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Daftar Isi

adalah majalah yang 
diterbitkan setiap dua bulan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur. Penerbitan majalah ini 
dimaksudkan untuk memberi informasi tentang 
pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur 
secara komprehensif. Gema desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran dan pemikiran yang 
kritis seputar pemberdayaan masyarakat dan Gende
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Jika ditanya “mau kemana?” maka jawablah, 
“mau ke depan.”

Jika ditanya “Darimana?” maka jawablah, 
“dari belakang.”

Percakapan jenaka yang selama ini digunakan 
oleh orang samin pada kala negara masih dikuasi 
pemerintah Belanda menjadi pertanyaan yang 
membingungkan namun bermanfaat untuk 
mengelabui musuh. Manut, ajaran inilah yang 
selama ini dikenal sebagai budaya leluhur ajaran 
samin hingga saat ini.

Festival Samin telah dilaksanakan untuk yang 
ke-3 kalinya. Kegiatan ini sudah jadi kegiatan rutin 
tahunan sejak tahun 1990-an pada masa Bupati 
Atlan. Awalnya, acara intinya saat itu tasyakuran 
atau doa bersama. Waktu itu Mbah Sukardi (cucu 
Samin) berkeinginan doa bersama dalam artian 
gotong royong, untuk ketentraman wilayah, kalau 
berdoa sendiri itu berat, tetapi kalau doa bersama-
sama itu lebih ringan. Karena rutin, akhirnya 
digabungkanlah acara itu menjadi agenda Hari Jadi 
Bojonegoro. Dari situlah awal mula acara malam 
suroan oleh Pemkab Bojonegoro menjadi acara 
tahunan Festival Samin ini.

Mewujudkan bentuk dukungan terhadap 
desa wisata adat, Dinas PMD Prov. Jawa Timur 
mengadakan dua kegiatan yaitu Sosialisasi Desa 
Wisata Berbasis Adat Istiadat dan Budaya dalam 
Rangka Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat 

dan pelatihan pembuatan udeng khas samin oleh 
ibu-ibu Desa Margomulyo. Menjadi kali pertama 
berpartisipasi di Festival Samin adalah kebanggaan 
tersendiri bagi pemerintah untuk mendukung 
Warisan Budaya Tak Benda seperti ajaran samin ini. 

Pelatihan pembuatan udeng masih terkait program Jalin 
Matra, di mana Desa Margomulyo tahun 2018 termasuk 
desa penerima program tersebut. Semua bahan dan 
pelatih disiapkan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. 
Menariknya, hasil pelatihan pembuatan udeng dipakai 
oleh semua peserta sosialisasi desa wisata saat pembukaan 
di Hotel Sukowati, baik laki-laki maupun perempuan. 
Diharapkan, udeng Samin bisa menjadi oleh-oleh khas bagi 
wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Samin.

Ajaran samin diresmikan oleh Kemendikbud 
sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada 
pertengahan Agustus 2019 silam. Mengacu pada 
Konvensi UNESCO Tahun 2013 yang kemudian 
diadaptasi oleh Kemendikbud RI bahwa salah satu 
WBTB diantaranya pengetahuan dan kebiasaan 
perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk 
pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan 
pengobatan tradisional.

Masyarakat di luar wajib tahu salah satu warisan 
budaya yang dulu kala dapat menyelamatkan 
penindasan tentara sekutu hingga merdeka seperti 
sekarang ini. Oleh karenanya, mengembangkan desa 
adat semata-mata membuka wawasan masyarakat 
bahwa sejarah tak boleh dilupakan. (*)

Surat Redaksi

Melestarikan Desa Wisata 
Adat Samin 
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Tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya, peringatan puncak 
Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) dan Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang 
biasanya diselenggarakan di alun-
alun, pada BBGRM ke XVI dan 
HKG PKK ke-47 diselenggarakan 
di pantai, Sabtu (19/10). Tepatnya 
di Kampung Kerapu, Kabupaten 
Situbondo.  

Kampung Kerapu merupakan 
desa wisata yang dikelola oleh Desa 
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kab. 
Situbondo. Objek wisata Kampung 
Kerapu merupakan wisata baru 
yang lokasinya juga tidak jauh dari 
objek Wisata Bahari Pasir Putih di 

Kecamatan Bungatan, berada di 
jalur Surabaya-Banyuwangi.

Hadir dalam puncak BBGRM 
ini Gubernur Jawa Timur, Hj. 
Khofifah Indar Parawansa, Bupati 
Situbondo, Dadang Wigianto, 
sejumlah bupati/walikota di 
Jawa Timur, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur, Ir. 
Mohammad Yasin, M.Si dan kepala 
dinas di lingkungan Provinsi Jawa 
Timur.

Acara diawali dengan kerja 
bakti bersama di sepanjang jalan 
area Kampung Kerapu sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
lingkungan desa wisata. Selain 

itu, untuk mendukung pelestarian 
alam, secara simbolis Kepala Dinas 
PMD Prov. Jawa Timur bersama 
jajaran OPD, di antaranya Kapolres 
Situbondo, menanam pohon, salah 
satunya pohon matoa.

Dalam sambutannya Gubernur 
Jawa Timur mengatakan, kegotong 
royongan dan kerelawanan 
sudah menyatu dalam kelompok 
Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK).

"Sebetulnya asas pembangunan 
negeri ini yaitu gotong royong 
harus dijunjung tinggi. Dua 
even ini yaitu BBGRM dan HKG 
MPKK bertemu di mana ada 
kegotong-royongan, di mana ada 

Puncak BBGRM ke XVI dan HKG ke-47 di Kampung Kerapu

Asas Pembangunan adalah 
Gotong Royong

Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Situbondo, Tim Penggerak PKK Jawa Timur, serta Kepala Dinas PMD Prov. Jatim foto 
bersama dengan pemenang lomba gotong royong tahun 2019 di Kampung Kerapu, Situbondo.
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kerelawanan, di mana ada kesetuan 
seluruh elemen masyarakat itulah 
PKK," kata Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, 
Khofifah mengajak para penggerak 
PKK untuk mengurangi angka 
kebutaan di Jawa Timur dengan 
membantu pengobatan penderita 
katarak. "Dari HKG PKK saya 
minta mereka ikut menyisir 
katarak. Harapannya angka 
kebutaan Jatim, yang masih 
lebih tinggi dari angka kebutaan 
nasional, bisa kita habiskan di 
tahun 2023 sehingga kita bebas 
katarak di tahun 2023," kata 
Gubernur Khofifah.

Selain itu PKK juga diminta 
Gubernur Khofifah untuk menyisir 
stunting. Sebab saat ini angka 
stunting Jawa Timur sudah lebih 

tinggi dari angka stunting nasional.
Ketika angka stunting nasional 

mencapai 30 persen, di Jawa Timur 
sudah 33 persen. Maka dari itu 
Gubernur Khofifah meminta agar 
mereka para penggerak PKK untuk 
menyisir di lingkungan mereka 
yang masih kekurangan gizi. 
"Nanti disinergikan antara Dinas 
Kesehatan dengan PKK supaya 
berseiring," tegasnya.

Dalam acara ini Ketua Tim 
Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi 
Bachsin, memberikan penghargaan 
kepada pengabdi PKK. Arumi 
menyematkan pin emas dan 
memberikan piagam penghargaaan 
Adhi Bhakti Madya PKK  kepada 
60 orang pengurus PKK yang 
telah mengabdikan dirinya dalam 
memajukan, menggerakkan dan 

kesetiaannya berperan aktif pada 
gerakan PKK di daerah masing-
masing.

Selain memberikan 
penghargaan kepada para pengabdi 
PKK, Gubernur juga memberikan 
penghargaan kepada pemenang 
Lomba Gotong Royong tingkat 
Provinsi Jawa Timur. Pemenang 
I diraih oleh Desa Segabang, Kec. 
Licin, Kab. Banyuwangi; pemenang 
II Desa Cemang, Kec. Wonorejo, 
Kab. Pacitan; Pemenang III Desa 
Mendak, Kec. Dagangan, Kab. 
Madiun; Pemenang IV Desa 
Kendangrejo, Kec. Slorowaru, Kab. 
Ponorogo.

Untuk kategori Kelurahan, 
pemenang I Kelurahan Sentul 
Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar; 
Pemenang II Kel. Gunungkidul, 

Gubernur Jawa Timur menyerahkan piagam kepada para pemenang lomba gotong royong tahun 2019
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Kec. Ngadirejo, Kota Madiun; 
Pemenang III Kel. Mojo, Kec. 
Gunung Kota Surabaya; Pemenang 
IV Kel. Kedungasem, Kec. 
Wonoasih, Kota Probolinggo.

Adapun Pemenang Pos 
Pelayanan Teknologi Desa 
yang diseleksi langsung oleh 
Kementerian Desa Tertinggal, 
juara 1 diraih oleh Posyantek 
Kedung Jaya, Kab. Tulungagung; 
Juara  Posyantek Antar Desa 
Kec. Gandusari Kab. Trenggalek; 
Juara 3 Posyantek Antar Desa 
Pusaka Madura, Kab. Sumenep 
dan masing-masing pemenang 
menerima piagam dan hadiah.

Puncak peringatan BBGRM dan 
HKG-PKK ditandai pemukulan 
kentongan oleh Gubernur Jawa 
Timur diikuti oleh 38 kepala 

daerah di Jawa Timur.
Sebelumnya Kepala Dinas 

PMD Provinsi Jawa Timur, 
Ir Mohammad Yasin, M.Si, 
melaporkan tentang rangkaian 
kegiatan BBGRM XVI.  “Kami 
sudah melaksanakan serangkaian 
lomba gotong royong masyarakat, 
lomba gotong royong se-
Kabupaten, lomba 10 Program 
Pokok PKK. Yang mana ini sebagai 
upaya untuk melestarikan serta 
memupuk semangat kebersamaan, 
kegotong-royongan, menghargai 

keberagaman dalam rangka 
menjaga NKRI,” katanya.

Moh. Yasin juga menyebutkan 
kegiatan menanam pohon secara 
bersama di area Kampung Kerapu 
di antaranya meliputi pohon 
matoa, pohon kelengkeng, dan 
pohon mangrove.  

Rangkaian acara yang digelar 
di antaranya kerja bakti di sekitar 
Kampung Kerapu, pameran yang 
dihadiri 110 stan dari OPD Provinsi 
Jawa Timur, BUMD, BUMN serta 
dunia usaha. Ada pula kegiatan pesta 
rakyat berupa panggung hiburan seni 
yang dilaksanakan dua hari berturut-
turut.(res/ara)

 Gubernur Jawa Timur membuka acara puncak BBGRM XVI dan HKG ke 47 
dengan membunyikan kentongan

Penandatanganan MoU kerjasama antara Dinas PMD Prov. Jawa Timur dengan 
PT Pos Indonesia

Kepala Dinas PMD, Ir. Moh. Yasin, M. S.i, menanam pohon di area Kampung 
Kerapu, Stiubondo
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Arumi Bachsin Emil Dardak, 
Ketua Tim Penggerak PKK 
Provinsi Jawa Timur, membuka 
pameran Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) 
ke XVI dan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-47 di alun-alun 
Kabupaten Situbondo, Sabtu 
(19/10).

Pameran BBGRM ke XVI dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 
yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi  Jawa Timur digelar 
selama dua hari, mulai Sabtu 
sampai Minggu (20/10).

Arumi Bachsin Emil Dardak 
dalam sambutannya mengatakan, 
sebagai Tim Penggerak PKK 
haruslah menimbulkan gelora, 
yakni membawa semangat dan 
energi baru setiap gerak langkah. 
Tim Penggerak PKK sebagai mitra 
pemerintah harus bisa menjadi 

pelopor dan inspiratif bagi 
masyarakat.

Harapannya, dengan adanya 
peringatan HKG ini semakin 
membuat pergerakan PKK semakin 
semangat. Bukan hanya sebagai 
acara rutinan sesaat dan seremonial 
saja namun setelah acara usai, tidak 
ada lagi gaungnya. Pergerakan dan 
peran serta PKK atau partisipasi 
masyarakat dalam membangun 
adalah prinsip dasar gotong-royong 

Ketua PKK Jatim Buka 
Pameran BBGRM dan HKG PKK

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim bersama Arumi Bachsin Emil Dardak foto bersama anggota PKK Kab. Situbondo
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yang merupakan warisan budaya 
Indonesia. 

Pembangunan yang dilakukan 
apapun itu dan oleh siapapun 
itu jika didorong dengan peran 
serta masyarakat maka hasil dan 
dampaknya akan luar biasa. “Dan 
inilah yang harus kita sadari 
bersama bahwa pergerakan PKK 
ini sesungguhnya merupakan 
modal sosial bagi bangsa 
Indonesia. Memahami serta 
menyadari atas potensi yang kita 
miliki itulah harus senantiasa kita 
pelihara,” tutur Arumi.

Arumi juga menyampaikan 
Peraturan Presiden No. 99 
Tahun 2017 tentang gerakan 
PKK yang segera akan disusul 
dengan pelaksanaannya. Dengan 
kepercayaan yang begitu besar 
dari pemerintah terhadap gerakan 
PKK, hendaknya menjadi pemacu 
dan pemicu semangat agar jiwa 
kerelawanan tidak pudar. Atas 
dasar itu pula selaras dengan tema 
HKG, yaitu “Tingkatkan Kinerja 
Gerakan PKK Selaras dengan 
Program Pemerintah.”

