Pur-
worejo, Kota Pasuru-

an. Di Kelurahan yang memiliki 
& RW ini, UPKu Maju Jaya me-
ngutamakan penerimaan ang-
gota yang produktif.

“Sehingga bantuan yang ada 

dapat dimanfaatkan untuk kebu-
tuhan produksi mereka, nanti-
nya bisa berkembang, serta 
uang yang ada dapat berputar 
dan berkembang,” timpal Sulis 
Winarsih, Ketua UPKu Maju Jaya.

Sulis mengatakan UPKu Maju 
Jaya pernah mendapatkan ban-
tuan untuk bisa dikembangakan 

dari Bapemas Provinsi Jawa 
Timur berupa uang sebesar 15 
juta rupiah pada akhir 2011 yang 
kemudian baru dioperasikan 
mulai Januari 2012.

“Memang kami salurkan un-
tuk mereka yang membutuhkan 
pinjaman modal usaha, seperti 
perajin batik, kerajinan tas rajut, 
produk handmade daur ulang 
sampah, serta pedagang,” kata 
Sulis.

Di awal berdirinya UPKu Maju 
Jaya masih beranggotakan 15 
orang sedangkan kini sudah 
mencapai 40 orang. UPKu Maju 
Jaya dirasa cukup membantu ke-

UPKu Maju Jaya, Kota Pasuruan

Bidik Anggota Produk  f
Program pemerintah yang diberikan kepada masyara-
kat tidak selalu memberikan hasil yang maksimal. 
Ada yang tidak tepat sasaran, namun tidak sedikit 
juga yang justru berkembang sangat membanggakan, 
misalnya seperti UPKu Maju Jaya ini.

Sulis Winarsih, Ketua UPKu Maju Jaya bersama Bapemas Kota Pasuruan ketika dikunjungi Gema Desa
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butuhan anggota yang terbentur 
kendala modal usaha.

“Dengan adanya UPKu Maju 
Jaya seolah menjadi secercah 
cahaya bagi mereka karena bisa 
mendapat pinjaman dengan 
bunga lunak yaitu hanya sebe-
sar 1%, tidak memberatkan ang-
gota,” tutur Sulis.

Dari uang yang diperoleh 
sejumlah 15 juta rupiah kini 
telah berkembang menjadi 
30.572.000 dalam kurun waktu 
5 tahun. Melihat progres hasil 
yang baik, UPKu Maju Jaya di-

percaya mendapatkan 
tambahan bantuan 
dari Bapemas Provinsi 
Jawa Timur pada akhir 
2013 yang baru diap-
likasikan mulai Januari 
2014.

“Dapat bantuan 
lagi sebesar 30 juta 
rupiah, dimanfaat-
kan untuk membeli 
peralatan kebutuhan 
membatik anggota, 
15 juta rupiah untuk 
perputaran simpan 

pinjam, sisanya 5 juta rupiah un-
tuk operasional. Bantuan yang 
kedua ini selama 3 tahun dari 15 
juta rupiah yang digunakan un-
tuk perputaran simpan pinjam 
kini menjadi 29.963.500,” papar 
Sulis.

Eksistensi dan keberhasilan 
UPKu Maju Jaya kerap menjadi 
contoh bagi UPKu-UPKu lain 
yang nasibnya terbengkali, bah-
kan diminta untuk memberikan 
arahan kepada UPKu lain. “Jadi 
semacam memberikan pembi-
naan untuk mereka, mengapa 
keuangannya menjadi beran-
takan, tujuan anggota tidak jelas 
arahnya, bagaimana mengata-
sinya, serta menjadikan UPKu 
kembalik aktif dan berkem-
bang,” ucap Sulis.

Sulis mengatakan mengenai 
SHU dari UPKu Maju Jaya tidak 
dibagikan kepada anggotanya 
melainkan digunakan bersama 
untuk sebuah kegiatan, seperti 
rekreasi atau berwisata ke suatu 
tempat. Dalam praktek simpan 
pinjam pun ada doorprize bagi 

Produk batik UPKu Maju Jaya
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yang tepat waktu dan punish-
ment berupa denda bagi yang 
terlambat.

“Di UPKu Maju Jaya ini mene-
rapkan tanggung renteng, ada 
terbagi kelompok, setiap kelom-
pok beranggota 5 orang, dengan 
masing-masing kelompok ada 
koordinator, sehingga benar-
benar menerapkan kedisiplinan, 
menanggulangi yang macet atau 
terlambat,” jelas Sulis.

UPKu Maju Jaya melayani 
pinjaman mulai 1 – 2 juta ru-
piah tanpa meminta jaminan 
karena di lingkungan Kelurahan 
Tembokrejo warganya masih 
ada yang Rumah Tangga Miskin 
(RTM) dan Rumah Tangga Ham-
pir Miskin (RTHM). “Kami mem-
berikan kepercayaan dan me-
reka tanggung jawab atas itu, 
dengan pengembalian sebanyak 
sepuluh kali,” tutur Sulis.

UPKu Maju Jaya pun sesekali 
melakukan studi banding, misal 
ketika dari Jogja pun ada hal 
yang bisa memberi manfaat ke-
pada UPKu yaitu ada kerja sama 

untuk pemenuhan salah satu ba-
han berupa bambu untuk mem-
buat kerajinan.

Keseharian Sulis sebagai 
pera jin batik juga untuk mem-
bantu pemasaran produk ang-
gota UPKu Maju Jaya untuk 
dititipkan di galeri batiknya. 
UPKu Maju Jaya setiap 3 bulan 
sekali menggelar acara paguyu-
ban, sebuah kegiatan kumpul-
kumpul untuk berdiskusi bagi 
anggota UPKu atas apa saja yang 
sedang dihadapi untuk direm-
bug dan dicarikan solusinya atas 
keputusan bersama.

