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Pakde

TEPAT tanggal 12 Februari 2019 lalu, Dr H. Soekarwo dan Drs Saifullah Yusuf, sudah 
tidak lagi menjawab menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pakde Karwo—
sapaan Dr H. Soekarwo—dan Gus Ipul----sapaan Saifullah Yusuf---dua periode me-
mimpin Provinsi Jawa Timur.

Pakde Karwo dan Gus Ipul pertama kali dilantik tanggal 12 Februari 2009, kemudian 
dilantik lagi pada 12 Februari 2014 untuk jabatan periode kedua. Mulai tanggal 13 Februari 2019 ma-
syarakat Jawa Timur dipimpin Gubernur yang baru, yaitu Khofi fah Indar Parawansa dan Emil Dardak. 

Ketika baru dilantik, 12 Februari 2009, Pakde Karwo langsung menyampaikan dan mewujudkan 
visi dan misinya, yaitu “Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, 

Mandiri dan Berdaya Saing” dan misi “Makin Mandiri Sejahtera bersawa Wong Cilik.”   
Pakde Karwo dan Gus Ipul berupaya dan bekerja keras untuk memajukan Jawa Timur. Keduanya 

juga memberi perhatian yang lebih untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Salah satu program 
andalan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur adalah Jalin Kesra lalu diubah menjadi Jalin Matra.

Jalin Matra yang dilaksanakan pada tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mampu menjangkau 
43.379 Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (Jalin Matra BRTSM), 78.679 Kepala Rumah Tangga 
Perempuan atau Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) dan 700 desa untuk pem-
berdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin pada desil 2 dan 3 melalui pemberdayaan BUMDesa 
yang dapat dimanfaatkan oleh Penanggulangan Kerentanan

 Program PFK menunjukkan bahwa Pakde benar-benar memberi perhatian lebih kepada perem-
puan, khususnya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Betapa tidak, data yang dihimpun 
oleh BPS Jawa Timur, pada tahun 2016 terdapat 19.674.951 penduduk perempuan dari 38.847.561 
total penduduk di Jawa Timur. 

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) per Juli 2012, menunjukkan 
bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 30% terendah 
di Indonesia sebanyak 2.864.364 KRTP dan Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah 
KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%.

Pengentasan kemiskinan melalui perempuan tersebut dilakukan melalui Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan (PK2).

Dalam setiap kesempatan Pakde Karwo sering bercerita tentang seorang ibu miskin. Sukarti 
namanya. Perempuan inilah yang menginspirasi pria kelahiran Madiun dan alumni Fakultas Hukum 
Unair ini untuk peduli pada perempuan. (*)

Surat Redaksi
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Kenang-Kenangan 
Pakde Karwo dan Gus Ipul

TERHITUNG selama 10 tahun masa jabatan, 
Pakde Karwo bersama Gus Ipul telah berhasil 
mewujudkan banyak program, khususnya 
dalam hal pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi serta pengentasan kemiskinan di Jawa Timur 
dan pemberian akses bagi perempuan dalam hal pem-
bangunan.

Sejak diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gu-
bernur pada 12 Februari 2009 pada periode pertama, 
kemudian kembali menjabat 12 Februari 2014 dalam 
periode kedua, Pakde Karwo dan Gus Ipul memberikan 
kenang-kenangan dari hasil kerja keras dan sumbang-
sihnya dalam program pengentasan kemiskinan bagi 
masyarakat Jawa Timur. Bentuk bantuan yang diberikan 
meliputi memberi bantuan dan perlindungan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro 
kecil dan koperasi serta aksestabilitas terhadap ekonomi 
(dunia perbankan).

Bentuk lain pengentasan kemiskinan yakni melalui 
program Jalin Kesra kemudian menjadi Jalan Lain 
Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Melalui 
kedua program ini jumlah kemiskinan di Jawa Timur 
dapat berkurang. Tiga program andalan Jalin Kesra 
adalah Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), 
Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan 
Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM).

Masa jabatan Dr. H. Soekarwo, S.H, 
M.Hum., atau yang lebih dikenal den-
gan Pakde Karwo, sebagai Gubernur 
Jawa Timur bersama Saifulah Yusuf 

atau Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur 
Jawa Timur selama dua periode, telah 

berakhir pada Februari 2019. Pada 
13 Februari, Jawa Timur resmi mem-
punyai Gubernur dan Wakil Gubernur 
baru, yaitu Khofifah Indar Parawansa 

dan Emil Dardak.

DPM
D Prov Jatim



Jalin Matra yang dilaksanakan 
pada tahun 2014 sampai tahun 2018 
telah mampu menjangkau 43.379 
Bantuan Rumah Tangga Sangat 
Miskin (Jalin Matra BRTSM), 
78.679 Kepala Rumah Tangga 
Perempuan atau Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra 
PFK) dan 700 desa untuk pember-
dayaan usaha ekonomi masyarakat 
miskin pada desil 2 dan 3 melalui 
pemberdayaan BUMDesa yang 
dapat dimanfaatkan oleh Penang-
gulangan Kerentanan Kemiskinan 
(Jalin Matra PK2).

Melalui intervensi berbagai pro-
gram penanggulangan kemiskinan 
dengan menyentuh langsung kepada 
rumah tangga miskin by name by 
adress yang salah satunya adalah 
Jalin Matra, pemerintah Provinsi 
Jawa Timur di bawah kepemimpi-
nan Pakde Karwo dan Gus Ipul yang 
kedua kalinya, mampu menurunkan 
persentase penduduk miskin di 
Jawa Timur.  Berdasarkan analisis 
kemiskinan BPS, persentase pen-
duduk miskin di Jatim terus menu-
run, periode Maret 2017persentase 
angka kemiskinan menjadi 11,77 % 
(4.617.010 jiwa) atau turun sebesar 
4,91 % dari tahun 2009.

Pakde juga memajukan desa-
desa tertinggal melalui program 
prioritas. Bantuan dorongan dan 
pemgembangan ini meliputi pem-
bangunan fi sik infrastuktur, program 
dan intervensi pemberian ban-
tuan untuk Rumah Tangga Hampir 
Miskin (RTHM), Rumah Tangga 
Miskin (RTM), serta Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM).  

Keberadaan perempuan dalam 
pembangunan juga diberikan akses 
oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul. 
Melalui Pengarustamaan Gender 
(PUG) dalam salah satu dari tiga 
pilar strategi percepatan pembangu-
nan Jawa Timur, yaitu pelaksanaan 
pembangunan yang berpusat pada 

rakyat, inklusif dan partisipatoris 
dan pertumbuhan ekonomi yang 
berpihak pada rakyat miskin. 

Dengan demikian, kinerja selama 
masa jabatan Pakde Karwo dan 
Gus Ipul sangat memegang komit-

men dalam mengentas kemiskinan 
melaui solusi-solusi yang telah 
diberikan dalam bentuk bantuan ke-
sejahteraan masyarakat dalam upaya 
pembangunan Jawa Timur. (*)
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UNTUK mewujudkannya, 
di tahun pemerintahannya 
dwi tunggal Pakde Kar-
wo-Gus Ipul menjalankan 

program pemetaan jumlah penduduk 
miskin Jawa Timur secara lebih detil. 
Pemetaan dilakukan by name dan by 
address, artinya, selain mengetahui 
jumlah warga atau keluarga miskin, 
nama dan alamat penduduk harus 
diketahui secara jelas.

Selain itu, pendataan ini juga ma-
sih dirinci lagi dengan membaginya 
menjadi tiga stratifi kasi atau kategori 
rumah tangga miskin. Tiga kategori 
tersebut yakni rumah tangga sangat 
miskin (RTSM) atau very poor, rumah 
tangga miskin (RTM) atau poor, dan 
rumah tangga hampir miskin (RTHM) 
atau near poor. 

“Validasi data by name dan by ad-
dress dengan stratifi kasi warga miskin 
itulah yang kita jadikan titik nol untuk 
mengentaskan kemiskinan di Jawa 
Timur,” ujar Pakde Karwo.

Sebagai titik awal tahun 2009 
bulan Maret, jumlah penduduk 
miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 
6.022.600 jiwa (16.68%). Pada bulan 
September 2018, penduduk miskin 
di Provinsi Jawa Timur berkurang 
menjadi 4.292.150 jiwa (10,85%) ber-
dasarkan berita resmi Statistik yang 
dikeluarkan oleh BPS pada profi l 
kemiskinan di Jawa Timur September 
2018 No:05/01/35/Th XVII. Hal ini 
menandakan Provinsi Jawa Timur me-
miliki kontribusi penurunan kemiski-
nan sebesar 25.24% dari penurunan 
kemiskinan tingkat nasional. Penu-
runan tersebut mencapai 1.730.450 
jiwa (5.83%).

Penurunan kemiskinan di Jawa 
Timur menjadi sesuatu yang progresif 
di seluruh Indonesia. “Saat awal 
saya masuk 2008, angka kemiskinan 
berdasarkan data BPS itu 18,51%, 
sedangkan saat ini berdasarkan data 
Maret 2018 BPS, kemiskinan kita 
turun sudah menjadi 10,98%. Dalam 
10 tahun, kemiskinan Jawa Timur 
7,53%.” tutur Pakde Karwo.

Detailnya, di tahun 2009 angka 
penduduk miskin Jawa Timur adalah 
16,68% berturut-turut hingga tahun 
2018 dan menurun lagi di tahun 2012 
menjadi 13,08%. Di tahun 2013, 
turun menjadi 12,73% dan di tahun 
2014 menjadi 12,28% dan bertahan 
di angka yang sama di tahun 2015. Di 
tahun 2016 kembali menurun menjadi 
11,85% dan di tahun 2017 menjadi 
11,20%.

Untuk menanggulangi RTS terse-
but, Pakde Karwo-Gus Ipul mem-
buat strategi klaster. Klaster I, yakni 
penanggulangan kemiskinan untuk 
RTSM dilakukan dengan memberi 
bantuan dan perlindungan sosial den-
gan cara pemberian bantuan langsung 
atau cash transfer. 

Klaster II untuk RTM dilakukan 
dengan cara pemberdayaan masyara-
kat, misalnya dengan penguatan 
koperasi wanita (kopwan) melalui 
program simpan pinjam. Sedangkan 
klaster III untuk RTHM dilakukan 
lewat pemberdayaan usaha mikro, 
kecil dan koperasi serta aksestabilitas 

Menjalin Kesra, Entaskan 

Kemiskinan dari Ti  k Nol
Kepemimpinan Gu-
bernur Jawa Timur 

 Soekarwo, yang akrab 
disapa Pakde Karwo 
dan Wakil Gubernur 
Saifulah Yusuf sejak 

awal bertekad menjadi-
kan program pengen-
tasan kemiskinan se-
bagai titik tolak dalam 

membangun Jatim 
untuk menyejahterakan 

rakyatnya.

DPM
D Prov Jatim
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terhadap ekonomi (dunia perbankan).
Khusus klaster II dan klaster III, konsepnya 

dilakukan terpadu dan saling berkait. Hal itu 
dilakukan agar RTM terentas menjadi RTHM, 
sementara yang RTHM tidak turun menjadi RTM 
dan dapat terentas dari garis kemiskinan. Namun, 
yang terpenting yakni meningkatkan status RTS 
yang masuk dalam kategori rumah tangga sangat 
miskin. 

Menurut Pakde Karwo, kemiskian merupakan 
masalah multidimensional yang berkaitan dengan 
berbagai aspek yang kompleks. Mulai kualitas 
sumber daya manusia (SDM) dalam pemenuhan 
kebutuhan dasar, kapasitas masyarakat dalam 
mengembangkan lapangan ekonomi melalui lapangan 
kerja dan berusaha. Selain itu, masalah kerentanan sosial 
budaya dan kondisi mentalitas yang kurang mandiri akibat 
adanya permasalahan yang lahir dari kondisi yang dihadapi 
masyarakat miskin.

Terpilihnya Soekarwo sebagai Ketua Umum APPSI 
masa bhakti 2018 – 2019 selain merupakan pilihan paling 
rasional juga strategis dalam meningkatkan kinerja organ-
isasi dalam mendukung kemajuan bersama antar wilayah. 
Pakde Karwo adalah sosok yang gemar mempromosikan 
aktivitas perdagangan antar provinsi, termasuk dalam visi 
misinya sebagai Ketua APPSI.