Makna dari tema yang ingin 
disampaikan tersebut bahwa tim 

penggerak PKK sebagai mitra kerja 
pemerintah berkewajiban secara 
konsisten mengiringi dan mendukung 
garis kebijakan program pemerintah. 
Dan senantiasa gerakan PKK semakin 
tumbuh berkembang sesuai dinamika 
perkembangan pembangunan di 
Indonesia. “Semua itu harus dicapai 
melalui karya, inisiatif, dan juga 
ketekunan.”

Sementara itu Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Pemerintah Provinsi  Jawa 

Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si,  
mengatakan pameran BBGRM dan 
HKG PKK merupakan rangkaian 
kegiatan Hari Jadi ke-74 Jawa 
Timur yang digelar di Kabupaten 
Situbondo. Peserta pameran dari 
38 Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, 
dan ada 110 stan pameran dari 
masing-masing Kabupaten/Kota 
Se-Jawa Timur.

Acara pembukaan pameran juga 
dihadiri Bupati dan Wakil Bupati 
Situbondo, Bupati/ Walikota Se-
Jawa Timur, pejabat di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran 
Forkopimda Kabupaten Situbondo, 
Ketua MUI, Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur beserta 
jajaran pengurus, Ulama, Kyai, Bu Nyai, 
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Alim 
Ulama serta undangan lainnya.

Seusai sambutan diteruskan 
dengan pengguntingan untaian 
bunga melati oleh Ketua Tim 
Penggerak PKK Provinsi Jawa 
Timur didampingi Bupati 
Situbondo dilanjutkan dengan 
peninjauan stand pameran.(ara)

DPM
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Surabaya – HUT Jawa Timur 
yang ke – 74 bagi masyarakat Jawa 
Timur adalah pencapaian yang 
terus dikerjakan untuk masa depan. 
Dalam perayaannya, Pemerintah 
Provinsi bersama dengan OPD 
yang ada di Jawa Timur bersinergi 
dalam memeriahkan salah satu 
rangkaian acara pameran Jatim 
Fair yang telah diadakan 10 
tahun lamanya. Pameran yang 
ditampilkan merupakan produk 
unggulan asli Jawa Timur, pameran 
tourism, kuliner, dan masih 
banyak lagi yang dapat dinikmati 
masyarakat Jawa Timur. Jatim Fair 
resmi dibuka oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa 
dalam rangkaian HUT Jawa Timur 
ke-74 pada 8 Oktober di Ballroom 

Grand City Surabaya.
Pada acara pembukaan Jatim 

Fair dihadiri pula oleh Wakil 
Gubernur dan Ketua Dekranasda, 
Pangdam V/Brawijaya, seluruh 
Bupati/Walikota dan wakilnya 
se-Jatim, Sekretaris Daerah Dr. 
Ir. Heru Tjahjono, MM, serta 
kepala dinas OPD se-Jatim, yang 
mana Kepala Dinas PMD Jawa 
Timur, Ir. Moh. Yasin, M. Si., juga 
turut hadir dalam acara tersebut. 
Dan Khofifah juga mengundang 
beberapa mahasiswa internasional 
yang berasal dari Republik Cheko, 
Syiria, dan masih banyak lagi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa 
Timur pada semester 1 2019 
secara nasional 5,05%, sementara 
pertumbuhan di Jawa Timur 

5,72%. Pertumbuhan kumulatifnya 
mencapai 5,64%. SDM yang 
memiliki daya saing yang tinggi 
tentu akan menjadi bagian yang 
penting bagaimana stimulasi 
pertumbuhan ekonomi nasional 
bisa didorong lebih signifikan dari 
Provinsi Jawa Timur.

Khofifah memaparkan data 
mengenai angka kemiskinan di 
Jawa Timur yang masih tinggi dari 
angka kemiskinan secara nasional. 
Angka 0,96% yang menjadi selisih 
angka kemiskinan di Jawa Timur 
masih 9,41% yang masih lebih 
tinggi dari angka kemiskinan 
tingkat nasional yaitu 10,37%.

“Jikalau diantara pemerintahan, 
non-pemerintahan, private sektor, 
dan tentu adalah TNI/Polri yang 

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 
Berdampak pada Penurunan Kemiskinan 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wagub Jatim Emil Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jatim, dan 
Pangdam V Brawijaya membuka acara Jatim Fair di Ballroom Grand City Surabaya, (8/10)

DPM
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akan menjaga koesifitas dari 
seluruh proses dunia usaha dan 
dunia industri yang tumbuh di 
Jawa Timur. Insya Allah, tentu 
akan bisa berkontribusi dalam 
menghilangkan angka 0,96% 
tersebut,” ujar Khofifah.

Target yang disampaikan oleh 
Khofifah di tahun 2024 akan 
ditekan sampai 8,44%, paling tidak 
8,9%. Artinya, rata-rata kemiskinan 
di Jawa Timur diharapkan 
menurun 0,4% setiap tahunnya.

“Enam bulan kemarin, 
ternyata kemiskinan di Jawa 
Timur menurun 0,48%. Artinya 
pertumbuhan ekonomi kita sedang 
pada pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas.

Khofifah juga memaparkan 
sektor-sektor yang memberikan 
signifikansi dalam proses 
pertumbuhan ekonomi maupun 
kontribusi-kontribusi terhadap 
PDRB di Jawa Timur. Pertumbuhan 
ekonominya tertinggi adalah 
perdagangan, sektor pertanian, dan 
14 sektor lainnya. Struktur PDRB 
terbesar pertama Jawa Timur adalah 
akumulasi makanan-minuman, kedua 
adalah jasa kesehatan, ketiga adalah 
industri pengolahan. Kaitan dengan 

kontribusi 3 besar untuk PDRB 
di Jatim, Khofifah menyinggung 
tentang teaching hospital yang 
harus dikembangkan. Setiap rumah 
sakit akan memiliki keunggulan-
keunggulan sehingga pada akhirnya 
format layanan rehabilitasi medik 
yang bisa dilakukan di Jawa Timur 
akan berseiring dengan berbagai 
penggunaan fasilitas-fasilitas lain.

Penyumbangan terbesar 
lapangan usaha utama di Jawa 
Timur untuk industri pengolahan 
makanan yaitu Kota Kediri, 
Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, 
Kab. Pasuruan, dan Kab. Gresik. 
Khofifah yakin industri pengolahan 
akan susul-menyusul diantara kab/
kota satu yang lainnya.

Dilanjutkan dari sektor 
perdagangan, Kota Surabaya, Kab. 
Sidoarjo, Kab./Kota Malang, Kab. 
Gresik. Di sektor pertanian Kab. 
Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. 
Malang, Kab. Lamongan, dan Kab. 
Sumenep. Yang ingin dilakukan 
adalah bagaimana pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Timur tumbuh 
berkualitas dan inklusif. Ketika 
pertumbuhannya berkualitas dan 
inklusif akan memiliki signifikasi 
terhadap pembukaan lapangan 

kerja dan penurunan kemiskinan.
Khofifah juga sangat optimis 

terhadap Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Singasari yang akan 
disampaikan pada hari yang sama 
dalam pembukaan Jatim Fair. Perlu 
diketahui, KEK Singasari disahkan 
oleh Presiden RI Joko Widodo yang 
telah memilih Kec. Singosari, Kab. 
Malang karena dianggap bersifat 
strategis bagi pengembangan 
ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur berharap bahwa proses 
yang dilakukan dari tanggal 8-13 
Oktober melalui Jatim Fair ini akan 
bisa mendorong seluruh semangat, 
motivasi dari pelaku-pelaku 
UMKM di Jawa Timur. Pemerintah 
juga berharap juga start-up di Jawa 
Timur juga menemukan ruang 
berkolaborasi yang lebih strategis. 
Kita juga berharap bahwa ini akan 
menjadi bagian dari pertemuan 
antara produsen dan buyer yang 
lebih signifikan lagi tidak hanya 
pada saat di ekspo ini, terutama 
adalah pasca Jatim Fair seluruhnya 
bisa memberikan konektivitas 
dalam hubungan dagang yang 
bisa meningkatkan produktivitas 
seluruh sektor di Jawa Timur. (ara)

p	Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Ir. Heru Tjahjono, MM  
 memaparkan laporan.

p	Gubernur Jawa Timur menyampaikan tentang pertumbuhan 
 ekonomi di Jawa Timur tahun 2019.
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“Angka kemiskinan pedesaan di 
Jawa Timur masih tinggi, masih 
14,86%,” ujar Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa 
dalam acara Rapat Koordinasi 
Program Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(P3MD) di Jawa Timur yang 
diadakan di Klub Bunga, Kota Batu 
pada 2 – 5 September.

Dalam rapat koordinasi tersebut 

turut hadir Walikota Batu Dewanti 
Rumpoko, sejumlah 498 orang 
yang berasal dari unsur Kepala 
Dinas PMD se-Jatim, perwakilan 
Camat, Kepala Desa (Kades) se-
Jatim, pendamping profesional 
desa, dan tenaga ahli yang ada di 
Jawa Timur. 

Berbicara tentang dana 
desa, grafik kemiskinan dan 
angka stunting di Provinsi Jawa 

Timur tergolong masih tinggi. 
Fenomena yang terjadi tersebut 
menjadi pembahasan serius 
dan sebagai pekerjaan bersama 
antara Pemerintah Provinsi 
dengan pemerintah daerah untuk 
menanggulanginya. 

Gubernur Provinsi Jatim 
mengatakan tentang fenomena 
yang terjadi di masyarakat desa. 
Saat ini  kemiskinan di Jatim  

Berantas Kemiskinan dan 
Stunting, Gubernur Gandeng 

Pendamping Desa

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, M.Si, dengan Kepala Dinas 
PMD Prov. Jatim, Ir. Moh. Yasin, M.Si, memberi santunan anak yatim pada acara Rapat Koordinasi P3MD di Klub Bunga, 
Kota Batu (02/09)
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per Maret 2019 adalah 10,37%, 
kemiskinan di kota sebesar 6,84% 
sementara di desa berada pada 
angka 14,43%. Angka tersebut 
merupakan kemiskinan pedesaan 
tertinggi di Indonesia, sehingga 
Pemprov Jatim bersama semua 
elemen strategis di Jatim  harus 
bekerja keras untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Jatim. 
Angka stunting jumlahnya saat ini 
masih berada pada kisaran 32,81% 
dibanding dengan rata- rata 
nasional sebesar 30,8%.

Dalam mencapai harapan itu, 
Khofifah menghimbau kepada 
seluruh pihak yang bertanggung 
jawab untuk pembangunan di desa, 
termasuk pendamping profesional 
desa. Pendamping profesional 
di desa difokuskan pada dua hal 
penting, yakni menurunkan angka 
kemiskinan serta menurunkan 
stunting.

“Walikota dan Bupati se-
Jatim pun kita harapkan  bisa 
mengkoordinasikan agar dana desa 
dialokasikan 10% untuk program 
pengentasan kemiskinan di desa. 
Sementara untuk menurunkan 
stunting diharapkan dapat 
memaksimalkan koordinasi dengan 
bidan desa dan PKK.”

Sesuai dengan target yang 
disasar, peserta rapat koordinasi 
yang sebagian besar tenaga ahli 
dan pendamping profesional desa 
dari berbagai wilayah di Jawa 
Timur, Khofifah menyampaikan 
pentingnya sebuah konektivitas 
digital sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan produktifitas 
masing- masing desa sesuai dengan 
keunggulan yang dimiliki.

Bagi Khofifah, para 
pendamping profesional di 

desa tidak hanya bisa berperan 
sebagai pendamping, tetapi juga 
bisa membantu meningkatkan 
perekonomian desa melalui 
pemasaran komoditas lokal ke 
wilayah lain dengan memanfaatkan 
konektivitas digital. 

Dengan adanya rapat 
koordinasi yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Khofifah menaruh harapan 
di dalam forum yang diadakan 
selama empat hari tersebut dapat 
melahirkan program-program 
yang secara fokus bisa berdampak 
langsung bagi masyarakat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, Ir. Moh. Yasin, M. Si., 
menyampaikan secara keseluruhan 
alokasi dana desa sejak tahun 2015-
2019 sebesar 27,3 triliun. Khusus 
untuk tahun 2019, Jawa Timur 
memperoleh alokasi sebesar 7,441 
triliun.

“Dengan progres penyaluran 
sampai dengan bulan Agustus, 
telah tersalurkan tahap 1 sebesar 
20% dan tahap 2 sebesar 39,92%. 
Sementara progres di lapangan 
sudah terealisasi sebesar 79,2%,” 
tutur Moh. Yasin.

Untuk memfasilitasi 
penggunaan dana desa 
merupakan tugas dari setiap 
tenaga pendamping desa. Moh. 
Yasin menyatakan bahwa jumlah 
Tenaga Pendamping Profesional 
(TPP) P3MD Provinsi Jawa Timur 
per September 2019 sebanyak 
3.871 orang. Diantaranya, tenaga 
ahli pemberdayaan masyarakat 
sejumlah 176 orang, pendamping 
desa pemberdayaan sejumlah 
1.007 orang, pendamping desa 

teknik infrastruktur sejumlah 
580 orang, dan pendamping lokal 
desa sebanyak 2.108 orang. Di 
kesempatan acara ini, pendamping 
desa yang dihadirkan baru bisa 
sejumlah 307 orang. 

Oleh karena itu, Khofifah juga 
menghimbau sinergi antara kepala 
desa, pendamping profesional, 
tenaga ahli, hingga bidan desa 
sampai para anggota PKK di desa 
bisa bergotong royong untuk 
menurunkan kemiskinan secara 
fokus guna meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM).