“Sedangkan untuk kegiatan 
sosial, UPKu Maju Jaya masih 
mampu bersolidaritas untuk 
lingkup kecil, misalnya memberi 
santunan bagi warga yang sakit 
atau warga yang sanak keluarga-
nya meninggal dunia,” tutup Su-
lis. (hpy)
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Kepoh adalah desa yang 
berjarak kurang lebih 
48 Km dari pusat Kota 
bojonegoro. Memiliki 

jumlah penduduk sekitar 11.655 
jiwa, menjadikan keberadaan 

pasar di desa ini penting se-
bagai penggerak perekonomian. 
Sayangnya, hingga saat ini ope-
rasional pasar masih tersendat-
sendat. 

“Sejauh ini, pedagang pasar, 

kadang jual terkadang tidak jual, 
karena pembeli tidak ramai, dan 
juga para pedagang menung-
gu hasil panennya. Kalau tidak 
panen yang tidak jualan, karena 
mayoritas petani,” ujar Kepala 
Pasar Kepoh, Ahmad Taufik.

Pasar Desa Kepoh memang 
masih membutuhkan banyak 
pembenahan dan pembaruan 
regulasi. Salah satu yang penting 
adalah pembinaan untuk me-
ngelola pasar secara profesional. 

Pasar Desa Kepoh – Bojonegoro                    

Ramai Saat Panen Tiba        
Bergantung pada transaksi hasil pertani, membuat 
Pasar Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Bojone-
goro hanya ramai saat panen tiba. Tumpukan sampah 
juga menjadi masalah yang harus segera dicarikan 
solusi.
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Salah satu langkah yang dilaku-
kan adalah dengan endirikan 
paguyuban. Paguyuban ini ber-
fungsi membantu pengelolaan 
pasar lebih baik. Harapannya 
transaksi jual beli terus ramai 
dan nyaman.

Sebagai pasar yang meru-

pakan warisan nenek moyang, 
perkembangan Pasar Kepoh saat 
ini dinilai bagus. Apalagi sejak 
memperoleh bantuan pemerin-
tah kabupaten untuk pember-
dayaan pasar pada tahun 2008. 

Untuk diketahui, pasar terse-
but memiliki luas 5.600 meter 

persegi dan menampung 358 
pedagang yang memadati stand 
pasar.  Pada pertengahan 2008, 
pasar desa dipercantik dengan 
dibangunnya 334 pertokoan 
pada bagian depan pintu masuk 
utama, melalui bantuan peme-
rintah Kabupaten Bojonegoro.

Pedagang, terbagi menjadi 3 
bagian stand yaitu kios sebanyak 
334pedagang, stand sejumlah 
163 pedagnag dan loss seba nyak 
24 stand. Pasar Kepoh, menye-
diakan berbagai kebutuhan ma-
syarakat. Mulai sayuran, ikan, 
daging, perlengkapan pakaian, 
perhiasan elektronik dan kebu-
tuhan sehari-hari lainnya. Tran-
saksi jual beli mulai jam 04.00 
sampai 12.00 WIB. 

Selain masalah sepinya tran-
saksi, Taufik mengatakan peda-
gang Pasar Desa Kepoh saat ini 
masih terkendala keberadaan 
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sampah yang kian menumpuk. 
sejauh ini, pengelolaan sampah 
memang memperoleh solusi. 
“Pe ngelolaan sampah masih 
mem butuhkan bantuan dari pe-
merintah, untuk penempatan 
akhir sampah sekaligus pem-
berdayaan bangunan yang di-
belakang hampir roboh. Sejauh 
ini, pedagang tidak mengeluh 
adanya penumpukan sampah. 
Namun dampaknya pada pem-
beIi, karena merasa tidak nya-
man, “ungkapnya. Selain itu, 
lahan parkir juga dinilai tak me-
madahi. 

Kecamatan Kepoh Baru me-

miliki 3 pasar yang masing-ma-
sing berperan meningkatkan 
perekonomian desa yaitu Pasar 
Desa Njipo, Ngelumber dan Ke-
poh. Pedagang di Pasar Kepoh, 
mayoritas dari warga Baurneo 
dan sebagian kecil dari Kepohba-
ru.  “Pedagang mayoritas petani 
sayur, palawija yang menjualkan 
hasil taninya ke pasar, mayori-
tas memang menawarkan hasil 
taninya di pasar desa,“katanya. 

Pendapatan Pasar Desa Ke-
poh, berasal dari pembayaran 
retribusi dari pedagang. Be-
sarnya iuran  yang dipatok oleh 
pengelola sebesar Rp 500/hari. 
Dengan kondisi penjual yang 
tidak tiap hari jualan, menjadi-
kan pendapatan yang terkumpul 

satu bulan tidak menentu. 
Menurut catatan, bila ramai 

pedagang satu bulan terkumpul  
Rp 2 juta. Tapi dalam keadaan 
sepi hanya bisa mencapai Rp 
1,2 juta sebulan.  Untuk men-
dongkrak pendapatan, pasar ini 
juga menyewakan stand modern 
seperti toko, yang berada bagian 
depan pasar. Retribusinya hanya 
Rp 2.000/bulan. Namun, peda-
gang harus menyewa mulai Rp 
6.000.000 sampai Rp 50.000.000 
yang berlaku seumur hidup.  
“Dengan harga sewa stand Ro 
6.000.000 mendapat unit sebe-
sar 3 x 2 meter.  Sedangkan yang 
Rp 50 juta, luasanya 3 x 4 meter 
posisi di luar pasa, “ terangnya.
(dev)
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Adalah Posyantek Hidup 
Jaya, salah satu Pos 
Pelayanan Teknologi 
(Posyantek) di Kelura-

han Kedopok, Kecamatan Ke-
dopok, Kota Probolinggo yang 
mendapatkan bantuan melalui 
program pemerintah. Muham-
mad Zainal Abidin, Ketua Posy-
antek Hidup Jaya, menegaskan, 
anggota Posyantek Hidup Jaya 
tidak kemudian berpangku tan-
gan melainkan mengharuskan 
untuk bisa mengembangkan diri 
melalui bantuan yang ada.