Pada kesempatan lain, Pakde Karwo menunjukkan 
perhatian di bidang ekonomi, khususnya pengentasan ke-
miskinan. Pakde berbagi pengalaman di Jawa Timur pada 
wilayah lain dalam pada acara Rapat Pengurus Asosiasi 
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel 

Santika Premiere Dyandra Medan, Sumatera Utara, 20 
September 2017. 

Dia menawarkan solusi pengentasan kemiskinan 
dengan memberikan suku bunga murah bagi petani dan 
UMKM. Gagasan ini didasarkan pada tingkat suku bunga 
untuk UMKM yang justru lebih tinggi (28-24%) daripada 
untuk perusahaan (13%).

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo me-
megang komitmen mengentas kemiskinan lewat solusi 
memberikan fasilitas dan kemudahan di Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), serta memberikan fasilitas 
pada Koperasi. Selain itu, berbagai program terus dilaku-
kan agar dapat menurunkan angka kemiskinan di Jatim, 
seperti melalui program Jalan Lain Menuju Kesejaheraan 
Rakyat (Jalin Kesra), Renovasi Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH), yang bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya, 
bantuan kepada jompo dan lansia. (hms)

DPM
D Prov Jatim



8
Edisi I Tahun 2019 Gema Desa

Laporanutama

Peran desa sangatlah 
penting, karena desa 

merupakan garda terde-
pan dalam mengejawant-
ahkan program-program 
pro rakyat guna menjadi-

kan Jawa Timur lebih maju 
dan sejahtera. Karena 
itulah sejak tahun 2011 
Pemerintah Jawa Timur, 
melalui kepemimpinan  
Pakde Karwo dan Gus 
Ipul, memprioritaskan 

pembangunan 1.950 desa 
tertinggal di provinsi ini.

DALAM pandangan 
Pakde Karwo, ciri-ciri 
desa tertinggal ada tiga. 
Pertama, yaitu jauh 

dari infrastruktur yang memadai 
dan jauh dari pendekatan lalu lintas 
barang dan distribusi. Kedua, yakni 
jumlah penduduk miskinnya banyak 
dan yang terakhir pendidikan dan 
kesehatannya sangat rendah.

Desa dengan ciri-ciri itulah yang 
didorong untuk berkembang, tidak 
hanya di sisi infrastrukturnya, tetapi 
juga pendidikan dan kesehatan 
masyarakatnya. Sasarannya pun 
tidak hanya desa terpencil. Bagi 
daerah yang di dekat perkotaan tapi 
kualitas SDM nya rendah sehingga 
tidak bisa menerima transformasi, 
juga akan didorong lebih maju dan 
berkembang.

Bagi desa yang jauh dari infra-
struktur, dibantu pembangunan fi sik 
insfrastrukturnya. Sedangkan desa 
yang penduduk miskinnya ban-
yak, program dan intervensi yang 
dilakukan yakni dengan pemberian 
bantuan untuk Rumah Tangga Ham-
pir Miskin (RTHM), Rumah Tangga 
Miskin (RTM), dan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM). 

Menurut data yang dihimpun 

oleh BPS Jawa Timur, pada tahun 
2016 terdapat 19.674.951 penduduk 
perempuan dari 38.847.561 total 
penduduk di Jawa Timur. Artinya, 
keberadaan perempuan memiliki 
peran penting dalam perputaran eko-
nomi dan kehidupan sosial. Namun, 
dominasi dari sisi kuantitas ini, tidak 
diikuti oleh kesejahteraannya. Data 
Tim Nasional Percepatan Penang-
gulangan Kemiskinan (TNP2K) per 

Majukan Desa Tertinggal 

Lewat Program Prioritas

DPM
D Prov Jatim
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Juli 2012, menunjukkan bahwa jumlah Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 
30% terendah di indonesia sebanyak 2.864.364 KRTP 
dan  Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan 
jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%. 

Gambaran tersebut dibuktikan pula di bidang 
kesejahteraan lain seperti pendidikan. Dimana sebaran 
KRTP tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan SD 
untuk perempuan sebanyak 91%, sedangkan laki-laki 
hanya 79%. Selain itu, hanya 52% KRTP yang meny-
elesaikan pendidikan dasar dibandingkan 74% KRTL, 
semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah 
persentase KRTP menyelesaikan pendidikannya. Di 
bidang ketenagakerjaan, hanya 60,67% KRTP yang 
bekerja dibanding 93,3% KRTL yang bekerja.

Selain itu, pemberdayaan UMKM serta koperasi 
wanita (kopwan) di desa juga terus digencarkan. Salah 
satu caranya dengan memberi akses dan kemudahan 
kredit ke bank. Sedangkan, untuk peningkatan SDM, 
kualitas pendidikan, dan kesehatan ditingkatkan secara 
beriringan. Dengan cara membantu Madin dan mem-
bangun pondok kesehatan desa (ponkesdes).

Khusus bagi desa tertinggal di wilayah kepulauan, 
Pemprov Jawa Timur memberikan dana hibah kepada 
pemerintah setempat. Dana hibah itu untuk dibelikan 
kapal sebagai moda transportasi masyarakat kepulauan, 
seperti yang ada di Kabupaten Sumenep.

Dengan berbagai program tersebut, Pakde Karwo 
yakin desa akan menjadi lebih maju dan tidak terisolasi 
dari dunia luar. Imbasnya, hasil produksi masyarakat se-

makin punya nilai tambah, karena ongkos angkut barang 
menjadi murah. Dengan demikian income generate akan 
secara otomatis juga naik.

Hal itu dipertegas dengan data, sejak Januari hingga 
Agustus 2010 kesempatan kerja di Indonesia menca-
pai 270.000. Dari jumlah itu, Jawa Timur menyum-
bang sekitar 67,78 persen. Selain itu, Jawa Timur juga 
menyumbang penurunan kemiskinan cukup signifi kan 
secara nasional. Hal ini menunjukkan, meski di desa-
desa yang ada di Jawa Timur masih ditemui masyarakat 
miskin namun penurunannya sudah cukup besar.

Menurut Pakde Karwo, semua itu berkat dukungan 
dari lapisan paling depan yakni kepala desa dan lurah 
serta sudah fokusnya pelaksanaan program di pedesaan 
dan kelurahan. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur 
meletakkan konsep pembangunan mengurangi kemiski-
nan dan pengangguran menjadi prioritas pertama. Pri-
oritas berikutnya baru di bidang pertumbuhan ekonomi.

Upaya memajukan desa tertinggal ini bisa lebih 
cepat jika semua kepala desa turut membantu dan ber-
partisipasi menyukseskan program Pemprov. Ini penting 
dilakukan karean kepala desa memahami betul kondisi 
masyarakatnya dan tahu apa yang harus dilakukan untuk 
mempercepat pengentasan kemiskinan. 

Dengan peran aktif kepala desa, masyarakat desa 
tidak akan mudah tergiur untuk mengadu nasib ke kota. 
Karena di desa, mereka sudah bisa memenuhi kebutu-
han hidupnya sehar-hari. Dalam konteks inilah pem-
bangunan desa tertinggal diharapkan bisa menekan arus 
urbanisasi dari desa ke kota. (hms)

DPM
D Prov Jatim



10
Edisi I Tahun 2019 Gema Desa

Laporanutama

STRATEGI Pemprov 
Jawa Timur untuk 
meletakkan  arus 
keutamaan gender 
sebagai salah satu 

fokus percepatan, terus dilakukan. 
Langkah ini tidak cuma sekedar 
merujuk pada instruksi pemerintah 
pusat melalui undang-undang 
ataupun tren yang sedang 
berkembang di tingkat global. 
Provinsi Jawa Timur sendiri 
merupakan salah satu provinsi yang 
sebagian besar jumlah penduduk 
perempuannya lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah 
penduduk laki-laki. 

Menurut data yang dihimpun 
oleh BPS Jawa Timur, pada tahun 

2016 terdapat 19.674.951 penduduk 
perempuan dari 38.847.561 
total penduduk di Jawa Timur. 
Artinya, keberadaan perempuan 
memiliki peran penting dalam 
perputaran ekonomi dan kehidupan 
sosial. Namun, dominasi dari 
sisi kuantitas ini, tidak diikuti 
oleh kesejahteraannya. Data Tim 
Nasional 

Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) per Juli 2012, 
menunjukkan bahwa jumlah Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
dengan status kesejahteraan 30% 
terendah di indonesia sebanyak 
2.864.364 KRTP dan  Jawa Timur 
menempati posisi tertinggi dengan 
jumlah KRTP sebanyak 700.160 

atau 24,4%. 
Gambaran tersebut dibuktikan 

pula di bidang kesejahteraan lain 
seperti pendidikan. Di mana sebaran 
KRTP tanpa pendidikan atau hanya 
berpendidikan SD untuk perempuan 
sebanyak 91%, sedangkan laki-
laki hanya 79%. Selain itu, hanya 
52% KRTP yang menyelesaikan 
pendidikan dasar dibandingkan 
74% KRTL, semakin tinggi 
tingkat pendidikan semakin rendah 
persentase KRTP menyelesaikan 
pendidikannya. Di bidang 
ketenagakerjaan, hanya 60,67% 
KRTP yang bekerja dibanding 
93,3% KRTL yang bekerja. 

Kemiskinan telah menyebabkan 
perempuan menanggung beban 
yang lebih berat dibanding laki-
laki. Selain memberikan 66% dari 
jam kerjanya, perempuan miskin 
hanya mendapatkan 10% dari hasil 
kerjanya. Selain itu, jam kerja 
perempuan sekitar 30-50 persen 
lebih panjang dari laki-laki pada 
usia yang sama dan untuk pekerjaan 
yang dibayar maupun tidak dibayar.

Di Jawa Timur, upaya 
pengarusutamaan gender memang 
telah berlangsung sejak dekade 
lalu. Namun, dalam perjalanannya 
ditemukan kelemahan sekaligus 
tantangan. Kelemahan yang terjadi 
seperti pada proses perencanaan 
yang tidak berbasis data, pendekatan 

Berantas Kemiskinan 

Melalui KRTP
Pakde Karwo memiliki keseriusan dalam memberikan akses pada perempuan dalam 

pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan menempatkan Pengarutamaan Gender 
(PUG) dalam salah satu dari tiga pilar strategi percepatan pembangunan Jawa 

Timur, yaitu pelaksanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, inklusif dan par-
tisipatoris dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin. 

Pakde Karwo saat launching Jalin Matra di Grahadi, 2014.
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yang homogen (tidak memperhatikan karakter sasaran), 
serta perspektif yang cenderung top down. Kelemahan 
ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur di 
bawah kepemimpinan Pakde Karwo terus berbenah dan 
merancang kembali program yang lebih efektif. Apalagi 
ada sinyalemen kemiskinan kian berwajah perempuan 
dengan peningkatan jumlah rumah tangga miskin 
yang dikepalai oleh perempuan dan penduduk miskin 
perempuan.

Berangkat dari evaluasi dan identifi kasi tersebut, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang 
program untuk menangani kemiskinan perempuan 
yang orisinil, berbasis data terpadu by name by 
address, out of the box dan inovatif. Program 
didesain dengan sasaran rumah tangga dengan 
KRTP atau istilah umum “janda” miskin 
melalui Jalin Matra (Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera) Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK).

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan menjadi jalan utama 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
dengan bertujuan: (i) Memberikan akses 
interaksi dan perlindungan terhadap 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
melalui optimalisasi peran Kader TP-
PKK sebagai mother care bagi KRTP; 
(ii) Memperluas akses KRTP sasaran terhadap 
usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / 
pendapatan keluarga; (iii) Membantu mendorong 
ketahanan sosial ekonomi KRTP  untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dasar; (iv) Mendorong motivasi 
berusaha (need for achievement) dan kemampuan 
(life skill) KRTP dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

Program Jalin Matra PFK dilakukan berkelanjutan. 
Secara berkala Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
berhasil melaksanakan inovasi sejak 2014-2018 dengan 
diawali pilot project pada tahun 2014 dengan sasaran 
3.309 KRTP di 54 desa. Pada tahun 2015 sasarannya 
meningkat menjadi 14.568 KRTP di 416 desa, tahun 
2016 dengan sasaran sejumlah 11.828 KRTP di 373 
desa, tahun 2017 dengan sasaran sejumlah 23.880 KRTP 
di 785 desa, serta tahun 2018 dengan sasaran 25.094 
KRTP di 870 desa dan 43 kelurahan.