 “Jika SDM kita unggul, 
masyarakat berdaya maka Jawa 
Timur akan berkemajuan. Maka 
intervensi pembangunan di 
pedesaan, di Jatim harus fokus 
terutama untuk  menurunkan 
kemiskinan dan stunting,” ujar 
Gubernur Jatim dalam pidatonya.

Target setelah pelaksanaan 
Rakor P3MD diharapkan dapat 
mengoptimalisasi pemanfaatan 
dan penggunaan dana desa di 
Jawa Timur dapat memberikan 
kontribusi siginifikan dalam 
pengentasan kemiskinan dan 
menekan angka Stunting di Jawa 
Timur sesuai dengan Nawa Bhakti 
Satya.

Secara simbolis, Gubernur 
Jatim bersama Walikota Batu 
dan Bupati se-Jatim, dan segenap 
Kepala Dinas PMD Provinsi 
Jatim, menandatangani MoU 
yang berisi tentang Dana Desa 
diperuntukkan untuk penuntasan 
kemiskinan. Dengan adanya MoU 
yang diresmikan dalam rapat 
koordinasi tersebut, Khofifah 
berharap pengentasan kemiskinan 
dan pencegahan stunting bisa 
terlaksana dengan baik.(ara)

DPM
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Dusun Jepang, Desa Margomulyo, 
Kecamatan Margomulyo, Rabu 
(11/9) siang itu terasa panas. Selain 
karena cuaca, Desa Margomulyo 
juga tergolong daerah tandus 
dengan pohon-pohon jati, dan 
sebagian besar sedang meranggas. 
Di tengah terik itulah, di gang 
yang tidak terlalu lebar, di bawah 
terop besar, digelar dialog publik 
kebudayaan dalam rangkaian 
Festival Samin III Tahun 2019.

Dialog yang dibuka Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur, 
Ir. Mohammad Yasin, M.Si., ini 
mengangkat tema “Cinta Samin 
– Cinta Alam Hijau, Cinta Tanah 
Air.” Dialog yang berlangsung 
gayeng ini diselenggarakan oleh 
Perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh 
Wali Adam, Desa Margomulyo, 
Kecamatan Margomulyo, 
Kabupaten Bojonegoro. 

Diskusi menghadirkan 
narasumber Dr. Sri Mugiyanti 
(dosen Poltekes Blitar), Ernawati 
Purwaningsih, S.Si., M.Sc. 
(Kasubbag TU Balai Pelestarian 
Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, 
mewakili Dirjen Kebudayaan), 
Anshori (Ketua Pokdarwis 
Provinsi Jawa Timur) dan Dr. 
Diane Butler (seniman/pengamat 
dari Amerika). Diskusi diakhiri 
dengan pertunjukan tata cara 
adat pengantin Samin, kemudian 
ditutup doa oleh sesepuh Samin, 
Mbah Harjo Kardi.

Dialog publik tersebut salah 
satu acara dalam rangkaian Festival 
Samin III. Acara lain di antaranya 
pentas kesenian, penanaman 
pohon bambu dan aren, upacara 
adat, edukasi kearifan samin, 
pameran potensi pariwisata serta 
unjuk produk kreatif dari usaha 
kecil menegah (UKM). 

Dikatakan oleh Bambang 
Sutrisno, Festival Samin 
sebenarnya embrionya sejak tahun 
1990-an, semasa Atlan menjadi 
Bupati Bojonegoro. Diadakan 
sederhana sebagai bentuk 
tasyakuran atau doa bersama. 

“Waktu itu Mbah Hardjo Kardi 
(cucu Samin Surosentiko, red) 
berkeinginan doa bersama dalam 
artian gotong royong, kalau berdoa 
sendiri itu berat, tetapi kalau doa 
bersama-sama itu lebih ringan. 
Intinya itu untuk ketentraman 
wilayah. Itu diniati oleh keluarga 
pribadi. Acara dipusatkan di rumah 

Mbah Hardjo Kardi di malam 
Suro-an,” kata Bambang yang juga 
putra Mbah Harjo Kardi. 

Masih dalam rangkaian Festival 
Samin III, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur mengadakan dua 
kegiatan, yaitu “Sosialisasi Desa 
Wisata Berbasis Adat Istiadat dan 
Budaya dalam Rangka Pelestarian 
dan Pemberdayaan Adat Istiadat” 
dan pelatihan pembuatan udeng 
khas samin oleh ibu-ibu Desa 
Margomulyo.

Sosialisasi Desa Wisata Berbasis 
Adat dibuka oleh Mohammad 
Yasin di Hotel Sukowati, Kabupaten 
Ngawi. Sosialisasi ini diikuti 
116 orang peserta berasal dari 
28 kabupaten di Jawa Timur. 
Hadir dalam acara sosialisasi ini 
Sekretaris dan seluruh Kepala 
Bidang Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur. Selain mengikuti paparan, 
peserta juga diajak meninjau desa 

Adat Harus Jadi Daya Tarik 
Generasi Milenial

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim memukul gong pada acara Diskusi Budaya yang 
merupakan serangkaian acara Festival Samin III.

DPM
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adat Samin di Dusun Jepang, Desa 
Margomulyo, Bojonegoro.  

Tujuan kegiatan ini yaitu (1) 
mendorong masyarakat untuk 
segera membentuk lembaga adat, 
(2) mengoptimalkan lembaga adat 
sebagai lembaga yang menampung 
aspirasi masyarakat terkait adat 
istiadat yang ada di wilayahnya 
dan menjadi lembaga yang dapat 
memperjuangkan pelestarian 
adat istiadat, (3) Mengoptimalkan 
lembaga adat sebagai sarana 
mengembangkan desa wisata 
berbasis adat istiadat untuk 
kemakmuran amsyarakat desa.

Dalam sambutannya Mohammad 
Yasin mengatakan, tema sosialisasi ini 
mengandung pesan agar menjadikan 
adat sebagai daya tarik masyarakat, 
khususnya generasi milenial. 

“Bagaimana 
kita mengemas 
adat yang 
banyak 
mengandung 
tuntunan, 
pitutur luhur 
dan warisan 
budaya kita. 
Kalau tidak kita 
kemas dengan 
baik tidak 

mungkin ke depan 
adat istiadat ini 
menjadi sesuatu 
hal yang biasa 
dan lambat laun 
akan hilang,” kata 
Mohammad Yasin.

Karena 
itu, lanjut 
Mohammad 
Yasin, kita bisa 
mengemas 
tuntunan-
tuntunan luhur 

dan kebiasaan-kebiasaan yang 
bagus sehingga bisa diterima 
oleh anak cucu kita. Dibutuhkan 
pendekatan khusus sehingga 
adat istiadat tidak kehilangan jati 
dirinya. “Jangan sampai anak cucu 
kita dianggap sebagai ‘wong sing 
gak duwe adat’,” kata Mohammad 

Yasin yang kelahiran Bojonegoro 
ini.

Selain sosialisasi desa adat, 
pada Selasa (10/9) siang, di Desa 
Margomulyo, Dinas PMD Provinsi 
Jawa Timur mengadakan pelatihan 
membuat batik udeng yang diikuti 
ibu-ibu desa setempat. Udeng yang 
khas dengan warna hitam tersebut 
selama ini menjadi bagian dari 
baju adat Samin.

Pelatihan pembuatan udeng 
masih terkait program Jalin Matra, 
di mana Desa Margomulyo tahun 
2018 termasuk desa penerima 
program tersebut. Semua bahan 
dan pelatih disiapkan oleh Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur. 
Menariknya, hasil pelatihan 
pembuatan udeng dipakai oleh 
semua peserta sosialisasi saat 
pembukaan di Hotel Sukowati, 
baik laki-laki maupun perempuan. 

Mohammad Yasin berharap 
udeng Samin menjadi brand dan 
menajadi souvenir. Bila ada wisatawan 
yang berkunjung setengah diwajibkan 
mengenakan udeng. “Jadi orang 
kalau datang ke situ (desa Samin) 
kalau belum pakai udeng atau pulang 
tidak bawa udeng seolah belum 
mendapatkan barokahnya Mbah 
Samin Surosentiko,” kata Mohammad 
Yasin.(res)

Festival Seni dalam rangka Festival Samin III

Pelatihan pembuatan batik udeng oleh ibu-ibu Desa 
Margomulyo.
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Sudah sejak kapan 
Festival Samin digelar?

Ini merupakan Festival 
Samin yang ke-3. Kegiatan 
ini sudah menjadi kegiatan 
rutin tahunan sejak tahun 
1990-an pada masa Bupati 
Atlan. Sebenarnya acara 
intinya itu saat tasyakuran 
atau doa bersama. 
Waktu itu Mbah Sukardi 
berkeinginan doa bersama 
dalam artian gotong-
royong. Kalau berdoa 
sendiri itu berat, tetapi 
kalau doa bersama-sama 
itu lebih ringan. Intinya 
itu untuk ketentraman 
wilayah. Itu diniati oleh 
keluarga pribadi. Acara 
dipusatkan di rumah ini 
saja di malam Suro-an. Itu 
juga tidak harus tanggal 1 
atau tanggal berapa, kebetulan pas 
hari weton-nya Mbah Sukardi. 

Pernah ada ketua panitia 
hari jadi Bojonegoro, Pak Edi 
Wicaksono yang merupakan 
mantan camat di Margomulyo 
ini. Beliau waktu menjabat Kepala 
Dinas Sosial Kab. Bojonegoro. 
Karena rutin, akhirnya beliau 
menggabungkan itu menjadi 
agenda Hari Jadi Bojonegoro. Dari 
situlah awal mula acara malam 
suroan oleh Pemkab Bojonegoro 
menjadi acara tahunan Festival 
Samin ini.

Untuk kegiatan tahun ini 
ada seni pertunjukan, karena 

bertujuan ingin mengangkat 
tradisi lokal. Lalu ada acara 
penghijauan penanaman pohon 
secara simbolis. Biar masyarakat 
luar tahu keberadaan masyarakat 
Samin itu seperti apa. Bahkan 
banyak orang Bojonegoro sendiri 
yang masih belum paham  Samin 
yang sebenarnya. Ada istilah wong 
nyamin, dengan orang Samin. 
Kalau orang Samin itu tahu pakem-
pakemnya atau ajaran leluhurnya 
itu paham bener, kalau wong 
nyamin itu orang luar yang ingin 
meniru perilaku Samin yang tidak 
tepat pada waktunya. 

Contohnya, Mbah Soerosuntiko 
yang nama aslinya Raden Kohar 

adalah berjuang melawan 
penjajah dengan cara 
tanpa kekerasan. Salah satu 
bentuk perlawanan tanpa 
cara kekerasan itu seperti 
tidak mau membayar pajak, 
tidak mau sekolah. Ketika 
ditanyai itu mbendoni 
ketika pemerintah Belanda 
berkuasa. Karena pada saat 
itu, pembayaran pajak untuk 
membangun negeri Belanda. 
Kemudian tidak mau sekolah 
karena takut anak cucunya 
Mbah Samin menjadi 
pengikutnya Belanda.

Kalau ditanya, “dari 
mana?” maka dijawab, “dari 
belakang,” lalu ditanya lagi 
“mau ke mana? Mau ke 
depan.” Hal itu dengan tujuan 
menyelamatkan saudara 
tepok jujur kepada musuh. 

Misal begini, “dari mana?” “Dari 
si A”, “mau ke mana?” “Mau ke 
si B”. Karena tahu si A dan si B 
tadi pengikutnya Mbah Samin 
maka si A si B dirampas harta 
bendanya. Karena Mbah Samin 
ingin tetap jujur dari musuh tetapi 
menyelamatkan, makanya ketika 
ditanyai seperti itu, jawabannya 
seperti itu. Contoh disuruh 
pemerintah Belanda mencangkul 
jagung, tetapi yang dicangkul 
jagungnya. Hal itu dilakukan 
supaya dianggap orang gila 
sehingga dipulangkan. 

Prinsipnya tidak mau memberi 
dan tidak ingin diberi oleh 

Bambang Sutrisno, Ketua Panitia Festival/Putra Mbah Hardjo Kardi  

Guyub Rukun adalah Prinsip

DPM
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Pemerintah Belanda. Itu salah 
satu bentuk perlawanan dengan 
sikap, tanpa perlawanan dan tanpa 
kekerasan. Itu terbukti Mbah 
Samin Soerosantiko ditangkap 
pada tahun 1907 oleh kolonial 
Belanda dan diasingkan ke Digul  
lalu dibuang ke Sawahlunto sampai 
wafat tahun 1914. 

Karena secara fisik tidak ada 
perlawanan ke pemerintahan 
Belanda. Malah membuat Belanda 
kewalahan, maka dari itu Mbah 
Samin dibuang. Meskipun dibuang, 
hubungan generasi kedua masih 
terus menyebar.

Makanya  disebut wong nyamin 
berarti orang yang saat ini ingin 
meniru-niru perilaku Samin 
berdasarkan perlawanan penjajah. 
Sedangkan orang Samin sendiri 
sudah mendapat pesan dari Mbah 
Samin Soerosantiko itu, “Yen 
wethu kanjeng Jowo, tinggi Jowo, 
tunggu rakyat, manggon mburi, 
manut banyu. Yang diartikan, kalau 
sudah ada pemimpin orang Jawa 
berarti kan, sudah merdeka. Di 
belakang pemerintahan mengikuti 
peraturan yang berlaku, itu sudah 
ada pesannya.

Ada yang memanggil orang 
Samin sedulur sikep. Disebut 
begitu karena pada penjajahan 
Belanda itu sikap, perkataan. 
Kalau saat ini tutur yang masih 
dilestarikan adalah ajaran dasar 
masyarakat Samin itu jujur, sabar, 
trokal, nrimo. Ojo drengghi serehi 
dawen kemeren penek liyan. Ojo 
mbedo-mbedakne sepodo bedane 
urip. Kabeh sedulure. Iso roso 
rumangsa. Kalau dicubit orang 
sakit, jangan mencubit orang lain. 

