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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.

Daftar isi Daftar isi 
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Jalan lain menuju mandiri dan sejah
tera (Jalin Matra). Itulah Program 
Jalin Matra, menggantikan program 
Jalan lain menuju kesejahteraan 

masyarakat (Jalin Kesra) yang sudah ber
langsung selama lima tahun terakhir, mu
lai 2009 sampai 2013. Program Jalin Ma
tra dilaksanakan mulai 2014 sampai 2018, 
sebagai bagian dari Program Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpin
an Gubernur Jatim Dr Soekarwo dan Wakil 
Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. 

Di sinilah, edisi kali ini Gema Desa 
menurunkan laporan soal Program Jalin 
Matra ini, yang telah dikoordinasikan pada 
Rapat Koordinasi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat seJawa Timur di Malang, be
lum lama ini.

Jalin Matra ini, memiliki tiga kegiat
an unggulan, yaitu Jalin Matra bantuan 
Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM), 
Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK) dengan sasaran kepala rumah tang
ga perempuan, dan program Jalin Matra 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2). Untuk bantuan RTSM ditargetkan 

sejumlah 42.857 RTSM. Pada ta
hun 2014 sudah dilaksanakan pi
lot proyek dengan sasaran 2.961 
RTSM, dan tahun 2015 direncana
kan 11.219 RTSM.

Ini sebuah harapan akan ter
laksananya program dengan lancar 
dan sukses di tahun depan. Hal itu 
akan membuktikan, betapa ban
tuan untuk PFK yang sebenarnya 
terdapat 152.343, dari jumlah ter
sebut, disaring lagi dengan kriteria  
dan ketentuan yang disesuaikan 
dengan kemampuan APBD Jatim, 
sehingga targetnya tinggal 76.283 
KRTP dengan kriteria usia produk
tif di bawah 65 tahun dan memiliki 
anggota rumah tangga.

Dalam kaitan dengan laporan utama, 
edisi kali ini dilengkapi dengan profil desa 
dan kelurahan yang berhasil. Juga pro
gram Usaha Pengelolaan Keuangan di 
desa dan kelurahan yang berhasil. Hal itu 
menjadi contoh bagi daerah lain untuk te
rusmenerus melaksanakan program bagi 
pemberdayaan masyarakat secara luas.

Seperti diketahui, pada 2014 telah 
dilaksanakan pilot proyek bagi 3.309 ke
pala rumah tangga perempuan dan tahun 
2015 direncanakan 14.655 kepala rumah 
tangga perempuan. Hal ini menjadi tujuan 
penting, membantu mendorong ketahan
an sosial ekonomi kepala rumah tangga 
perempuan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dasar, dan memotivasi berusaha 
(need for achivement) dan kemampuan 
(life skill) dalam upaya meningkatkan ke
sejahteraannya.

Selain itu, juga dilengkapi dengan ru
brik lain, yang informatif untuk kemajuan 
masyarakat, khususnya di desa dan kelu
rahan. 

Selamat membaca! 

Menuju 
Kemandirian
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Laporan Utama

Me n g e n t a s k a n 
k e m i s k i n a n 
 terus menjadi 
agenda utama 

Pemprov Jatim. Buktinya,  
misi ‘Makin Sejahtera dan 
Mandiri bersama Wong 
Cilik’ menjadi paradigma 
pembangunan Jatim 2014
2019. Bertolok ukur pada 

strategi Pro-poor Growth 
Pemprov Jatim meluncur
kan program Jalan Lain 
Menuju Mandiri dan Sejah
tera (Jalin Matra). 

Menurut Gubernur Ja
tim, Dr. H. Soekarwo, SH, 
M.Hum, dengan diluncur
kannya program Jalin Ma
tra ini, menjadi tanda dimu

Jalan Lain Menuju Mandiri dan 
Sejahtera atau disingkat Jalin 

Matra menjadi program unggulan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Dengan dana sekitar Rp 100 
miliar, program yang akan dimulai 

tahun 2015 ini diharapkan bisa 
menanggulangi kemiskinan.

Program Jalin Matra

MANDIRI & SEJAHTERA 
UNTUK WARGA JATIM

Kepala Bapemas Prov. Jatim, Drs. Zarkasi, M.Si., bersama kepala bidang pengembangan perekonomian masyarakat dan 
KRTP penerima bantuan Jalin Matra.
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Laporan Utama
lainya gerakan percepatan dan 
perluasan penanggulangan ke
miskinan periode 2015/2019.

“Jalin Matra memiliki tiga ke
giatan unggulan, yaitu program 
bantuan RTSM (Rumah Tangga 
Sangat Miskin), PFK (Penanggu
langan Feminisasi Kemiskinan) 
dengan sasaran kepala rumah 
tangga perempuan dan program 
Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2),” terang pria 
yang akrab disapa Pakde Karwo 
itu usai acara launching program 
Jalin Matra di Gedung Grahadi, 
Selasa (16/12). Dari tiga pro
gram Jalin Matra, Pemprov Jatim 
akan menyiapkan dana sebesar 
Rp 100 miliar. 

Pakde  Karwo mengatakan, 
program Jalin Matra ini meng
gantikan program Jalan Lain 
Menuju Kesejahteraan Masyara
kat atau Jalin Kesra yang sudah 
berlangsung selama lima tahun 
terakhir (20092013). Program 
Jalin Matra akan dilaksanakan 
tahun 2014 sampai 2018.

Menurut catatan, untuk ban
tuan RTSM ditargetkan terlak
sana untuk 42.857 RTSM. Pada 
tahun 2014 sudah dilaksanakan 

pilot project dengan sasaran 
2.961 RTSM dan tahun 2015 di
rencanakan 11.219 RTSM. Kri
teria rumah tangga sasaran an
tara lain belum pernah mendapat 
program Jalin Kesra.

Sedangkan bantuan untuk PFK 
sebenarnya  terdapat 152.343 
KRTP, dari jumlah tersebut de
sesuaikan dengan kemampuan 
APBD Jatim dan disaring lagi se
hingga mencapai target 76.283 
KRTP dengan kriteria usia produk
tif di bawah 65 tahun dan memiliki 
anggota rumah tangga.

Tahun 2014 telah dilaksana
kan pilot project bagi 3.309 ke
pala rumah tangga perempuan 
dan tahun 2015 direncanakan 
14.655 kepala rumah tangga pe
rempuan. 

“Tujuannya membantu men
dorong ketahanan sosial ekonomi  
kepala rumah tangga perempuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dasar, dan memotivasi berusaha 
(need for achievement) dan ke
mampuan (little skill) dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraannya,” 
lanjutnya. Sementara target PK2 
sasarannya 1.000 desa dan 1.000 
BUMDes (Badan Usaha Milik 
Desa). Tahun 2015 direncanakan 
pilot project dengan sasaran 147 
desa.

Menurutnya, program  Jalin 
Matra ini merupakan sustain 
dan change program Jalin Kesra 
yang sudah berlangsung 2009
2014. Dari jumlah RTSM seba
nyak 1.330.696 (hampir miskin), 
1.256.122 (miskin) dan 493.004 
(sangat miskin) selama crash pro
gram unggulan sudah tereksekusi 
309.807 RTSM atau 66 % dari tar
get 493.004. Sisa layak eksekusi 
163.039 RTSM dan tidak layak ek
sekusi 20.158 RTSM. Jalin Kesra 
mewujudkan keluarga sejahtera, 
sedangkan Jalin Matra fokusnya 
pada mewujudkan keluarga man
diri dan sejahtera. Untuk program Penanda tanganan MOU oleh Gubernur Jatim dengan Bupati/Walikota 
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ini pemerintah juga menyiapkan 
pendampingan dari perguruan 
tinggi.

Maka itu pihaknya berharap 
kepada para isteri bupati/waliko
ta yang menjadi Ketua Tim Peng
gerak PKK kab/kota hendaknya 
program PKK dalam membantu 
masyarakat kurang mampu te
rus dilanjutkan. Hal ini sangat 
penting mendukung tugas suami 
sebagai bupati/walikota yang 
dirasakan kepekaannya sangat 
tinggi terhadap kelompok masya
rakat miskin.

“Menghadapi problem harga 

lombok/cabai yang melonjak 
akhirahir ini, maka mulai seka
rang harus dibiasakan ibuibu 
kalau membuat sambal tidak 
perlu lombok fresh tapi lombok 
bubuk, supaya harga lombok/
cabai tidak terlalu tinggi. Karena 
kalau musim hujan lombok ba
nyak yang busuk, sedangkan 
permintaan pasar tetap tinggi 
sehingga harga lombok di pasar 
melonjak,” ujarnya.

Selain itu Gubernur Jatim 
juga berharap kepada bupati 
atau walikota lebih memperha
tian usaha mikro, kecil dan me

negah (UMKM). Pasalnya,  95 % 
UMKM menyerap tenaga kerja. 
Pemerintah juga akan memban
tu masyarakat kurang mampu 
dengan memberikan bantuan 
modal berbunga rendah, hal itu 
untuk menghindarkan dari ‘bank 
thithil’ alias rentenir.

“Keluarga sasaran diberikan 
modal kerja sebesar Rp 2,5 juta, 
dan melakukan pendampingan 
kultural supaya lebih berseman
gat. Pendekatan dilakukan se
cara musyawarah, mufakat, dan 
kewargaan/penguatan partisipa
toris,” ujarnya.(hpy/*)

Instansi Sasaran RTSM Jumlah
2010 2011 2012 2013

Dinas Peternakan 32.366 45.241  48.273 27.750 153.630
Dinas Pertanian 20.32 27.548 26 .287 9.300 83.460
Dinas Perindag 5.179  7.724  7.724 7.068 27.695
Dinas Koperasi & UMKM 1.562 3.142  3.142 2.470 10.316

Dinas Perikanan&Kelautan 2.567  5.657  5.473 5.400 19.097
Dinas Perkebunan 37 55 55 70 217
Biro Kesra 7.649 3.288 4.575 - 15.512
JUMLAH 69.685  92.655  95.529 1.938 309.807

Capaian Program Jalin Kesra RTSM (2010-2013)

Kepala Bapemas Prov. Jatim, Drs. Zarkasi, M.Si., beserta team work Bapemas Prov. Jatim pada Launching Jalin Matra.
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Program penanggulang
an kemiskinan berna
ma Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera 

atau Jalin Matra memang baru 
akan dijalankan tahun depan, 
yaitu 2015 hingga tahun 2019. 
Meski demikian, Pemprov Jatim 
telah membuat pilot project pada 
tahun 2014 di sepuluh kabupaten, 
yaitu Banyuwangi, Kediri, Ngawi, 
Jember, Probolinggo, Pasuruan, 

 Situbondo, Tulung agung, Pame
kasan dan Bojonegoro. Melalui 
Badan Pemberdayaan Masyara
kat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur, sejumlah persiapan telah 
dilakukan, di antaranya sosialisasi 
program dan bimbingan teknis 
kegiatan yang melibatkan keca
matan dan desa sebagai sasaran 
program.

Untuk diketahui, pada tahun 
2014 sudah dilaksanakan pilot 

project dengan sasaran 2.961 
RTSM, dan tahun 2015 diren
canakan 11.219 RTSM. Seperti 
halnya program Jalan Lain Menuju 
Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kes
ra), setiap RTSM akan mendapat
kan modal kerja sebesar Rp 2,5 
juta.