Sebagai salah satu implementasi Jalin Matra, 
Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/
PFK ini dilakukan untuk mengatasi adanya perangkap 
kemiskinan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan 
yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, 

DPM
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diantaranya cerai, suami yang telah 
meninggal atau sakit, dan kondisi 
lain yang menyebabkan adanya 
peran ganda perempuan, sebagai 
pengurus rumah tangga sekaligus 
pencari nafkah. 

Salah satu tujuan utama program 
tersebut ialah untuk meningkatkan 
pendapatan ekonomi keluarga 
dengan memberikan pelatihan 
usaha produktif. Selain memberikan 
pendampingan serta pelatihan 
kepada perempuan, program ini juga 
memiliki tujuan untuk memberikan 
akses informasi yang lebih mudah 
melalui optimalisasi tim penggerak 
kader PKK. Perempuan yang 
menjadi target program PFK ialah 
orangtua tunggal dengan kriteria 
usia produktif di bawah 65 tahun 
dan memiliki anggota rumah tangga.

Dalam implementasinya, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Provinsi Jawa Timur memberikan 
bantuan dan pendampingan 
terhadap 24.008 Kepala Rumah 
Tangga Perempuan di 668 desa, 176 

kecamatan dan 35 kabupaten. Selain 
beras bersubsidi, para perempuan 
yang merupakan target program 
PFK ini juga akan diberi bantuan 
modal usaha sebesar 2,5 juta rupiah.

Inovasi Jalin Matra PFK ini 
mampu menjawab tantangan 
pembangunan berkelanjutan/ 
Suistanable Development Goal’s 
(SDGs), antara lain, persamaan 
gender atau tujuan dalam butir 
kelima SDG’s yakni “Achieve 
Gender Equality and Empower 
All Women and Girls”. Dimana 
inovasi ini mampu memberdayakan 
53.585 KRTP miskin dalam bentuk 
menumbuhkan motivasi usaha dan 
akses usaha ekonomi produktif 
senilai Rp 158.442.500.000,-. 

Melalui website 
mothercharejatim.id, telah 
tercipta jaringan usaha KRTP 
untuk mempromosikan produk 
usaha mereka. Program ini juga 
telah memberikan pelatihan 
usaha bagi 53.585 KRTP yang 
disesuaikan dengan jenis usaha dan 
keterampilan mereka. Fokus pada 
kesetaraan gender juga terlihat 

jelas dalam pemberdayaan 3.611 
aktivis perempuan dari kader PKK 
desa sebagai mother care yang 
mendampingi KRTP.

Selanjutnya, dilihat dari tujuan 
butir satu SDG’s yakni “End 
Poverty”, berdasarkan analisa 
poverty dynamic oleh Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K), terjadi 
peningkatan status kesejahteraan 
pada 42,68% KRTP. Dari status 
10% tingkat kesejahteraan terendah 
(desil 1) berubah pada status 20% ke 
atas tingkat kesejahteraan terendah 
(desil 2 - 4).

Kemudian, dari tujuan butir 
kedelapan SDG’s yakni “Full 
and Productive Employment and 
Decent Work for All”, didapatkan 
hasil monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan oleh Universitas 
Brawijaya menyebutkan, Jalin 
Matra PFK telah menghasilkan 
variasi jenis usaha. Mulai dari 
bidang perdagangan 53,17%, 
peternakan 29,09%, jasa 7,66%, 
UMKM makanan 4,01%, dan 
kerajinan 4,13%.(hms)
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IR. Mohammad Yasin, M.Si., 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, saat membuka 

rakor mengatakan, “Mari kita saling 
mendengarkan suara yang tidak 
pernah terdengar. Saya berharap 
suara-suara yang tidak terdengar ini 
selama ini menjadi tulang punggung 
kegiatan di daerah-daerah. Mudah-
mudahan di rapat ini, kami bisa 
membantu permasalahan di daerah 
masing-masing,” tutur Moh. Yasin.

Moh. Yasin menyinggung 
Undang-Undang No. 23 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mana 
pemerintah daerah melaksanakan 
urusan pemerintahan konkuren yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat 
menjadi dasar pelaksanaan otonomi 
daerah dengan berdasar atas asas 
tugas pembantuan. 

Karena sejauh ini pemerintah 
daerah melakukan visi-misinya 
sendiri-sendiri. Kali ini Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur mencoba 
memberikan pendampingan agar 
saling berkoordinasi mengenai 

kegiatan yang selama ini sudah 
dijalankan.

Setiap kepala dinas kabupaten/
kota diberi kesempatan untuk 
berbagi mengenai masalah yang 
dihadapi. Moh. Yasin meyakini, 
setelah rapat koordinasi nantinya 
akan ada jalan keluar bagi kepala 
dinas dan perwakilannya dalam 
memecahkan permasalahan yang 
ada. Moh. Yasin juga mencoba 
mengaitkan permasalahan-
permasalahan yang ada untuk 
pembelajaran ke depannya.

Kepala Dinas PMD Kab. 
Madiun, Joko, menyampaikan 

tentang kemacetan regulasi-regulasi 
di pemerintah daerah. Joko berharap 
mendapatkan informasi mengenai 
kegiatan jauh-jauh hari agar dapat 
mengetahui kegiatan mana saja yang 
akan dilakukan. 

Joko juga menyampaikan soal 
dana desa yang diamanahkan 
untuk memberantas kemiskinan. 
Kenyataannya, dana desa yang 
diberikan untuk dikelola bersama 
masyarakat habis untuk biaya 
operasional perangkat desa, yaitu 
untuk menggaji, pengadaan, 
tunjangan. “Dana desa menjadi 
cepat habis sehingga masyarakat 

Rakor Dinas PMD Prov. Jatim

Mendengarkan Suara Mendengarkan Suara 
yang Tidak Terdengaryang Tidak Terdengar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur pada 7-8 Februari 2019 melaksanakan 
rapat koordinasi (rakor) di Royal Orchid Hotel, Batu. 

Rapat koordinasi dihadiri seluruh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari seluruh 

daerah di Jawa Timur.  Rakor lebih membahas 
program-program yang selama ini belum sinkron dan 

belum mendapat solusi. 

DPM
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tidak kebagian,” katanya. Joko 
menyarankan untuk memberikan 
prosentase mengenai dana desa 
dalam pembangunan fi sik dan 
operasional.

Joko juga memaparkan 
mengenai program BUMDesa 
yang harus dimatangkan kembali. 
“Berdasarkan pengalaman BUMDes 
di Madiun, semoga tidak ada yang 
mengalaminya. Kemarin saya sudah 
konsultasi dengan Bapak Yasin, ada 
salah satu BUMDes unit usahanya 
adalah pariwisata namun dilaporkan 
oleh pengurusnya terkait perijinan. 
Maka perlu penegasan kembali 
terkait legalitas permasalahan ini,” 
ujarnya.

Dari semua masukan kepala 
dinas kabupaten/kota, Moh. Yasin 
menyimpulkan. Pertama, Pemprov 
harus membuat surat terkait 
penggunaan dana desa agar fokus 
ke kemiskinan dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Peningkatan 
peran pendamping juga diupayakan 
untuk ditingkatkan supaya tidak 
hanya fi sik semata melainkan juga 
keahlian. 

“Kita punya peluang terkait 
pendamping desa. Dulu kita punya 
KPM (Kader Pemberdayaan 

Masyarakat) yang berperan dalam 
PNPM Mandiri Berdesa. Bagaimana 
misalnya KPM ini diberdayakan 
untuk menjadi mitranya PLD, dan 
KPM digaji melalui dana desa,” 
ujarnya. 

Tanggapan peserta rapat 
pun berbeda-beda. Ada yang 
memaparkan bahwa program 
KPM dan kepala desa tidak 
ada kecocokkan. Di Kabupaten 
Pasuruan, KPM sudah dilaksanakan 
meski perlu perbaikan. Moh. Yasin 
memberikan solusi untuk memilih 
KPM melalui musyawarah desa 
yang dipilih oleh kepala desa 
masing-masing yang cocok dengan 
programnya.

Fungsi pengawasan dan 

pembinaan yang merupakan 
wewenang dari sekretariat desa 
juga disinggung oleh Moh. Yasin, 
yaitu memberikan legalitas perijinan 
dan perjanjian MoU kepada pihak 
kepolisian dan pihak keamanan 
lainnya. Moh. Yasin melihat 
belum ada desa yang membentuk 
sekretariat tersebut. 

Pada hari kedua rakor, 
disampaikan pemaparan dari kedua 
kabupaten mengenai visi dan misi 
di masing-masing daerah, yaitu dari 
Kabupaten Malang dan Kabupaten 
Jombang. Melalui kedua pemaparan 
tersebut dapat menjadi contoh atas 
keberhasilan kinerja dan sistematika 
untuk daerah lain agar terstruktur 
dan amanat. (ara)
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GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo, 
berharap penggunaan dana desa yang 
digulirkan pemerintah dapat semakin 
memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Harapan itu disampaikan utamanya untuk 
memberdayakan kaum perempuan.

“Dana desa sangat diperlukan untuk membenahi 
sarana dan prasarana desa sebagaimana yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2015. Dan itu nyata-nyata 
bisa disaksikan hasilnya pada saat ini, walaupun belum 
menyentuh pada pemberdayaan masyarakat, terutama 
kaum perempuan,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab 
Gubernur Soekarwo.

Hal itu dikatakan Pakde Karwo saat menyampaikan 
sambutannya mendampingi Kunjungan Kerja 
Presiden RI Joko Widodo di acara Sosialisasi Prioritas 

Penggunaan Dana Desa di Gedung DBL Graha 
Pena Jl. A. Yani 

Surabaya, Sabtu 
(2/2).

Pakde Karwo mengatakan, sejak empat tahun 
lalu, tepatnya sejak 2015 dana desa digulirkan, 84,5 
% penyerapan dananya masih dipergunakan untuk 
pembangunan sarana dan prasarana desa. Sedangkan 
untuk pemberdayaan masyarakatnya masih sebesar 13 
%.

Melihat masih kecilnya prosentase untuk 
pemberdayaan masyarakat, orang nomor satu di Jatim 
itu berharap agar ke depan pemberdayaan tersebut 
bisa lebih ditingkatkan lagi, utamanya untuk kaum 
perempuan. “Agar hasilnya bisa untuk mewujudkan 
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” 
terangnya.

Khusus penggunaan dana desa yang digunakan 
untuk infrastruktur, Pakde Karwo berharap agar alokasi 
penggunaannya lebih diarahkan untuk mendukung 
kegiatan perekonomian masyarakat. Yakni sarana 
prasarana pertanian, seperti  irigasi, pembibitan, 
embung, pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan 
pengolahan produk-produk pertanian lainnya.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga 
memaparkan, bahwa sejak dikucurkan 2015 sampai 
2018 dana desa yang diterima Provinsi Jawa Timur 
mencapai Rp. 19,865 Triliun. Anggran tersebut 
dimanfaatkan oleh 7.724 desa yang tersebar di 30 
kabupaten/kota.

Dana Desa Dana Desa 
Bisa Disaksikan HasilnyaBisa Disaksikan Hasilnya
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Khusus di 2018, total dana desa yang diterima 

sebesar Rp. 6,344 Triliun. Hingga Desember 2018, 
dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 6, 32 Triliun 
(99,62 %). Anggaran tersebut dipergunakan untuk 
sarana dan prasarana sebesar Rp. 5,340 Triliun (84,5 
%), pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 867,1 
miliar (13,72 %), penyelenggaraan pemerintah desa 
sebesar Rp. 37.9 miliar (0,6 %), serta pembinaan 
kemasyarakatan sebesar Rp. 74,6 miliar (1,18 %).

Adapun hasil yang dapat dinikmati masyarakat 
antara lain jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, 
jembatan  223.171 meter, pasar desa 1.542 unit, 
BUMDes 2.183 kegiatan, tambatan perahu  112 unit, 
embung desa 160 unit, irigasi 6.645 unit, serta sarana 
olah raga 1.948 unit.

Selain itu juga untuk pembangunan air bersih 12.781 
unit, Mandi Cuci Kakus (MCK) 34.781 unit, sumur 
990 unit,  Polindes/Poskesdes 1.191 unit, PAUD/TK/
Sekolah 4.109 kegiatan, Posyandu 1.657 unit, drainase 
3.577.955 meter dan penahan tanah sebanyak 21.713 
unit.