Ajaran dasar ini kan di semua 
agama apapun ada. Jadi Samin 

ini universal. Makanya disebut 
Samin. Samin itu sami-sami, 
tidak ada pembedaan. Agama 
apapun itu saudara kita. Suku 
apapun itu agama kita. Makanya 
sekarang yang dilestarikan adalah 
kerukunan gotong royong, tidak 
boleh membeda-bedakan.

Kalau dikaitkan pemberdayakan 
ekonomi, ada hubungannya-
tidak untuk bisa mendorong 
perekonomian?

Kalau di bidang pemberdayaan 
itu Mbah Samin mengajarkan 
untuk mandiri. Contohnya 
ini Mbah Kardi. Beliau tidak 
sekolah sama sekali. Sekolah 
formal juga tidak ada. Tetapi 
beliau bisa membuat mebel, bisa 
membuat peralatan pertanian, 
membuat gamelan pelok slendro 
itu beliau membuat sendiri 
tanpa ada yang membelajari. 
Beliau menyampaikan, apa yang 
dilihat apa yang diinginkan, 
harus dipelajari. Membuat 
sumur, mencari mata air, juga 
beliau sendiri yang mencari. 
Dibandingkan dengan lulusan 
sarjana, beliau tidak kalah hebat.

Karena bisa menemukan 
mencari nada gamelan, itu kan 
sulit. Beliau tidak ada contoh 
gamelan yang sudah jadi. Dia 
mengambil nada ji, ro, lu. Jadi 
dari suaranya beliau sendiri, dan 
memakai keyakinan itu.

Di Bojonegoro, sudah menyebar 
ajaran Samin, apakah masih 
banyak?

Samin sendiri kelahirannya 
di Blora, namun pengikut 
masyarakat Samin sudah menyebar 
luas. Kalau dibandingkan dari 

zaman dahulu dengan zaman 
sekarang, kelihatannya semakin 
menurun. Karena kami, di saat 
saya keluar, tidak ada yang tahu 
saya putranya atau keturunannya 
Mbah Samin. Dan saya tidak 
mau memberitahukan informasi 
tersebut. Cerita di luar berbicara 
negatif tentang Samin, saya hanya 
diam. Selama dia tidak bertanya, 
saya diam dan saya tidak boleh 
sakit hati. Karena prinsip kami. 
Kalau seandainya ingin tahu 
berita tentang Samin, saya akan 
beritahu. Jika ada berita negatif 
tentang Samin kami menyadari 
karena itu doktrin Belanda untuk 
membenci masyarakat Samin. 
Ternyata justru di tempat kelahiran 
Mbah Soerokartokamidin di 
Desa Takelan, Kec. Ngrawiyeng, 
bersebelahan dengan Margomulyo, 
sudah tidak ada penerusnya. 
Karena sesepuh di sana tidak 
memberikan penjelasan seperti 
yang dijelaskan oleh Mbah Hardjo. 
Kalau Mbah Hardjo memiliki 
pakem. Karena sudah ada pesan, 
tinggal berapapun pasti akan 
dibutuhkan suatu saat.

Target dari festival Samin ini 
apa yang ingin dicapai?

Sebenarnya tidak ada keinginan 
masyarakat Samin diagungkan atau 
dikenal. Kebetulan saya bekerja di 
kantor Kecamatan Margomulyo, 
orang menganggap, saya tokoh 
pemudanya di sini. Saya mau tidak 
mau dan beban, dikira saya ingin 
memanfaatkan keluarga saya tapi 
di sisi luar, saya diminta untuk 
membawa masyarakat Samin 
ini. Sebenarnya di keluarga yang 
diinginkan ya gotong royong. Tujuan 
utama ya guyub rukun tadi. (*)
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PEMERINTAH Republik 
Indonesia, melalui Direktorat Jendral 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, tahun ini menetapkan 
Ajaran Samin Surosentiko dari 
Bojonegoro sebagai Warisan 
Budaya TakBenda (WBTB) 
Nasional. Sidang penetapan sudah 
berlangsung tengah Agustus yang lalu, 
sedangkan seremonial penyerahan 
sertifikatnya dilakukan bulan Oktober 
2019 bersamaan dengan Pekan 
Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora 
Senayan Jakarta.

 Istilah WBTB memang 
belum terlalu populer di masyarakat. 
Apakah yang disebut Warisan 
Budaya Tak Benda? Menurut definisi 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) Warisan 
Budaya Tak Benda (WBTB) adalah 
seluruh hasil perbuatan dan pemikiran 
yang terwujud dalam identitas, ideologi, 
mitologi, ungkapan konkrit dalam 
bentuk suara, gerak maupun gagasan 
yang termuat dalam benda, sistem 
perilaku, sistem kepercayaan dan adat 
istiadat.  

Mengacu pada Konvensi UNESCO 
Tahun 2003 yang kemudian diadaptasi 
oleh Kemendikbud RI bahwa Warisan 
Budaya Takbenda itu diwujudkan 
antara lain di bidang-bidang berikut:
1. Tradisi dan Ekspresi Lisan, termasuk 

bahasa sebagai wahana warisan 
budaya takbenda, cerita rakyat, 
naskah kuno, permainan tradisional;

2. Seni Pertunjukan; termasuk  seni 
visual, seni teater, seni suara, seni tari, 
seni  musik, film;

3. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan 
perayaan-perayaan; sistem ekonomi 
tradisional, sistem organisasi sosial, 
upacara tradisional;

4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku 
mengenai alam dan semesta; 
termasuk pengetahuan tradisional, 
kearifan lokal, pengobatan 
tradisional;

5. Kemahiran kerajinan tradisional; 
termasuk seni lukis, seni pahat/
ukir, arsitektur tradisional, pakaian 
tradisional, aksesoris tradisional, 
makanan/ minuman tradisional, 
moda transportasi tradisional. 
Dalam hal ini maka Ajaran Samin 

Surosentiko dari dusun Jepang, 
Bojonegoro, termasuk dalam kriteria 
keempat, yaitu Pengetahuan dan 
kebiasaan perilaku mengenai alam 
dan semesta; termasuk pengetahuan 
tradisional, kearifan lokal, pengobatan 

tradisional.
Dibandingkan dengan Warisan 

Budaya Benda (WBB) yang lebih 
berurusan dengan bendanya secara 
fisik, maka yang dimaksudkan sebagai 
WBTB adalah lebih kepada gagasan 
yang termuat dalam benda tersebut. 
Karena itu, ketika Wayang dan Keris 
ditetapkan sebagai Intangible Cultural 
Heritage (ICH) oleh UNESCO tahun 
2008, yang dimaksudkan bukan 
bendanya secara fisik, melainkan 
nilai-nilai yang terkandung dan 
menyertai pertunjukan wayang 
tersebut. Demikian juga Batik 
(2009), Angklung (2010), Tari 
Saman Aceh (2011), Noken Papua 
(2012), kemudian vakum selama 3 
(tiga) tahun hingga ditetapkan Tiga 

Generasi Tari Bali (2015), dan vakum 
lagi satu tahun, baru ditetapkan tahun 
2017 untuk Kapal Pinisi dari Sulawesi 
Selatan.

Meskipun UNESCO sudah 
menetapkan WBTB dari Indonesia 
sejak tahun 2008, ternyata pemerintah 
Indonesia baru tergerak untuk 
melakukan hal yang sama di tingkat 
nasional pada tahun 2013. Catatan 
hingga tahun 2017, sebanyak 594 
karya budaya tak benda telah 
ditetapkan sebagai Warisan Budaya 
Tak Benda (WBTB) Indonesia yang 
dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Sedangkan pada 
tahun 2018, dalam sidang penetapan 
WBTB bulan Agustus adalah sebanyak 
225 karya budaya, sehingga total 
keseluruhan karya budaya yang sudah 

Ajaran Samin, Warisan Budaya dari Bojonegoro
Oleh HENRI NURCAHYO
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ditetapkan sebagai WBTB nasional 
adalah 819 karya budaya.  Sebuah 
jumlah yang masih terlalu sedikit 
dibandingkan dengan potensi kekayaan 
ragam budaya yang dimiliki Indonesia.

Pada mulanya, penetapan WBTB 
Nasional yang dimulai tahun 2013 
oleh sebuah Tim Penilai yang dibentuk 
oleh Kemendikbud RI terdiri dari para 
ahli berbagai bidang.  Ternyata dari 77 
karya budaya dari seluruh Indonesia 
yang ditetapkan sebagai WBTB 
Nasional terdapat 5 (lima) karya budaya 
dari Jawa Timur, yaitu: Gandrung, 
Kentrung, Keraben Sape (Karapan 
Sapi), Reyog Ponorogo dan Sapi Sonok. 
Penetapan WBTB oleh Kemendikbud 
ini hanya ditentukan berdasarkan 
provinsi masing-masing, bukan dari 
kota/ kabupatennya. Dengan demikian 
jumlah keseluruhan WBTB Indonesia 
yang berasal dari Jawa Timur sejak 
tahun 2013 hingga tahun 2019 ini 
adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) 
karya budaya. 

Sampai dengan tahun 2018 setiap 
tahun jumlah WBTB yang ditetapkan 
secara nasional tidak pernah lebih dari 
8 karya budaya. Baru tahun 2019 ini 
mencapai rekor terbanyak yaitu 20 
karya budaya, termasuk Ajaran Samin 
Surosentiko dari Bojonegoro. 

MENGENAL SAMIN
Masyarakat Samin adalah 

komunitas masyarakat yang menganut 
ajaran Samin. Ajaran ini berangkat 
dari seorang tokoh bernama Samin 
Surosentiko atau bernama asli Raden 
Kohar yang lahir pada tahun 1859 di 
Klopodhuwur, Randublatung, Blora. 
Selain yang berada di Jawa Tengah, 
salah satu komunitas masyarakat yang 
masih menganut ajaran Samin adalah 
di Bojonegoro Jawa Timur, tepatnya 
di dusun Jepang, Desa dan Kecamatan 

Margomulyo. Masyarakat dusun yang 
berada di tengah lingkungan hutan 
jati inilah yang sampai sekarang masih 
setia menjalankan ajaran Samin dalam 
kehidupan kesehariannya.

Hal ini tidak terlepas dari 
keberadaan sosok lelaki bernama 
Hardjo Kardi, yang lahir di dusun 
Jepang, Margomulyo dan merupakan 
keturunan Samin Surosentiko generasi 
keempat. Lelaki berusia 85 tahun inilah 
yang menjadi sesepuh masyarakat 
Samin dusun Jepang yang tetap 
menjaga keberlangsungan ajaran Samin 
hingga sekarang.  

Dusun Jepang adalah salah satu dari 
6 Dusun di desa Margomulyo, terletak 
sejauh 4,5 kilometer dari kecamatan 
Margomulyo. Dusun ini berada di 
tengah hutan,  di perbatasan Kabupaten 
Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi.  
Jarak dari kota Bojonegoro menuju 
Jepang, sekitar 70 kilometer. Menuju 
ke daerah itu, jalanan sudah beraspal 
dan sebagian menggunakan paving, 
membelah kawasan hutan jati.

Di dusun ini bermukim sekitar 
258 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 
600 jiwa. Namun yang betul-betul 
masih ngugemi (menjalankan dengan 
sesungguhnya) ajaran Samin sekitar 100 
KK atau sekitar 250 jiwa, yang sudah 
mengalami penurunan. 

Mata pencarian komunitas ini 
sebagian besar adalah petani. Mereka 
menanam jenis tanaman palawija, 
di antaranya jagung, atau singkong 
ditanam di sela-sela tanaman kayu 
jati milik Perhutani. Namun, putera 
bungsu Hardjo Kardi sendiri, Bambang 
Sutrisno, menjadi pegawai negeri 
di kantor kecamatan Margomulyo. 
Para petani Samin, diberi kebebasan 
menanam palawija oleh Perhutani 
secara cuma-cuma. Upaya itu dilakukan 
agar mereka turut mengawasi tanaman 

jati, supaya tidak dijarah oknum yang 
tidak bertanggungjawab.

Meskipun sekarang sudah ada 
penduduk pendatang, namun untuk 
kerukunan dan gotong royong 
semuanya berlaku sama. Karena prinsip 
Samin adalah sami-sami (bersama-
sama). Kita semua saudara,  tidak 
boleh membeda-bedakan. Di dusun 
itu hanya terdapat satu Sekolah Dasar 
(SD). Selepas SD, biasanya melanjutkan 
sekolah menengah pertama (SMP) 
dan sekolah lanjutan atas (SMA) ke 
Bojonegoro, Ngawi atau di ibukota 
kecamatan.

Nama lain dari Masyarakat Samin 
adalah Agama Adam, Peniten atau 
juga Sedulur Sikep. Sebutan-sebutan 
ini diakui oleh Mbah Hardjo Kardi 
dan dia tidak mempermasalahkannya. 
Peniten artinya, sikap untuk niteni 
(mencermati) ajaran dari leluhur. 

Sedangkan kata sedulur adalah 
saudara, sikep adalah senjata. Jadi 
sedulur sikep bermakna ajaran Samin 
yang mengedepankan perlawanan 
tanpa senjata atau tidak menggunakan 
kekerasan. Karena pada mulanya 
ajaran Samin merupakan sebuah 
bentuk perlawanan bumi putera 
terhadap kolonialisme Belanda. 
Bentuk perlawanan yang dilakukan 
bukan dengan cara fisik, akan tetapi 
melalui tindakan pembangkangan 
terhadap segala macam peraturan dari 
pemerintah kolonial Belanda. Salah satu 
bentuk perlawanannya adalah dengan 
menolak untuk membayar pajak, 
dengan alasan bahwa bumi yang diinjak 
dan digunakan adalah milik Tuhan dan 
warisan dari nenek moyang.