Dana tersebut harus diguna
kan untuk kegiatan usaha ekonomi 
produktif. Dari jumlah itu maksimal 
70% harus dimanfaatkan untuk sa
rana prasarana usaha dan minimal 
30% untuk modal kegiatan pendu
kung. Program pendukung itu di 
antaranya pertanian karangkitri, 
ternak kecil atau untuk kebutuhan 
dasar sarana prasarana guna me
ningkatkan kualitas hidup RTSM 
seharihari.

Kepala Bapemas Provinsi 

2.961 RTSM 
Jadi Pilot Project

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera 
menjadi agenda besar  Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Sebanyak 2.961 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 
pun telah berhasil dijadikan pilot project program 

Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) 
tahun 2014.

Gubernur Jatim didampingi Kepala Bapemas Prov. Jatim menyampaikan bantuan secara simbolis.
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Jawa Timur, Drs Zarkasi M.Si., 
mengungkapkan, mekanisme pe
nge lolaan keuangan program 
Jalin Matra Bantuan  Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) 
dilaksanakan dengan sistem Ban
tuan Keuangan (BK) ke kabu
paten dan desa. “Hal itu berbeda 
dengan pelaksanaan Jalin Kesra 
yang menggunakan pihak ketiga,” 
katanya saat membuka Bimbingan 
Teknis Pengelolaan Jalin Matra di 
Jember, November 2014.

Dengan mekanisme BK terse
but, diharapkan akan mengu
rangi permasalahan di lapangan. 
Mengingat masyarakat sendiri 
yang akan membelanjakan dana
nya dengan mengacu usulan 
yang telah disampaikan kepada 
pendamping desa dan pendam
ping kabupaten.

Secara teknis, lanjut Zarkasi, 
dalam pelaksanaan Jalin Matra 
Bantuan RTSM ini Pemprov Jatim 
memfungsikan Lembaga Pember
dayaan Masyarakat (LPM) serta 
Kader Pemberdayaan Masyara
kat (KPM) di desadesa sasaran. 
Hal itu seperti yang diamanatkan 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa pasal 94, ayat (4) berbunyi: 
“Pelaksanaan program dan kegi
at  an yang bersumber dari pemer
intah, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/
kota, dan lembaga nonpeme
rintah wajib memberdayakan dan 
mendayagunakan lembaga ke
masyarakatan yang sudah ada di 
desa.”

Menurut data, ada 33 desa 
tersebar di 32 kecamatan di 10 ka
bupaten yang menjadi pilot project. 

Sementara, dari jumlah wilayah itu 
ada 2.961 RTSM yang mendapat 
cash program.

Berdasarkan penetapan sasa
ran, Kabupaten Jember memiliki 
jumlah sasaran RTSM terbanyak, 
yaitu 406 keluarga yang tersebar 
di 3 desa di 3 wilayah kecamatan.  
Nomor dua terbanyak adalah Ka
bupaten Bojonegoro dengan 400 
RTSM di 4 desa. Sementara Ka
bupaten Banyuwangi menempati 
wilayah dengan jumlah sasaran 
RTSM terbanyak ketiga yaitu 369 
keluarga yang ada di 3 desa.

Kreteria sasaran di antaranya, 
RTSM adalah rumah tangga yang 
masuk dalam kelompok desil 1 
dengan status kesejahteraan 5% 
terendah. RTSM sasaran minimal 
juga harus memiliki dua orang 
anggota keluarga. 

Selain itu, RTSM sasaran juga 
harus berjumlah minimal 10 RTSM 
dalam satu desa. Sebab, RTSM 
tersebut nantinya harus memben
tuk kelompok masyarakat  (Pok
mas) dengan minimal anggota 
20 orang. Pokmas yang harus 
di ketua oleh RTSM itu nantinya 
akan membuka rekening untuk 
penyaluran bantuan. (hpy/*)

Laporan Utama

Kabupaten Jumlah
Kecamatan Desa RTSM

Banyuwangi 3 3  369
Kediri 6 6 363
Ngawi 4  4  280
Jember 3 3  406

Probolinggo 3  3  343
Pasuruan 3 3 278
Situbondo 2 2 153
Tulungagung 2 3 147
Pamekasan 2 2 222
Bojonegoro 4 400 
JUMLAH 153 153 2.961

PILOT PROJECT JALIN MATRA BANTUAN RTSM PEMPROV JATIM 
TAHUN 2014

Drs. Zarkasi,M.Si., beserta penerima manfaat Jalin Matra.
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Sebanyak 3309 Kepala 
Rumah Tangga Perem-
puan (KRTP) di sepuluh 
kabupaten menjadi sa-

saran utama untuk program Jalin 
Matra PFK tahun ini, tersebar di 
54 desa dan 37 kecamatan. Usul-
an kebutuhan dari seluruh KRTP 

tersebut telah diverifi kasi yang ke-
mudian dijadikan sebagai acuan 
ketika pencairan bantuan.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs.  Zarkasi, M.Si., meng-
ungkapkan mengenai permasa-
lahan kemiskinan yang dihadapi 
kepala rumah tangga perempuan. 

Secara umum, dirasa memang 
lebih kronis dibandingkan dengan 
kepala rumah tangga laki-laki.

Menurutnya, KRTP tidak hanya 
mengalami kendala di sektor eko-
nomi, namun juga menyangkut as-
pek psikologis, sosial dan budaya. 
Untuk bisa keluar dari pe rangkap 
kemiskinan tersebut tentu mem-
butuhkan dukungan interaksi se-
cara intensif dari seorang “fi gur” 
yang nantinya dinilai mampu 
memberikan perlindung an secara 
berkelanjutan dan memiliki legiti-
masi sosial.

Figur yang dimaksudkan meru-
pakan sosok orang tua ibu dengan 
kepedulian tinggi untuk menjadi 

Menindaklanjuti hasil verifi kasi dan fasilitasi usulan 
kebutuhan program bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS), 

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 
(Jalin Matra FPK) siap diluncurkan Desember 2014 

ini. Dengan demikian, bantuan keuangan dari APBD 
Provinsi Jawa Timur akan segera direalisasikan.

Kepala Bapemas Prov. Jatim Drs. Zarkasi,M.Si., menyampaikan laporan program Jalin Matra

Kemiskinan KRTP 
Lebih Kronis  
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simpul berbagi antar KRTP. De-
ngan demikian akan timbul sebuah 
harapan dan rasa percaya diri bagi 
KRTP untuk terus berjuang ber-
sama dengan kemampuan yang 
dimiliki masing-masin untuk keluar 
dari kemiskin an. Figur tersebut 
adalah kader dari tim penggerak 
PKK yang nantinya diposisikan 
sebagai sosok orang tua ibu bagi 
KRTP.

Gerakan PKK merupakan ge-
rakan nasional dalam pemban-
gunan masyarakat yang tumbuh 
dari bawah, dikelola dari, oleh dan 
untuk masyarakat. Dalam hal ini, 
jejaring PKK mampu menjangkau 
keluarga-keluarga secara lang-
sung melalui kelompok-kelompok 
PKK. 

Oleh karena itu, Tim Pengge-
rak PKK dalam program Jalin Ma-
tra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan ini dirasa sa ngat 
tepat dan diyakini akan mampu 
memecahkan permasalahan 
kemiskinan bagi keluarga yang 
mengandalkan ibu sebagai ke-

pala rumah tangga.
Untuk diketahui, program Jalin 

Matra PFK yang terbaru ini mem-
berikan porsi yang cukup besar 
bagi kader PKK untuk terlibat. 
Dalam struktur organisasi pelak-
sana, TP PKK termasuk dalam 
sekretariat di provinsi dan kabu-
paten dan dilibatkan dengan tugas 
dan tanggung jawab tersendiri.

Bahkan di tingkat kabupaten, TP 
PKK kabupaten juga ditugasi untuk 
memfasilitasi KRTP yang tergabung 
dalam Pokmas untuk mendukung 
kegiatan 10 program pokok PKK. 
Fasilitasi tersebut diutamakan ke-
tika pasca program bantuan untuk 
KRTP telah berjalan.

Tidak hanya TP PKK, program 
Jalin Matra PFK ini akan meli-
batkan berbagai pihak mulai dari 
tingkat kabupaten, kecamatan dan 
desa. Khusus di level desa, pro-
gram ini selain melibatkan peme-
rintah desa namun juga sebagian 
masyarakat, utamanya saat rem-
bug desa untuk penyampaian 
usul an jenis bantuan.

Kader PKK desa dan LPMD 
juga akan dilibatkan sebagai Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK). Khu-
sus pendamping KRTP di desa, 
kader-kader PKK akan menjadi 
pendamping Pokmas yang be-
ranggotakan KRTP.

Zarkasi menambahkan salah 
satu keberhasilan program terse-
but terletak pada peran aktif para 
kepala desa dan kecamatan dalam 
memfasilitasi proses pelaksanaan 
kegiatan. Oleh karenanya, peran 
kecamatan, pemerintah desa, tim 
pelaksana dan pendamping desa 
sebagai fasilitator kegiatan ha-
rus benar-benar dihayati agar pro-
gram tersebut berlangsung sesuai 
dengan mekanisme dan tujuan-
nya.

Tercetusnya UU nomor 6 tahun 
2014 tentang desa menjadikan 
isu seputar desa menjadi sema-
kin menggiurkan, sehingga sangat 
relevan jika pemerintah desa men-
jadi ujung tombak pelaksanaan pi-
lot project penanggulangan femi-
nisasi kemiskinan. (*/hpy)

Penandatanganan MOU kerjasama Pemprov Jatim dengan Unair, Unibrow, dan Universitas Negeri Malang.
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Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur terus melakukan 
upaya pengentasan un
tuk masyarakat miskin. 

Di antara program 2015, menjadi 
pembahasan penting dalam Rapat 
Koordinasi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, bersama Bapemas 
dari Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur yang digelar di Malang, be

lum lama ini.  Itulah program Jalan 
lain menuju mandiri dan sejahtera 
(Jalin Matra).

Program Jalin Matra ini meng
gantikan program Jalan lain 
menuju kesejahteraan masyarakat 
(Jalin Kesra) yang sudah berlang
sung selama lima tahun terakhir, 
mulai 2009 sampai 2014. Program 
Jalin Matra dilaksanakan mulai 
2015 sampai 2019. “Dalam Pro

gram Jalin Matra Pemprov Jatim 
akan menyasarkan programnya 
untuk masyarakat penanggulang
an Feminisasi kemiskinan (PFK), 
Penanggulangan kerentanan ke
miskinan (PK2), bantuan rumah 
tangga sangat miskin (RTSM), dan 
program pro rakyat lainnya,” kata 
Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, Drs Zarkasi, MSi. 

Hal itu diungkapkannya pada 
Rapat Koordinasi Badan Pem
berdayaan Masyarakat seJawa 
Timur, yang diadakan di Malang, 
2728 November 2014. Pada ke
sempatan itu, Zarkasi didampingi 
Sekretaris Bapemas Provinsi Ja
tim Drs Tajul Falah, MSi. Pada ke
sempatan tersebut, dihadiri para 
pejabat struktural Bapemas lain
nya, seperti Suriaman SH, MSi 
(Kepala Bidang Sosial Budaya 
dan Partisipasi Masyarkat), Ir Hadi 
Sulistyo, MSi (Kepala Bidang Pen
dayagunaan Sumber Daya Alam 
dan Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna), Ir Mohammad Yasin, MSi 

Menuju Kemandirian 
Masyarakat Desa

Terwujudnya 
Keberdayaan 

dan Kemandirian 
Masyarakat Desa/

Kelurahan   
di Jawa Timur. Itulah 
yang menjadi tujuan 

program Pemprov Jatim 
yang harus dilaksanakan 
Bapemas Provinsi Jatim 

pada 2015. Kepala Bapemas Prov. Jatim Drs. Zarkasi,M.Si., dan Sekretaris Bapemas Prov. 
Jatim pada pengarahan Rakor Bapemas se-Jawa Timur.