Dengan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat 
sampai ke pelosok desa dan pedukuhan, Pakde Karwo 
sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada 
pemerintah atas digulirkannya dana desa tersebut. Pakde 
Karwo berharap agar program tersebut bisa dilanjutkan 
dan ditingkatkan lagi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam 

sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para 
pendamping desa yang telah membimbing masyarakat 
desa untuk mengelola dana desa yang jumlahnya 
dari tahun ke tahun terus bertambah. “Pendamping 
desa adalah pahlawan desa yang bekerja keras untuk 
memajukan desa sebagai pondasi kemajuan bangsa,” 
ungkapnya.

Menurutnya, Provinsi Jawa Timur merupakan satu-
satunya daerah yang mengalami kemajuan begitu cepat 
dan serapan dana desanya juga paling tinggi, yakni 
sebesar 99,6 %.

Presiden Jokowi berharap agar perputaran uang 
dana desa yang digulirkan tidak sampai keluar dari 
desa. Artinya semua dikelola oleh warga desa sendiri, 
termasuk bahan bakunya.

“Dengan demikian hasilnya bisa dirasakan oleh 
semua masyarakat desa yang pada akhirnya mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” 
terangnya.

Beberapa harapan yang diinginkan Presiden 
Jokowi dari bergulirnya dana desa antara lain agar 
ekonomi masyarakat bisa semajin bergerak, dapat 
memberdayakan masyarakat melalui padat karya dengan 
membuka lapangan kerja, serta mempercepat perputaran 
keuangan di desa. “Dan ke depan diutamakan untuk 
pengembangan perekonomian mandiri dan inovasi 
masyarakat,” pungkas Presiden Jokowi. (*)
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INILAH yang dilakukan 
oleh Tarianti (44). Setelah 
bercerai dengan suaminya tiga 
tahun lalu, ia harus bekerja 

keras untuk memuhi kebutuhan 
keluarganya. Ia menangkap peluang 
usaha dengan membuka kedai kopi. 
Usaha ini ia buka karena di sekitar 
rumahnya belum banyak ditemukan 
kedai kopi.

Di kedainya, Tarianti juga 
menyediakan aneka jajanan seperti 
gorengan dan makanan kecil lain 
sebagai pelengkap. Menurut ibu 
dua anak ini, salah satu kelebihan 
membuka usaha warung kopi adalah 
modal yang dibutuhkan 
fl eksibel. Tidak perlu 
modal terlalu besar. 

“Prinsipnya yang 
penting usaha tersebut 
bisa jalan dulu, apabila 
sudah berjalan sebagian 
dari keuntungan bisa kita 
gunakan untuk tambahan 
modal lagi,” katanya.

Dikatakan Tarianti, 
usaha warung kopi 
sederhana hanya perlu 
modal kecil. “Awalnya 
saya bingung bagaimana 
mendapatkan peluang usaha 
yang cocok, sementara saya 
harus berkejaran dengan 
kebutuhan yang harus 
dipenuhi, kemudian saya 
sadar peluang itu begitu 
banyak di sekitar kita,” tutur 
ibu kelahiran Nganjuk tahun 
1974 ini.

Kedai kopi milik Tarianti 
dibuka di depan rumahnya. 
Cukup sederhana. Rumah itu 
merupakan peninggalan orang 
tuanya. “Pagi saya berjualan kopi, 
siang  hari anak-anak kecil membeli 
es, lalu saya membuat gorengan 
dan malamnya teman-teman anak 
saya atau tetangga ngopi di sini,” 
ucapnya.

Tarianti berjualan hingga pukul 
22.00 WIB. Rasa capek tak menjadi 
penghalang. Ia terus berusaha demi 
keluarga dan bisa menyekolahkan 
anaknya. “Saya masih mempunyai 
anak yang duduk di bangku SMA, 
sedangkan satu lagi sudah lulus dan 

kini masih mencari kerja,” 
ujar warga Desa Musir 
Kidul, Kecamatan Rejoso, 
Nganjuk ini.

Program Jalin 
Matra Penanggulangan 
Feminisme Kemiskinan 
(PFK) Provinsi Jawa 
Timur pun melirik usaha 
Tarianti untuk diberi 
bantuan. Tarianti sangat 
bahagia. Ia kemudian 
mewujudkan bantuan itu 
dengan membeli lemari 
es sehingga tidak perlu 
membeli es batu ke 
tetangga. 

Bahkan ke depan 
Tarianti berencana 
berjualan sayuran segar 
sehingga lemari es 
nya bisa menyimpan 
sayuran. Ia juga akan 
mengembangkan 
usahanya dengan 
berjualan es 

lilin. Tetangga sekitar 
mendukungnya dalam menambah 
usahanya. “Semoga dengan adanya 
bantuan ini usaha saya semakin 
berkembang dan perekonomianya 
semakin membaik,” tutur tarianti. 

(Nurul Mila Istinawati/red)
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Tarianti, Nganjuk
Warung Kopinya 
Semakin Berkembang
Menjadi kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
tidaklah mudah. Harus pandai mampu memutar otak 
agar kebutuhan keluarga dan anak bisa terpenuhi. 
Apapun dilakukan mulai mencari pekerjaan, mem-
buka jasa, hingga mencoba membuka usaha. DPM
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Suparmi, Tulungagung

Warung Sembakonya 
Diperbaiki Jalin Matra

KEBUTUHAN yang selalu tinggi bisa menjadikan sembako 
sebagai peluang usaha yang bisa menjamin keadaan ekonomi 
tercukupi. Ini yang dilakukan Suparmi (43th), warga Dusun 
Candi, Desa Talang, Kecamatan Sendang, Tulungagung. 

Suparmi, di usianya yang 43 tahun harus menjadi tulang punggung 
keluarga karena suaminya meninggal. Suparmi yang merupakan Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) ini tinggal dengan tiga anaknya di 
rumah sederhana peninggalan suami. Meski rumahnya sudah berdinding 
tembok dan berlantai semen, namun kondisinya banyak mengalami 
kerusakanan. 

Sejak suaminya 
meninggal, Suparmi 
menghidupi ketiga 
anaknya dengan 
berjualan sembako di 
warung sederhananya. 
Ia berjualan kebutuhan 
pokok mulai dari gula, 
telur, minyak goreng 
dan beras. Dalam sehari 
tak banyak keuntungan 
yang diperoleh, rata-
rata Rp 30 ribu. 

Keuntungan itupun 
tidak setiap hari. 
Tergantung dengan 
ramai dan sepinya 

pembeli. “Beginilah dagang, kadang sepi, kadang ramai, yang penting bisa 
untuk memberi uang saku anak-anak,” ujarnya.

Dengan keuntungan yang hanya sedikit itulah, Suparmi terkadang 
merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Tiga di antara 
anaknya masih duduk di bangku SMA. Namun suparmi juga sedikit 
terbantu karena anaknya yang pertama sudah bekerja sehingga dapat 
membantu meringankan biaya hidup mereka. Untuk mengembangkan usaha 
warung sembako Suparmi, Program Jalin Matra membantunya. “Saya 
bersyukur mendapat bantuan Jalin Matra, karena bisa mengembangkan 
usaha saya,” tuturnya.

Dengan bantuan itu, Suparmi ingin membeli etalase sehingga barang 
dagangannya akan terlihat lebih rapi.  Ini juga akan membantu lebih 
menarik dilihat pembeli. Ia juga akan menggunakan sisa bantuan Jalin 
Matra untuk membeli barang tambahan modal. Dengan begitu barang 
dagangan suparmi akan lebih lengkap. 

“Dengan bantuan ini saya berharap penghasilan akan meningkat dan 
kesejahteraan keluarga terbantu,” tuturnya. (ferdian dwi/red)

Mariyam, Blitar
Penjual 
Bunga 

Wujudkan 
Impiannya 

Buka Warung 
Kopi

MBAH Mariyam 
panggilannya, janda 
usia 61 tahun ini 
tinggal di Desa  

Kebonduren, Kecamatan Ponggok, 
Kabupaten Blitar. Tinggal di rumah 
yang sederhana bersama anak, 
menantu dan cucunya. Usianya 
yang sudah tua tak menyurutkan 
langkahnya untuk terus bekerja. 
Sehari hari Mariyam bekerja seb-
agai penjual bunga di pinggir jalan. 
Bunga untuk “nyekar” atau ziarah  
ke makam. 

Sebagai penujual bunga untuk 
ziarah di makam, hanya di hari-hari 
tertentu saja dagangannya diserbu 
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DI Desa Sergang, Keca-
matan Batu Putih, Kabu-
paten Sumenep, hampir 
banyak ditemui sosok 

Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) yang mempunyai banyak 
tanggungan. Salah satunya, Hosni-
yah (55th).

Warga Dusun Gunung Timur, 
Kec. Batu Putih ini mempunyai tang-
gungan 2 orang anak 1 ibu Kandung 
dan 1 saudara dari ibu kandungnya 
(adik ibunya). Anak pertama sekolah 
kelas 3 SMA, dan anak yang bungsu 
baru masuk SMP.

Hosniyah memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan berjualan soto. Ia 
membuka warung kecil di sekitar de-
sanya dengan tempat yang tidak me-
nyewa namun dengan cara  berbagi 
hasil. Meskipun hasil yang dia dapat 
tidak mencukupi untuk kebutuhan 
sehari-hari, namun Hosniyah tetap 
bersemangat dan sabar menjalankan 
usahanya. 

Usaha menjual soto dilakukan 
Hosniyah sejak suaminya meninggal 
beberapa tahun lalu, tepatnya ketika 
anak kedua mereka lahir. Suamin-
ya  meninggal karena sakit demam 
selama tiga hari. Hosniyah sangat 
terpukul karena ia menilai kematian 
suaminya cukup mendadak. 

Untuk pembagian hasil dalam 
usahanya menjual soto dengan 
pemilik warung, diwujudkan berupa 
setengah kwintal beras setiap panen. 
Maklum, selain sebagai penjual soto, 
Hosniyah juga mengerjakan sawah 
pemilik warung tersebut. 

“Memang tidak jelas berapa hasil 

total sebelum dibagi. Luas sawah 
saya garap tidak dalam ukuran hek-
tar dan paling-paling hanya dalam 
ukuran tumbak,” ujarnya. 

Menurut Hosniyah, nasib petani 
memang paling malang. Bibit 
diharuskan membeli dari instansi 
pertanian. Tanaman padi harus terus 
diberi pupuk dan obat (pestisida, 
maksudnya). Harga pupuk dan obat 
itu terus meningkat sedangkan hasil 
gabahnya dibeli murah oleh Perum 
Bulog. 

Melihat kegigihan Hosniyah, 
Program Bantuan Jalin Matra 
Provinsi Jawa Timur pun memban-
tunya. Ia berharap bantuan itu bisa 
menambah modal untuk ekonomi 
rumah tangganya. 

Dengan bantuan itu, Hosniyah 
berencana membeli sepaket barang 
dan alat untuk menjual Rujak dan 
Soto. Ia juga akan membuka jasa 
pesanan makana bila tetangga se-
dang mengadakan hajatan. 

“Kalau pagi anak saya yang akan 
menjaga warung, sementara saya 
pergi bertani. Sepulang bertani baru 
saya menggantikan. Karna anaknya 
masuk sekolah jam 13.00 siang,” 
ucapnya.

Hosniyah berharap bantuan Jalin 
Matra bisa mengubah kesejahteraan 
keluarganya. Menurutnya, menjadi 
kepala rumah tangga perempuan 
tidak boleh semata-mata menadah-
kan tangan, perempuan wajib untuk 
berusaha keras tanpa harus melu-
pakan kewajibannya sebagai seorang 
istri dan seorang ibu. 

(srifadil/red)

pembeli, seperti saat malam 
Jumat, menjelang Ramadan dan 
menjelang Hari Raya Idul Fitri.  
“Meskipun begitu, besar atau 
kecil penghasilan selalu saya 
syukuri. Sing penting urip jujur, 
insya Allah Gusti Allah sing 
ngatur,” tuturnya.

Semenjak ditinggal oleh 
suaminya, Mbah Mariyam men-
jadi tulang punggung keluarga 
yang memaksnya tanpa men-
genal rasa lelah dan letih untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga 
dan anak-anaknya.