Masyarakat Samin merupakan 
kelompok masyarakat yang jujur dan 
terbuka terhadap siapapun. Hal tersebut 
dikarenakan mereka menganggap 
semua orang adalah saudara. Mereka 
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akan mengatakan apa saja sesuai 
dengan realitas tanpa ada rekayasa. 
Meskipun kejujuran ini kadang 
disalah-pahami sebagai sikap lugu dan 
cenderung dianggap bodoh. Memang 
dalam prakteknya berkata tidak bohong 
itulah yang sulit dijalankan. 

Cara inilah yang dulu dipergunakan 
melawan Belanda, yaitu meski sudah 
mengerti tetapi pura-pura tidak 
mengerti. Karena tidak mungkin 
melawan dengan senjata atau cara-cara 
politik. 

Selain itu adalah gotong royong. 
Karena makna Samin itu sendiri 
adalah sama-sama amin, semua 
adalah bersaudara. Kalau ada yang 
sedang membangun rumah misalnya, 
tanpa diminta semuanya akan datang 
dan membantunya. Demikian pula 
ketika ada yang mengerjakan sawah, 
semuanya datang membantu. Tanpa 
upah sama sekali. Hanya makan 
bersama-sama dengan apa adanya. 

Kebersamaan itu juga berlaku dalam 
hal simpan pinjam. Warga memiliki 
acara rutin yaitu arisan setiap 35 hari 
sekali (setiap Jum’at Legi), dengan iuran 
sebesar Rp 5.000,- namun ada yang 
menabung Rp 20.000,- Rp 50.000,- 
atau Rp 100.000,- Semua tabungan ini 
dikumpulkan dan dipinjamkan kepada 
siapa saja yang membutuhkan. Tanpa 
dikenakan bunga sama sekali. Karena 
ajaran Samin atau Sedulur Sikep adalah 
harus menolong saudara. 

Ajaran masyarakat Samin dalam 
menjalani hidup adalah supaya tidak 
dengki, srei, dahwen, kemeren (iri) 
dan semena-mena terhadap sesama 
manusia. Apabila semua orang 
menjalankan ajaran tersebut maka 
masyarakat akan menjadi adil makmur. 
“Kita juga harus sabar, nerimo, tetapi 
tetap harus bekerja. Mencari sandang 
pangan. Kerja apa saja, yang penting 

jujur, sebab kalau jujur itu kita akan 
selamat,” ujar Mbah Hardjo. 

Alat-alat pertanian dibuat sendiri 
oleh warga Samin. Bahkan seperangkat 
gamelan yang sekarang tersedia di 
balai dusun, juga buatan tangan Mbah 
Hardjo Kardi. 

Masyarakat Samin Bojonegoro 
berkomunikasi menggunakan bahasa 
Jawa ngoko dan krama Jawa Timuran. 
Pada masa sekarang, masyarakat Samin 
lebih banyak diam dan cenderung 
tidak melawan pemerintah. Mereka 
tidak pernah menolak segala macam 
bantuan dari pemerintah, tetapi juga 
tidak pernah meminta apa-apa kepada 
siapapun.

Begitu pula dengan kemajuan 
teknologi yang semakin canggih pada 
masa sekarang serta keterbukaan 
kesempatan mendapatkan pendidikan, 
masyarakat Samin juga mendapat 
kesempatan yang sama. Meskipun 
ditengah kehidupan modern, 
masyarakat Samin tetap memegang 
ajaran Saminisme dari leluhur. Yaitu 
menjunjung kejujuran, keterbukaan, 
toleransi, gotong royong dan 
mempertahankan tradisi leluhur.

Empat hal ajaran Samin antara lain :
1. Pangganda: Pangganda meliputi 

dua hal, yaitu ganda (bau) yang baik 
dan ganda (bau) yang buruk. Jika 
ganda yang baik maka hendaknya 
dilaksanakan, sedangkan ganda yang 
buruk hendaknya ditinggalkan.

2. Pangrasa: Pangrasa meliputi dua 
hal, yaitu rasa benar dan rasa salah. 
Jika rasa yang benar hendaknya 
dilaksanakan, sedangkan rasa yang 
salah hendaknya ditinggalkan.

3. Pangrungan: Pangrungon meliputi 
dua hal, yaitu pangrungan 
(mendengar) yang baik dan 
mendengar yang buruk. Jika 
mendengar yang baik hendaknya 

dilaksanakan, sedangkan mendengar 
yang buruk hendaknya ditinggalkan.

4. Pangawas: Pangawas meliputi 
dua hal, yaitu pangawas (melihat) 
yang baik dan melihat yang buruk. 
Jika melihat yang baik hendaknya 
dilaksanakan, sedangkan melihat 
yang buruk hendaknya ditinggalkan.
Bagaimana kalau ada yang 

melanggar? Ajaran Samin menyatakan 
bahwa risiko ditanggung sendiri-
sendiri oleh yang bersangkutan. Kalau 
menanamnya baik akan mendapatkan 
hasil yang baik pula. Demikian pula 
sebaliknya. Mereka yang melanggar 
akan mengalami sendiri sanksi sosial 
yaitu merasa terpencil. Tetapi kalau 
sudah merambah pada hukum 
negara, maka negara sendiri yang akan 
menindaknya. Misalnya pencurian, 
tentu menjadi urusan kepolisian. 

MAKNA DAN TINDAK LANJUT 
WBTB

Direktur Jenderal Kebudayaan 
Kemendikbud RI, Dr. Hilmar Farid, 
dalam acara sidang penetapan WBTB 
Nasional di Jakarta, Agustus lalu, 
menyatakan bahwa Penetapan WBTB 
ini memang penting, tetapi ada yang 
lebih penting lagi yaitu Pemerintah 
Daerah yang menerima sertifikat 
diharapkan tidak berhenti pada 
kegiatan Sidang Penetapan ini, tetapi 
melakukan tindak lanjut terhadap 
Warisan Budaya TakBenda Indonesia 
yang telah ditetapkan agar tetap dapat 
hidup dan bermanfaat bagi masyarakat 
luas. Karya budaya yang telah dicatat 
atau ditetapkan, diharapkan dapat 
masuk dalam kurikulum pendidikan 
sebagai sumber pembelajaran di 
sekolah-sekolah secara formal, informal 
dan nonformal. Dinas Kebudayaan 
Provinsi dapat melakukan inventarisasi 
dan membuat database untuk karya 
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budaya yang ada di daerah masing-
masing sebagai upaya perlindungan. 
Kita berharap bahwa kegiatan 
Penetapan Warisan Budaya TakBenda 
Indonesia merupakan program 
berkelanjutan yang akan mendukung 
keberhasilan dari program Pemajuan 
Kebudayaan. 

Sebagaimana diamanahkan dalam 
Undang Undang No 5 Tahun 2017 
tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa 
proses penetapan ini adalah untuk 
melakukan Perlindungan sehingga kita 
dapat memastikan bahwa WBTB hidup 
dalam masyarakat kita, didokumentasi 
dengan baik, ditetapkan sehingga 
dia terlindungi. Tetapi itu baru satu 
hal. Masih ada hal yang lain yaitu 
Pengembangan dan Pemanfaatannya 
bagaimana. 

“Saya kira ini merupakan suatu 
agenda yang sangat mendesak 
untuk dipikirkan secara lebih serius. 
Perlu ada kisi-kisi bagaimana cara 
pengembangan dan pemanfaatannya, 
juga Pembinaannya,” kata Hilmar Farid. 

Terkait dengan Pemanfaatan, dalam 
UU No 5 Tahun 2017 itu disebutkan 
ada 4 (empat) tujuan pemanfaatan. 
(1) membangun karakter bangsa; (2) 
meningkatkan ketahanan budaya; 
(3) meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; dan (4) meningkatkan 
peran aktif dan pengaruh Indonesia 
dalam hubungan internasional.

Karena itu para Kepala Daerah 
diharapkan lebih serius mengelola 
apa-apa yang telah ditetapkan dan 
menjadi dasar yang kuat bagi program-
program yang diselenggarakan. Sering 
terjadi, kata Hilmar juga, festival-festival 
menampilkan yang baru dan malah 
melupakan yang sudah ditetapkan. 
Mustinya fokusnya adalah pada 
apa yang sudah ditetapkan. Yaitu 
memanfaatkan seoptimal mungkin apa 

yang sudah diputuskan sekarang ini, 
karena proses seleksi ini merupakan 
pekerjaan berat para ahli yang sudah 
membantu kita bahwa apa yang sudah 
ditetapkan ini lebih pasti dibanding kita 
masih harus mencari yang lebih baru 
lagi.

Lantas bagaimana dengan 
Ajaran Samin sendiri? Setelah 
dilakukan perlindungan melalui 
regulasi penetapan sebagai WBTB 
Nasional, maka yang kemudian 
menjadi tantangan adalah, bagaimana 
mengembangkannya? Menurut catatan, 
dari 266 Kepala Keluarga (KK) yang 
menghuni dusun Jepang, hanya sekitar 
100 KK yang dapat dikatakan sebagai 
pengikut ajaran Samin. Bagaimanakah 
yang terjadi 5-10 tahun mendatang 
misalnya? Apakah jumlah KK itu 
akan menurun? Apakah ajaran Samin 
nantinya hanya diikuti oleh para 
orang-orang tua belaka? Meskipun, 
masyarakat Samin tidak pernah 
berhitung jumlah karena menganggap 
semua orang sama (sami-sami amin). 

Hal ini menjadi tantangan serius 
ketika kemajuan teknologi sudah 
semakin rupa, televisi telah masuk 
rumah-rumah, dan belakangan 
jaringan internet yang menghadirkan 
media sosial yang penuh dengan 
informasi melimpah. Apakah 
masyarakat Samin, khususnya generasi 
muda Samin, mampu menangkal 
pengaruh media sosial dengan serbuan 
hoax (kabar bohong) dan ujaran 
kebencian? Padahal, ajaran Samin 
mengajarkan kejujuran, sabar dan 
nerima? 

Masyarakat Samin bukan berdiam 
diri sebagai masyarakat yang statis. 
Dalam tiga tahun belakangan ini 
diselenggarakan Festival Samin, yang 
sudah berlangsung ketiga kalinya. 
Dalam acara tahun lalu, dilakukan 
pemilihan Putera-Puteri Samin yang 
bernama Samino – Samini. Dinamakan 
Samino sebagai sebuah penegasan 
bahwa Samin isih Ana (ada), sedangkan 
Samini dimaknai sebagai Samin Masa 
Kini.(*)

CATATAN:
Henri Nurcahyo, lahir di Lamongan, 22 Januari 1959, terlibat 

dalam Non Government Organizations (NGOs) sejak tahun 
1978 di Yogyakarta, menulis di berbagai media massa dan 
pernah menjadi wartawan Koran dan majalah. Juga mengelola 
media massa internal hingga akhirnya memutuskan menulis 
buku secara professional dalam berbagai topik, khususnya seni 
budaya. Aktivitasnya yaitu mendirikan Lembaga Ekologi Budaya 
(Elbud), Pusat Konservasi Budaya Panji, menjabat sekretaris 
Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Jawa Timur, ketua Komunitas 
Seni Budaya BrangWetaN, Asesor Pengelola Tradisi Lisan dan 
dosen luar biasa Universitas PGRI Adibuana (Unipa) Surabaya 
matakuliah Kajian Panji (Antropologi Sastra). 
Kontak telepon: 0812 3100 832 (mobile phone); 
email: henrinurcahyo@gmail.com; 
website: budayapanji.com, brangwetan.com.   
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Anda pecinta olahraga air 
yang butuh tantangan? Atau 
mengetes adrenalin? Datang saja 
ke Kabupaten Probolinggo. Di 
kabupaten ini terdapat sejumlah 
rafting dan tubing. Salah satu di 
antaranya river tubing di Desa 
Sentul, Kecamatan Gading. 

Olahraga air yang dikelola 
Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Sentul Adventure ini 
beroperasi tahun 2017. Diresmikan 
oleh Bupati Probolinggo, P. 
Tantriana Sari. Berkat promosi di 

sosmed, saat ini river tubing Desa 
Sentul sedang naik daun. 

Kepala Desa Sentul, Timbul 
Sujatmoko, menjelaskan, 
kondisi alam Desa Sentul sangat 
mendukung untuk olahraga ini. 
Desa Sentul dilalui aliran sungai 
Pancarglagas. Sungai ini terkenal 
dengan arusnya yang deras dan 
debit stabil. “Kalau datang ke sini, 
dijamin pasti akan ketagihan,” 
terangnya.

Adventure tubing di Desa 
Sentul menawarkan beberapa 

paket. Paket satu, jarak 8 km, Rp 
125.000, fasilitas helm, proyektor, 
pelampung, wake up drink dan 
makanan. Paket dua jarak 5 km, Rp 
75.000, fasilitas sama. Paket ketiga, 
3 km, Rp 50.000, fasilitas sama.  

Bagi yang ingin menguji nyali 
menyusuri derasnya arus sungai 
Pancarglagas dapat memilih rute 
utama. “Sensasinya sangat luar 
biasa,” paparnya. Namun bagi 
pemula disarankan memilih arus 
yang lebih jinak daripada jalur 
utama.