Diskusi interaktif peserta Rakor Bapemas Sejawa Timur.
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(Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat) dan 
Heru Suseno, STP, MT (Kepala 
bidang Pemberdayaan Kelem
bagaan dan Pelatihan). Selain itu, 
menghadirkan nara sumber Drs 
Edy Kuncahyo Msi (dari Biro Ad
ministrasi Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Timur).

Dari tiga program sasaran 
tersebut Pemprov Jatim menyiap
kan dana sebesar Rp 100 Miliar. 
Dimana program tersebut akan 
dilaksanakan pada tahun 2015. 
Khusus untuk  bantuan RTSM di
targetkan sejumlah 42.857 RTSM. 
Pada tahun 2014 sudah dilak
sanakan pilot project dengan sa
saran 2.961 RTSM, dan tahun 
2015 direncanakan 11,219 RTSM. 
Kriteria rumah tangga sasaran an
tara lain belum pernah mendapat 
program jalin kesra.

Sedangkan bantuan untuk PFK 
sebenarnya  terdapat 152.343 Ke
pala Rumah Tangga Perempuan 
tapi yang tidak memenuhi kriteria 
rumah tangga sasaran sebanyak 
76.060  KRTP, jadi targetnya ha
nya tinggal 76.283 KRTP dengan 

kriteria usia produktif dibawah 65 
tahun dan memiliki anggota rumah 
tangga.

Tahun 2014 telah dilaksanakan 
pilot project bagi 3.309 kepala 
rumah tangga perempuan dan 
tahun 2015 direncanakan 14.655 
kepala rumah tangga perempuan. 
Tujuannya, membantu mendorong 
ketahanan sosial ekonomi  kepala 
rumah tangga perempuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar, 
dan memotivasi berusaha (need 
for achievement) dan kemampuan 
(litle skill) dalam upaya meningkat
kan kesejahteraannya.. Semen
tara target PK2 sasarannya 1.000 

desa dan 1.000 BUMDes (Badan 
Usaha Milik Desa). Tahun 2015 
direncanakan pilot project dengan 
sasaran 147 desa.

Diingatkan Zarkasi, program 
Jalin Matra ini merupakan meru
pakan sustain & change program 
Jalan lain menuju  kesejahtera an 
masyarakat (Jalin Kesra) yang su
dah berlangsung 20092014, dari 
jumlah RTSM sebanyak 1.330.696 
(hampir miskin), 1.256.122 (miskin) 
dan 493.004 (sangat miskin) se
lama crash program unggulan su
dah tereksekusi 309.807 RTSM 
atau 66 % dari target 493.004, sisa 
layak eksekusi 163.039 RTSM 

Sekban dan para kepala bidang di lingkungan Bapemas Prov. Jatim beserta 
peserta Rakor Bapemas se-Jawa Timur di Malang
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dan tidak layak eksekusi 20.158 
RTSM.  

“Jalin Kesra mewujudkan ke
luarga sejahtera, sedangkan Jalin 
Matra fokusnya pada mewujudkan 
keluarga mandiri dan sejahtera, 
dan akan dilakukan pendamping
an dari perguruan tinggi,” kata 
Kepala Bapemas yang suka terse
nyum ini.

Selain itu, diingatkan agar pro
gram PKK di masingmasing ka
bupaten/kota di Jawa Timur dalam 
membantu masyarakat kurang 
mampu terus dilanjutkan. Hal ini 
sangat penting mendukung tugas 
suami sebagai bupati walikota 
yang dirasakan kepekaannya sa
ngat tinggi terhadap kelompok ma
syarakat miskin. 

Di masa mendatang, Pemprov 
Jatim lebih memperhatian UMKM 
karena 95 % menyerap tenaga 
kerja, dan membantu masyarakat 
kurang mampu dengan memberi
kan bantuan modal dengan bunga 
rendah, hal itu untuk menghindari 
bank thithil. Keluarga sasaran di
berikan modal kerja sebesar Rp 
2,5 juta, dan melakukan pendam
pingan kultural supaya lebih ber
semangat. Pendekatan dilakukan 
secara musyawarah, mufakat, dan 

kewargaan/ penguatan partisipa
toris.

Peningkatan   
Partisipasi

Program peningkatan partisi
pasi masyarakat dalam memba
ngun desa.  Dalam paparannya, 
Kepala Bapemas Provinsi Jatim 
Drs  Zarkasi MSi, menjelaskan, 
Program ini bertujuan untuk 
mening katkan swadaya dan par
tisipasi masyarakat serta pem
berdayaan adat dan nilainilai so
sial budaya masyarakat. Hal ini 
meliputi (a). Fasilitasi penguat an 
keswadayaan masyarakat; (b). 
Implementasi serta Pendam
pingan Sistim Menejemen Pem
bangunan Partisipatif (SMPP); 
(c) . Lomba Desa/Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Ber
hasil; (d). Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat; (e) Pember
dayaan Masyarakat dalam rang
ka kemandirian kehidupan sosial 
masyarakat.

Sementara itu, pada Program 
peningkatan kapasitas sumber
daya manusia (SDM) dan lemba
ga kemasyarakat desa/keluharan 
juga menjadi perhatian penting. 
Dalam penjelasannya, Kepala 

Bapemas Provinsi Jatim Zarkasi 
menjelaskan, Program ini bertu
juan untuk meningkatkan kapa
sitas lembaga kemasyarakatan 
dan kapasitas SDM melalui pela
tihan pemberdayaan masyara
kat. Misalnya, Pendataan dan  
Pendayagunaan Profil Desa dan 
Kelurahan; Pemberdayaan dan 
Penataan Lembaga Kemasyara
katan; Fasilitasi Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga;  Pem
berdayaan  Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM); dan Pengem
bangan Pelatihan Pemberdayaan 
Masyarakat. 

Dalam pelaksanaan semua 
progam tersebut, Pemprov Ja
tim melakukan penandatanganan 
kesepakatan bersama dengan 
bupati/walikota seJatim tentang 
pendampingan dan pengalokasian 
dana program Jalin Matra Provinsi 
Jatim tahun 20142019. Selain itu, 
juga penandatangan kesepakatan 
bersama antara Kepala Bapemas 
Prov Jatim dengan Rektor Unair, 
Rektor Unibraw dan Rektor Univer
sitas Negeri Malang, tentang peng
anggaran, pendampingan, pene
litian, pengkajian dan pengabdian 
pada masyarakat dalam pelaksa
naan program Jalin Matra. (yad)

Para peserta Rakor Bapemas se-Jatim tahun 2014
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Dari tata kelola kelembagaan, sentralisasi 
dan desentralisasi adalah merupakan rang
kaian teknik manajemen. Efektivitasnya 
untuk mengatur dan mengatasi  perma

salahan pada tataran empirik sangat tergantung pada 
ketepatan penerapannya. Demikian diungkapkan  Drs 
Edy Kuncahyo MSi, dari Biro Administrasi Pemerin
tahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 
tentang “Desentralisasi dan otonomi desa menuju tata 
kelola pemerintahan desa yang baik”.

Dalam paparannya, dipandu Sekretaris Bapemas 
Provinsi Jatim, Tajul Falah, Edy Kuncahyo mengung
kapkan sejarah dasar hukum UU 5 TH 1979: Per
mendagri No. 1  TH 1982  tentang Sumber Pendapatan 
dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan
nya (ditindaklanjuti dengan Perda Prov. Dati I Jatim 
No. 18 Th 1987 tentang Sumber Pendapatan dan 
Kekayaan Desa, Pengurusan & Pengawasannya (Ps 
7 ). Juga dalam UU 32 TH 2004 : Permendagri No. 
4 TH 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan 
Desa, serta UU 6 TH 2014  PP 43 Tahun 2014.

Pengertian desentralisasi adalah penyerahan uru
san pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat 
atasnya kepada darah menjadi urusan rumah tang
ganya. Sedang otonomi desa berarti hak, wewenang 
dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

“Penerapan model desentralisasi dalam penga
turan pemerintahan di Indonesia menjadi sumber ada
nya otonomi daerah. Salah satu filosofi dari otonomi 
daerah adalah semakin mendekatkan pelayanan ke
pada masyarakat. Dalam sebuah negara, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatu
an, walaupun memiliki tugas yang berbeda. Di sam
ping itu dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 
tidak akan mungkin terdapat baik otonomi penuh pada 
tingkat daerah maupun sentralisasi penuh melalui 
pengaturan pemerintah pusat,” kata Edy Kuncahyo.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan ten
tang pengertian desa. Desa adalah desa dan desa 
adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya 
disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pra
karsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisi
onal  yang diakui dan dihormati dalam sistem Peme
rintahan NKRI.  

Menurut Edy, Otonomi daerah semestinya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ti
dak berlebihan, karena dengan otonomi daerah di
harapkan pemerintah daerah (kota dan kabupaten) 
dapat lebih sensitif terhadap persoalan yang ada di 
daerahnya. “Namun demikian profesionalitas para 
penyelenggara pemerintahan merupakan salah satu 
variabel yang tidak bisa dilupakan pengaruhnya ter
hadap efektivitas otonomi daerah. Apabila otonomi 
daerah dijadikan lahan untuk kepentingan diri dan ke
lompoknya maka citacita menyejahterakan masyara
kat melalui otonomi daerah akan bertepuk sebelah 
tangan dan bagaikan api yang jauh dari panggang,” 
kata Edy menambahkan.

Pada bagian lain, diungkapkan tentang pemerin
tahan desa yang baik. Yakni, tetap memelihara nilai
nilai budaya yang terpelihara di masyarakat. Adanya 
kegotongroyongan dan saling membantu, solidaritas 
menjadi ciri yang harus terus dipertahankan. Karena 
itulah, program lomba desa untuk menentukan desa 
yang berhasil tetap perlu dilakukan. Juga digelarnya 
kegiatan yang mengangkat nilai kegotongroyongan di 
masyarakat. (yad)

Pentingnya Tata Kelola 
Pemerintahan Desa

Drs. Edy Kuncahyo, M.Si., narasumber Rakor Bapemas 
se-Jatim
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Mojorejo adalah sebuah 
kelurahan di wilayah 
Kecamatan Taman, 
Kota Madiun, Provinsi 

Jawa Timur. kelurahan Mojorejo 
juga disebut daerah potensi kota 
madiun dalam bidang perdagang
an, industri rumah tangga dan 
pendidikan.  Keberadaan kelurah
an ini, tetap berusaha untuk me

ningkatkan kepedulian dan peran 
aktif masyarakat. Hal itu didasar
kan atas semangat kebersamaan, 
kekeluargaan dan bergotong ro
yongan. Dilakukan dalam pe
nguatan integritas sosial melalui 
kegiatan – kegiatan gotong royong 
untuk mencapai masyarakat 

Kelurahan Mojorejo dipimpin 
seorang Lurah, Basuki. Berkantor 
di jalan Setya Budi 42, Kota Ma
diun. Di kelurahan ini, terdapat se
buah bukti sejarah kuno, sebuah 
Masjid kuno Ngrowo, Madiun yang 
berada di lingkungan Ngrowo yang 
bernama Masjid Al  Arrowiyah. 
Juga masih terdapat pasar rakyat, 
Pasar Mojorejo, pusat sepatu dan 
sandal, home industri kecil  kru
puk, home industri kecil pembua
tan kasur, pembuatan tempe, dan 
tempat kuliner ayam panggang 
Mojorejo.

