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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

Surat Redaksi
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Bergantung pada IT
Demonstrasi di Mesir yang terus berlangsung pada akhir Janu-

ari 2011, yang disertai dengan kepulangan WNI di Mesir, menyita 
perhatian masyarakat, tak terkecuali masyarakat Indonesia, terle-
bih bagi yang punya anggota keluarga yang tinggal di Mesir (entah 
kuliah entah bekerja). Dari hari ke hari, bahkan jam per jam, atau 
bahkan menit per menit, mereka mengikuti informasi tersebut. Se-
lain dari TV, masyarakat mengikuti pemberitaan dari media online, 
yang memungkinkan mengup-date berita dengan cepat dari menit 
ke menit.

Ini berarti masyarakat tidak bisa lagi dipisahkan dengan per-
kembangan informasi teknologi (IT). Kebutuhan atas informasi sudah 
menjadi bagian dari kehidupan. Bahkan dengan HP (jika mengakses 
melalui komputer atau laptop agak ribet) orang bisa mengakses me-
dia online. Tinggal memainkan ibu jari, informasi apapun bisa diikuti. 
Dunia ibarat dalam genggaman tangan.

Pembaca, penggunaan IT berkembang dengan cepat, 
sejak PC (tahun 
70-an) dalam 
segala bidang 
ke    hidupan. Dari 
sini        bisa di  -
ka     takan bahwa 
terdapat perge-
seran antara hu-
bungan manusia 
dengan teknologi, 
yaitu manusia 
(tentunya manusia 
modern) menjadi 
bergantung pada 
tekno  logi. Melalui 
teknologi manusia 
da   pat melakukan 
segala aktivitas-
nya dengan mu-
dah dan cepat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi kemudian mem-
pengaruhi rancangan sistem yang harus dapat membantu manusia 
dalam melakukan aktivitasnya. Sistem harus sesuai dengan kebutu-
han manusia dan dirancang berorientasi kepada manusia sebagai 
pemakai. Hemat kata, keberadaan IT sangat membantu manusia 
sebagai individu, namun juga menjalankan tugas-tugas kepemerin-
tahan. Kalau ada yang mudah, kenapa mempersulit diri?

Itu sebabnya pembangunan aplikasi sistem informasi berbasis 
web yang tak lama lagi diluncurkan Bapemas Provinsi Jawa Timur 
harus disambut dengan senang hati.(*)

GDGD



Namun jumlah SKPD 
yang banyak dan 
pengelolaan data 
yang masih terpisah 

mengakibatkan distorsi infor-
masi pada hierarki Pemerin-
tahan Provinsi Jawa Timur. 
Padahal untuk mewujudkan 
pelayanan prima dalam suatu 
pemerintahan diperlukan data 
yang akurat dan informasi yang 
telah terintegrasi dari masing-
masing SKPD.

Demikian pula dengan Ba-
dan Pemberdayaan Masyara-
kat Jawa Timur, memiliki bany-
ak fungsi. Sebagai salah satu 

SKPD yang merupakan bagian 
dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, Bapemas mengemban 
fungsi menghimpun data dan 
menyiapkan bahan koordinasi 
penyusunan program; melaks-
anakan pengolahan data; 
melaksanakan perencanaan 
program; menyiapkan bahan 
penataan kelembagaan, keta-
talaksanaan, dan perundang-
undangan; menghimpun data 
dan menyiapkan bahan peny-
usunan program anggaran; dan 
melaksanakan monitoring dan 
evaluasi.

Selain itu Bapemas juga 

mengemban fungsi melaks-
anakan koordinasi dan fasili-
tasi penataan pengembangan 
kelembagaan masyarakat dan 
pelatihan peningkatan sumber 
daya manusia; melaksanakan 
pembinaan dan supervisi, moni-
toring, evaluasi dan pelaporan 
pengembangan kelembagaan 
dan pelatihan peningkatan sum-
ber daya manusia; meningkat-
kan kerjasama pengembangan 
kelembagaan dan pelatihan 
peningkatan sumber daya ma-
nusia dan penanggulangan ke-
miskinan, pemberdayaan kese-
jahteraan keluarga.