BUMDesa Sentul Adventure  

Manfaatkan Aliran Sungai untuk 
River Tubing
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ProfilBUMDesa

Unit BUMDesa Sentul Adventure yang pertama 
ada river tubing. Kami masih merintis dan 
mengembangkan potensi yang ada di desa kami. 
Rencana ke depan akan membangun tamanisasi, 
tubing track, dan cafe sungai. Semua masih 
dalam tahap pengumpulan dana. Kami juga 
memberdayakan masyarakat, yaitu bermitra 
dengan UKM di Desa Sentul. UKM yang pertama 
pengolahan kripik pisang, kripik talas dan kripik 
gadung. BUMDesa membantu memfasilitasi warga 
yang mengolah kripik tersebut dalam perijinan 
PIRT dan BPOM-nya. Alhamdulillah tahun ini 
sudah disahkan PIRT-nya. Alhamdulillah tiga-
tiganya sudah mempunyai ijin produksi. Kemudian 
ada UKM rajutan, tas rajut, sepatu rajut. Ke 
depannya mungkin ada kerajinan seperti souvenir 
sebagai oleh-oleh khusus dari desa kami.

Latar belakang river tubing ini, yang pertama kita 
ingin menggali  potensi yang ada di desa kami, 
yaitu adanya aliran sungai Pancarglagas di desa 
kami. Kedua, banyaknya pemuda di Desa Sentul 
yang menganggur  sehingga perlu diberi wahana 
atau penyaluran untuk pekerjaan. BUMDesa 
Sentul Adventure berdiri untuk merangkul mereka 
dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ke 
depan, dengan adanya BUMDes Sentul Adventure, 
supaya ada perputaran ekonomi di masyarakat 
dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan 
menciptakan unit-unit baru yang nantinya akan 
menambah peningkatan perekonomian dan 
peningkatan PAD.(*)

Meski baru beroperasi, ketiga 
operator river tubing milik 
BUMDes sangat memperhatikan 
faktor safety dan kenyamanan para 
tamu. Perlengkapan mulai jaket 
pelampung, seperti helm hingga 
pelindung kaki, lutut dan siku telah 
mereka lengkapi dari awal sesuai 
standar keamanan. Demikian 
juga dengan guide siap siaga 
di sepanjang jalur yang dilalui. 

Baik operator maupun guide 
menggunakan pemuda setempat.

Dengan dikelola BUMDes, 
masyarakat dapat ikut 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
dan pengembangannya. Melalui 
BUMDes sangat dimungkinkan 
untuk mengembangkan usaha 
menjadi lebih variatif. Nantinya, 
bisa dikembangkan lagi, tidak hanya 
terbatas pada river tubing tapi juga 

pengembangan jenis usaha dan 
fasilitas pendukung lainnya.

Timbul menambahkan, 
pengembangan wisata river 
tubing ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan perekonomian desa 
dan membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat. Contohnya, kata dia, 
pihaknya memaksimalkan warga 
untuk menjadi pemandu (guide). 
(*)

Dwi Kusyanto, Ketua BUMDes  
Bangun Taman dan Café 
Sungai

Timbul Sujatmoko, Kepala Desa Sentul
Ciptakan Lapangan Pekerjaan
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Banyuwangi - Ketan Kirep, 
boleh jadi adalah menu wajib 
warga Desa Gendoh Kecamatan 
Sempu Kabupaten Banyuwangi 
saat pagi hari. Peluang itu yang 
dimanfaatkan Hotijah untuk 
mencari penghidupan.

Banyak orang belum tahu apa 
ketan kirep. Ketan kirep adalah 
ketan yang diatasnya dibubuhi 
bubuk kedelai goreng dan parutan 
kelapa. Biasanya disajikan pagi 
atau sore hari bersanding dengan 
teh hangat. 

Inilah usaha yang digeluti Ibu 
Hotijah, Dusun Klontang RT 03 
RW 05 Desa Gendoh Kecamatan 
Sempu Kabupaten Banyuwangi, 
selama lima tahun terakhir.

Sebelum suaminya meninggal 
lima tahun yang lalu, Ibu Hotijah 
bersama suami bekerja sebagai 
buruh serabutan dan buruh 
tani. Kini ia sendiri yang harus 

menopang ekonomi keluarga 
dengan empat anggota keluarga 
yang tinggal bersamanya. 

Satu anak masih sekolah di 
bangku sekolah dasar, sedangkan 
ketiga anaknya yang lain sudah 
tidak sekolah. Tiga anaknya 
kini membantu bekerja untuk 
menopang kehidupan keluarga.

Dalam sehari Ibu Hotijah bisa 
menghabiskan tiga kilo gram beras 
ketan. Pagi hari jam 3, ia sudah 
bangun dan mulai memasak beras 
ketan untuk diolah menjadi ketan 
kirep. 

Sehabis sholat subuh sekitar 
jam lima pagi, ia berangkat 
ke pasar untuk menjajakan 
dagangannya. Melewati jalan ke 
pasar, biasanya pembeli sudah 
menunggu di depan rumah. 
Jika nasib sedang beruntung, 
sesampainya di pasar dagangan 
sudah habis. Dari berjualan 

ketan kirep, Ibu Hotijah bisa 
mengantongi uang antara Rp 
25.000,- hingga Rp 30.000,-.

Sisa waktu siangnya, Ibu 
Hotijah gunakan untuk pekerjaan 
lain seadanya. Terkadang sebagai 
buruh cuci atau setrika jika 
ada tetangga yang meminta. 
Tetapi pekerjaan ini sangat tidak 
menentu. Jika lagi beruntung, 
dalam seminggu ia bisa mendapat 
uang Rp 100.000,- dari pekerjaan 
ini.

Tahun ini, Hotijah 
mendapatkan bantuan Jalin 
Matra PFK dari Pemprov Jatim. 
Dia berangan-angan akan 
menggunakan bantuan tersebut 
untuk menambah aset usahanya. 

“Saya akan menggunakan 
bantuan PFK ini sebaik mungkin. 
Sudah lama pingin punya 
warung, tapi tidak punya modal”, 
ungkapnya.

Hotijah berencana, dana 
bantuan PFK digunakan untuk 
pengembangan usaha yang sudah 
ada. Rutinitas jual ketan kirep 
ke pasar tetap ia jalankan, tetapi 
sore hari, ia juga pingin jualan di 
rumah.

Untuk itu, ia akan membuka 
warung kecil-kecilan dan 
menambah jenis makanan yang ia 
jual. Baik itu gorengan, kopi, teh, 
mie, dan lain sebagainya.

Melihat ekonomi keluarga 
Ibu Hotijah, banyak tetangga 
yang mendukung atas masuknya 
Ibu Hotijah dalam daftar 
calon penerima bantuan PFK. 
Masyarakat berharap, bantuan 
ini terus dapat ditingkatkan, 
mengingat jumlah KRTP lebih 
banyak dari jumlah yang diajukan.
(Nasrul/red)

Dapat Bantuan Jalin Matra, 
Hotijah Kembangkan Usaha 
Ketan Kirep
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Situbondo - Misti, Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
asal Desa Lamongan, Kecamatan 
Arjasa, Kabupaten Situbondo 
punya cita-cita mengembangkan 
warung Es Legennya.

Dari bantuan Program Jalin 
Matra yang diterimanya, janda 2 
anak itu berencana melengkapi 
dagangan warung es legennya 
dengan beragam jajanan seperti 
gorengan dan makanan ringan 
lainnya. "Alhamdulillah bisa 
menambah dagangan," katanya.

Dibantu putrinya, sehari-
hari, Misti membuka warung 
Es Legen di pinggir jalan jalur 

Pantau Utara Jawa di ruas jalan 
yang menghubungkan Surabaya - 
Banyuwangi. 

Dari pekerjaan sebagai 
pedagang legen yang ditekuni, 
Misti mengaku mendapat 
penghasilan sebesar Rp. 50.000 
perhari, Jika pembeli ramai, bisa 
mencapai Rp. 70.000 perhari. 

"Cukuplah pak untuk membeli 
beras dan jajan cucu saya, tapi 
kalau sepi, hanya dapat untuk 
membeli beras 1 kg pun sudah 
beruntung," ujarnya. 

Dibantu putrinya, dia mulai 
membuka warungbpukul 08.00 
WIB sampai pukul 04.00 WIB. 

Dia terus berusaha meski banyak 
saingan yang ada di sekitar 
warungnya.

 Tahun ini, Program Jalin Matra 
PFK, menyasar 23.880 Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
di 785 desa seluruh Jawa Timur. 
Sejak 2014 hingga akhir tahun 
nanti, program yang diinisiasi 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Desa itu tercatat sudah 
menyentuh 53.585 KRTP. 

Selain PFK, Program Jalin 
Matra juga menyasar dua kegiatan 
lainnya yakni bantuan RTSM, 
dan penanggulangan kerentanan 
kemiskinan.(Aliwafa/red)

Misti Kembangkan Warung 
Es Legen Dari Bantuan Jalin Matra
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Tokoh

“Daripada 
menggosip,melakukan kegiatan 
tidak penting di sekolah, saya 
adakan pelatihan saja biar lebih 
bermanfaat,” begitulah tutur Sri 
Asih, warga Desa Temuireng, Kec. 
Dawar Blandong, Kab. Mojokerto.

Sering dan aktif dalam grup 
untuk Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) di Kabupaten 
Mojokerto, membuat Sri Asih, 
S. Pd., ikut termotivasi untuk 
memajukan desanya. Sri memiliki 
keinginan yang sama seperti 
anggota grup KPM kabupaten 
lainnya, yaitu ingin membangun 
desa yang kreatif dan inovatif. 
Membangun desa dengan 
memanfaatkan sumber daya 
manusia agar lebih produktif.

“Dalam hati kecil saya, saya 
harus bisa membuat desa saya 
maju.”

Berprofesi sebagai Kepala 
Sekolah Raudlatul Athfal 
(RA) Sirajol Ummah Dusun 
Tambakrejo, Desa Temuireng,  
Sri memulai semuanya dari 
lingkungan sekolah tempat ia 
mengajar. Sri mengajak para 
wali murid di sekolahnya untuk 
mengikuti pelatihan ketrampilan 
mendaur ulang sampah. Banyak 
bungkus kemasan habis pakai 
yang dibuang begitu saja menjadi 
perhatian khusus bagi Sri. 
Ketimbang dibuang dan mengotori 
lingkungan, Sri memiliki ide 
untuk mendaur ulangnya menjadi 
kerajinan seperti tas. Dengan 

begitu, warga setempat otomatis 
ikut serta menjaga kebersihan 
desa.

Dari hal yang kecil itu, 
merambat ke perhatian yang 
lebih luas. Sri juga didukung 
oleh pemerintah desa setempat. 
Pemerintah desa juga berperan 
disini dalam mengadakan 
musyawarah dusun sampai 

musyawarah desa mulai 
perencanaan, persiapan, dan 
pemeliharaan sehingga mendapat 
koordinasi yang baik antara warga 
dengan pemerintah desa.

Di samping itu, Sri juga 
produktif memproduksi jamu 
instan yang ia buat dari tanaman 
toga. Meski ia juga menjalankan 
usaha sampingan, Sri tidak ingin 

Sri Asih, Peraih KPM Juara III

Ajak Warga Desa Lebih Produktif
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Tokoh

sukses sendiri. Ia juga membantu 
mengangkat pemasaran produk 
dari kelompok ibu-ibu. Ada 
kelompok ibu-ibu yang membuat 
aneka sambal seperti sambal trasi, 
sambal ijo,sambal manis yang 
dikembangkan di BKB Dusun 
Tambakrejo, Desa Temuireng.  
Ada warga yang menjual batik, Sri 
turut membantu pendampingan, 
pemasaran, hingga marketingnya. 
Dengan kerja kerasnya, 
pendampingan yang dilakukan Sri 
membuahkan hasil yang positif 
meski angkanya tidak terlalu besar.

Ketulusannya ini yang 
membawa Sri masuk dalam 
kategori KPM yang produktif 

untuk desanya sendiri. Sri tidak 
bisa membayangkan bahwa ia 
bisa mendapat apresiasi berupa 
penghargaan KPM juara III tingkat 
provinsi yang diadakan rutin oleh 
DPMD Provinsi Jatim. 

“Kesannya tidak bisa 
membayangkan, luar biasa terharu 
dan berterima kasih kepada 
DPMD provinsi yang sudah 
menyembadani KPM terutama 
kepada Desa Temuireng, Bapak 
Camat Dawar Blandong,” ujarnya.

Sri selalu berharap untuk 
pemberdayaan masyarakat harus 
tetap kreatif membangun desa 
yang berinovasi. Sri juga ingin 
bisa memajukan desanya agar 

bisa maju dalam segala bidang. 
Meski tantangan-tantangan 
yang dihadapinya, terus pantang 
mundur, begitu anggapan Sri.

Ke depannya, Sri juga berharap 
inovasi desanya bisa lebih maju. 
Impiannya sederhana, SDM 
yang ada perlu dibina agar dapat 
melakukan kegiatan yang positif 
dan produktif. Karena baginya, jika 
SDM diperhatikan secara khusus, 
maka keinginan untuk maju tentu 
akan menumbuhkan kemajuan 
yang nyata dan terlihat. Khususnya 
di desanya, Sri ingin meningkatkan 
pengabdian di desanya baik 
dari membangun desa, juga 
membangun manusianya. (ara)

Sri Asih foto bersama Kepala Dinas PMD Prov, Jatim, Ir. Moh. Yasin, M. Si, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan 
Masyarakat, Dra. Roesmiati, MM setelah menerima hadiah sebagai pemenang III KPM.
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TeknologiTepatGuna

Tinggal di kawasan perkotaan 
bukan menjadi alasan untuk tidak 
mencintai pekerjaan berkebun. 
Berangkat dari sinilah, Maria 
Angela Kartika mencoba menarik 
minat masyarakat perkotaan untuk 
berkebun dengan cara hidroponik 
anti repot.