“Kegotongroyongan merupa
kan bagian dari kehidupan sehari
hari masyarakat. Ini yang tetap 
terpelihara hingga kini. Meskipun 
sebutan masyarakat kami dengan 

Profil Kelurahan Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun

Berprestasi, Tetap Menjaga 
Nilai Kegotongroyongan

Meski berada di 
kawasan kota, warga 

tetap mempunyai 
sikap dan watak asli 

dalam bermasyarakat. 
Kegotongroyongan tetap 

terpelihara. Itulah yang 
mengantarkan Kelurahan 

Mojorejo berprestasi 
dalam Lomba Desa dan 

Kelurahan se-Jawa Timur 
pada 2014.

Lurah Mojorejo, Kecamatan Taman, 
Kota Madiun
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status kelurahan, namun nilai
nilai budaya masyarakat be
lum luntur,” kata Basuki, yang 
tinggal di Kelurahan Manis
rejo, bersebelahan dengan 
lokasi tugasnya.

Di antara bentuk kego
tongroyongan itu diwujudkan 
dengan aktivitas jimpitan. 
Yakni, mengumpulkan se
jumlah uang yang nilainya 
sukarela untuk kebutuhan 
bersama. Di setiap RT, jimpi
tan dikumpulkan di masingmasing 
RW. Dengan begitu, nanti setelah 
terkumpul akan dimusyawarahkan 
terkait dengan penggunaannya. 

Menurut Lurah Basuki, halhal 
yang sifatnya sederhana itu tapi 
tetap menjadi bagian keseharian 
masyarakat. Kebersamaan juga 
tercermin dengan kegiatan Sistem 
keamanan lingkungan (Siskam
ling) yang melibatkan kepedulian 

seluruh keluarga di kelurah an 
tersebut. “Prinsipnya, kalau ti
dak ada keperluan yang sangat 
penting, warga harus melakukan 
kewajibannya sendiri. Ya, sese
kali diwakilkan memang tidak 
masalah. Tapi, justru hal itu akan 
mencerminkan keguyuban dan 

kebersamaan yang 
telah lama terjalin di masyarakat 
sini,” kata lelaki kelahiran Madiun, 
6 Januari 1963, pada Gema Desa.

Ia mengaku sangat berhati
hati dalam melayani masyarakat. 
Sebagai petugas, tentu kehadiran 
Basuki di kelurahan tersebut harus 
mencerminkan sebagai seorang 
pejabat yang bertanggung jawab. 
Untuk itu, pihaknya mewujud

kan programprogram yang telah 
ditetapkan Walikota Madiun. Se
perti adanya perhatian terhadap 
warga yang dinilai miskin. 

“Yang menarik di sini, kami bisa 
berkomunikasi langsung bila suatu 
masalah di masyarakat dengan 
Pak Walikota. Karena, beliau juga 

aktif memantau 
kami. Sehingga, 
pe laksanaan tugas 
seharihari bisa di
ketahui kemaju an
nya. Dengan pe
mantauan itu, kami 
bisa bekerja lebih 
baik,” kata Basuki.

Bagi warga Ke
lurahan Mojorejo, 
sikap gotong royong 
adalah bekerja ber
samasama dalam 
menyelesaikan pe
kerjaan dan secara 
bersamasama. Se
lain itu, warga juga 

menikmati hasil pekerjaan terse
but secara adil. Setidaknya, kata 
Basuki, ada suatu usaha atau 
pekerjaan yang dilakukan tanpa 
pamrih dan secara sukarela oleh 
semua warga menurut batas ke
mampuannya masingmasing.

Karena itu pula, Kelurahan 
Mojorejo berhasil meraih peng
hargaan dalam Lomba Kelurahan 
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seJawa Timur 2014. Tentu saja, 
penghargaan yang diraih itu bukan 
datang tibatiba. Sehingga, per
juangan dan segala aktivitas untuk 
masyarakat yang dilakukan di sini 
mendapat perhatian serius.

Dalam lomba kelurahan meru
pakan kesempatan mengevaluasi 
perkembangan ekonomi masyara
kat, kemajuan pembangunan ke
lurahan serta kesejahteraan ma
syarakat dan sekaligus evaluasi 
kinerja perangkat kelurahan. “Bagi 
kami, kegiatan ini sangat penting 
dilakukan untuk menevaluasi dan 
melihat kemajuan serta 
perkembangan eko
nomi kelurahan,” kata 
Basuki.

Ia merasa berkesan 
dengan kehadiran para 
tim penilai, khususnya 
dari Bapemas Provinsi 
Jawa Timur. Dengan 
sederet indikator yang 
akhirnya bisa memacu 
peran serta masyara
kat dalam proses 
pembangunan. Sejum
lah indikator itu, antara lain, per
tama bidang pendidikan, berapa 
jumlah atau prosentase masyara
kat yang drop out (putus sekolah) 
dan jumlah anak diusia pendidikan 
yang tidak sekolah serta adanya 
fasilitas pendidikan.  Beruntung di 
Kelurahan Mojorejo terdapat SMK 
Negeri 2, dan SMA Negeri 5 Kota 
Madiun.

Indikator kedua, di bidang ke
sehatan, masyarakat harus ter
layani dengan baik, fasilitas kese
hatan tersedia, sehingga tidak ada 
masyarakat yang kesehatanya 
di bawah garis merah ataupun 
kurang gizi. Indikator ketiga di bi
dang ekonomi, daya beli masyara
kat terjangkau, pendapatan ma
syarakat cukup baik, kesadaran 
dan partisipasi masyarakat tinggi 
dalam membangun kelurahannya.

“Alhamdulil
lah, dengan indikator yang ada, 
Kelurahan Mojorejo berhasil me
menuhi persyaratan yang ada . 
Dan kami yakin, tim penilai sudah 
bekerja sesuai kenyataan,” kata 
Basuki.

Kelurahan Mojorejo pada 2013, 
dengan jumlah penduduk 12.244 
jiwa terdiri dari 4.371 Kepala Ke
luarga ( KK ), terbagi dalam 14 
Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun 
Tetangga (RT). Kelurahan ini juga 
memiliki fasilitas ibadah, seperti  
18 masjid dan musala, 2 gereja.  

Untuk kegiatan kepemudaan, 
Kelurahan Mojorejo mempunyai 
lapangan sepak bola sederhana 
yang berada di jalan Margobawe
ro. Lapangan tersebut adalah 
satu satunya sarana olah raga 
masyarakat Mojorejo, dan sering 
menjadi tempat acara tahunan 

untuk kesehatan di hari ke
merdekaan Indonesia.

Lapangan Mojorejo men
jadi saksi bisu kejayaan se
buah klub Sepak bola yaitu 
PS. Putra. Sempat pada 
masa lalu klub tersebut 
sering menjuarai kejuaraan 
di tingkat Kota Madiun. Pada 
masa kejayaan klub tersebut 
sempat pernah mendatang

kan pemain ternama seperti Uston 
Nawawi dalam laga final kejuaraan 
piala bergilir Madiun pada masa 
itu. Klub tersebut pernah menjadi 
kebanggaan masyarakat Mojorejo 
lewat ciri khas suporter nya yang 
selalu memakai atribut bergambar 
ayam jago yang sedang bertarung.

Halhal lain yang bisa dibang
gakan, kata Lurah Basuki, adalah 
keguyuban masyarakat dalam ak
tivitas di kelurahan. “Kerja bakti 
menjadi hal rutin yang mendorong 
kami terus berkomunikasi di an
tara warga. Dengan begitu, halhal 
yang sifatnya kepentingan pribadi 
bisa disisihkan dulu. Yang penting, 
membangun dan aktivitas keber
samaan dilakukan akan menja
dikan warga kami tenteram dan 
sejahtera,” kata Basuki. (ded/yad)
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Lounching Program Jalin Matra 2014
Gerakan percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan 

periode 2015/2019 Provinsi Jawa Timur
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Rapat Koordinasi 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Se-Jawa Timur 
di Malang 27-28 November 2014
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Adalah UPKu Mukti Uto
mo, sebuah Unit Pen
gelola Keuangan yang 
berlokasi di desa Sam

birejo, kecamatan Trenggalek, 
 Kabupaten Trenggalek. UPKu 
ini dibentuk sebagai lembaga di 
tingkat desa yang berkontribusi 

dalam pengentasan kemiskin
an; sebagai tempat pelayanan 
keuang an yang pro rakyat diting
kat desa; serta sebagai motor 
penggerak perekonomian desa.

Oleh karenanya, Yuni Su
priono, ketua UPKu Mukti Uto
mo menegaskan melalui UPKu 
Mukti Utomo ini diharapkan dapat 
mening katkan taraf kehidupan ma
syarakat; mendidik masyarakt un
tuk lebih cerdas dengan meman
faatkan potensi desa; memberikan 
pelayanan keuagan ditingkat desa 
yang mudah dan fleksibel; serta 

UPKu Mukti Utomo, Desa Sambirejo, Kec.Trenggalek, Kab. Trenggalek

Gigih Sejahterakan 
Warga Miskin

Menanggulangi kemiskinan memang bukan pekerjaan 
mudah. Berbagai program yang ada di masyarakat ti
dak sedikit yang bertujuan untuk meningkatkan ke
sejahteraan secara merata. Peran dari segala kalangan 
tentu dibutuhkan dalam hal ini karena apa yang di
upayakan bukan sekadar tugas namun juga berkaitan 
dengan kepedulian terhadap sesama.

Kepala Bapemas Prov. Jatim, Drs. Zarkasi M.Si., menyerahkan bantuan kepada UPKu Berhasil tingkat Provinsi Jatim.
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memajukan perekonomian desa.
Secara geografi Desa Sam

birejo berada di ujung timur Ke
camatan Trenggalek berbatasan 
dengan Desa Ngadirenggo Keca
matan Pogalan. Posisi tersebut 
sebenarnya cukup strategis dalam 
bidang perekonomian, namun 
pemanfaatannya kurang maksi
mal. Hal ini sangat dipengaruhi 
oleh sosial budaya masyarakat
nya yang masih “merem” teknologi 
dan tradisitradisi setempat yang 
susah diajak maju.

Penduduk Desa Sambirejo 
mayoritas mata pencahariannya 
adalah bertani. Dari hasil perta
nian tersebut banyak penduduk 
yang masih kewalahan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, 
sehingga perlu adanya penghasi
lan tambahan untuk mendukung 
usaha pertaniannya.

Yuni Supriono menjelaskan 
desa Sambirejo merupakan salah 
satu desa dari sekian puluh desa 
di Kabupaten Trenggalek yang 
di kategorikan merah pada awal 
pemetaan tahun 2005. Dari  ke
adaan tersebut Desa Sambirejo 
mendapatkan Program Penang
gulangan Kemiskinan dari Peme
rintah Provinsi Jawa Timur melalui 

Program Terpadu Pengentasan 
Kemiskinan yang lebih popular 
dengan sebutan Gerdu Taskin.