“Posyantek ini ada sejak 
2014, bermula dari rembug 
warga, bagaimana kami di ke-
lurahan ini memiliki kegiatan 
positif, bagaimana menciptakan 
masyarakat yang tidak  berdaya 
menjadi SDM yang mampu 

mengembangkan potensi,” kata 
Zainal.

“Kebetulan saat itu saya ke-
tua Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) di sini, ke-
mudian mendengar ada pro-
gram tentang Posyantek ini yaitu 
memberdayakan masyarakat 
dengan memanfaatkan teknolo-
gi sederhana, sehingga terben-
tuk lah Posyantek Hidup Jaya,” 
tambah Zainal menerangkan.

Posyantek Hidup Jaya semula 
hanya terdiri Ketua, Sekretaris 
dan Bendahara, namun kerap 
melakukan diskusi dengan ber-
bagai pihak seperti kecamatan, 
Bapemas Kota Probolinggo. Kini, 

Posyantek Hidup Jaya

Tanamkan kepada Anggota
 Sikap Berdaya dan Mandiri

Memberdayakan masya-
rakat bisa dengan ber-
bagai cara. Salah satunya 
melalui bantuan yang di-
berikan pemerintah, se-
bagai pancingan kepada 
masyarakat untuk mer-
eka mengembangkan po-
tensi yang ada.

Muhammad Zainal Abidin (tengah) bersama Bapemas Kota Probolinggo ketika dikunjungi Tim Gema Desa
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anggota Posyantek Hidup Jaya 
berjumlah 45 orang.

“Kami pun menargetkan ha-
rus membentuk penerima man-
faat, misalnya ibu-ibu di ling-
kung an ini bisa ada kegiatan 
yang kemudian menjadikan 
mereka mandiri serta memberi 
penghasilan tambahan untuk 
keluarga masing-masing,” ujar 
Zainal.

Posyantek Hidup Jaya men-
dapatkan bantuan dari Bapemas 
Provinsi Jawa Timur pada 2015 
yang kemudian digunakan untuk 
membeli alat vacum frying dan 
spinner, dimanfaatkan oleh ang-
gota memproduksi kripik nang-
ka, pisang, talas. Hasil produksi 
Posyantek pun kerap diikutkan 
pameran oleh Bapemas Provinsi 
Jawa Timur.

“Kapasitas mesin maksimal 
untuk 10 kg namun dalam pro-
ses pemakaiannya kami gunakan 
untuk 8 kg saja sehingga bero-
perasi maksimal. Proses peng-
gorengan dibiarkan hingga 1,5 
jam. Dari 8 kg bahan dihasilkan 
1,5 kg kripik, setiap hari kami 
melakukan 4 kali penggoreng-
an,” jelas Zainal.

Zainal mengatakan saat ini Po-
syantek Hidup Jaya giat mencari 
link untuk pengembangan, baik 
untuk keberlanjutan Posyantek 
Hidup Jaya maupun pemasaran 
produk anggotanya. “Selain itu, 
kami juga aktif mengikuti ber-
bagai pelatihan demi peningka-
tan potensi SDM Posyantek ini,” 
katanya.

“Bahkan dalam proses pemo-
tongan buah untuk menghasil-

kan kripik yang renyah pun 
melalui beberapa kali tahapan, 
bahkan diberitahu beberapa sa-
ran oleh konsumen yang mem-
beli kripik kami. Misalnya saja 
untuk hasil tidak keras, harus 
dimasukkan freezer terlebih da-
hulu, semua melalui tahap yang 
panjang,” papar Zainal.

Zainal menegaskan untuk Po-
syantek Hidup Jaya ketika ada 
alat harus bisa memasyarakat-
kan Teknologi Tepat Guna (TTG) 
di masyarakat. “Kami berupaya 
bagaimana Posyantek bisa men-
jadi wadah bagi masyarakat 
untuk berdaya, mengembang-
kan potensi yang dimilikinya,” 
timpal nya.

“Penerima manfaat kami per-
bolehkan menggunakan mesin 
tersebut untuk digunakan ber-
sama. Nantinya pemanfaat kami 
arahkan untuk memiliki masing-
masing mesin, dengan posyan-
tek sebagai koordinatornya,” 
kata Zainal.

“Intinya masyarakat diha-
rapkan untuk tidak manja , 
menunggu bantuan pemerintah 
saja melainkan harus menanam-
kan pemahaman sekecil apa 
pun bantuan dari pemerintah, 
dimanfaatkan secara maksi-
mal untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal, bahkan ketika 
mendapatkan bantuan yang ti-
dak sesuai kebutuhan maka 
kami kembalikan daripada ter-
bengkalai tidak terpakai,” papar 
Zainal tegas.