Mesin Otomasi Sistem 
Hidroponik NFT ini merupakan 
mesin yang cocok digunakan 
di kawasan perkotaan. Berbasis 
hidproponik, mesin ini mampu 
menyeimbangkan kadar nutrisi 
yang dibutuhkan tanaman dengan 
cara mengatur alat menggunakan 
sensor TDS (Total Dissolved Solid) 
sehingga dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan tanaman.

“Belum pernah ada alat untuk 
mengendalikan sistem hidroponik 
yang otomatis menutrisi 
sayuran yang ditanam, sekaligus 
mengendalikan kadar nutrisi dalam 
air yang dipergunakan sesuai 
kebutuhan yang ditetapkan,” kata 
Andrew Joewono ST., MT., dosen 
pembimbing Maria Angela.

Awalnya Maria ingin 
menciptakan suatu alat yang bisa 
dimanfaatkan oleh orang tuanya 
saat pensiun nanti.

“Kalau sistemnya otomatis 
begini, kan lebih merdeka dari 
kerepotan bertani hidroponik yang 
pada umumnya,” tutur mahasiswa 
dari Fakultas Teknik Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 

ini.
Keunikan lain dari alat ini 

adalah dapat memanfaatkan 
beberapa barang bekas untuk 
membangun sistem tersebut. 
Tandon air yang dipergunakan 
adalah gentong plastik bekas 
bahan kue. Selain itu rangka besi 
penunjang alat hidroponiknya 
didapatkan dari beberapa tempat 
loak. Sebagai rangka ‘meja’ 
tanaman hidroponik sayuran 
berdaun yang ia tanam, disulap 
menggunakan beberapa batangan 
galvalum yang dirakit sendiri. 

Setelah melalui proses coba-
salah berulang kali selama enam 
bulan, akhirnya jadilah serangkaian 
alat berdimensi panjang tiga meter 

Sistem Otomasi Hidroponik NFT 
Mudahkan Berkebun Hidroponik

Angela Kartika menanam tanaman segar menggunakan Mesin Otomasi Sistem Hidroponik NFT ciptaannya.
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kali lebar satu meter dengan tinggi 
dua meter. Alat tersebut ditunjang 
dengan sebuah ‘menara’ yang 
mengusung dua buah tandon air 
dengan sistem pemberi nutrisi di 
bagian tengahnya.

Selain demi orangtuanya, ide 

Angela ternyata juga bermula 
dari keprihatinan atas kurangnya 
lahan yang dapat digunakan untuk 
bercocok tanam di Surabaya. 
Berdasarkan sistem berlahan 
menggunakan hidroponik, 
kelebihan dari mesin inovasinya 

adalah mampu diaplikasikan 
dengan lahan terbatas dan juga 
lebih hemat biaya listrik karena ada 
periode pompa. 

Ia berhasil memodifikasi 
sistem aliran air menggunakan 
dua tandon, dari bawah dipompa 
ke atas, sehingga ketika tandon 
atas sudah penuh secara otomatis 
pompa akan mati dan sistem dapat 
bekerja tanpa menarik daya listrik.

“Kira-kira yang dihemat dalam 
konsumsi daya adalah 37,77 Kwh 
atau bila dirupiahkan dengan 
asumsi batas daya 1300VA kurang 
lebih adalah Rp 55.000,” terangnya. 

Teknologi tepat guna yang 
dirakitnya mendapat respon 
yang positif. Inovasinya sempat 
mendapat gelar juara 3 dalam Lomba 
Pengolahan Hasil Perikanan dan 
Teknologi Tepat Guna yang diadakan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 
tahun 2017 silam. (*)
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Kembali ke kampung halaman, 
seperti ini yang dilakukan Yayuk 
Sri Rahayu,  untuk merawat 
sawah warisan keluarganya. Pada 
tahun 2005, Yayuk memutuskan 
menetap di desa kelahirannya di 
Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. 
Nganjuk, setelah puluhan tahun 
pergi meninggalkan desanya. 
Kembali ke desa tidak membuat 
Yayuk diam saja sebagai ibu dan 
istri. Ia ikut membantu usaha 
keluarganya di bidang pertanian.

Berlatar belakang dari keluarga 
petani. Kakek dari ibunya adalah 
petani tulen yang berhasil 
menyekolahkan sembilan anaknya 
dari hasilnya bertani. Tapi setelah 
itu anak-anaknya, meskipun 
punya sawah, tapi hanya sebagai 
sampingan saja. Semasa Yayuk kecil 
sampai kembali lagi ke Nganjuk, 
pemandangan petani-petani di 
desanya masih tetap orang itu-itu 
saja. Usia mereka sudah mulai 
tua. Dari 12 petani yang bermitra 
dengannya, usianya juga rata-rata 
45-50 tahun. Hanya ada 1 orang 
saja yang berusia 30 tahun.

Sejak kecil, Yayuk tidak pernah 
terjun secara langsung ke sawah 
meski sudah punya sawah. Sejak 
itulah, Yayuk dan suaminya 
memulai dari nol tentang teknik 
mengolah sawah dan pertanian 
supaya bisa menghasilkan secara 
optimal, tapi tidak merusak 
lingkungan.

Menjadi petani di desanya 
memang menjadi pilihan terakhir 
jika sudah tidak laku kerja di 
tempat lain. Karena memang dari 
segi ekonomi, jika hanya menanam 
monokultur, misalnya padi 
saja, tidak akan bisa mencukupi 
kebutuhan keluarga. Rata-rata 

lahan yang digarap di Desa Putren 
sekitar 0,25 hektar.

“Jika ditanami padi dalam satu 
musim tanam tiga bulan mereka 
cuma bisa menghasilkan kurang Rp 
3,5 juta. Dipotong biaya produksi, 
satu bulan pendapatan mereka 
kurang lebih hanya 1 jutaan. 
Menanam bawang merah memang 
lebih menghasilkan. Akan tetapi 
petani juga harus siap dengan 
biaya produksi yang tinggi dan 
juga turun-naik harga yang tidak 
terkendali ketika panen raya. Akan 
lebih parah, jika mereka tidak 
punya lahan sendiri dan harus 
menyewa lahan untuk produksi,” 
tutur wanita yang sempat bekerja 
menjadi quality konsultan untuk 
Estee Lauder Asia Pasific Ltd. 

Jadi sudah jelas bahwa menjadi 
petani itu memang karena terpaksa 

lantaran tidak ada pekerjaan 
lain. “Setelah saya banyak belajar 
dan praktek, trial dan eror juga, 
ternyata saya baru tahu kalau kakek 
sudah menerapkan pertanian 
terpadu yang berkelanjutan,” 
ujarnya.

Yayuk mengakui, ide yang 
dilakukannya berasal dari sang 
kakek. Dari sosok inspirasi 
itulah Yayuk mulai menekuni 
bidang pertanian. Kakeknya 
sudah menerapkan teknik 
menggabungkan antara pertanian 
dengan peternakan serta mengelola 
sumber daya dan kearifan alam 
yang ada di desa. Dari situlah 
muncul ide Yayuk dan suaminya 
untuk mulai mengonsep pertanian 
zero waste farming dengan 
memanfaatkan limbah pertanian 
menjadi hal yang bermanfaat. Ia 

Yayuk Sri Rahayu, Petani Milenial 

Konsepkan Pertanian 
Terintegrasi
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melakukan sistem 4F, yaitu food, 
feed, fuel, fertilizer dan eco-
fashion.

Sejauh ini ia telah mengolah 
produk dari 5F. Food - makanan 
pokok, berupa produk beras sehat 
dengan merk Sri Sadono. Feed 
- hasil limbah pertanian seperti 
jerami dan tinten palawija atau 

jagung yang diolah menjadi pakan 
ternak.

“Bekatul yang halus kita olah 
untuk campuran membuat kue, 
sedangkan yang kasar kita buat 
untuk pakan sapi. Kotoran sapi 
kita olah menjadi biogas menjadi 
bahan bakar penganti elpiji dan 
penerangan. Sedangkan limbah 

biogas yang berupa bioslury, kita 
bawa kembali ke sawah untuk 
dijadikan sebagai pupuk organik 
dan juga pertisida tanaman,” tutur 
Yayuk.

Dan inovasi terbarunya, yaitu 
membuat eco-fashion dengan eco 
print dan batik eco print serta 
warna alam, sebagai tambahan 
keterampilan ibu-ibu petani. Berkat 
ide integrasi antara pertanian dan 
peternakan, berhasil membawanya 
dalam prestasi yang gemilang. Ia 
menjadi juara 1 UMKM Award 
Kabupaten Nganjuk, kategori 
wirausaha wanita pada tahun 
2014. Menjadi juara 3 Wirausaha 
Wanita oleh Majalah Femina tahun 
2015. Juara 3 KIM Ba korwil Jawa 
Timur tahun 2016. Juara 1 UKM 
prestasi Jawa Timur kategori Go 
Green yang diselenggarakan Dinas 
Koperasi dan UMKM Jatim pada 
tahun 2019.

Ke depannya, Yayuk ingin 
mengembangkan eco-fashion 
dengan batik eco print dan warna 
alam serta kerajinan berbahan 
dasar material alam, karena bisa 
lebih banyak menyerap tenaga 
kerja ibu-ibu petani di sekitar. 
Memperluas pasar utk eco fashion 
untuk nasional dan internasional. 
Mengembangkan edu farm dan 
meningkatkan kapasitas P4S 
sehingga lebih banyak yang 
berkunjung dan belajar di tempat 
kami.

“Karena pada dasarnya 
petani di desa itu sudah banyak 
pengalaman dan pintar, yang kita 
lakukan adalah mencoba sendiri, 
memberi contoh supaya mereka 
mau berubah pola pikirnya dan 
mencoba hal-hal baru seperti yang 
kita lakukan,” katanya.(ara)Yayuk mengisi materi tentang pengenalan biogas dari kotoran ternak dan 

membuat eco print pada anak-anak SD
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DharmaWanita

Mengakhiri bulan Oktober, 
Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) DPMD Prov. Jatim 
menyelenggarakan pertemuan 
rutin “Pelatihan Praktek Kerajinan 
Menghias Besek dan Ceramah 
Reproduksi Wanita & Pap Smear” 
(30/10/19). 

Bertempat di ruang Amarta 
gedung DPMD Provinsi Jawa 
Timur, acara ini dihadiri oleh ibu-
ibu pengurus dan anggota DWP 
DPMD. 

Berbicara mengenai besek, 
akhir-akhir ini mendapatkan 
perhatian dari berbagai pihak. 
Seperti Khofifah Indar Parawansa 
– Gubernur Jawa Timur yang 
menginisiasi warga Jawa Timur 
untuk bersama mengurangi 
penggunaan plastik, salah satunya 
dengan besek sebagai pembungkus 
makanan, wadah dan lain 

sebagainya.
Beberapa kesempatan acara di 

Jawa Timur juga telah menerapkan 
penggunaan besek, diantaranya 
saat Hari Raya Idul Adha 1440 
H. Di Masjid Nasional Al Akbar, 
pembagian daging kurban dikemas 
menggunakan besek. Selain itu, 
saat Perayaan Hari Jadi Ke-74 
Provinsi Jawa Timur, pembagian 
makanan gratis untuk masyarakat 
juga disajikan menggunakan piring 
besek.  

Pelatihan Pembuatan Besek ala 
DWP DPMD Jatim

Ketua Tim PKK Dinas PMD Prov. Jatim bersama anggota inti memamerkan hasil 
pelatihan membuat besek (30/10).
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Dalam rangka menjaga 
lingkungan dengan meminimalisir 
penggunaan plastik, besek menjadi 
salah satu sasaran tepat. Selain 
ramah lingkungan, besek yang 
terbuat dari bambu ini juga masih 
mudah ditemukan di pasar-pasar 
daerah Surabaya. Dengan harga 
yang relatif murah, yakni mulai 
dari Rp 2.000,-. Di samping itu 
juga membantu peningkatan 
omset para pelaku UKM produksi 
besek.    

Oleh karena itu, DWP 
DPMD Prov. Jatim turut 
mendukung program Pemerintah 
Prov. Jatim dengan mengadakan 
kegiatan menghias besek. Nuryani 
Muhammad Yasin – Kepala 
Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
turut membuka acara ini. “Besek 
yang dihias ini nantinya akan 
menjadi wadah makanan dalam 
acara HUT Dharma Wanita 
Persatuan DPMD yang jatuh pada 
bulan Desember,” paparnya. 

Pelatihan ini dipandu oleh 
Winarti – salah seorang anggota 
DWP DPMD Prov Jatim. Bahan 

dasar yang digunakan yakni 
besek, lilin tembak, gunting, 
bunga hias, manik-manik dan 
hiasan lain sebagainya.  

Mulanya, manik-manik, 
bunga hias, dedaunan, dan 
perintilan lainnya yang akan 
gunakan sebagai bahan motif ini 
ditetesi menggunakan lilin yang 
masih panas. Perekat lain yang 
bisa digunakan sebagai alternatif 
pengganti yakni lem tembak. 

Di sela-sela memberikan 
arahan menghias besek, Winarti 
sedikit membagi ceritanya 
kepada teman-teman DWP. 
“Berawal dari melihat besek 

yang tampilannya itu-itu saja, 
saya akhirnya iseng 
menghias besek agar 
terlihat cantik dan 
menarik. Akhirnya 
keterusan menjadi 
hobi” imbuhnya. 