Laporan UtamaGDGD
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Bapemas Jatim Launching Bapemas Jatim Launching 
Sistem dan Jaringan Informasi  Sistem dan Jaringan Informasi  

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai sekitar 60 Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. 

Setiap SKPD menghasilkan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
masing-masing. Kemudian informasi tersebut didiolah oleh  ke Pemerintah Pro-

vinsi Jawa Timur dan menjadi salah satu dasar pembuatan keputusan. 

Untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
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Di samping itu juga melaks-
anakan koordinasi, fasilitasi 
pembinaan, supervisi, monito-
ring, evaluasi dan pelaporan 
ke    giatan pengembangan pro-
fil desa/kelurahan dan sistem 
management pembangunan 
par       tisipatif; merencanakan, 
me    lak   sanakan, dan mengkoor-
dinasikan peng-
embangan usa  ha 
ekonomi masyara-
kat, pe   ngem  bangan 
lembaga keuangan 
desa; merencanakan, 
me laksanakan, dan 
mengkoordinasikan 
supervisi dan fasilitasi 
dalam rangka pening-
katan masyarakat ser-
ta pemberdayaan adat 
dan pengembangan 
kehidupan sosial bu-
daya masy-
arakat dan 
merencana-
kan, melaks-
anakan, dan 
m e n g k o o r -
d i n a s i k a n 
p e n e t a p a n 
pedoman tek- n i s 
penyelengga- raan 
pemberdaya- a n 
m a s y a r a k a t 
dalam peng-
elolaan sumber 
daya alam dan teknologi tepat 
guna.

Dalam rangka memenuhi tun-
tutan di atas, maka Bapemas 
Provinsi Jawa Timur menyiap-
kan mekanisme pengintegra-
sian informasi melalui sistim 
informasi profil dan potensi 
masyarakat Jawa Timur yang 
terintegrasi dan komprehensif 
agar informasi yang masih ter-
sebar bisa ditempatkan pada 
pusat data yang sama. Landa-

san kegiatan ini adalah Peratu-
ran Gubernur (Pergub) Nomor 
104 Tahun 2008 tentang Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini mengandung 
maksud perancangan sistem 
yang dapat menampung data 
secara terpusat dari setiap Unit 

Pelaks-
ana Teknis Bapemas 

Provinsi Jawa Timur yang ter-
sebar di berbagai kota hingga 
pedesaan, sehingga informasi 
yang dihasilkan dari pengola-
han data dapat dimanfaatkan 
oleh pihak yang berkepenting-
an.

Kegiatan ini dilaksanakan un-
tuk mencapai tujuan, pertama, 
tersedianya sistem informasi 
yang mengakomodasi Peratu-
ran Gubernur (Pergub) Nomor 
104 Tahun 2008 tentang Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Pro  -
vinsi Jawa Timur. Kedua, dari 
rancangan sistim informasi ini 
diharapkan dapat dibangun 
s ebuah sistem yang berfungsi 
untuk mengolah informasi dari 
masing-masing Unit Pelaksana 
Teknis di masing-masing kota/
kabupaten maupun dari lemba-
ga terkait lainnya, sehingga da-
pat memudahkan pelaksanaan 
monitoring, evaluasi, dan pem-
buatan keputusan yang tepat 
bagi pihak-pihak yang berke-
pentingan.

Manfaat yang diharapkan 
dari hasil pekerjaan ini yaitu per-
baikan atas grand desain data-

base yang sudah dibuat pada 
m a s a 
s e b e -
lumnya 
d a n 
mampu 
m e n s t -
a n d a r i -
sasi data 
dari se-
tiap Unit 
P e l a k s -
ana Tek-
nis, un-

tuk diolah 
m e n j a d i 

i n f o r - masi bagi 
pihak yang berkepentingan.

Manfaat lain yaitu menghe-
mat banyak alokasi waktu da-
lam pembangunan grand desain 
database ini menjadi perangkat 
lunak, karena informasi dari do-
kumen SKPL dan DPPL dapat 
dikontruksikan langsung men-
jadi sebuah perangkat lunak.