Zainal menambahkan, se-
lain memberi bantuan berupa 
materi, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur juga memberikan penge-
tahuna bagi penerima manfaat 
yaitu dengan membekali pe-

Proses pengolahan kripik menggunakan vacum frying
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ngetahuan, mulai dari bagaima-
na memproduksi, bagaimana 
manajemen sebuah usaha, 
bagaimana mengusahakan dan 
mengembangkan modal, sampai 
urusan pemasaran.

Tidak hanya itu, Zainal me-
ngaku, berkecimpung di pember-
dayaan masyarakat tentu bera-
gam liku-liku yang dihadapi. Pada 
dasarnya pemberdayaan adalah 
dilakukan dengan hati, mau 
bergerak bersama demi kemajuan 
dan kesuksesan anggota secara 
merata, contohnya membantu 
perihal pemasaran produk.

“Kami juga membiasakan me-
nyusun laporan pertanggung-
jawaban ketika selesai mengi-
kuti kegiatan yang digandeng 
oleh pemerintah, sebagai ben-
tuk tanggung jawab kami telah 
menggunakan fasilitas peme-
rintah, apa yang telah dipakai, 

meskipun tidak wajib namun 
kami mengerti kami telah meng-
gunakan uang pemerintah,” ung-
kap Zainal.

Zainal pun menyatakan-
bagi maysarakat yang berhasil 
diberdayakan harus bisa menu-
larkan kepada yang lain juga, 

karena langkah pemberdayaan 
harus terus berjalan dan mel-
uas, agar seluruhnya mendapat 
sentuhan pemberdayaan dari 
pemerintah.

“Susahnya memang di awal 
masyarakat sangat susah utnuk 
disuruh membuat proposal , 
seperti halnya saya di awal se-
belum mendapatkan program 
Posyentek ini, dan mereka 
merasa mendapat beban namun 
bagaimana membuat mereka 
optimis untuk bisa berkembang 
dengan apa yang telah diberikan 
pemerintah. Kami pun berusaha 
seamanah mungkin atas barang 
yang dterima dari pemerintah,” 
tegas Zainal.

“Dalam pelaksanaanya pun 
kami rajin melakukan komunikasi 
dengan pemerintah, misalnya 
berkoordinasi dengan Bapemas 
Kota Probolinggo, sharing se-
tiap kali ada sesuatu yang perlu 
untuk dibahas bersama, tidak 
melulu harus dalam forum yang 
resmi seperti pembinaan atau 
monev, misalnya saja ketika kami 
dalam kondisi tidak sepakat, 
kami berkonsultasi ke Bapemas 
Kota Probolinggo untuk mencari 
solusinya,” tutup Zainal. (hpy)

Aneka kripik produksi anggota Posyantek Hidup Jaya

Vacum frying, bantuan Bapemas Provinsi Jawa Timur kepada Posyantek Hidup Jaya
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Adalah Sulis Winarsih, 
salah seorang warga 
Kelurahan Tembokrejo, 
Kecamatan Purworejo, 

Kota Pasuruan ini memiliki se-
mangat yang luar biasa berkai-
tan dengan kegiatan pember-
dayaan. Dipercaya sebagai ketua 
sebuah lembaga keuangan di 
lingkungannya, yaitu UPKu Maju 
Jaya, Sulis begitu greget meng-
gerakkan warga Kelurahan Tem-
bokrejo terutama kaum perem-
puan untuk berdaya.

“Saya itu selalu menyampai-
kan kepada ibu-ibu di lingkungan 
ini untuk bisa memanfaatkan 
bantuan pemerintah tidak hanya 
diandalkan sebagai hutang saja 
namun bisa berkembang, kita 
harus berjiwa kreatif ekonomi,” 
ujarnya menggebu. 

Dalam kiprahnya, Sulis selalu 
membidik warga yang berpotensi 
produktif. “Karena mendapatkan 
bantuan semacam itu bagi saya 
merupakan amanah shingga 
saya upayakan untuk tidak ke-

liru sedikitpun, seluruh pertang-
gung jawaban saya bedakan di 
setiap bantuan yang kami teri-
ma. Targetnya pun harus jelas, 
diutamakan bagi mereka yang 
produktif,” terangnya.

“Mengapa saya lebih fokus 
kepada ibu-ibu, karena dari-
pada mereka menghabiskan 
waktu untuk hal sia-sia seperti 
mengobrol dengan tetangga, 
setidaknya jika mereka mengan-
dalkan sedikit keterampilan dan 
memanfaatkan program peme-

rintah sebagai modal usaha, 
mereka akan memiliki sumber 
tambahan untuk pendapatan 
keluarga,” tambah Sulis.

Selain berkesibukan sebagai 
ketua UPKu, Sulis merupakan 
seorang perajin batik. Galeri 
batik yang ia miliki pun diman-
faatkan juga untuk menampung 
produk anggota UPKu, memban-
tu pemasaran bagi mereka.

“Tidak hanya batik, mereka 
juga ada yang terampil mem-
buat kerajinan handmade, saya 

Sulis Winarsih, Ketua UPKu Maju Jaya Kota Pasuruan

Tegakkan Pemberdayaan 
Penuh Amanah

Bergerak di bidang pem-
berdayaan memang ti-
dak semudah yang dikira. 
Terlebih untuk bisa ama-
nah terhadap tanggung 
jawab yang telah diper-
cayakan. Sikap ketegasan 
serta kreatif menjadi 
modal utama.
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dorong mereka untuk terus 
berkarya agar jiwa kreatif me-
reka tersalurkan dan menghasil-
kan sesuatu yang bernilai, bisa 
dijual,” papar Sulis.