Menjual bunga ia lakukan 
karena hanya itu yang bisa 
dikerjakan Mbah Mariyam. Ia 
tak punya cukup modal untuk 
membuka kios atau warung. 
Penghasilannya hanya cukup 
untuk makan sehari-hari.

Program Penanggulangan 
Feminisme Kemiskinan (PFK ) 
Jalin Matra membantu Mari-
yam. Ia pun bersyukur dan 
berencana untuk menggunakan 
bantuan itu sebagai modal 
membuka warung kopi dan  
makanan ringan. Ia berharap 
dengan membuka usaha warung 
kopi, dapat meningkatkan 
penghasilan, dan kesejahteraan 
keluarga terjamin. 

(Aminatuz Zuhriyah/red)

Hosniyah, Sumenep
Pantang Menadahkan TanganPantang Menadahkan Tangan
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BOLEH dibilang 
Kampung Lele di Desa 
Tales ini memberi 
warna baru dalam dunia 

pariwisata Kabupaten Kediri. 
Bahkan baru-baru ini Kampung Lele 
mendapat perhatian Bupati Kediri, 
dr. Hj. Haryanti Sutrisno, dengan 
berkunjung dan menikmati aneka 
kuliner lele yang ditawarkan.

Di Desa Tales saat ini warganya 
banyak yang beternak lele. 
Setidaknya 23 orang yang tergabung 
dalam Poklasar (Kelompok Bersama 
dan Pemasar Kab. Kediri).  

Kampung Lele bermula 
dari Mariyani (51). Bapak dua 
orang anak ini mempunyai 
kesenangan memelihara ikan lele 
di kolam rumahnya. Hobi itulah 
mengantarkan Mariyani menjadi 
pekerjaan. Budidaya lelenya 

dikelola secara profesional. Maryani 
sendiri mempunyai beberapa petak 
kolam lele. Mulai lele ukuran kecil 
sampai lele indukan. Budidaya ikan 
lele ini dilakukan tahun 1991. 

Namun kolam lele milik 
Mariyani menjadi ikonnya 
Kampung Lele. Karena selain 
kolam budidaya ikan lelenya 
banyak, lokasinya juga sangat luas. 
Hampir lebih satu hektar. Selain 
sebagai kolam pemancingan juga 
sebagai wisata kuliner berbahan 
baku ikan lele. Tempatnya rindang 
di antara pepohoman sengon. 
Beberapa gazebo berdiri kokoh di 
area Kampung Lele ini. Bangunan 
gazebo ini sengaja dibangun sebagai 

tempat mencicipi kuliner berbahan 
ikan lele.

Mariyani menceritakan, saat 
panen melimpah dan ikan lele 
berukuran besar tidak laku dijual,  
maka dia mencari jalan lain agar 
laku di pasar. Apalagi sebagian 
ikan lele itu merupakan titipan 
peternak lain, sehingga merasa 
bertanggungjawab untuk memutar 
otak bagaimana agar lele-lele 
tersebut bisa terjual semua. 

“Pada tahun 2016 coba-coba 
membuat menu lain, yaitu sate dan 
bakso lele. Itupun belum sempurna 
dalam pembuatannya. Masih sering 
salah dan tidak jadi. Saya berpikir 
terus menerus, bagaimana caranya. 

Ketika kita memasuki kawasan Desa Tales, Kecamatan 
Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,  ini beberapa plang 

bertulisan “Kampung Lele” terpampang di pinggir jalan 
desa. Lengkap dengan dua gambar ikan lele besar 

berwarna hitam. Sebagian orang melihatnya setengah 
bercanda, ikan lelenya kok hitam.

Kampung Lele Desa Ngadiluwih, Kab. Kediri

Ternak Lele Jadi 
Andalan Warga Desa

Mariyani (atas) foto bersama Bupati Kediri 
(kanan) 
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Dan akhirnya jadi juga 
produk inovatif berbahan 
ikan lele,” katanya. 

Pernah juga ikut festival 
di Kabupaten Kediri, 
dengan produk sate lele 
dan bakso lele. Namun 
semua produknya tidak 
dijual. Hanya dibagi-bagikan 
kepada pengunjung festival. Hingga 
datang respon dari masyarakat 
dengan kelezatan rasa sate lele dan 
bakso lelenya. 

Mariyani menambahkan, 
jika ulet dan telaten, apapun 
yang dikerjakan pasti sukses. 
Dan akhirnya menjadi produk 
sempurnya. Inilah awal mula 
membuat variasi menu lain dari 
ikan lele. Selanjutnya berkembang 
beberapa menu lain seperti, krupuk, 
tahu bakso, nuget, krispi lele, steak, 
abon, sosis, otak-otak, rolade, lele 
terbang, lele rempah-rempah, dan 
sempol lele. Lele yang berharga 
murah bisa diangkat ke harga yang 
lebih tinggi.

Namun sebelum membuat 
variasi produk berbahan ikan lele 
itu dia melakukan studi banding 
ke Kampung Susu dan Kampung 

Coklat Blitar. Lalu dia berpikir, susu 
dan coklat saja bisa dibuat beraneka 
macam rasa, apa ikan lelet idak 
bisa? 

Ditirulah inovasi tersebut. Mulai 
membikin resep dan mengolahnya 
sendiri. Sehingga banyak pilihan 
produk dari bahan ikan lele. Bagi 
pengunjung pun bisa pesan menu 
apa pun di Kampung Lele ini?

Kampung Lele ini dibuka untuk 
umum mulai pukul 07.00-17.00 
WIB, tiap hari kecuali Jumat. 
Ada 23 orang karyawan yang 
membantu Mariyani, baik untuk 
merawat kolam renang, taman, atau 
pun memasak olahan lele. Semua 
karyawan adalah anggota Poklasar. 

Dalam seminggu rata-rata 
setengah kwintal lele diolah untuk 
menjadi aneka ragam makanan, 
yang paling laris adalah sempol.

Pada akhir pekan sangat ramai 

pengunjungnya. Jika hari biasa 
hanya memperoleh pendapatan Rp 
1- 2 juta, namun pada hari libur 
omsetnya bisa mencapai Rp 5 
sampai 7 juta. Untuk menu sate lele 
pada hari libur bisa menghabiskan 
30 sampai 40 kg. Hanya lele yang 
berusia 1 tahun lebih yang bisa 
dibuat sate dan bakso lele, karena 
dagingnya banyak dan agak kenyal. 
Kalau ikan lele kecil akan mudah 
remuk. 

Kunjungan Bupati Kediri 
merupakan wujud 
perhatian Pemerintah 
Kabupaten Kediri untuk 
memicu semangat 
dalam mengembangkan 
Kampung Lele. Bupati 
sempat memberikan 
saran tentang 
pengelolaan produk 
olahan lele seperti 
nugget, tahu bakso dan 
kripik.

Adapun penjualan 
ikan lele segar kelompok Poklasar 
mampu mengirim 7 kwintal dalam 
sehari ke seluruh Kab/Kota Kediri. 
Ikan lele segar untuk konsumen, 
jenis ikan lele campuran, lele lokal, 
dumbo dan mutiara. Jenis ikan lele 
mutiara ini sangat berbeda dengan 
lokal dan dumbo. Karena jenis 
ini bisa tahan terhadap serangan 
penyakit dan lebih besar ukurannya. 
Meskipun sama-sama usianya 
dengan lokal dan dombu, untuk lele 
mutiara lebih besar ukurannya.

H arapan Mariyani mempunyai 
legalitas layak konsumsi dari BPOM 
dan kehalalan dari MUI. Supaya 
tidak ada resiko jika dikomsumsi 
para konsumen. Tidak ada keraguan 
lagi, jika ajak keluarga ke Kampung 
Lele. Keinginan Maryani lainnya 
menjadi tempat wisata yang 
menyenangkan. Mempunyai gedung 
luas dan bagus untuk menerima 
pengunjung. (djo)
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Bertolak dari potensi alam 
tersebut, tokoh-tokoh 
masyarakat dan sesepuh 
Desa Wonosari memiliki 

niat mulia untuk membangun dan 
mengembangkan desanya. Salah 
satunya tokoh masyarakat bernama 
Duglu. Pada tahun 1922 Duglu 
membangun Pasar Desa Wonosari. 

Pasar desa ini merupakan aset 
desa yang potensial. Maka mengiku-
ti undang-undang, pada tahun 2014 

dibentuklah Badan Usaha Milik 
Desa Wonosari dengan nama Sukses 
Makmur. Pemerintah Desa Wono-
sari mengembangkan inventarisasi 
pasar desa sebagai salah satu unit 
usaha BUMDesa. Usaha BUMDesa 
lainnya yaitu pengelolaan air bersih, 
simpan pinjam, toilet umum, dan 
pengelolaan lapangan umum. 

“Dengan adanya aset desa yang 
berpotensi tersebut lalu dijadikan 
sebagai modal yang dikelola men-

jadi unit usaha BUMDesa Sukses 
Makmur,” kata Ristia Citra, ben-
dahara BUMDes Sukses Makmur, 
Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, 
Kabupaten Pasuruan, ketika tim 
Gema Desa berkunjung ke kantor 
BUMDes Sukses Makmur.

Pengurus BUMDesa Suk-
ses Makmur ditetapkan den-

BUMDesa Sukses Makmur 

Mengelola Aset 
Potensial Pasar 

Desa Wonosari, Kec. 
Tutur, Kab. Pasuruan 

mempunyai ragam 
potensi alam, di anta-
ranya agrobis, peter-

nakan susu, ekowisata 
dan hortikultura. Tetapi 

dalam pemanfaatan 
potensi sumber daya 
alam yang ada masih 

membutuhkan keseriu-
san dalam pengelolaan-
nya, mulai dari proses 
produksi sampai pasca 

panen. 
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gan Surat Keputusan Kepala 
Desa Wonosari nomor 141/06/
SK/424.202.2.05/2014 tentang 
Susunan Pengurusan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Sukses Mak-
mur Wonosari, Kecamatan Tutur, 
Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga 
dirujuk dari Peraturan Desa Wono-
sari nomor 6 tahun 2016.

Sejak dibentuk BUMDes Sukses 
Makmur, sampai saat ini unit usaha 
yang berkembang secara signifi kan 
adalah unit pasar desa dan toilet 
umum. Sementara unit lain ma-
sih berjalan stagnan, dikarenakan 
pengelolaannya masih mengalami 
beberapa kendala. Dari sisi permo-
dalan unit usaha yang ada sebagian 
besar dari aset desa yang dipisahkan 
dan diserahkan kepada BUMDes 
untuk dikelola. 

Aset desa tersebut berasal dari 
hibah masyarakat, bantuan pemer-
intah, dan pengembangan. Modal 
yang ada tersebut kemudian dijadi-
kan sebagai unit usaha yang melipu-
ti usaha ekonomi, jasa penyewaan, 
jasa pelayanan kebutuhan dasar dan 
perdagangan.

“Pendapatan kotor dari masing-
masing unit usaha ini nanti dima-
sukkan ke BUMDesa untuk kemu-
dian dikeluarkan sesuai kebutuhan 
di unitnya masing-masing,” tutur 
Ristia.

Hasil usaha BUMDesa yang 
merupakan pendapatan yang 
diperoleh dari hasil transaksi akan 
dikurangi dengan pengeluaran biaya 
dan kewajiban pada pihak lain, 
serta penyusutan atas barang-barang 
inventaris dalam 1 tahun buku. Se-
dangkan pembagian sisa hasil usaha 
antara lain dipergunakan untuk 
beberapa unsur.