Pembangunan Aplikasi Sis-
tim Informasi ini berbasis web 
dengan Database mengguna-
kan RDBMS Oracle 10g ke 
atas.(*)
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Aplikasi SIMODE (Sistem 
Monografi  Desa) ini ter-
diri dari portal dengan 3 
(tiga) modul aplikasi di 

dalamnya. Portal ini digunakan 
untuk mempublikasikan segala hal 
tentang Bapemas pada pihak luar. 
Tampilan utama portal seperti ter-
dapat pada gambar di bawah ini.

Dari Simode 
hingga Sidprotan  

Apa saja aplikasi Sistem 
dan Jaringan Informasi 

Pemberdayaan Masyara-
kat dan Penanggulangan 

Kemiskinan yang diluncur-
kan Bapemas Provinsi Jawa 

Timur? 

1.SIPEMAS
SIPEMAS adalah singkatan 

dari Sistem Informasi Pember-
dayaan Masyarakat. Apilkasi ini 
dikhususkan untuk menganalisa 
kemiskinan Rumah Tangga Sa-
saran (RTS) sekaligus memberi-
kan program treatment yang tepat 
pada kepala keluarga yang tepat. 
Tampilan awal aplikasi SIPEMAS 
berikut menu utama seperti ter-
lihat seperti di bawah ini.

            

Gambar 1. Menu Utama
 Tampilan menu dari 3 aplikasi seperti terdapat pada gambar di 

bawah ini.

Gambar 2. Menu Pilihan Aplikasi
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Gambar 4. Tampilan Awal 
Aplikasi SIDPROTAN

 

SIPODE 1
SIPODE 1 adalah Sistem Informasi Potensi 

Desa. Aplikasi ini dikhususkan untuk mengetahui 
potensi Sumber Daya Alam, sumber daya manusia, 
potensi kelembagaan, maupun potensi sarana dan 
prasarana dari sebuah desa, apakah berpotensi 
tinggi, sedang, atau rendah. 

SIPODE 2
SIPODE 2 adalah Sistem 

Informasi Potensi Desa juga, 
yang secara sekilas ham-
pir sama dengan SIPODE 1, 
namun aplikasi ini dikhusus-
kan untuk mengetahui status 
perkembangan suatu desa 
terkait dengan kependudukan. 
(gambar 3)

SIPODE 3
SIPODE 3 ada-

lah Sistem Informasi 
Potensi Desa juga, 
yang secara seki-
las hampir sama 
dengan SIPODE 2, 
namun aplikasi ini 
dikhususkan untuk 
mengetahui per-
kembangan potensi 
suatu desa.

 

3. SIDPROTAN
S I D P R O TA N 

adalah Sistem In-
formasi Pendanaan 
Program. Aplikasi 
ini akan mendoku-
mentasikan pen-
danaan program 

Bapemas dan alokasi program pemberdayaan 
masyarakat beserta sasaran yang dituju. Tampilan 
halaman dari aplikasi SIDPROTAN seperti terdapat 
pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi SIPEMAS
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WartaWarta

Jumat, 13 Januari 2011, 
Pengurus Korps Pegawai 
Republik Indonesia (Korpri) 
Unit Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jatim periode 2010 – 2015  diku-
kuhkan. Pengukuhan dilakukan 
langsung oleh Ketua Dewan Pen-
gurus Korpri Provinsi Jatim yang 
juga Sekretaris Daerah Provinsi 
Jatim, Dr Rasiyo MSi.

Kepala Bapemas Provinsi Ja-
tim selaku Pembina Korpri Unit 
Bapemas Provinsi Jatim, Totok 
Soewarto SH Msi, pada sambu-
tan tertulisnya mengimbau kepa-
da seluruh pejabat dan staf Ba-
pemas Jatim untuk meningkatkan 
profesionalitas dan kinerja dalam 
mendukung program-program 
pemerintah khususnya yang ber-
kaitan dengan tugas Bapemas 

dalam hal pengentasan dan me-
merangi kemiskinan.