Menambahkan, Sulis berke-
cimpung di dunia batik sejak 
2003 silam. Sulis menceritakan, 
sejak menikah, mengikuti suami, 
di mana wilayah asal sang suami 
dulunya merupakan sentra ba-
tik namun sempat menghilang. 
“Saya pun bersama suami 
bertekad menghidupkan batik 
wilayah Kota Pasuruan ini,” tim-
pal Sulis.

Yang semula mengandalkan 
pemasaran dari mulut ke mulut, 
Batik XXX, merek produk batik 
Sulis kini penjualannya menem-
bus pasar luar negeri ke Rusia, 
Kanada, Taiwan. Untuk pen-
jualan lokal, Sulis mengatakan 
juga menitipkan batik-batiknya 
di Galeri Batik Jawa Timur dan 
Galeri Dekranasda Jawa Timur, 

dengan motif unggulan Kota Pa-
suruan berupa daun sirih.

“Bahkan ketika Bulan Bakti 
Gotong Royong yang pernah 
diselenggarakan di Kota Pasuru-
an pada 2011 lalu, saya diper-
caya membuat batik untuk dike-
nakan Gubernur Jawa Timur di 
acara tersebut, itu kebanggaan 
bagi saya dan suami,” ungkapnya 
kagum.

Berkaitan dengan hal mem-

berdayakan, Sulis pun mem-
bagikan ilmu tentang batik 
kepada lingkungannya. Selain 
itu juga berusaha melakukan 
pengembangan secara onlie. 
“Ini saja pesanan sudah ke-
walahan, jadi belum maksimal 
untuk online. Karena ini offline 
saja, barang sudah jadi, laku-
nya cepat, belum lagi antrian 
untuk pesanan yang juga tidak 
sedikit,” kata Sulis. (hpy)
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Usaha dalam kerja memang penting, tapi 
tahukah Anda jika bekerja keras saja ti-
dak cukup. Anda perlu bekerja cerdas 
agar dapat memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin. Dengan bekerja cerdas, maka Anda dapat 
menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Kerja 
cerdas akan membuat Anda terhindar dari mem-
buang-buang waktu. Tak hanya itu, kerja cerdas 
akan membuat bekerja lebih efektif.

Berikut adalah cara untuk bekerja dengan cer-
das, sehingga semua pekerjaan Anda selesai de-
ngan tepat waktu. 

ANDA JUGA PERLU BERISTIRAHAT
Pekerjaan yang menumpuk dan mepet dead-

line bukan menjadi alasan untuk melupakan waktu 
istirahat. Luangkan waktu untuk istirahat sepadat 
apapun kegiatan Anda. Istirahat yang cukup akan 
membuat Anda lebih fokus dalam bekerja, sehingga 
pekerjaan Anda pun lekas selesai.

LAKUKAN HAL MENYENANGKAN DI PAGI HARI
Membangun mood memang tidak mudah, apa-

lagi bagi Anda yang bekerja berdasarkan mood. Un-
tuk itu lakukan ritual pagi yang membuat Anda lebih 
bersemangat dan tentu saja dapat meningkatkan 

mood Anda dalam bekerja. Mood yang bagus akan 
membuat Anda lebih fokus dalam bekerja.

JAUHKAN DIRI DARI GANGGUAN
Saat bekerja di kantor seringkali Anda terganggu 

dengan beberapa hal, misalnya obrolan tidak pen-
ting di group chat atau gangguan email yang meng-
ganggu konsentrasi Anda. Untuk sementara hindari 
gangguan tersebut jika sedang dikejar deadline.

SUSUN PRIORITAS
Rencanakan hari Anda dengan menulis prioritas 

pekerjaan yang harus Anda lakukan. Tentukan 3 pri-
oritas penting yang harus segera Anda selesaikan. 
Usahakan untuk mematuhi prioritas tersebut. Se-
lesaikan semua pekerjaan yang penting terlebih 

dahulu, kemudian pekerjaan yang tidak terlalu 
penting.

RAPIKAN MEJA KERJA
Meja kerja yang rapi akan membuat Anda 

merasa lebih nyaman dalam bekerja. Susun 
map yang berisi pekerjaan dengan teratur, se-
hingga memudahkanmu saat mencari doku-
men. Susun berdasar jenis pekerjaannya. Usa-
hakan meja kerja selalu rapi, sehingga akan 
membuat Anda lebih semangat dan merasa 
lebih nyaman.
Bekerja cerdas tidak hanya mampu menguasai 

semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. 
Bekerja cerdas adalah mampu mengurangi gang-
guan yang dapat menghambat kinerja Anda. Se-
lamat mencoba.(/*)

Kerja Itu 
Harus Cerdas 
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Pengembangan kapasitas 
diri bagi seorang perem-
puan juga menjadi salah 
satu topik yang dibahas 

dalam pertemuan rutin Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) Bape-
mas Provinsi Jawa Timur pada 
10 November 2016. Berlang-
sung pada pukul 11.00 hingga 
15.00 acara tersebut dihadiri 

Ibu Sudarmawan, selaku istri Plt. 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Untuk diketahui, selain seba-
gai Ketua DWP Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Provinsi Jawa Timur, 
Ibu Sudarmawan adalah Sekre-
taris DWP Provinsi Jawa Timur. 
Dalam kesempatan mengisi di 

pertemuan rutin DWP Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, Ibu 
 Sudarmawan memberikan pe-
nga rahan terkait program kegi-
atan DWP.