Program ini kemudian ditindak
lanjuti di tingkat desa dengan 
membentuk sebuah lembaga 
de ngan nama Unit Pengelola 
Keuang an (UPKu) Mukti Utomo. 
Kegiatan UPK ini meliputi TRIDA
YA yaitu Pemberdayaan Manusia, 
Pemberdayaan Lingkungan dan 
Pemberdayaan Usaha.

Pemberdayaan Manusia di
wujudkan dengan memberikan 
santunan kepada Rumah Tangga 
Miskin Rentan (RTMR) berupa 
kegiatan Plesterisasi, dan Rehab 
Rumah. Pemberdayaan Lingkung
an diwujudkan dengan perbaikan 
jalan dan gang yang masih kurang 
memadai (Penggrosokan dengan 
Sirtu).

Sedangkan Pemberdayaan 
Usaha diwujudkan dengan mem
berikan pinjaman modal usaha 
bagi Rumah Tangga Miskin Berpo
tensi (RTMB) dengan membentuk 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
yang menggunakan jaminan Tang
gung Renteng.

Dalam praktiknya, tidak sedikit 
kendala yang dihadapi oleh UPKu 
Mukti Utomo. Sebuah paradigma 

yang berkembang di masyara
kat bahwa dana yang dikelola di 
UPKu merupakan dana hibah ke
pada masyarakat yang tidak wajib 
dikembalikan.

"Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, pengurus menerapkan 
agunan/jaminan untuk pinjaman 
di atas 1 juta rupiah berupa BPKB, 
sertifikat rumah atau surat berhar
ga lain. Dengan adanya jaminan, 
setidaknya UPKu punya senjata 
untuk menagih pinjaman yang ada 
di masyarakat. Seiring berjalan
nya waktu, UPK menjadi lembaga 
keuangan rujukan masyarakat 
karena pelayanannya yang mu
dah dan fleksibel," ujar Pri, panggi
lan keseharian ketua UPKu Mukti 
Utomo.

"Ketika nasabah hanya menye
rahkan fotokopi KTP maka arti
nya memberikan pinjaman tanpa 
ikatan yang kontinyu, semua tidak 
akan ada artinya. Oleh karena itu, 
kita juga wajib mendidik karakter 
moral orang untuk lebih tegas ter
hadap peraturan yang ada melalui 
ikatan tegas, semua itu untuk kedi
siplinan kita bersama," imbuhnya.

Selain itu, Pri menyampaikan 
jika sistem Tanggung Renteng 
yang ditetapkan di tiaptiap Pok
mas tidak berjalan semestinya. 
Ketika awal terbentuknya UPKu 
pada 2005 diberlakukan simpan 
pinjam melalui Pokmaspokmas 
dengan sistem tanggung renteng, 
semua uang terserap habis ke
pada peminjam dan tidak kembali.

"Bahkan UPKu ini pernah 
dibekukan sementara, hingga 
pada 2007 saya terpilih sebagai 
ketua, diadakan Musdes lagi, 
kemudian tercetus untuk meng
gunakan sistem berbeda dengan 
membubarkan pokmas. Untuk 
melakukan pinjaman ke UPKu 
adalah atas nama pribadi, seba
gai nasabah atas nama sendiri. 
Dan saat ini hanya ada satu Pok

Pengurus UPKu Mukti Utomo.
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mas sebagai nasabah dan sisanya 
adalah atas nama pribadi." papar 
Pri kepada tim Gema Desa ke
tika ditemui di kantor UPKu Mukti 
Utomo.

Meskipun telah berganti sistem 
memberlakukan nasabah atas 
nama pribadi, tidak lah membuat 
UPKu lepas dari kerikilkerikil yang 
menghambat. Pri mengakui untuk 
memberikan pinjaman kepada na
sabah pun harus selektif. "Proses 
pinjam harus waspada, untuk 
karakter kelayakan orang yang 
akan melakukan pinjaman, jika 
ada laporan tentang seseorang 
yang trackrecordnya kurang baik, 
kami tidak berani ambil risiko un
tuk melayaninya," jelasnya.

UPKu Mukti Utomo memberi
kan dana pinjaman minimal 500 
ribu rupiah hingga 10 juta rupiah 
dengan jasa sebesar 1,5% dan 
lama pengembalian maksimal 
20 bulan untuk pinjaman dengan 
nominal 10 juta rupiah. Selain sim
pan pinjam, UPKu Mukti Utomo 
juga memiliki usaha sektor riil. 
"Dulunya kami memiliki program 
membesarkan kambing dan men
jualnya lagi. Namun tidak semulus 
perkiraan kami, dari modal 19 juta 
rupiah yang dirupakan kambing, 
tidak mendapat keuntungan. Seti
daknya masih balik modal yang 

akhirnya kami gunakan untuk 
membuka pertokoan yang mela
yani kebutuhan seharihari," kata
nya.

UPKu Mukti Utomo berhasil 
menjadi urutan ke sepuluh se
bagai UPKu Berhasil 2014. Me
lihat prestasi tersebut tentu tidak 
semata berhasil begitu saja. Ada 
semangat serta kegigihan dari 
segenap pengurus yang terus 
berupaya UPKu tersebut tetap 
eksis. Untuk kegiatan simpan pin
jam, hingga november 2014 total 
dana yang ada adalah sebesar 
136.638.000 rupiah.

Keberadaan UPKu Mukti Uto
mo dirasa memberikan manfaat 
untuk masyarakat yakni memper
mudah masyarakat miskin untuk 
mendapatkan bantuan modal me
lalui pinjaman. Dari masyarakat 
sendiri memberikan respon yang 
baik dan mendukung. Meskipun 

demikian, masih ada saja warga 
yang membandel, ketika memin
jam nampak baik namun dalam 
hal pengembalian tidak lancar, ti
dak tertib.

"Untuk menangani mereka yang 
agak sulit mengembalikan, tiap 
bulan kami kunjungi, kami catat, 
kami tegaskan bagaimana untuk 
pengembaliannya, kami sampaikan 
secara rinci kapan pinjamnya, bera
pa besar pinjamannya, sisa utang
nya berapa, kami buat kesepakatan 
kapan mau melunasi dengan tanda 
tangan surat penegasan, ya seperti 
itu," jelas Pri.

Pri menegaskan dalam penang
gulangan kemiskinan memang ti
dak lah mudah, terlebih dalam hal 
penagihan. "Ya kita tidak mau ber
laku seperti deb collector, semua 
dijalani secara perlahan dan tela
ten meskipun dalam praktiknya 
memang ada kendala yang tidak 
sedikit, harus tegas dalam meng
hadapi warga dengan bermacam 
karakter, semua tetap kami jalani 
karena demi kesejahteraan ber
sama juga tentunya, secara kese
luruhan dan merata," tambahnya.

"Harapan kami selain menuju 
kesejahteraan yang merata, untuk 
pengembangan sektor riil bisa 
terealisasi yaitu kami berkeingi
nan menjadikan usaha pertokoan 
yang ada sebagai distributor 
untuk pupuk, bibit, LPG dan air 
minum isi ulang, serta bisa me
ningkatkan nominal peminjaman 
kepada nasabah," tutup Pri penuh 
harap. (hpy)

Pengurus UPKu Mukti Utomo:
Ketua : Yuni Supriono
Sekretaris : Joko Wijianto
Bendahara : Suparti

Kegiatan simpan pinjam di UPKu Mukti Utomo. 
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Unit Pengelola Ke
uangan dan Usaha 
(UPKu) Semeru 
Makmur, terletak di 
Desa Sumbermu

jur, Kecamatan Candipuro, Ka
bupaten Lumajang, berdiri pada 

16 Mei 2011. Di desa yang dihuni 
sebanyak 831 Rumah Tangga 
Miskin (RTM) ini, kehadiran UPKu 
tersebut memberikan manfaat 
yang nyata bagi ikhtiar peningkat
an pemberdayaan masyarakat, 
khususnya di bidang ekonomi dan 

pendapatan keluarga.
Dengan ini program pening

katatn keberdayaan masyarakat 
(PPKM) di Desa Sumbermujur 
sangat penting bagi masyarakat 
karena dapat meningkatkan taraf 
hidup RTM melalui Usaha Ekono
mi Desa Simpan Pinjam, Usaha 
Bersama Kelompok bagi RTHM 
dan meningkatkan kualitas rumah 
tinggal sasaran bagi RTSM. 

Kantor dan serangkaian usaha 
di sektor riil dipusatkan di Du
sun Krajan, RT 03/RW 01 desa 

Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Semeru Makmur

Pesona Batik Tulis Khas 
Lumajang, dan Pusat 

Produksi Beras Organik
Keberadaan UPKu Semeru Makmur dirasakan untuk 
mendukung program Desa Wisata. Batik tulis khas 
Lumajang dan produksi beras organik menjadi daya 
tarik tersendiri.
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setempat, mendapat dukungan 
penuh dari kepala desa setempat. 
Kades Sumbermujur Safi’i, sejak 
awal berkeinginan agar masyara
kat yang tinggal di kawasan desa 
di dekat Gunung Bromo ini, mam
pu berkembang selaras dengan 
kemajuan di daerah lain. Apalagi, 
dengan terbentuk UPKu terse
but langsung dibentuk pengurus 
dan pengawas UPKu dengan 
fungsi nya masingmasing. Maka, 
tinggallah pengurus melakukan 
aktivitas sesuai dengan program 
yang telah dirancang sejak awal.

“Dengan pengawasan yang 
ada, perkembangan UPKu Se
meru Makmur makin sehat. Se
dang kami sendiri, di jajaran 
kepengurusan berkewajiban men
jalankan aktivitas terkait dengan 
program UPKu. Seperti untuk 
membahas dan menetapkan ke
layakan pinjaman yang diajukan 
berdasarkan penilaian kelayakan 
usaha dan peminjam,” tutur Herry 
Gunawan (58), Ketua UPKu Se
meru Makmur pada Gema Desa.

Dukungan dari kades dan to
koh masyarakat yang berfungsi 
se bagai pengawas, memberikan 
spirit tersendiri para pengurus 
UPKu dalam menggali potensi 
desa khususnya untuk menjalan
kan program UPKu Semeru Mak
mur. Agus Wijaya (41) se bagai 
ketua BPD dan Edyanto (45) se
bagai tokoh masyarakat desa 
setempat, banyak memberikan 
masukan akan kebutuhan warga 
guna peningkatan ekonomi dan 
pemenuhan tambahan modal bagi 
usaha masyarakat yang ada.

Menurut Herry Gunawan, po
tensi yang terus digali sebagai 
wujud dukungan dari program ke
bijakan Bupati Lumajang bahwa 
setiap kecamatan mempunyai 
sentra batik, maka Desa Sum
bermujur menjadikan ikon batik 
tulis khas Lumajang dan produksi 

beras organik. “Bagi kami, batik 
tulis di sini berhasil mengangkat 
kekhasan motif Kabupaten Luma
jang dengan adanya pisang dan 
bambu. Ternyata, usaha di sektor 
riil ini memberikan nilai tambah 
bagi warga yang kebetulan belum 
mempunyai lahan sawah dan pe
kerjaan tetap,” tutur Herry.