Dia juga berpesan agar se-
nantiasa melayani seluruh kom-
ponen bangsa dan masyarakat 
tanpa diskriminatif, berperan aktif 
dalam rangka membangun cit-
ra sebagai abdi masyarakat dan 
mampu mendorong inovasi baru 
pada anggota Korpri.

”Dalam rangka mendukung 
birokrasi yang handal, diperlukan 
peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia yang selalu berinovasi, 
cerdas dan kreatif, serta mening-
katkan rasa kesetiakawanan dan 
kepedulian terhadap lingkungan 
serta jiwa sosial di masyarakat,” 
kata Totok 

Sementara itu Ketua Korpri 
Unit Bapemas, Drs Setyo Hudo-
yo Msi, berharap sebanyak 112 

pegawai di lingkungan Bapemas 
dapat menjadi pegawai yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai profe-
sionalisme, bekerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 
yang diberikan, serta memiliki ke-
mampuan penguasaan dan pe-
nyelesaian permasalahan yang 
berada di bawah tupoksinya. 

Dalam membangun kinerja 
ke depan, pihaknya akan lebih 
mengintensifkan penggunaan 
teknologi informasi kepada selu-
ruh pegawai sebagai instrumen 
pekerjaan khususnya dalam pen-
gelolaan data dan arsip, ”Hal ini 
sangat penting karena setiap ke-
bijakan selalu berdasarkan data, 
sementara data dapat diolah den-
gan baik dengan pendekatan tek-
nologi informasi,” kata Sekretaris 
Bapemas Provinsi Jatim ini.(sal) 

Korpri Unit Bapemas Jatim Periode 2010 – 2015 Dikukuhkan

Diperlukan SDM yang 
Berinovasi, Cerdas dan Kreatif
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Berlandaskan visi dan misi 
tersebut maka pembangunan 
daerah di Jawa Timur difokus-
kan pada upaya untuk mengop-
timalkan kinerja pemerintahan 
melalui pengembangan refor-
masi birokrasi sehingga mampu 
memberikan pelayanan secara 
prima dan efi sien, mengembang-
kan kinerja ekonomi untuk mem-
acu pertumbuhan ekonomi bagi 
kesejahteraan masyarakat serta 
mengoptimalkan kinerja sosial 
dengan kebijakan pemberday-
aan masyarakat untuk mening-
katkan kualitas dan produktivi-
tas sumber daya manusia. 

Dalam konteks ini, pembangu-
nan manusia pada dasarnya 
merupakan upaya untuk meng-
embangkan kemampuan diri 
manusia sebagai sumber daya 
pembangunan yang meng-
andung empat unsur, yakni pro-
duktivitas (productivity), peme-
rataan (equity), kesinambungan 

(sustainability) dan pemberday-
aan (empowerment).

Untuk mendukung program-
program prioritas Provinsi Jawa 
Timur, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat melaksanakan 
Program Penunjang Peng-
embangan Wilayah dan Komuni-
tas yang secara sinergis dan sti-
mulan bersama-sama program 
prioritas untuk mengentaskan 
masyarakat miskin di perdesa-
an maupun perkotaan, wilayah 
pedalaman maupun pesisir dan 
daerah tertinggal  termasuk wi-
layah kepaulauan.

Dalam rangka koordinasi dan 
sinkronisasi terkait perencanaan 
dan pelaksanaan program/kegi-
atan di Jawa Timur, maka secara 
intens pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melalui Bapemas Provinsi 
Jawa Timur melaksanakan rapat 
koordinasi dengan kabupaten/
kota dalam hal ini Badan/Dinas/
Kantor Pemberdayaan Masy-
arakat  Kab/Kota.

Pada Desember 2010 telah 
dilaksanakan rapat koordinasi 
Bapemas Prov. Jatim dengan 
Badan/Dinas/Kantor Pember-
dayaan Masyarakat Kabupaten/
Kota se Jawa Timur di Hotel Or-
chid Jl. Indragiri  Kota Batu yang 
diikuti oleh Kepala Badan/Di-
nas/Kantor Kabupaten/Kota se 
Jawa Timur.