Salah satu yang dibahas 
dalam pertemuan rutin terse-
but adalah mengevaluasi terkait 
dengan E-reporting atau laporan 
elektronik. Dalam hal E-report-
ing diharapkan sistem pelaporan 
sudah bisa diinputkan sewaktu-
waktu, tidak perlu menunggu 
satu tahun, yaitu setelah pelak-
sanaan kegiatan itu bisa lang-
sung dilaporkan dilengkapi de-
ngan foto-foto kegiatan.

“Yang dilaporkan itu adalah 
kegiatan yang benar-benar telah 
dilaksanakan oleh DWP instansi 
tersebut, jika diundang DWP 
Provinsi Jawa Timur ataupun 
instansi lain maka masuk pada 
kegiatan hubungan keluar, tidak 
masuk pada pelaksanaan pro-
gram kerja bidang,” terangnya.

Tidak hanya itu, Ibu Sudar-

Mengembangkan Kapasitas 
Peran Perempuan

Menjalani peran sebagai seorang ibu sudah merupakan 
kewajiban bagi kaum hawa. Ibu yang berwawasan luas dan 
terampil dalam berbagai hal akan membuatnya semakin 
berkualitas.

Ibu Sudarmawan (tengah) memberikan pengarahan di pertemuan rutin DWP Bapemas Provinsi Jawa Timur

Suasana kegiatan pertemuan rutin DWP Bapemas Provinsi Jawa Timur pada 10 Novem-
ber 2016
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Dharma Wanita Persatuan 
BBBaaapppppemas Provinsi Jawa TimurBBBBB P i i J Ti

mawan juga menghimbau ke-
pada anggota DWP Bapemas 
Provinsi Jawa Timur untuk 
senantiasa meningkatkan kapa-
sitas SDM seperti dari membaca 
literatur atau dari pelatihan se-
cara non formal seperti perte-
muan Dharmawanita, serta ke-
giatan dan sumber-sumber yang 
lain.

“Ke depan anggota DWP 
harus mampu meningkatkan 
kapasitas SDM karena ditun-
tut selain sebagai istri Aparatur 
Sipil Negara (ASN), juga sebagai 
pendidik anak-anak di lingku-
ngan keluarga sehingga harus 
berpe ngetahuan yang lebih un-
tuk anak-anak mere ka agar bisa 
menjadi panutan,” paparnya.

Pertemuan rutin DWP Bape-
mas Provinsi 
Jawa Timur 
kali ini 
diisi juga 

 de n gan pelatihan keterampilan 
membuat hantaran, dipandu oleh 
Ibu Rahmat, salah seorang ang-
gota DWP Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. Dalam prakteknya dibagi 
menjadi 5 kelompok, masing-
masing kelompok membuat jenis 
hantaran yang berbeda, antara 
lain paket peningset, paket per-
lengkapan mandi, paket perleng-
kapan sholat, paket perlengkapan 
tidur, serta paket baju. Nam-
pak seluruh peserta meng ikuti 

 p e  l a  t i  h a n 
m e m -
b u a t 

hantaran dengan antusias dan 
bersemangat.

Keseruan pertemuan rutin 
kali ini pun dilengkapi dengan 
mini bazar yang diselnggarakan 
oleh Bidang Ekonomi, yang di-
manfaatkan oleh anggota DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
berbelanja bahan makanan yang 
siap diolah atau dimasak ketika 
sampai di rumah setelah meng-
ikuti pertemuan rutin ini. Selain 

bahan makanan, juga 
dijual perlengkapan 

busana muslim 
serta akseso-

ris. (hpy)

Ibu-ibu DWP Bapemas Provinsi Jawa Timur antusias mengikuti pelatihan membuat hantaran

Ibu-ibu DWP bersama hasil karya hantaran
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1. MUSEUM ANGKUT - BATU
Museum Angkut dikenal den-

gan koleksi transportasinya baik 
di Indonesia maupun dunia. Ber-
bagai macam jenis transportasi 
bisa Anda temui di sini, mulai 
dari sepeda, mobil, kapal hingga 
pesawat. Museum Angkut ini 
dicap sebagai museum trans-
portasi pertama dan terbesar di 
seluruh Asia Tenggara. Karena 
bagusnya, Anda harus siap-siap 
dengan antriannya yang panjang 
saat mengunjungi museum ini.

2. MUSEUM FATAHILLAH -    
     JAKARTA

Museum Fatahillah berada 
di kota tua Jakarta dan pernah 
menjadi Balai Kota Jakarta pada 
zaman Batavia Lama. Pada tang-
gal 30 Maret 1974, gedung ini 

berganti menjadi museum yang 
berisikan benda-benda pening-
galan pada zaman tersebut. Di 
dalamnya ada total 23.500 ben-
da bersejarah baik dalam bentuk 
asli maupun replika.

3. MUSEUM BLANCO       
     RENAISSANCE - UBUD

Bali tidak hanya tempat hang-
out, tapi juga tempat yang ken-
tal akan karya seninya. Salah 

satunya adalah Museum Blanco 
Renaissance, yang didirikan oleh 
Antonio Blanco, seniman ketu-
runan Spanyol. Antonio telah 
berkeliling dunia demi mendal-
ami pengetahuannya mengenai 
kesenian sampai pada akhirnya 
dia berhenti di Bali pada tahun 
1952. Di dalam museum ini, 
terdapat berbagai macam karya 
lukisan yang pernah Antonio 
buat sebelum meninggal dunia 
pada 1999.