Dengan menampung aktivitas 
sejumlah perempuan desa yang 
produktif, keterampilan membatik 
terbukti sebagai bagian sehari
hari yang bisa mengatasi kehidu
pan seharihari warga di Desa 
Sumbermujur. Setidaknya, ada 7 
hingga 10 orang setiap hari mem
batik tulis, sehingga menghasilkan 
produk batik tulis khas Lumajang 
di desa tersebut.

“UPKu Semeru Makmur men
jadi pelindung, baik untuk dukun
gan permodalan maupun untuk 
memasarkan hasil batik tulis. 
Kami cukup senang menyambut 
program Pak Bupati untuk me
wajibkan para pegawai di Pemkab 
Lumajang mengenakan busana 
batik. Ini tentu bisa menjadi sa
saran pasar bagi produk kami. 
Namun, kami menginginkan agar 
imbauan itu disertai dengan ke
terangan bahwan busana PNS 
dengan batik tulis. Sehingga, 
produksi batik kami bisa menjadi 
bagian untuk melayani kebutuhan 
itu. Paling tidak, hal itu berlaku 

bagi PNS,” kata Herry.
Seperti diketahui, imbauan Bu

pati Lumajang Sjahrazad Masdar 
agar PNS mengenakan batik tidak 
disertai dengan keterangan batik 
tulis. Sehingga, banyak dari me
reka yang mengenakan busana 
produksi batik printing atau cetak
an yang harganya lebih murah. 
“Ya, kami bisa memaklumi bila 
para pegawai honorer yang meng
gunakan batik printing, tapi kalau 
PNSnya semestinya mengena
kan batik tulis,” kata Herry, di
dampingi Nita Purwati, bendahara 
UPKu Semeru Makmur.

Selain batik, ikon Desa Sum
bermujur adalah produksi beras 
organik. Untuk produksi makanan 
pokok ini, UPKu Semeru Makmur 
semula mempunyai garapan se
luas tanah 25 hektare. Sehing
ga, mampu menopang program 
“go organik” yang diprogramkan 
pemerintah. Sayangnya, program 
tersebut kurang memperoleh du
kungan penuh sehingga kini ting
gal beberapa hektare yang diman
faatkan untuk penanaman padi 
dengan organik.

Menurut Herry Gunawan, ke
inginan pemerintah terkadang 
kurang bersambung dengan baik 
dengan kenyataan di lapangan. 
Bila benarbenar kita mau bersaing 
di era Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA), di antara produksi yang 

Profil UPKu

Edisi  Mei 2014
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bisa ditawarkan adalah beras or
ganik. “Tapi, betapa pun dukungan 
penuh itu belum jalan, kami sudah 
terlanjur untuk bertekad meman
faatkan lahan pertanian yang ada 
dengan penanaman padi organik,” 
tambahnya.

Terkait aktivitas UPKu Semeru 
Makmur, seharihari pelaksanaan 
tugas berada di tangan sekretaris 
yang dipercayakan kepada Eko 
Purawanto. Dialah yang berfungsi 
melaksanakan tugas kesekretari
atan untuk mendukung kegiatan 
ketua. Selain melaksanakan admi
nistrasi umum kegiatan opera
sional UPKu, juga melaksanakan 
admi nistrasi pembukuan keuang
an UPKu. Demikian pula dengan 

bendahara, yang dipercaya
kan kepada Nita Purwati. Dia
lah yang meenerima, menyim
pan dan membayarkan uang 
berdasarkan buktibukti yang 
sah. Tentu saja, di ta ngan 
sekre taris dan bendahara ini
lah, yang membantu ketua 
dalam membahas dan me

mutuskan permohonan pinjaman 
yang layak direalisasikan, serta 
melakukan penagihan terhadap 
pokmas yang menjadi nasabah 
UPKu.

Kini, UPKU Semeru Makmur 
mempunyai jumlah nasabah atau 
pemimjam aktif sebanyak 234 
orang dan 8 kelompok masyara
kat. Tahun sebelumnya, 2011 
tercatat sebanyak 115 orang na
sabah dan 8 kelompok masyara
kat, dan berkembang pada 2012 
sebanyak 221 orang nasabaha 
dan 8 kelompok masyarakat.

UPKU Semeru Makmur awal
nya dengan modal Rp 3.355.000, 
dengan tambahan tambahan 
modal dari Program Provinsi pada 

2011 senilai Rp 95.000.000, serta 
tambahan modal dari Program 
Kab Lumajang pada 2011 seba
nyak Rp 47.500.000. Sehingga, 
terkumpul dana sebanyak Rp 
145.855.000. Kini, aset yang di mi 
liki UPKU Semeru Makmur sebe
sar Rp 17.632.000. yang pada 30 
April 2013 memiliki sisa hasil usaha 
(SHU) sebanyak Rp 5.162.000. 

Terkait dengan manajemen 
organisasi UPKU Semeru Mak
mur melakukan pertemuan rutin 
di antara pengurus setiap 2 ming
gu. Sedang pertemuan dengan 
nasabah atau anggota 1 bulan 
sekali. Demikian pula pertemuan 
rutin lainnya, seperti antara pe
ngurus dan pangawas UPKu dan 
rapat tahunan. Selain itu, soal me
kanisme pengguliran dana, UPK 
Semeru Makmur menyalurkan 
dananya kembali menunggu ang
suran dari seluruh pokmas masuk/
lunas, serta menyalurkan dananya 
kembali tanpa menunggu seluruh 
angsuran dari seluruh pokmas lu
nas. (surata/yad)

Kegiatan sosial UPKu Semeru Makmur.
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Pemandangan alam di 
Desa Sumbermujur, 
Kecamatan Candipu
ro, Kabupaten Luma
jang, memang indah. 

Bila musim kemarau, pemandang
an langsung dengan panorama 
Gunung Semeru menambah ke
indahan tersendiri. Karena itu, tak 
heran bila di Kecamatan Candipu
ro, desa ini dijadikan Desa Wisata 
yang menjadi sasaran turis, baik 
lokal maupun mancanegara.

“Di sinilah, produksi batik tulis 
dari UPKu Semeru Makmur bisa 
menjadi buah tangan atau sovenir 
bagi mereka. Paling tidak, kami su
dah mempunyai pengunjung tetap 
dari sejumlah turis dari Singapura, 
Malaysia dan negaranegara lain 
yang setiap tahun berkunjung ke 
desa kami,” kata Herry Gunawan, 

Ketua UPKu Semeru Mak
mur pada Gema Desa.

Untuk kebutuhan Desa 
Wisata tersebut, kini tengah 

UPKu Semeru Makmur Dukung 
Program Desa Wisata

26 Edisi Desember 2014
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dirintis adanya hutan bambu, kon
sep petik buah dengan tanaman 
jambu biji merah dan rumah tinggal 
bagi turis. Hutan bambu sebagai 
ikon desa wisata, melibatkan sege
nap warga dalam memberdayakan 
ekonomi dan mewujudkan nilainilai 
kearifan lokal yang tetap terpelihara 
di masyarakat.

Ada yang menarik ketika ada 
kunjungan wisata ke Desa Sum
bermujur, di warungwarung yang 
menjual makanan akan dijumpai 
sajian khas tanpa bumbu pe
nyedap atau vitsin. “Jadi, kalau 
soal makanan kami benarbenar 
mengandalkan rasa alami, sehing
ga benarbenar memenuhi per
syaratan kesehatan dan higienis,” 
kata Herry Gunawan, berpromosi.

Ia menyebut adanya perkebu
nan warga yang secara massal 
menanam buah jambu biji merah. 
Kalau produksinya melimpah, hal 
itu bisa menjadi tantangan untuk 

melakukan pengemasan khu
sus untuk penjualannya. Karena, 
buah jenis tersebut akan berbuah 
sepanjang tahun dan memberikan 
manfaat seharihari bagi kebutuh
an ekonomi warga desa.

Selain potensi lokal yang 
benarbenar digali untuk kemaju
an desa, juga persiapan adanya 
keterampilan di berbagai bidang 
usaha. Keterampilan ini, kata 
Herry Gunawan, sangat penting 
dalam mengelola potensi lokal. 
“Kami berkeyakinan dengan pro
gram hari ini, UPKu bisa berjalan 
dengan baik dalam menatap masa 
depan. Tanpa itu mustahil pengor
ganisasian UPKu bisa jalan dan 
dibawa ke mana?,” katanya.

Bila jambu biji merah menjadi 
bahan yang khas bagi wisatawan 
untuk petik buah, ada juga tana
man khas yang menjadi perhatian 
UPKu Semeru Makmur. Yakni, 
buah pisang yang hasilnya me

limpah setiap tahun. “Hasil pisang 
ini dikelola setiap warga desa. 
Menjadi kripik pisang, yang bila 
ada warga membutuhkan dana 
tambah an langsung bisa mengaju
kan ke UPKu,” kata Herry.

Berbagai usaha, baik kete
rampilan membatik, kripik pisang 
maupun pengelolaan hutan bam
bu, merupakan dukungan nyata 
UPKu dalam mewujudkan Desa 
Sumbermujur sebagai Desa Wisa
ta di Kecamatan Candipuro. Hal itu 
menjadi tujuan wisata bagi mere
ka yang ingin menikmati keindah
an Gunung Semeru dan Gunung 
Bromo. Dengan mengoptimalkan 
potensi desa, kemajuan yang 
didukung UPKu Semeru Makmur 
akan dirasakan warga dan ma
syarakat setempat secara luas. 
Ikhtiar pemberdayaan masyarakat 
menjadikan masyarakat sejahtera 
benarbenar bisa diwujudkan. (su-
rata/yad)
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Tujuan khusus P3LK  mem-
bina pelaksanaan peran 
dan fungsi Lembaga Ke-
masyarakatan Desa dan 

Kelurahan dalam pemberdayaan 

masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan partisipatif. Selain 
itu juga meningkatkan kapasitas 
(capacity building) lembaga ke-
masyarakatan dalam pelayanan 

pemerintahan dan kemasyaraka-
tan, juga mendorong inovasi ke-
giatan lembaga kemasyarakatan 
dalamkegotongroyongan dan kes-
ejahteraan masyarakat. Selain itu 
mendorong tumbuhnya prestasi 
kerja lembaga kemasyarakatan 
dalam bidang pemberdayaan ma-
syarakat.

Dikatakan oleh Kepala Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, Drs Zar-
kasi, M.Si., P3LK sebagai upaya 
untuk mengoptimalkan peran dan 
fungsi  lembaga kemasyarakatan 
desa dan kelurahan.  “Penger-
tian penataan dan pemberdayaan 
adalah segala jenis fasilitasi yang 
diberikan pemerintah dalam ben-
tuk pedoman, penataan nomenkla-
tur lembaga (dalam perda/pergub/
perbup/perwali), bantuan pembi-
ayaan, penelitian dan pengemban-
gan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, 
monitoring, pengawasan dan eval-
uasi dan berbagai bentuk lainnya 
sesuai dengan kebutuhan dalam 

Menguatkan 
Lembaga Desa 
Melalui P3LK

Guna memberdayakan dan menata lembaga 
kemasyarakatan desa dan kelurahan di Jawa Timur, 

Bapemas Provinsi Jawa Timur tahun 2014 meluncurkan 
program Pemberdayaan dan Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan (P3LK). Program ini dimaksudkan 
sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota 
dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran 

dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

Kabid PKP, Ir. Heru Suseno, MT. pada acara Bimbingan teknis P3LK 
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rangka penguatan fungsi dan per-
an lembaga kemasyarakatan desa 
dan kelurahan,” kata Zarksi sambil 
menambahkan bahwa P3LK telah 
dimasukkan dalam Renstra Bape-
mas Provinsi Jawa Timur 2015 – 
2019. 