“Untuk modal diberikan 35%, 
Pendapatan Asli Desa (PAD) sebe-
sar 35%, workshop dan pelatihan 
pengurus sebesar 10%, bonus pen-
gurus dan karyawan 10%, kegiatan 

sosial sebesar 10% .”
Pengurus BUMDesa Sukses 

Makmur selalu melakukan musy-
awarah laporan pertanggungjawaban 
keuangan dan kegiatan sebagai ben-
tuk transparansi. Kebijakan tersebut 
juga telah diatur pada AD dan ART 
yang mengatur tentang hal tersebut. 
Pertanggungjawaban BUMDesa 
meliputi perkembangan usaha, 
jumlah aset, dan perkembangan 
keuangan dari masing-masing unit, 
laba BUMDesa, pembagian laba 
dan penyampaian rencana keuangan 
BUMDesa tahun berikutnya. (res)

SUSUNAN PENGURUSSUSUNAN PENGURUS
BUMDES SUKSES MAKMUR BUMDES SUKSES MAKMUR 

DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR 
PERIODE TAHUN 2017 S/D 2021 PERIODE TAHUN 2017 S/D 2021 

Penasehat : Drs. Nur Suhud (Kepala Desa)
Ketua Pengawas : H.M. Suprapto, S.Pd  
Sekretaris Pengawas : Soesijo  
Anggota Pengawas : Edi Santosa  

Manajer Umum : Drs. Ali Muda 
Manajer Keuangan : Ristia Citra Astriyani 
Manajer Administrasi : Melya Puspitasari 
Kepala Unit Pasar Desa : Mukhsin 
Pengelola Unit Toliet 1 : Sugito 
Pengelola Unit Toilet 2 : Suyitno 
Pengelola Unit Lapangan Umum : Bambang Purnomo 
Pengelola Unit Simpan Pinjam : Ika Endang L. 
Unit Parkir : Yunus Pribadi 
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Warta

Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo melalui 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

(DPMD) bekerja 
sama dengan Badan 

Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan 

(BPKP) RI dan Komisi 
XI DPR RI menggelar 

workshop evaluasi 
implementasi sistem 
tata kelola keuangan 
desa dengan aplikasi 

Siskeudes (Sistem 
Keuangan Desa) Versi 

2.0 di Kabupaten 
Probolinggo, Selasa 

(29/1/2019).

KEGIATAN yang 
dilaksanakan 
di Auditorium 
Madakaripura Kantor 

Bupati Probolinggo ini diikuti oleh 
sejumlah Kepala OPD terkait, para 
Camat dan Kepala Desa/Lurah se-
Kabupaten Probolinggo. Workshop 
ini mengambil tema “Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Desa 
yang Partisipatif, Transparan dan 
Akuntabel dengan Menggunakan 
Aplikasi Siskeudes”.

Workshop yang dibuka secara 
resmi oleh Bupati Probolinggo 
Hj. P. Tantriana Sari, SE ini 
dihadiri oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono, para asisten serta 
narasumber terdiri dari anggota 
Komisi XI DPR RI Faisol Riza, 
Direktur Pengawasan PKD Wilayah 
II BPKP RI Bea Rejeki Tirtadewi, 
Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi 
Jawa Timur Harry Purwaka dan 
Kanit III Subdit Tipikor Polda Jawa 

Timur Kompol Kris.
Setelah dibuka secara resmi 

oleh Bupati Tantri, workshop ini 
kemudian dilanjutkan dengan 
penyampaian materi seputar 
pemanfaatan Dana Desa dengan 
aplikasi Siskeudes yang dipimpin 
oleh Asisten Administrasi 
Pemerintahan dan Kesra Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
Supriadi.

Dalam sambutannya Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, SE menyampaikan bahwa 
perjalanan pengelolaan Dana Desa 
(DD) di Kabupaten Probolinggo 
secara keseluruhan mampu 
dipertanggungjawabkan dengan 
baik dan mampu memberikan 
manfaat luas di Kabupaten 
Probolinggo.

“Patut disyukuri bersama, kita 
semuanya telah mampu menekan 
angka kemiskinan di Kabupaten 
Probolinggo hingga 1,87% pada 
tahun 2018. Salah satunya karena 

Dinas PMD Kab. Probolinggo

Workshop Tata Kelola Workshop Tata Kelola 
Keuangan DesaKeuangan Desa
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Warta

WARNING tersebut 
disampaikan Irsyad 
saat memimpil apel 
bersama karyawan 

Pemkab Pasuruan dan 341 kepala 
desa serta 24 lurah, di Halaman 
Tengah Knator Bupati dan Wakil 
Bupati Pasuruan yang berlokasi di 
Jl Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, 
Senin (21/01/2019) pagi.

Di hadapan seluruh peserta 
apel maupun anggota Forpimda 
yang hadir seperti Kapolres 
Pasuruan, AKBP Rizal Martomo, 

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP 
Agus Sudaryatno dan Dandim 
0819 Pasuruan, Letkol Arh 
Burhan Fajari Arfi an, Bupati 
Irsyad tak ingin lagi mendengar 
ada kades maupun lurah yang 
berurusan dengan hukum. Terlebih 
menjelang Pilpres dan Pileg 
2019 adalah momen yang rawan 
akan terjadinya penyalahgunaan 
wewenang maupun kekuasaan, 
sehingga Irsyad meminta seluruh 
kades dan lurah untuk bersikap 
netral.

Bupati Pasuruan 
Ingatkan 

Penggunaan 
ADD dan DD

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf memperingatkan 
seluruh kepala desa/lurah di wilayahnya agar tak 

memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun 
Dana Desa (DD) untuk kepentingan politik salah satu 
peserta Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Pres-
iden) atau Pileg (Pemilihan Anggota Legislatif) 2019.

kerja keras dan kerja cerdas para 
kepala desa (kades). Semoga ini 
mampu memacu semangat kita 
bersama,” katanya.

Menurut Bupati Tantri, kinerja 
seorang Bupati Probolinggo 
merupakan rangkuman dari 
kinerja para kades dan lurah di 
330 desa/kelurahan yang tersebar 
di 24 kecamatan di Kabupaten 
Probolinggo.

“Saya menyampaikan terima 
kasih kepada BPKP dan Komisi 
XI DPR RI yang telah berkenan 
hadir memberikan pemahaman 
dan menguatkan semangat para 
kepala desa. Harapannya kita 
semuanya mampu lebih semangat 
dan memahami aturan dan membuka 
mindset kita untuk membangun 
desanya masing-masing melalui 
aplikasi Siskeudes versi 2.0,” 
jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
mengharapkan agar kegiatan ini 
mampu memberikan semangat 
bagi semua kepala desa yang ada 
di Kabupaten Probolinggo. Oleh 
karena itu dimohon narasumber 
memberikan pemahaman kepada 
kepala desa sehingga pelaksanaan 
seluruh program-program rangkaian 
dari Dana Desa dan Alokasi Dana 
Desa serta pengelolaan keuangan 
lainnya yang dikelola Pemerintah 
Desa mampu dilaksanakan secara 
amanah dan profesional.

“Aplikasi Siskeudes ini akan 
mempermudah kinerja para kepala 
desa dalam hal pengadministrasian 
dan pertanggungjawaban sehingga 
tidak ada pihak manapun yang 
mengganggu kinerja kepala desa. 
Sistem ini hadir untuk memback 
up sehingga kepala desa mampu 
fokus bekerja secara profesional,” 
pungkasnya. (wan)
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Berita

“Jangan pernah saya mendengar ada kades atau lurah 
yang sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam pileg 
maupun pilpres 2019. Apalagi sampai menggunakan 
ADD maupun DD demi kepentingan salah satu calon, 
itu adalah perbuatan yang jelas salah dan melanggar 
hukum,” katanya.

Kata Irsyad, ADD atau DD adalah anggaran yang 
diperuntukkan oleh pemerintah untuk kemajuan dan 
pembangunan desa itu sendiri. Baik yang bersifat fi sik 
maupun non fi sik, tidak untuk mensukseskan salah satu 
pasang calon dalam pesta demokrasi.

“Sekali lagi saya tekankan kepada kades dan lurah, 
jangan main-main dengan ADD dan DD. Ini dana dari 
pemerintah pusat, jelas akan terus dipantau. Jangan 
sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik yang 
salah. Pergunakan untuk yang semestinya dan sesuai 
peruntukan,” ucap Irsyad diikuti tepukan tangan para 
peserta apel.

Dalam sambutannya, Irsyad sengaja mengundang 
anggota Forpimda lengkap dengan tujuan agar kades 
dan lurah betul-betul memahami apa yang harus 
dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam momen 
politik yang nanti akan dilaksanakan serentak pada 17 
April 2019 mendatang.

“Kenapa saya undang Pak Kapolres dan Dandim, 
karena biar semua kades betul-betul tahu apa yang 
dilarang dan yang diperbolehkan selama momen 
Pilpres dan Pileg 2019. Penekanannya sama, yakni 

sama-sama mensukseskan pesta 
demokrasi, tapi tidak ikut terlibat 
di dalamnya, dalam artian tidak 
netral atau ikut terlibat dalam 
pemenangan salah satu calon,” 
tegas Irsyad.

Tak selesai sampai di situ, 
pria yang akrab disapa Gus 
Irsyad itu juga mengingatkan 
semua kepala desa di Kabupaten 
Pasuruan untuk tidak ikut-ikutan 
memberikan dukungan terhadap 
salah satu calon presiden (capres) 
pada Pemilihan Presiden atau 
Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 
mendatang, serta mengingatkan 
agar semua kepala desa bisa 
menempatkan diri selaku aparat 
pemerintah.

“Meskipun dilarang ikut-
ikutan mendukung capres, kepala 
desa juga punya pilihan pada 

Pemilu 2019. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, saya 
berharap bisa terlaksana dengan lancar, aman, dan 
damai,” terangnya.

Lebih lanjut Irsyad menambahkan bahwa kepala 
desa juga harus mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 
bisa berjalan lancar, meskipun mereka tidak ada tugas 
secara langsung.

“Inilah pentingnya saya mengundang anggota 
Forpimda, karena saya berharap kepala desa bisa 
membantu, termasuk dalam penyiapan Kelompok 
Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun tempat 
pemungutan suara (TPS). Bukan mensukseskan salah 
satu calon,” urai dia.

Sementara itu, selain perihal politik, Bupati Irsyad 
dan anggot Forpimda juga mengingatkan kepala 
desa/lurah yang berada di wilayah bencana, untuk 
meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan 
babinsa, babibkamtibmas maupun muspika. Tujuannya 
tak lain agar masyarakat tetap berada dalam kondisi 
yang tenang, tidak panik dan selalu merasa terlayani 
dengan baik.

“Sekarang ini yang menjadi focus adalah banjir, 
sehingga peran kades dan lurah sangat penting untuk 
membantu masyarakat mendapatkan kemudahan dalam 
urusan kebencanaan, seperti bantuan makanan, air 
bersih, obat-obatan dan lainnya,” ungkapnya kepada 
Suara Pasuruan. (emil)
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Kembangdesa

SRI yang mengelola UD 
Lembah Hijau ini me-
mang konsisten membuat 
keripik jagung dengan 

label Koko Nono. “Awalnya, saya 
mendapat julukan Ratu Jagung 
karena ada orang dari kementerian 
yang menjuluki saya Ratu Jagung 
karena ke mana-mana saya selalu 
menawarkan jagung,” kata Yuni 
panggilan Sri Wahyuni.

Namun, sebelum julukan itu 
melekat pada sosok ibu 3 anak 
ini, Yuni harus mengawalinya dari 
tingkat paling bawah. “Awalnya 
saya jualan aneka jajanan ndeso ini 

mulai tahun 2006, itu pun hanya 
saya pasarkan di sekitar kampung 
tempat tinggal. Lalu karena banyak 
yang suka, jadi keterusan membuat-
nya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuni menuturkan, 
perjuangan keras dijalaninya demi 
meraih sukses. Setelah setahun 
berjualan keliling kampung, Yuni 
mulai rajin mengikuti berbagai 
pelatihan yang dilaksanakan UPT 
Pendidikan, Pelatihan, dan Promosi 
Ekspor Surabaya, sejak 2008.

“Dari pelatihan yang saya 
ikuti, saya tahu bagaimana cara 
mengemas jajanan ndeso yang saya 

buat menjadi lebih menarik. Saya 
diajari bagaimana cara meningkat-
kan kualitas produk hasil olahan, 
dengan diikutsertakan ke berbagai 
pameran,” tuturnya.

Usai mengikuti berbagai pela-
tihan, sejak 2009, Yuni mengaku 
selalu membawa produk jagung 
dalam berbagai pameran yang 
diikutinya. “Mulai itu saya dijuluki 
Ratu Jagung,” ucapnya.

Mulai dari produk jagung origi-
nal, pedas-manis, krupuk jagung, 
good time jagung, pukis jagung, es 
krim jagung, sari jus jagung, sirup 
jagung, corn coklat dan cron cip, 
dll. Semua produk tersebut terbuat 

Ratu Jagung 
Jual Jajan Ndeso

Tinggal di desa 
dan memanfaat-

kan potensi alam 
di desanya. Itulah 

yang dilakukan 
Sri Wahyuni, 
warga Desa/

Kecamatan Ke-
dungpring, Kab. 