4. MUSEUM ULLEN SENTALU -  
      JOGJAKARTA

Terletak di Kabupaten Sle-
man, museum ini menampil-
kan budaya dan peninggalan 
Jawa Kuno dari para bangsawan 
semasa Dinasti Mataram. Nama 
Ullen Sentalu merupakan sing-
katan dari bahasa Jawa ‘ulating 
blencong sejatine tataraning lu-
maku’, yang artinya ‘nyala lampu 

blencong (wayang kulit) meru-
pakan petunjuk manusia dalam 
melangkah dan meniti kehi-
dupan’.

Melongok Museum 
Terbaik di Indonesia 

Bosan liburan di taman bermain atau mal? Sekarang 
saatnya liburan anti-mainstream yaitu pergi ke mu-
seum. Ini merupakan opsi untuk bersenang-senang 
sekaligus mendapatkan edukasi. Berikut rekomenda-
si museum terbaik di Indonesia:
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5. MUSEUM TSUNAMI ACEH -       
      BANDA ACEH

Ini merupakan museum sim-
bolis yang dibuat sebagai rasa 
hormat atas kejadian bencana 
gempa bumi dan tsunami pada 
tahun 2004 lalu. Museum ini seka-

ligus menjadi pusat pendidikan 
dan tempat perlindungan darurat 
jika terjadi bencana serupa lagi. 
Dirancang oleh Ridwan Kamil, ba-
ngunan ini memiliki ruangan yang 
ditujukan pada korban tsunami 
dengan memajang nama mereka 
di seluruh dinding.

6. MUSEUM SIWALIMA -   
     AMBON

Museum ini terletak di Teluk 
Ambon, yang membuat tempat 
ini semakin eksotis. Siwalima be-
rasal dari kata ‘siwa’ diambil dari 
kata Ulisiwa yang artinya sembilan 
dan ‘lima’ diambil dari Patalima 
yang artinya lima. Museum ini 

menyimpan ribuan koleksi men-
genai kelautan, geologi, biologika 
dan banyak lainnya dari Maluku.

7. MUSEUM HOUSE OF         
     SAMPOERNA - SURABAYA

Bangunan yang dulunya meru-
pakan gedung pentas ini dimiliki 
oleh manufaktur rokok terbesar di 
Indonesia, Sampoerna. Di dalam-

nya Anda akan menemukan kum-
pulan rokok-rokok dari pertama 
kalinya dibuat hingga rokok mod-
ern masa kini. Dari lantai dua, Anda 
bisa melihat proses bagaimana ro-
kok dibuat dari pabrik Sampoerna 
yang terletak di sebelahnya. Tidak 
hanya museum namun tempat ini 
juga menyediakan cafe bagi Anda 
yang lelah setelah keliling-keliling 
museum.

8. MUSEUM GEOLOGI -         
      BANDUNG

Bagi Anda yang tertarik dengan 
dinosaurus dan juga fosil zaman 

purba, maka museum satu ini co-
cok untukmu. Bangunan ini dulu-
nya dijaga oleh JICA Jepang (Japan 
International Coorperation Agen-
cy). Diresmikan pada 23 Agustus 
2000, museum ini dijadikan tem-
pat untuk keperluan penelitian 
dan pendidikan. Sejumlah koleksi 
dan materi berkaitan dengan du-
nia geologi seperti bebatuan, fosil 
dan mineral serta juga kondisi nat-
ural alam dari bencana alam sam-
pai pemanfaatan sumber daya 
bumi dapat dipelajari disini.

9. MUSEUM REKOR INDONESIA  
     - SEMARANG

Lebih dikenal dengan nama 

MURI, museum yang terletak di 
Semarang ini telah mencatat dan 
menyimpan sekumpulan rekor-
rekor yang telah berbagai orang 
Indonesia lakukan. Sejak diresmi-
kan tahun 1990, antusias orang 
Indonesia untuk memecahkan 
rekor semakin meningkat baik 
dalam skala nasional maupun 

internasional. Anda yang ingin 
memecahkan rekor juga, bisa cek 
rekor-rekor yang sudah ada di mu-
seum ini.

10. MUSEUM ANAK KOLONG   
        TANGGA - JOGJAKARTA

Ini merupakan museum main-
an pertama dan satu-satunya di 
Indonesia. Dibangun pada tanggal 
2 Februari 2008 oleh Rudi Corens, 
museum ini merupakan ‘kekha-
watiran’ terhadap anak-anak dan 
remaja yang cenderung melu-
pakan budaya dan tradisi mereka 
di era globalisasi kini. Kebanyakan 
mainan yang dikoleksi museum 

ini berasal dari mainan-mainan 
tradisional era 90-an. Lebih dari 
16.000 koleksi dari mainan, buku 
cerita, gambaran baik dari dalam 
negeri dan juga berbagai negara 
lainnya. Ingin bernostalgia masa 
kecilmu? Jangan lewatkan muse-
um yang satu ini!(*/)
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tipssehat

Akhir tahun, Indonesia 
mengalami musim 
penghujan. Suhu 
dingin dan uda-

ra yang lembab seringkali 
membuat sistem kekebal an 
tubuh menurun. Minum we-
dang jahe seringkali menjadi 
pilihan untuk menghangatkan 
tubuh. Bila tak ada jahe, sebena-
rnya kulit jeruk pun bisa menai-
kkan suhu tubuh saat musim di-
ngin. 

Tak cuma itu, ada juga bebe-
rapa makanan lain yang baik un-
tuk melawan suhu dingin yang 
bisa Anda konsumsi di musim 
hujan. Berikut ulasannya:
Kulit Jeruk

Buah jeruk yang dikemas de-
ngan vitamin C. Tak cuma daging 
buahnya, kulit jeruk sangat ber-
manfaat. Maka dari itu, jangan 
hanya menikmati sari jeruknya 
saja. Tetapi juga makan kulit je-
ruknya agar tubuh bisa lebih 
mampu melawan suhu dingin.