Lembaga kemasyarakatan yang 
dibentuk di desa/kelurahan antara 
lain Rukun Tetangga (RT), Rukun 
Warga (RW), Tim Penggerak Pem-
berdayaan Kesejahteraan Keluarga 
(TP PKK), Karang Taruna, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Kelurahan (LPMD/K), Lembaga 
Adat dan Lembaga Kemasyaraka-
tan lainnya.

“Salah satu faktor yang me-
nentukan keberhasilan pengua-
tan kelembagaan adalah adanya 
kemampuan dari sumber daya 
manusia dalam kelembagaan itu 
sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen 
pengurus lembaga kemasyaraka-
tan harus memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana diatur dalam Bab III 
Pergub Nomor 149 Tahun 2008 
tentang Kelembagaan dan Tata 

Kerja,” kata Zarkasi.  
Syarat-syarat tersebut adalah 

warga negara RI, penduduk se-
tempat, mempunyai kemampuan, 
kemauan dan kepedulian, berse-
dia dicalonkan menjadi pengurus. 
Selain persyaratan dalam rekruit-
men pengurus guna meningkat-
kan kemampuan salah satu strate-
gi dengan melaksanakan capacity 
building.  Capacity building send-
iri diartikan serangkaian strategi 
yang ditujukan untuk meningkat-
kan efi siensi dan responsivitas 
dari kinerja pemerintahan, dengan 
memusatkan perhatian kepada 
dimensi: (1) pengembangan sum-
berdaya manusia; (2) penguatan 
organisasi; dan (3) pemberdayaan 
dan penataan kelembagaan.

Sasaran P3LK seluruh desa 
dan kelurahan pada 29 kabupaten 
dan 9 kota di Jawa Timur. Sedang-
kan sasaran kegiatan adalah pen-
gurus LPMD/K, PKK, Karang Ta-
runa dan Lembaga lain yang ada 
di desa/kelurahan.

Lebih lanjut dikatakan oleh 

Zarkasi, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan kabupaten/kota 
harus memiliki komitmen lebih 
dalam penguatan kapasitas dan 
kemandirian desa, yaitu mem-
fasilitasi dan membina lembaga 
kemasyarakatan sebagai mi-
tra pemerintah desa/kelurahan 
dalam tugas dan fungsi pember-
dayaan masyarakat, membangun 
basis sosial ekonomi di tingkat lo-
kal dan menggerakkan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan 
pembangunan. Berkembangnya 
partisipasi dan swadaya gotong-
royong dalam pengelolaan pem-
bangunan sangat ditentukan oleh 
fungsi dan peran kemitraan lem-
baga kemasyarakatan desa dan 
kelurahan.

Menjawab isu strategis terkait 
melemahnya peran dan fungsi 
lembaga kemasyarakatan di era 
demokrasi dan otonomi daerah 

saat ini, berakibat tersumbatnya 
saluran aspirasi masyarakat, ter-
jadinya konfl ik sosial, budaya 
maupun memudarnya adat-istidat. 
Ke depan diperlukan program dan 
kegiatan pendorong seperti pem-
berdayaan dan penataan lembaga 
kemasyarakatan untuk memuli-
hkan situasi sinergis hubungan 
pemerintahan desa dengan ma-
syarakat dalam pelayanan pemer-
intahan, pelaksanaan pemban-
gunan maupun pemberdayaan 
masyarakat.  

“Pedoman ini merupakan ref-
erensi dan acuan untuk membuat 
panduan teknis pelaksanaan ke-
giatan dalam kerangka Fasilitasi 
Pemberdayaan dan Penataan  
Lembaga Kemasyarakatan Kabu-
paten dan Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Bila dikemudian hari di-
perlukan perubahan terhadap pe-
doman ini, maka akan dilakukan 
rivew dan persetujuan tim pembina 
program di masing-masing jenjang 
pemerintahan,” tandas Zarkasi. (*)

Peserta Bimtek P3LK.
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Pada umumnya masyarakat menggunakan 
obat nyamuk bakar atau semprot yang 
disamping harganya relatif menguras kan-
tong juga menghasilkan asap atau bau 

yang cukup mengganggu. Menurut Dr. Yossi Wibi-
sono, S.TP, MP peneliti bidang Teknologi Pangan, 
bahan dan tatacara pembuatan obat nyamuk formu-
lasi go green sangatlah sederhana.

“Bahannya tediri dari 200 ml air, 50 gram gula 
merah, 1 gram ragi roti dan botol plastik bekas ke-
masan air mineral yang ukuran 1,5 liter” papar  Yossi 
Wibisono. menurutnya tahapan pembuatannya 
dimu lai dengan memotong botol plastik menjadi 2 
bagian, campurkan gula merah dengan air panas 
dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya dituang-
kan ke potongan botol plastik bagian bawah dan di-

tambahkan  ragi, yang akan menghasilkan karbon-
dioksida (CO2).

Kemudian masukkan potongan botol plastik ba-
gian atas dengan posisi terbalik seperti corong serta 
selanjutnya dibungkus dengan plastik warna hitam 
dan siap dipergunakan. Penempatannya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan, bisa di pojok kamar 
tidur, ruang keluarga atau dimanapun diperlukan.

Menurut Yossi Wibisono yang juga Dosen Pro-
gram Studi Teknologi Industri Pangan, pada prin-
sipnya nyamuk mengginggit manusia karena manu-
sia bernafas dan mengeluarkan CO2. Selanjutnya 
hasil fermentasi larutan gula merah dan ragi roti 
disamping menghasilkan CO2 juga menghasilkan 
asam yang merangsang nyamuk atau serangga 
lain untuk masuk ke corong tempat obat nyamuk 
tersebut. “Dibungkusnya botol plastik tempat obat 
nyamuk tersebut dengan plastik warna hitam, kare-
na nyamuk sangat menyukai kegelapan atau hitam”, 
tambah Yossi Wibisono.

Pemberantasan nyamuk yang paling aman, 
efektif, efi sien dan ramah lingkungan adalah de-
ngan memutus mata rantai siklus perkembangan 
biakannya. Metode dimaksud yang biasa dikenal 
masyarakat dengan 3 M, menguras secara berkala 
tempat penampungan air, menutup tempat apapun 
yang berpotensi dapat air merembes serta mengu-
bur barang apapun yang dapat menjadi tempat ber-
telurnya nyamuk. Dengan penemuan obat nyamuk 
yang sederhana, irit, efektif dan ramah lingkungan 
ini agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh ma-
syarakat.

“Penemuan formula ini sengaja tidak dipatenkan 
dengan tujuan untuk mengedukasi dan pemberda-
yaan dan agar mudah dipraktekkan oleh masyara-
kat. Dan terbukti 100% lebih efektif dibanding pesti-
sida berbahaya dan masa aktif formulasi ini selama 
2 minggu” imbuhnya.

Formula ini sudah banyak dicoba dan berhasil 
oleh sebagian sivitas akademik Polije, masyarakat 
dan keluarga dari mahasiswa Akademik Komunitas 
di Nganjuk, Sidoarjo dan Temanggung. (*)

Salah satu dampak musim hujan 
adalah banyaknya genangan air 

yang kalau tidak diwaspadai, akan 
menjadi media berkembang biaknya 

nyamuk. Politeknik Negeri Jember 
(Polije) sebagai pusat pengembangan 
teknologi terapan (campus of applied 
science) telah banyak memunculkan 

teknologi tepat guna yang 
manfaatnya telah banyak dirasakan 

oleh masyarakat. Salah satunya 
adalah obat nyamuk formulasi go 

green.

TTG – Obat Nyamuk Formulasi Go GreenTTG – Obat Nyamuk Formulasi Go Green

Teknologi Aman, Teknologi Aman, 
Mudah dan Murah Mudah dan Murah 

Memberantas NyamukMemberantas Nyamuk

Dr. Yossi Wibisono, S.TP, MP ketika mendemonstrasikan 
tatacara pembuatan obat nyamuk formulasi Go Green di 
Laboratorium Analisis Polije
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Pergantian musim seringkali 
membuat kita jatuh sakit. Saat musim 

hujan tiba, kita jadi lebih mudah 
terserang penyakit seperti flu dan 
demam. Nah, supaya tetap fit di 

musim hujan, Anda bisa mengikuti 
lima tips praktis berikut ini.

Selalu Bawa Pelindung
Payung, jas hujan, dan jaket adalah alatalat 

penting yang bisa melindungi Anda dari hujan. 
Apalagi jika Anda harus mengendarai kendaraan 
pribadi untuk bekerja setiap harinya dari rumah ke 
kantor Usahakan Anda selalu melindungi diri Anda 
setiap hari.

Hindari Jajanan atau Minuman 
Pinggir Jalan

Bisa saja air hujan mengontaminasi minyak 
yang digunakan untuk menggoreng jajanan di 

pinggir jalan. Atau air hujan ikut tercampur dalam 
makanan yang Anda konsumsi karena kurangnya 
kebersihan di warung tempat Anda makan. Usa
hakan untuk minum minuman yang bersih dan 
pastikan Anda mengonsumsi makanan yang Anda 
tahu persih diolah dengan baik.

Jangan Menggaruk
Saat digigit nyamuk, jangan langsung meng

garuk kulit anda. Kenapa? Karena virusnya bisa 
masuk melalui hidung, tubuh, dan mulut. Jadi ke
tika kulit bentol atau terasa gatal setelah digigit 
nyamuk, jangan langsung menggaruknya. Lebih 
baik Anda berikan obat untuk menyembuhkan ga
talgatal di kulit Anda.

Cek Perkembangbiakan Nyamuk
Di musim hujan, populasi nyamuk umumnya 

akan bertambah. Salah satu penyebabnya adalah 
karena ada genangan air yang merupakan tem
pat yang sangat cocok untuk perkembangbiakan 
nyamuk. Seringseringlah mengecek tempat pe

nyimpanan air di rumah Anda. Cek juga tempat
tempat lain yang biasa jadi tempat genangan air 
seperti akuarium, pot bunga, dan got.

Minum Teh Herbal
Teh herbal memiliki kandungan anti bakteri. Teh 

herbal ini bisa meningkatkan imunitas tubuh dan 
membantu menguatkan imunitas untuk melawan 
kuman dan bakteri.

Pastikan Anda juga tidur dengan cukup dan 
jangan sampai kehujanan saat beraktivitas di luar 
ruangan. Stay healthy, stay happy!

Tips

Tips Praktis 
Agar Tetap 
Fit di Musim 
Hujan

5
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Begitu lah yang menjadi 
pemicu bagi Amin Wa
hyuono, lelaki asal Paci
tan yang kini berprofesi 

sebagai guru SMK Negeri 1 Suruh 
Kabupaten Trenggalek. Melihat 
potensi angin yang begitu kencang 
di wilayah tempat tinggalnya kini, 
di desa Sukorame, kecamatan 
Gandusari, kabupaten Trenggalek, 
Amin berhasil menciptakan se
buah teknologi sederhana dengan 
memanfaatkan tenaga angin.