Lamongan. Pote-
ni itu adalah jag-

ung. Di tangan Sri 
Wahyuni jagung 

diolah menjadi 
berbagai jenis 

makanan. 
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Kembangdesa

dari jagung.
Semua produk itu melalui 

proses inovatif dari pemiliknya. 
Yang awalnya hanya satu produk 
saja, yaitu kripik jagung. Sekarang 
sudah berkembang dengan berbagai 
varian produk olahan jagung. Sri 
pun merasa bangga, karena jajanan 
produk jagungnya disukai masyara-
kat Jawa Timur

Dengan dibantu sepuluh kary-
awannya, Rumah Jagung setiap 
hari memproduksi berbagai varian 
olahan produk jagung. Dalam satu 
hari bisa menghabiskan 25 kwintal 
jagung pipilan. 

Selama ini pasokan bahan 
baku jagung bagi Sri tidak merasa 
kesulitan. Karena suaminya sendiri 
bekerja di Dinas Pertanian Kab. 
Lamongan, yang setiap hari mem-
bina para Gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani) jagung di kawasan 
Lamongan. Berapa pun kebutuhan 
jagung, para petani jagung siap me-
masoknya. Alhasil, usaha di Rumah 
Jagung tidak kehabisan bahan baku 
jagung. 

Bahan jagung sebelum diolah, 
juga melalui proses dahulu. Mulai 
jagung dipipil, direndam selama 
7 hari, lalu direbus, selanjutnya 
dimasukan ke mesin pengukusan. 
Setelah itu baru digoreng dan dike-

mas. Ada juga yang 
masih diproses 

kembali, 
setelah 
dikukus 
untuk 

memberikan varian produk lain. 
Seperti es krim jagung, sari jus, 
sirup jagung dll.

“Alhamdulil-
lah sejak berdiri 
tahun 2007 dan 
dilaunching 
tahun 

2018 pemasarannya sudah sampai 
ke retail-retail modern seluruh In-
donesia. Untuk ekspornya sudah ke 
Timor Leste dan Singapura,” kata 
Sri dengan bangga.

Usaha yang digeluti Sri Wahyu-
ni dalam memberdayakan jajanan 
desa rupanya tidak sia-sia sam-
pai sekarang. Kini, camilan hasil 
olahan produk jagung Kedungpring 
sudah dikenal di Indonesia. Dengan 
omset sekitar 450 juta/bulan.

Dengan kemasan yang lebih 
menarik dan higienis, serta cita 
rasa yang lebih nikmat, membuat 
produk hasil olahan Rumah Jagung 
kini dipercaya mengisi rak snack 
ritel besar di Indonesia. Inilah 
produk  inovatif Rumah Jagung 
dari Kedungpring dengan brand UD 
Lembah Hijau. 

(djo)
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Teknologitepatguna

AlatAlat  
Pembasmi Nyamuk Pembasmi Nyamuk 
SederhanaSederhana

NYAMUK disamping berdampak negatif 
terhadap kesehatan juga berdampak nega-
tif terhadap kenyamanan kita dalam ber-
aktivitas yang seringkali terganggu oleh 

banyaknya nyamuk di sekililing kita. Sebenarnya 
solusi untuk mengatasi masalah nyamuk sangat ban-
yak, mulai dari membeli obat nyamuk yang beredar 
di pasar hingga menggunakan  TTGS (teknologi tepat 
guna sederhana) yang aman dan mudah untuk dibuat. 
Berikut ini contoh TTGS alat pembasmi nyamuk 
yang bisa Anda buat sendiri.  

Cara Membuat
:: Potong botol plastik di tengah. Simpan bagian atas/mulut 

botol.
:: Campur gula merah dengan air panas. Biarkan hingga 

dingin dan kemudian tuangkan di separuh bagian 
potongan bawah botol.

:: Tambahkan ragi. Tidak perlu diaduk. Ini akan 
menghasilkan karbon-dioksida.

:: Pasang/masukkan potongan botol bagian atas dengan 
posisi terbalik seperti corong.

:: Bungkus botol dengan sesuatu yang berwarna hitam, 
kecuali bagian atas dan diletakkan di beberapa sudut 
rumah Anda.

:: Dalam hitungan hari akan terlihat nyamuk-nyamuk 
terperangkap ke dalam botol.

TTG Sederhana : Alat Pembasmi Nyamuk

Bahan dan alat yang diperlukan
3 Botol plastik bekas ukuran 1,5 liter
3 200 ml air
3 50 gram gula merah
3 1 gram ragi (beli di toko makanan 

kesehatan, warung, atau pasar)
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LUKA BAKAR – Oleskan madu secara merata 
pada luka bakar. Madu dapat mendinginkan 
dan mengurangi nyeri serta menyembuhkan 
luka dengan cepat tanpa meninggalkan bekas 

luka. Cara ini aman, karena bakteri tidak bisa hidup 
dalam madu.

INSOMNIA – Satu atau dua sendok teh madu tiap 
malam akan membantu Anda terlelap. Lebih ampuh lagi 
kalau dicampurkan dalam segelas susu hangat.

HIPERAKTIF – Ganti semua gula pasir Anda 
dengan madu. Gula pasir memiliki kemampuan stimu-
lasi yang tinggi, padahal nutrisinya rendah. Sebaliknya 
madu mampu menyediakan energi melimpah tanpa 
membuat anak jadi hiperaktif.

HIDUNG MAMPET – Taruh satu sendok makan 
madu dalam baskom berisi air panas, lalu hirup uapnya 

setelah Anda menutup kepala Anda dengan handuk 
di atas baskom. Sangat manjur!

LELAH – Encerkan satu sendok makan madu 
dengan air hangat lalu diminum. Madu memiliki 
kandungan utama berupa fruktosa dan glukosa, jadi 

sangat mudah diserap tubuh. Atlet Yunani kuno 
selalu mengkonsumsi madu sebelum pertandingan 

untuk menambah stamina dan setelah pertandin-
gan untuk mendinginkan tubuh.

MASKER WAJAH – Campurkan madu 
dengan oatmeal dalam takaran yang sama, ke-

mudian gunakan sebagai masker. Biarkan selama 
setengah jam lalu bersihkan wajah Anda. Madu 

adalah pembersih wajah yang ampuh untuk meng-
hilangkan jerawat dan noda di wajah.

GANGGUAN PENCERNAAN – Campurkan madu 
dengan cuka apel lalu ditambah lagi dengan air. Selain 
memperlancar pencernaan, ramuan ini juga baik untuk 

Tips sehat

Sehat dengan 
Minum Madu

Selain lezat, madu memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral, serta dikenal 
sejak jaman dahulu kala sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai keluhan 
penyakit, baik penyakit dalam maupun luar. Kalau mau dibuat daftar khasiat madu, 
maka akan menghabiskan berlembar-lembar kertas. Di bawah ini adalah cara-cara 

penggunaan madu untuk penyembuhan dan pengobatan:

madu mampu menye
membuat anak jadi h

HIDUNG MAMP
madu dalam baskom

setelah Anda me
di atas baskom

LELAH – En
dengan air hanga
kandungan utama

sangat mudah d
selalu mengkon

untuk menam
gan untuk m

MASKE
dengan oatm

mudian gunak
setengah jam la

adalah pembersi
hilangkan jerawa

GANGGUAN PE
dengan cuka apel lal
memperlancar pence

Tips Sehat
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persendian dan penu-
runan berat badan.

HAIR CONDITION-
ER – Oleskan campuran 
madu dan minyak zaitun 
pada rambut Anda, 
lalu tutup kepala Anda 
dengan handuk hangat 
selama setengah hingga 
satu jam. Kemudian 
dibilas. Madu dapat 
memberi nutrisi yang 
diperlukan rambut dan kulit kepala.

SAKIT TENGGOROKAN – Biarkan satu sendok 
teh madu mengalir lambat di tenggorokan Anda. Madu 
berfungsi mengurangi peradangan.

STRESS – Perpaduan madu dan air adalah stabilizer 
alami yang luar biasa bagi tubuh kita, karena campuran 
tersebut memiliki efek menenangkan. Agar lebih efektif, 
gunakan perbandingan antara madu dan air sebanyak 
1:4.

ANEMIA – Madu adalah “makanan” yang paling 
bagus untuk darah. Semakin gelap warna madu, sema-
kin banyak pula kandungan mineralnya.

PENGAWET MAKANAN– Jika Anda mengganti 
gula pada resep kue dan cookies Anda, maka kue dan 
cookies tersebut akan lebih tahan lama, karena madu 
bersifat anti-bakteri.

BOTOL BAYI – Empat sendok teh madu yang 
dilarutkan bersama air dan dimasukkan ke dalam botol 
bayi akan memberikan efek tenang pada bayi sekaligus 
menambah asupan multivitamin si bayi. (Perhatian: 
hanya untuk bayi di atas usia satu tahun). Bagi bayi 
yang baru tumbuh gigi, mengoleskan madu pada gusi 

mereka akan membantu 
mengurangi rasa sakit 
karena tumbuhnya gigi.

OSTEOPOROSIS – 
Penelitian menunjukkan 
bahwa dengan meng-
konsumsi satu sendok 
teh madu per hari dapat 
mencegah osteoporosis. 
Sangat dianjurkan untuk 
Anda yang sudah beru-
sia kepala lima.

PANJANG UMUR – Orang-orang dengan usia 
tertua di dunia pada umumnya adalah mereka yang rutin 
mengkonsumsi madu. Ada satu lagi fakta menarik, yaitu 
para peternak lebah (yang otomatis juga rajin mengkon-
sumsi madu ) ternyata lebih sedikit berisiko terserang 
kanker dan rematik dibandingkan dengan pekerjaan 
manapun di dunia.

MIGREN – Saat migren baru menyerang, minumlah 
campuran satu sendok makan madu dengan setengah 
gelas air hangat. Jika dirasa perlu, ulangi 20 menit 
kemudian.

IRITASI MATA – Larutkan madu dengan air hangat 
dalam takaran yang sama. Setelah dingin, cuci mata 
Anda yang terkena iritasi dengan larutan tersebut.

OBAT BATUK – Campur 170 gram madu, 55 gram 
gliserin dan air perasan dari dua buah jeruk lemon. 
Aduk rata dan simpan dalam botol yang tertutup rapat. 
Dapat diminum sewaktu-waktu sebagai obat batuk.

Ada kalanya madu murni yang disimpan lama akan 
menggumpal. Apabila itu terjadi, Anda hanya perlu me-
letakkan botol madu Anda dalam panci berisi air panas 
(bukan mendidih) selama beberapa saat hingga madu 
mencair kembali.

Tips Sehat
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NY. NURYANI menggantikan 
Ny. Agus Wahyudi yang kini 
menjadi Ketua Dharma Wanita 
Persatuan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa 
Timur.

Dalam acara pisah kenal 
pengurus Dinas PMD Prov. 
Jawa Timur, Nuryani berharap 
dengan kehadiran ibu-ibu 
dapat berperan aktif dalam 
memberikan ide, gagasan, maupun 

Pergantian jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur diamanahkan kepada Ny. Nuryani Moh 
Yasin. Sebagaimana SK No 1 Tahun 2019 tentang 
Penyempurnaan Susunan Pengurus Dharma Wani-
ta Persatuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (Dinas PMD)  Provinsi Jawa Timur dengan 
masa bhakti 2014 hingga 2019. 

Pemberdayaan Peran ASN 
Wujud Peningkatan 

Dharma Wanita 
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Dhar awanita
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masukan yang lebih kreatif pada 
program-program yang akan 
datang. Namun, tidak menutup 
kemungkinan Nuryani juga 
mengharapkan kehadiran pengurus 
lama walaupun sudah tidak lagi 
bekerja di kepengurusan, tetap 
dapat hadir di setiap kegiatan 
guna berbagai pengalaman serta 
masukan-masukan positif demi 
kemajuan bersama. 

“Organisasi ini merupakan ajang 
silahturahmi istri ASN dan ASN 
perempuan di lingkungan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur untuk 
merekatkan persaudaraan serta 
melatih diri dalam berorganisasi,” 
papar Nuryani saat memberikan 
sambutan dalam acara Pertemuan 
Rutin Dharma Wanita Persatuan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur pada 
6 Pebruari lalu. Hal ini dilakukan 
untuk terus berbagi pengalaman 
dan masukan-masukan positif demi 
kemajuan bersama.