Kandungan kulit jeruk dianta-
ranya minyak atsiri yaitu sejenis 
minyak nabati yang bisa bera-
lih mengental bila ditempatkan 
pada suhu ruangan. Minyak ini 
keluarkan aroma yang benar-
benar khas serta umum dipakai 

un-
tuk ba-

han pem-
buat minyak 

gosok alami yang dipakai 
untuk penyembuhan.

Senyawa limonen yang ter-
dapat pada minyak atsiri dapat 
juga membuat lancar peredaran 
darah, memudahkan rasa sakit 
disebabkan radang tenggorokan 
serta batuk, dan bisa pula meng-
hambat berkembang biaknya sel 
kanker dalam badan.

Diluar itu, kandungan kulit 
jeruk ini dapat juga menambah 
selera makan seorang. Tak ha-
nya limonen, zat lain yang juga 
adalah kandungan kulit jeruk 
yaitu lonalol, linalil, serta ter-
pinol, yang tetap mempunyai 
manfaat untuk penenang.

Untuk meredakan tanda-tan-
da flu serta menangani kedingin-
an, rebus sebagian potong ku-
lit jeruk serta sebagian irislah 
jahe fresh dalam air seperlunya 
sepanjang 15 - 20 menit. Im-
buhkan gula merah sesuai sama 

se lera lalu minum pada saat ha-
ngat.
Paprika

Paprika salah satu golongan 
cabai yang mengandung capcai-
sin. Pada saat musim hujan Anda 
harus banyak mengonsumsinya. 
Tak hanya itu, paprika juga me-
ngandung tinggi vitamin C yang 
mampu melawan infeksi pada 
musim hujan.

“Studi menunjukkan bahwa 
vitamin C merupakan suplemen 
alami yang melawan flu. Pada 
penelitian selanjutnya, paprika 
juga dapat melawan infeksi yang 
dialami anak-anak,” ujar Peneliti 
Jackie Newgent.
Ikan

Satu ekor ikan kaya akan le-
mak omega-3. Tak cuma mela-
wan penyakit jantung, tetapi 
juga dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh yang berpen-
garuh pada fungsi sel imun. 
Disarankan Anda memilih ikan 
sarden segar yang mampu mela-
wan infeksi seperti flu di musim 
hujan.
Jamur

Jamur kaya vitamin B, sele-
nium dan antioksidan. Tanaman 
ini bersifat antivirus yang akan 
me lawan infeksi. Pada musim 
hujan, jamur yang diolah men-
jadi sup atau masakan lain dapat 
menjaga sistem kekebalan tu-
buh yang kuat. Selamat menco-
ba.(/*)

donesia 
musim 

uhu 
da-
kali
al an 

we-
enjadi

un-
tuk ba-

han pem-

se lera lalu minum pada saat ha-
ngat.
Paprika

Paprika salah satu golongan

Makan Kulit Jeruk 
Lawan Suhu Dingin
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resepresep

BBisnis pizza homemade mulai mampu ber-
saing dengan restoran pizza besar di Indo-
nesia. Selain rasanya lebih cocok dengan 
lidah Indonesia, harganya relatif lebih 

bersahabat dengan kantong. Nah…bagi pelaku 
usaha yang mau merambah bisnis ini tapi ingin 
tampil beda, pizza Jepang bisa jadi pilihan salah 
satu varian produknya.

Okonomiyaki adalah makanan Jepang berupa 
goreng tepung dengan kol ditambah isi, seperti 
daging sapi, kerang, cumi-cumi, atau udang yang 
diletakkan di bagian atas sesuai dengan selera. 
Walaupun Okonomiyaki yang asli di-
goreng di atas penggorengan datar 
yang disebut teppan, okonomiyaki 
bisa digoreng di atas wajan biasa 
(peng gorengan datar) dengan hasil 
yang hampir sama enaknya. Simak re-
sepnya: 
Bahan:

100 gram cumi, potong dadu
200 gram kol, iris halus
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1 butir telur
100 gram tepung terigu
100 ml air
Garam secukupnya
Merica sesuai selera
Kecap asin secukupnya
Saus tomat
Mayonnaise

Cara Membuat:
Kocok telur dalam mangkok. Tam-
bahkan garam, merica, kecap asin 
dan air. Kocok   hingga 
merata.

Tambahkan terigu perlahan ke 
dalam adonan,  sambil terus 
diaduk.

Tambahkan cumi dan kol. Aduk 
hingga merata.

Panaskan wajan dan beri sedikit min-
yak. Tuangkan  adonan Okono-
mi-yaki  dalam wajan. Masak 
hingga matang.

Biarkan hingga 7-8 menit, Okonomi-
yaki siap disajikan

Siapkan saosnya dengan mencam-
pur saus tomat dan kecap asin. Jika 
suka, tambahkan mayonaise. Siram 
di atas Okonomi-yaki.

Sajikan selagi hangat.

TIPS:
Kalau membuat okonomiyaki yang tebal, tutu-

pi dengan tutup panci sewaktu menggoreng agar 
lebih mudah matang.

Sewaktu digoreng, okonomiyaki sebaiknya ti-
dak ditekan-tekan karena udara yang berada di 
dalam okonomiyaki akan terdesak keluar dan ha-
sil gorengan menjadi keras.(ins,dya)

Okonomiyaki, 
Si Pizza Jepang
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Pedagang pisang di salah satu pasar 
di Lum

ajang m
enunggu pem

beli.