Dari pelatihan 
menghias besek ini, 
ibu-ibu DWP juga 
diajarkan untuk 
melatih kreativitas 
dan ketelatenannya. 

Tidak hanya sekadar menghias 
dan menempel. Keselarasan motif 
dalam menghias besek, serta 
kerapian dalam menempelnya juga 
perlu diperhatikan. 

Selain pelatihan besek, 
turut mendatangkan Dr. Tyas 
dari Rumah Sakit Onkologi 
Surabaya sebagai pembicara 
mengenai Kanker Serviks dan 
Pencegahannya. Menurut data 
WHO tahun 2012, kanker 
serviks menjadi kanker nomor 2 
yang sering dialami oleh wanita 
Indonesia. 

“Pemeriksaan pap smear 
dilakukan untuk deteksi dini 
kanker serviks. Mengingat akan 
jauh lebih bisa penanganannya 
daripada kanker sudah lama 
tumbuh dan baru diketahui,” 
imbuhnya.

Tyas juga memaparkan 
mengenai gejala, penyebab dan 
panangulangan kanker serviks. 
Serta bahaya HPV, fungsi pap smer 
hingga seputar reproduksi wanita.  

Dalam kegiatan ini juga 
terdapat barisan stand yang berjejer 
di luar ruangan, memamerkan 
aneka produk makanan, minuman, 
pakaian dan lain sebaginya dari 
berbagai pelaku usaha Surabaya 
dan Sidoarjo.(*)

Dr. Tyas dari Rumah Sakit Onkologi 
Surabaya mengisi materi tentang kanker 
serviks dan pencegahannya.
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TipsSehat

Akhir tahun hingga awal bulan 
ditahun baru, iklim di Indonesia 
biasanya terasa dingin disebabkan 
hujan yang terus menerus 
mengguyur dari pagi hingga 
malam. Cuaca dingin karena hujan 
biasanya mudah mengembangkan 
penyakit, sudah saatnya Anda 
menerapkan tips musim hujan agar 
terhindar dari penyakit.

Pergantian musim kemarau 
ke musim penghujan ini biasanya 
membuat tubuh lebih rentan 
terhadap gangguan kesehatan, 
hal ini disebabkan karena tubuh 
dipaksa beradaptasi dengan suhu 
dan kelembapan udara yang 
berbeda dari sebelumnya.

TIPS MENJAGA KESEHATAN DI 
MUSIM HUJAN

Meski memang untuk beberapa 
orang, kehujanan beberapa kali 
tidak berpengaruh pada tubuh 
mereka, namun ada pula sebagian 
orang yang hanya sekali terkena 
hujan, langsung terkena demam 
esok harinya. Nah, agar tetap sehat, 
yuk ikuti tips musim hujan berikut 
ini:

1. SELALU MEMBAWA PAYUNG 
ATAU JAS HUJAN

Tips musim hujan yang pertama 
adalah membawa payung atau jas 
hujan. Kedua benda ini penting 
sekali dibawa ke mana pun Anda 
pergi apalagi saat musim hujan. 
Meski pagi hari matahari nampak 

sangat cerah, Anda tidak akan 
tahu cuaca sore hari. Bisa jadi 
Anda terjebak hujan hingga malam 
karena menganggap tidak akan 
turun hujan hari itu.

2. KONSUMSI MAKANAN 
SEHAT

Saat musim hujan, suhu jadi 
lebih rendah dan tubuh juga 
memerlukan banyak kalori untuk 
menghangatkan tubuh. Selain itu, 
tubuh juga perlu banyak asupan 
nutrisi untuk mencegah terserang 
penyakit. Jadi, terapkanlah tips 
musim hujan ini dengan perbanyak 
makan makanan kaya vitamin 
C dan antioksidan karena dapat 
menguatkan imun tubuh.

3. CUCI TANGAN DENGAN 
SABUN

Tips kesehatan musim hujan 
yang satu ini tak kalah penting. 
Anda mungkin memiliki kebiasaan 
buruk tidak mencuci tangan saat 
ingin melakukan apa pun, dan hal 
inilah yang harus diubah. Tangan 
adalah tempat yang sangat baik 
menjadi sarang virus dan bakteri, 
bisa saja Anda terserang flu karena 
tidak menjaga kebersihan tangan. 
Jika tidak sempat cuci tangan, bawa 
hand sanitizer ke mana pun.

4. MINUM AIR BERSIH DAN 
SESEKALI TEH HERBAL

Banyak minum air putih juga 

membantu detoks tubuh dari racun 
dan menjaga kekebalan tubuh 
terhadap penyakit. Tidak hanya 
itu, tips kesehatan musim hujan ini 
penting untuk memastikan bahwa 
air yang Anda minum bersih dan 
matang. Minum teh herbal juga 
baik baik sekali untuk menguatkan 
dan menghangatkan tubuh, apalagi 
diminum setela kehujanan.

5. JAGA KEBERSIHAN 
LINGKUNGAN

Musim hujan membuat badan 
anda rawan sekali terhadap segala 
macam penyakit. Jika hujan sangat 
deras, biasanya akan membawa 
sampah dari berbagai tempat 
dan terkadang mengendap di 
halaman rumah, ini bisa membawa 
penyakit. Jadi, sangat penting 
untuk menjalani tips menjaga 
kesehatan di musim hujan 
dengan membersihkan rumah 
dan lingkungan sekitar untuk 
mencegah penyakit bersarang.

6. ASUPAN VITAMIN C
Tingkatkan asupan Vitamin 

C dalam suplemen dan bahkan 
bentuk alami untuk mencegah 
virus flu bisa menjadi tips musim 
hujan yang sangat musah. 
Mendapatkan vitamin C yang baik 
seperti jeruk, gojiberry, ceri, kiwi, 
dan bawang putih dikenal sebagai 
obat yang umum untuk mengatasi 
flu dan meningkatkan kekebalan 
tubuh. Mengonsumsi buah kering 

15 Tips Musim Hujan untuk Jaga 
Kesehatan Tubuh
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alami dengan kandungan Vitamin 
C juga membantu mengobati 
banyak masalah kesehatan umum 
seperti diabetes, demam, tekanan 
darah tinggi, dan masalah mata 
terkait usia. Makanan tersebut 
dapat dimakan setelah dimasak, 
mentah, atau bahkan dikeringkan 
dan biasa digunakan dalam 
smoothie, teh herbal, obat-obatan, 
dan jus.

7. MANDI SETELAH 
KEHUJANAN

Mungkin tips menjaga 
kesehatan di musim hujan ini 
terdengar konyol tetapi mandi 
setelah kehujanan dapat membantu 
mengusir banyak infeksi. Saat 
mandi, tambahkan beberapa tetes 
Dettol atau Savlon ke dalam bak air 
untuk menghilangkan kuman.

8. HINDARI MAKAN DI LUAR
Tips musim hujan ini memang 

agak sulit bagi Anda yang suka 
makan di pinggir jalan. Mulai 
sekarang cobalah menghindari 
makan makanan di pinggir 
jalan, terutama saat musim 
hujan. Bahkan, Anda harus 
menambahkan lebih banyak 
makanan bergizi dalam menu 
makan Anda untuk menghindari 
kontaminasi. Selain itu, makan 
makanan yang dimasak di rumah 
dalam keadaan masih panas sangat 
dianjurkan selama musim hujan 
untuk mencegah batuk, pilek atau 
penyakit lainnya.

9. HINDARI DINDING BASAH
Mungkin Anda baru 

mendengar tips musim hujan 
ini. Perlu Anda ketahui, dinding 
basah adalah tempat berkembang 

biaknya jamur yang menyebabkan 
banyak alergi dan juga memicu 
asma. Oleh karena itu hindari 
mendekati dinding yang basah 
atau menyingkirkannya jika Anda 
memilikinya di rumah.

10. PENOLAK SERANGGA
Sementara tips kesehatan 

musim hujan yang satu ini sudah 
sering Anda dengar, bukan? Jumlah 
nyamuk dan serangga biasanya 
akan meningkat saat musim hujan. 
Untuk mencegah gigitan nyamuk 
dan tetap aman dari gigitan 
serangga lainnya, disarankan untuk 
menggunakan penolak serangga 
ringan. Manfaatkan kelambu untuk 
mencegah malaria yang merupakan 
penyakit paling umum selama 
musim hujan. Juga jauhi air yang 
tergenang yang dikenal sebagai 
tempat berkembang biaknya 
nyamuk.

11. GUNAKAN PAKAIAN 
HANGAT

Saat dingin karena hujan, 
kenakanlah pakaian hangat atau 
pakaian tebal untuk menjaga tubuh 
tetap hangat dan mencegah tubuh 
kedinginan. Menerapkan tips 
musim hujan ini juga penting jika 
Anda ke luar rumah.

12. HINDARI MENYENTUH 
WAJAH ANDA

Menyentuh mata dan wajah 
Anda ternyata akan meningkatkan 
risiko infeksi, karena tangan Anda 
mungkin telah terkontaminasi 
oleh bakteri atau virus saat musim 
hujan. Jadi, usahakan untuk tidak 
menyentuh wajah, sekalipun bagia 
wajah sedang gatal. Bila ingin 
menyentuh wajah, cucilah tangan 

hingga bersih terlebih dahulu.

13. KONSUMSI MAKANAN 
BERSERAT TINGGI

Makanan berserat tinggi juga 
dapat membantu mendapatkan 
sistem kekebalan tubuh yang 
lebih kuat dan melindungi tubuh 
dari infeksi flu dan pencernaan. 
Konsumsilah makanan yang 
mengandung serat tinggi seperti 
alpukat, apel, pisang, pir, wortel, 
brokoli, bayam dan makanan 
berserat tinggi lainnya.

14. KENAKAN ALAS KAKI 
DENGAN BAIK

Cacing dan jamur dapat masuk 
ke tubuh melalui kaki, jadi selalu 
pakai alas kaki dengan benar saat 
keluar rumah. Pastikan juga kaki 
Anda selalu dalam keadaan bersih 
dan menggunakan sepeti atau 
sandal yang bersih. Tips kesehatan 
musim hujan yang perlu Anda 
perhatikan adalah jika sepatu basah 
karena kehujanan, selalu siapkan 
sandal di kantor. Pakailah sandal 
jika keluar rumah di saat hujan.

15. TUTUP MULUT ANDA SAAT 
BERSIN

Jika disekitar Anda banyak 
orang atau sedang di kantor, tutupi 
mulut dan hidung Anda dengan 
kertas tisu, sapu tangan, atau 
bagian dari pakaian Anda saat 
bersin atau batuk. Tips menjaga 
kesehatan di musim hujan ini dapat 
mengurangi penyebaran virus atau 
bakteri.

Itulah tips menjaga kesehatan 
di musim hujan yang bisa Anda 
terapkan dengan mudah. Selamat 
mencoba. (sumber: doktersehat.
com)
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Resep

Terkadang, ibu rumah tangga yang ingin 
mengadakan momen spesial sederhana dirumah 
bingung untuk menyajikan menu kudapan. Jika bosan 
dengan memasak sayur, memasak seafood berjenis 
cumi sangat disarankan bagi para ibu rumah tangga. 
Cumi sebenarnya mudah diolah, dan akan sangat puas 
jika dimasak dari dapur masing-masing karena bisa 
membuat sebanyak yang diinginkan. Bagaimana cara 
memasaknya? Simak artikel berikut, ya!

BAHAN DAN BUMBU:
Bahan :
g	1 kg cumi segar ukuran sedang (sesuai selera)
g	2 buah jeruk nipis
g	2 batang daun bawang
g	1 bungkus saus tiram
g	Air secukupnya
g	Kecap manis secukupnya
g	Minyak goreng atau margarin secukupnya
Bumbu halus :
g	9 siung bawang merah
g	5 siung bawang putih
g	1 buah bawang bombay
g	1 buah paprika merah (opsional)

g	5 cm jahe digeprek
g	5 lembar daun jeruk
g	2 sendok makan asam jawa
g	1 sendok makan tepung maizena
g	Penyedap rasa secukupnya
g	9 buah cabe rawit (untuk penyajian 
yang suka pedas)
g	5 buah cabe merah (untuk penyajian 
yang suka pedas)
g	Garam dan gula pasir secukupnya

CARA MEMASAK:
g	Siapkan cumi kemudian buang 
kantung tinta hitamnya dan cuci sampai 
bersih Lalu tiriskan.
g	Siapkan semua bahan bumbu lalu 
haluskan menggunakan cobek agar lebih 

sedap.
g	Siapkan margarin atau minyak goreng secukupnya 

lalu panaskan.
g	Jika sudah tumis bumbu sampai mengeluarkan bau 

yang harum.
g	Masukkan cumi bersama dengan saus tiram dan 

kecap manis jangan lupa juga tambahkan asam jawa 
secukupnya.

g	Kemudian masukkan adonan Tepung maizena yang 
sudah dicampur dengan air dan garam.

g	Masak dengan api yang kecil agar bumbu lebih 
meresap ke dalam cumi.

g	Selesai cumi asam manis siap dihidangkan.

TIPS PENYAJIAN
g	Siapkan piring kemudian taruh cumi asam manis 

yang sudah matang diatasnya.
g	Makan cumi asam manis dengan satu piring nasi 

hangat dan satu gelas es jeruk atau es teh.
g	Makan menghadap ke pantai atau ke pemandangan 

yang indah bersama orang keluarga tercinta
Selamat mencoba!

Cumi Asam Manis Ala 
Rumahan
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