Banyak hal yang ingin 
dicanangkan oleh Nuryani dalam 
mengetuai organisasi ini, seperti 
mempertahankan peran anggota 
sebagai istri pendamping Aparatur 
Sipil Negara (ASN) harus benar-
benar proposional dan profesional. 
Di samping membantu peran suami 

dalam mengembangkan eksistensi 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur. 

Menurut Nuryani peran 
ini dapat dilakukan mulai dari 
mensupport kinerja suami, menjaga 
prilakunya, serta melindungi dan 
membimbing putera-putrinya 
dengan baik sesuai dengan 
adat serta budaya timur, dan 
lain sebagainya. “Saya berharap 
seluruh jajaran pengurus baru 
beserta seluruh anggota mampu 
meneruskan misi, cita-cita serta 
program baik yang telah disusun” 
ujar Nuryani.

Adapun hal ini, program kerja 
yang telah disusun dengan baik 
selama ini harus mampu membawa 
organisasi Dharma Wanita 
Persatuan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur untuk memberikan 
manfaat bagi anggotanya maupun 

masyarakat umum. Sehingga 
memperkuat peran serta 
perempuan dalam pembangun 
bangsa, dengan memberikan 
banyak manfaat baik untuk angota 
maupun bangsa dan negaranya. 

Dengan demikian, diharapkan 
mampu mengangkat harkat 
dan martabat wanita, sehingga 
kesetaraan gender dapat 
terwujudkan. Mengingat hal 
tersebut adalah salah satu 
program kerja yang dilaksanakan 
dharma wanita Persatuan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur. 
Selain itu,  dengan adanya 
keberadaan organisasi ini mampu 
menunjukkan kemampuan dalam 
berbagai bidang kemasyarakatan 
khususnya program perberdayaan 
masyarakat yang sedang gencar 
dilaksanakan di provinsi Jawa 
Timur. (*)
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ADA banyak sekali aneka 
resep masakan Indonesia 
yang bisa kita sajikan 
untuk keluarga. Salah satu 

yang sangat kita kenal, yaitu bubur 
sumsum. Rasanya enak dan lembut 
ditambah dengan gurihnya santan dan 
manisnya saus gula merah. 

Selain itu cara membuat bubur 
sumsum juga bisa dibilang sangat 
mudah sekali. Tidak harus orang 
yang gemar memasak untuk bisa 
bikin bubur yang enak dan lezat. Ada 
beberapa variasi resep ini, seperti 
resep bubur sumsum pandan, 
bubur biji salak, bubur candi dan 
yang lainnya. Tetapi kali ini kita 
akan membuat sumsum resep yang 
biasa dengan menggunakan tepung 
beras dan gula merah saja supaya 
lebih cepat dihidangkan buat berbuka 
puasa.

Walaupun cara membuat bubur 
sumsum ini cukup sederhana, tetapi 
tetap saja ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan supaya hasilnya 
sempurna dan teksturnya lembut 
merata. Beberapa kejadian yang 
sering dialami teman-teman biasanya 
hasil jadinya tidak lembut dan ada 
gumpalan gumpalan kecil tepung. 
Hal ini 

dikarenakan proses pencampuran 
tepung berasnya yang tidak merata. 

Untuk hasil yang sempurna, 
sebaiknya mencampur tepung 
berasnya terlebih dahulu dengan 
sebagian santan baru dicampur 
dengan santan lainnya yang direbus. 
Salah satu ciri khas dari resep bubur 
sumsum adalah aromanya. Untuk 
itu jangan lupa untuk menggunakan 
daun pandan untuk campuran resep 
buburnya dan kuah gula jawanya. 
Untuk yang suka dengan aroma 

kayu manis, bahan ini bisa juga 
ditambahkan saat membuat saus 
gulanya. Selain itu, supaya aroma 
dan rasanya legit, sebaiknya 
digunakan santan kental yang 
diperoleh dari perasan parutan 

kelapa. Untuk lebih jelasnya, 
silahkan melihat resepi bubur 

sumsumnya di bawah.

Tips Buat Bubur Sumsum yang Lezat 

Bahan bahan:
Bahan utama untuk membuat resep 

ini adalah 100 gram tepung beras kualitas 
bagus. Gunakan tepung beras yang bagus, 
putih bersih dan tidak bau apek supaya 
hasilnya sempurna.

Santal Kental yang alami kurang lebih 
sebanyak 650 ml. Sebaiknya menggunakan 
santan yang dibuat dari persan 1 buah 
kelapa supaya lebih legit dan gurih 
rasanya.

Garam dapur beryodium supaya 
lebih gurih secukupnya atau kurang lebih 
sebanyak setengah sendok kecil saja.

Daun pandan ukuran sedang besar 
kurang lebih sebanyak 6 lembar saja 
supaya aromanya lebih harum alami. 3 
lembar nanti digunakan untuk membuat 
buburnya, 2 lembar untuk campuran saus 
gulanya dan 1 lembar untuk membuat 
kuah santannya. Jangan lupa buat 
simpulan terlebih dahulu supaya lebih rapi.

Gula merah atau gula jawa sebanyak 
kurang lebih 250 gram. Potong sisir halus 
gula supaya mudah saat dimasak menjadi 
saus gulanya nanti.

Santan kental untuk membuat kuah 
santannya kurang lebih sebanyak 200 ml 
saja.

Garam dapur beryodium untuk 
campuran kuah santannya sedikit saja.
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Cara Membuat:
Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat bubur nya 

terlebih dahulu.
Bagi 650ml santan kental yang sudah dipersiapkan menjadi dua 

bagian. Satu bagian dimasukkan ke dalam panci bersama daun pandan 
supaya aromanya harum lalu masak dengan api sedang kecil. Jangan 
lupa tetap diaduk aduk supaya santan tidak pecah.

Ambil satu wadah lagi dan tuang bagian santan yang lain dengan 
tepung beras dan setengah sendok garam. Aduk aduk ketiga bahan 
tersebut sampai tercampur rata dan tidak ada gumpalan gumpalan 
adonan.

Masukkan dan tuang adonan tepung beras dengan santan diatas ke 
dalam panci santan yang sedang direbus. Aduk aduk lagi supaya semua 
bahan tercampur rata dan tidak ada gumpalan gumpalan.

Masak bubur sumsum nya sampai benar benar matang dan tanak 
(tidak tercium aroma tepung berasnya). Jangan lupa tetap diaduk aduk 
terus sampai mengental dan biasanya ada letupan letupan di buburnya. 
Setelah matang lalu angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum 
disajikan.

Sambil menunggu buburnya dingin kita masak saus santannya. 
Ambil satu panci kecil lalu masukkan santan kentalnya, 1 lembar daun 
pandan yang sudah dicuci bersih dan disimpul dan sedikit saja garam 
dapur beryodium. Aduk aduk sampai benar benar matang lalu angkat 
dan dinginkan.

Untuk memasak gula merahnya hampir sama caranya. Masukkan 
gula merah yang sudah disisir halus, daun pandan yang sudah disimpul 
lalu beri air secukupnya (kurang lebih sekitar 100ml-120ml). Aduk aduk 
sampai semua gula larut dengan airnya. Kalau suka, teman teman bisa 
juga menambahkan sedikit kayu manis. Sekarang tinggal menikmati. 

(sumber: resepcaramemasak.info)
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Tipskarir

1. Disiplin Tinggi
Mulai dari seragam pakaian, 

ketaatan waktu mulai kerja dan 
pulang kerja, waktu istirahat, tepat 
waktu dalam menjalankan tugas 
atau perintah, tidak membuat 
kericuhan serta mentaati segala 
aturan yang berlaku merupakan 
contoh dari menjunjung kedisiplinan 
dalam bekerja.

2. Mampu Mengendalikan Diri
Jadikan emosi kita sebagai 

pemacu kinerja daripada hanya 
merusak hubungan kita dengan 
orang lain. Emosi bisa bermacam-
macam, mulai dari perasaan marah, 
benci, dendam, sedih, takut, dan 
sebagainya. Bertindaklah yang 
wajar walaupun emosi Anda sedang 
kacau karena berbagai faktor. 
Sabar, mampu menganalisis situasi 
dan kondisi serta tidak bertindak 
gegabah merupakan hal yang baik 
dari pengendalian diri di kantor.

3. Mampu Bekerja Sama Dalam Tim
Kemampuan membagi tugas 

dengan rekan kerja, berkoordinasi 
dengan bawahan dan atasan, saling 
mengisi kekurangan, saling bahu-
membahu, tidak saling menjatuhkan, 
bersaing secara sehat, memiliki 
komunikasi yang aktif dan sehat 
merupakan beberapa hal yang dapat 
membuat tim kerja menjadi baik.

4. Tahan Banting Dan Sehat
Kemampuan untuk bekerja di 

bawah tekanan besar, dikejar-kejar 
target/deadline, mampu bekerja di 
luar jam kerja, 
dimarahi 

atasan, tegar menghadapi berbagai 
persoalan pelik, tidak mudah jatuh 
sakit, tidak mudah stres akan sangat 
menunjang kesempurnaan hasil 
kerja kita.

5. Memiliki Kemampuan 
Berpikir Yang Baik

Mampu bekerja tanpa 
harus selalu diajari orang 
lain, mampu mengidentifi kasi 
input, melaksanakan proses 
dan menghasikan output yang 
diharapkan kantor dalam bekerja, 
mampu mengatasi konfl ik, bersikap 
dewasa, mampu fokus/konsentrasi 
penuh pada penyelesaian pekerjaan 
yang diberikan, wawasan dan 
jaringan luas, mempunyai daya 
ingat dan berpikir yang baik akan 
menunjang keberhasilan di tempat 
bekerja.

6. Kreatif dan Inovatif
Ciptakan hal-hal yang baru 

dan segar yang dapat menunjang 
aktivitas kerja serta mampu 
membuat pencapaian target dalam 
waktu singkat atau waktu kerja 
menjadi lebih singkat terselesaikan.  

7. Mampu Mencapai Target
Sedari mulai membuat 

perencanaan yang baik dalam 
pencapaian target yang diberikan 
dan buat time line jadwal dari 
tahap-tahap pekerjaan yang harus 
dilewati agar nantinya tidak terburu-
buru di akhir tenggat waktu dan 
terlalu santai di awal waktu. Di 
tengah jalan pun kita harus mampu 

mengubah rencana, 
metode 

dan langkah kerja bila diperlukan. 
Apabila target yang diberikan 
mustahil Anda gapai walaupun 
segenap tenaga, waktu dan pikiran 
Anda curahkan, maka bicarakan 
baik-baik pada atasan agar meninjau 
kembali target yang diberikan 
beserta alasan-alasan logis yang 
dapat diterima pimpinan.

8. Menghormati dan 
Menghargai Orang Lain

Hargailah orang-orang yang 
ada di sekitar kita karena mereka 
mungkin saja akan dapat membantu 
pekerjaan kita baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Offi ce boy, 
caraka, cleaning service, satpam, 
orang kantin, petugas parkir, 
pegawai kantor lain, penduduk 
sekitar, dan lain-lain merupakan 
pihak yang perlu kita hargai dan 
hormati serta kita anggap seperti 
teman sendiri agar ketika kita ada 
kesulitan mereka akan membantu 
dengan senang hati tanpa diminta.

9. Itikad Baik
Bekerjalah dengan senang hati 

untuk membangun dan mencapai 
tujuan perusahaan. Jangan terlalu 
banyak menuntut hak kita jika 
kewajiban kita banyak yang kita 
lalaikan. Pelajari dan laksanakan 
segala peraturan, pedoman kerja 
serta budaya perusahaan. 

10. Mampu Belajar, Mengamati 
dan Mengevaluasi

Selain bekerja kita sebaiknya 
terus belajar dari pengalaman diri 
sendiri serta pengalaman orang lain 
dan juga dari berbagai referensi 
yang mampu meningkatkan kinerja 
kita. Kita harus mampu melihat dan 
membaca situasi dari awal hingga 
akhir agar dapat membandingkan 
serta melakukan evaluasi untuk 
memperbaiki yang kurang baik dan 
mengembangkan yang sudah baik.
Semoga kiat sederhana ini berguna 
bagi kita semua.

Sukses Kerja di Kantor/Tempat Bekerja
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