Penemuan sederhana terse
but berupa alat pompa air. Sistem 
kerjanya sama dengan pompa air 
pada umumnya, namun ini meng
gunakan energi angin sebagai 
penggeraknya, demikian penjela
san Amin. “Setidaknya dengan 
angin berkecepatan 2 ml/second 
akan menghasilkan air dengan 
debit 15 liter per menitnya,” kata 
ayah tiga orang putri ini.

Menelisik ke belakang, Amin 
menceritakan apa yang diciptakan 
ini merupakan buah dari peneliti
annya sejak 1996 yang dikombi
nasikan dengan kepenasarannya 
untuk mengaplikasikan tenaga an
gin di dalam sebuah konsep ilmu 
pengetahuan. Lelaki yang hobi 
otakatik itu mengaku ada keasyik
an tersendiri ketika tergelitik akan 

suatu hal.
“Dan ketika bisa menemukan 

jawaban apalagi menuangkan
nya terhadap sesuatu yang dapat 
dimanfaatkan, tentu itu memberi 
nilai lebih,” ujarnya seraya terse
nyum.

Keseharian guru mata pela
jaran elektro ini selain mengajar 
ternyata sedang menyelesaikan 
studi S2nya di Institut Teknologi 
Sepuluh November (ITS) Suraba
ya jurusan elektro. Mendapat tu
gas belajar tidak membuatnya me
ninggalkan kewajibannya sebagai 

tenaga pendidik.
“Memang saya dibebastugas

kan untuk mengajar, namun saya 
tetap ambil jadwal mengajar 
meskipun untuk hari sabtu saja, 
selebihnya saya dibantu oleh gu
ruguru PKL,” katanya ketika dite
mui tim Gema Desa di rumahnya.

Amin Wahyuono, Inovator 
Pompa Air Tenaga Angin

Sebelum manusia diciptakan, alam sudah terlebih 
dahulu ada. Tidak dipungkiri jika alam memang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Berbagai fenomena alam kerap kali memberikan 

kode terhadap manusia sebagai sebuah ide untuk 
menciptakan sesuatu.
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Pompa air tenaga angin dalam 
pengaplikasiannya  diperuntukkan 
di wilayahwilayah yang berpo
tensi angin. Amin Sejauh ini 
pemanfaatannya sudah menjang
kau beberapa wilayah seperti ka
bupaten Jember, daerah pesisir 
Pasuruan, daerah tambak seperti 
Gresik. “Bahkan sudah sampai Ja
karta, dipasang di Bandara Halim 
Perdana Kusuma. Ada juga yang 
pesan dari Jawa Tengah,” ungkap
nya penuh binar.

Kepuasan Amin tentu tidak 
cukup sampai di situ saja. Ia de
ngan gigih mengikuti setiap lomba 
teknologi. “Selain untuk publikasi 
alat sederhana ini setidaknya juga 
untuk transfer ilmu untuk masyara
kat sehingga bisa dimanfaatkan,” 
ucapnya bangga. Amin menam
bahkan setiap bulan setidaknya 
ada saja yang pesan, kebanyakan 
untuk keperluan akademik seperti 
dari Universitas Negeri Jember 
dan beberapa PTN di Malang un
tuk kegiatan mahasiswa sebagai 
pengabdian untuk masyarakat, 
sedangkan dari masyarakat umum 
biasa digunakan untuk pertanian.

Beberapa lomba yang pernah 
diikutinya antara lain lomba gelar 
teknologi tepat guna tingkat ka
bupaten pada 2006 yang diada
kan Bapemas kabupaten Treng
galek dan berhasil meraih juara 
I untuk pompa air tenaga angin 
tersebut. “Ketika itu hadiahnya 
mendapat hadiah sepeda motor 
dan uang pembinaan. Yang ter
penting adalah setelah mengikuti 
lomba, masyarakat mulai tahu dan 
ada yang mengorder hasil karya 
saya,” ujar Amin.

Selain itu, pada 2007 Amin 
kembali mengikuti lomba untuk 
listrik tenaga angin dan mendapat 
hadiah sepeda motor; pada 2008 
mengikuti lomba Teknologi Te
pat Guna untuk pompa hidram 
dan berhasil meraih juara umum, 

mendapat uang sebesar 2,8 juta 
dari Bupati Trenggalek; 2012 
mengikuti lomba Teknologi Tepat 
Guna tingkat provinsi untuk pom
pa air tenaga angin namun tidak 
berhasil, hanya masuk nominasi 5 
besar saja; serta pada 2014 kem
bali mengikuti lomba Teknologi 
Tepat Guna tingkat provinsi untuk 
pompa air tenaga angin dan ber
hasil meraih juara II, mendapat 
uang pembinaan sebesar 8 juta 
rupiah.

Saat ini Amin mengaku me
lakukan publikasi secara lebih 
luas lagi melalui media online. 
Meskipun belum memiliki website 
resmi, Amin memanfaatkan media 
yang terjangkau dan bisa diakses 
masyarakat. “Jika ingin tahu lebih 
banyak bisa langsung mengakses 
alhytech.blogspot.com, di sana 
lengkap, tidak hanya pompa air 
tenaga angin saja,” tuturnya yang 
kini memiliki lima orang karyawan.

Untuk sekali produksi pompa 
air tenaga angin, paling cepat 
1 minggu hingga maksimal 2 
ming gu, terbagi dalam beberapa 
macam. Ada yang kecil sampai 
yang besar, untuk yang dengan 
harga 7,5 juta rupiah, biasanya di
pesan untuk kebutuhan akademik, 
dengan kemampuan mengambil 
air 15 liter per menit; untuk yang 
seharga 10 juta rupiah mampu 
mengambil air 30 liter per menit; 
sedangkan yang dibanderol harga 
15 juta rupiah, mampu mengambil 
air 50 liter per menit.

Dalam hal pemesanan, Amin 
menyediakan jasa pemasangan
nya juga. Namun sebelumnya, 
akan ia lakukan survey terlebih da
hulu. Hal itu ia lakukan agar tahu 
kondisi tempat yang akan dipa
sang alat tersebut. “Harus paham 
dulu bagaimana kecepatan angin
nya, bagaimana sumber air yang 
akan dipompa di wilayah itu, baru 
setelah itu bisa ditentukan untuk 

diaplikasikan,” jelasnya. “Ada ga
ransi onderdil, akan kami ganti un
tuk periode satu tahun, sedangkan 
untuk lifetime maksimal 5 tahun 
untuk penggantian,” imbuhnya.

Disinggung perihal protek
si terhadap ide atas teknologi 
sederhana hasil karyanya, Amin 
mengaku mengijinkan siapa saja 
untuk menggunakannya. “Jika 
berminat menggunakan bahkan 
mengembangkan konsep saya 
ya silahkan saja karena saya ti
dak menutup kemungkinan untuk 
mereka mengembangkan yang 
saya temukan ini. Saya jalan apa 
adanya saja, perkara hak paten 
dan hak cipta memang belum 
saya upayakan karena memang 
untuk semua itu membutuhkan bi
aya yang tidak sedikit, terlalu rumit 
juga,” kata Amin.

Amin berharap apa yang di
hasilkan tersebut nantinya bisa 
diproduksi secara skala besar 
bahkan setingkat pabrikasi. “Saat 
ini saya ingin bagaimana ini bisa 
lebih berkembang lagi, nantinya ti
dak dipungkiri jika akan saling ter
kait dengan ilmuilmu lain dalam 
pemanfaatannya yang lebih cang
gih dan maju,” tutupnya. (hpy)
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Muffin Kentang Udang

Resep

Bahan:

8 buah kentang
1 batang wortel berukuran besar
100 g cream cheese
400 ml cooking cream
1/2 cangkir susu segar
6 biji telur berukuran besar
2 genggam besar udang 

2 batang daun bawang
Garam + lada putih  secukupnya
1/2 cangkir parutan keju mozarella

Cara membuat:

1. Parut kentang dan wortel dan peras keluar 
airnya, sisihkan.

2. Kocok cream cheese dan sebiji telur sampai 
lembut dan mengembang.

3. Dalam mangkuk, masukkan cooking cream, 
susu dan telur dan aduk hingga bahan ter
campur.

4. Campur bahan di atas. Masukkan pula pa
rutan kentang dan wortel serta udamng, 
aduk rata.

5. Masukkan bumbu lainnya dan aduk rata
6. Oles butter pada cetakan muffin dan masu

kan adonan muffin kentang. Bakar dalam 
oven yang telah dipanaskan dengan suhu 
170 selama lebih kurang 25 menit atau 
bagian luar tampak garing dan batang tu
suk gigi keluar bersih bila ditusuk ke dalam 
muffin.**

Punya sisa udang dan kentang di 
rumah? Mengapa tidak mencoba 

membuat muffin kentang 
udang seperti resep berikut ini. 
Cocok untuk snack pengganjal 
perut maupun untuk makanan 

pembuka. Apalagi, sangat cocok 
untuk dinikmati di suasana hujan 

seperti musim ini, yummy! Selamat 
mencoba!
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Kesadaran akan peluang 
usaha, agaknya dimiliki 
Arumi. Perempuan yang 
dilahirkan dan tinggal di 

Desa Delegan, Kecamatan Pan
ceng, Kabupaten Gresik ini, men
jadi tujuan warga lainnya ketika 
mempunyai hajatan mantenan. 
Arumi, kembang desa ini, mem
punyai kemampuan untuk merias 
dan tata busana.

Memang, industri kreatif seb
agai bidang usaha yang berkem
bang saat ini, telah membuka ke
sadaran bagi Arumi, perempuan 
yang belum lama ini mulai be
rumah tangga. “Alhamdulillah, 
untuk kebutuhan busana dan rias 
pengantin bisa kami layani,” tutur 
Arumi, didampingi Zubairi SPd, 
Ketua Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) “Semar” (Samudera Eko
nomi Mandiri) Desa Gelegan.

Seperti diketahui, rias pengan
tin memiliki banyak cabang usaha 
diantaranya: rias pengantin tradisi
onal, rias pengantin muslim, rias 
pengantin moderen, kebaya pe
ngantin, dekorasi pelaminan, foto 
prewedding, shooting video per
nikahan, katering pernikahan, so
venir pernikahan. Banyak hal yang 
dapat dilakukan di bidang usaha 
rias pengantin ini.  Arumi sebagai 
tim yang bergerak di bidang  jasa 
rias, mewujudkan keinginan warga 
desa tersebut.

Di studio yang menyatu dengan 
tempat tinggalnya, Arumi mema
sang hasilhasil busana kreasinya. 
Juga fotofoto, seperti artis mo
del yang memamerkan 
busana rancangannya. 
Hasil kreativitas dari rias 

pengantin Arumi berupa foto pe
ngantin yang pernah menggunak
an jasa riasnya di Desa Delegan.

Bagi Arumi, usaha rancang 
busana dan rias pengantin dapat 
mengembangkan keterampilan 
dan bakat dari individu perias. Ke
terampilan make up untuk pengan
tin serta keterampilan menampil
kan kebaya pengantin yang indah.  
“Saya bersyukur mendapat du
kungan modal dari UPKu Semar.  
Ini untuk memenuhi kebutuhan 
usaha, sebagai penopang ekono
mi keluarga. Saya cukup senang 
menggeluti keterampilan ini,” kata 
Arumi. (nam/yad)

Arumi, Usaha Industri 
Kreatif Rancang Busana 

di Delegan
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