Maksud diselenggarakan 
Rakor tersebut adalah untuk 
menyamakan persepsi dan pe-
mahaman serta konsolidasi an-
tar pemangku kepentingan di 
provinsi dan di kabupaten/kota 
se-Jawa Timur dalam peng-
embangan program/kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di 

Jawa Timur khususnya terkait 
dalam penanggulangan kemisk-
inan. 

Melalui rakor ini diharapkan 
adanya sharing berbagai infor-
masi dalam rangka perencanaan 
dan pelaksanaan program/kegi-
atan pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur, harmonisasi dan 
sinkronisasi berbagai kebijakan, 
program dan kegiatan Pember-
dayaan Masyarakat, khususnya 
yang terkait upaya pengentasan 
kemiskinan sehingga dapat di-
rumuskan kesepahaman terkait 
perencanaan dan pelaksanaan 
program/kegiatan antara pe-
merintah Provinsi dan kabupa-
ten/kota  dalam pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2011.

Pada rakor ini disampaikan 
Progress Pelaksanaan Program/
Pemberdayaan Masyarakat Ta-
hun 2010, Progres Pelaksanaan 
Pendampingan Program/Ke-
giatan Prioritas Bapemas Prov. 
Jatim tahun 2010 dan Peren-
canaan Program/Kegiatan Ba-
dan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2011.  
Dari hasil Diskusi diperoleh 
kesepahaman terhadap usulan 
perencanaan program/kegiatan 
Badan/Dinas/Instansi Pember-
dayaan Masyarakat Kab/Kota 
se Jatim tahun 2011 dengan 
perencanaan program/kegia-
tan Bapemas Prov. Jatim Tahun 
2011. Terhadap usulan kab/kota 
dan perencanaan program/ke-
giatan Bapemas Prov. Jatim 
selanjutnya akan dilaksanakan 
tahapan klarifi kasi dan verifi ka-
si lapangan secara partisipatif 
dalam rangka kesesuaian pro-
gram/kegiatan.(sal)

Rakor Bapemas 2010
Ciptakan Sinkronisasi Kebijakan 

Pengentasan Kemiskinan
RPJMD Jawa Timur Tahun 

2009-2014 menjelas-
kan bahwa visi  dan misi 
pembangunan daerah  

adalah Terwujudnya Jawa 
Timur yang Makmur dan 

Berakhlaq dalam Ke-
rangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan 

misi pembangunan dae-
rah adalah mewujudkan 
Makmur Bersama Wong 
Cilik melalui APBD untuk 

Rakyat. 
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UPKP Mekar Jaya Kelurahan Pakunden, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar

Proteksi Pengusaha Kecil 
dari Rentenir 

Seperti hari-hari bia-
sanya, setiap pagi, Paini 
mengayuh sepedanya 
untuk berkeliling desa 

menjajakan dagangan kebutu-
han dapurnya ke para pelanggan 
yang sudah menantinya di depan 
rumah di sekitaran Kelurahan Pa-
kunden Kecamatan Sukorejo Ka-
bupaten Blitar. 

Yang terlihat berbeda pagi 
itu, warga RT 3, RW 4 ini harus 
mengayuh sepedanya dengan te-
naga yang lebih, karena dagang-
an yang dibawanya lebih banyak 
dari hari-hari biasanya yang oto-
matis menambah beban berat di 
sepeda roda duanya. 

Maklum, sejak 2010, Paini ter-
catat sebagai salah satu anggota 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

penerima dana hibah Kegiatan 
Pendidikan Kemasyarakatan da-
lam rangka Pemberdayaan dan 
Peningkatan Kualitas Masyara-
kat (PKPKM) yang disponsori 
Pemprov Jatim melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, di 
bawah naungan Unit Pengelola 
Keuangan Pokmas (UPKP) Me-
kar Jaya Kelurahan Pakunden, 
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Blitar. 

Meski dana hibah yang di-
terima Paini hanya Rp 750 ribu, 
namun dirasa cukup untuk pengu-
saha sekelas Paini. Yang paling 
penting, dari modal yang terima 
tersebut, tidak menyusahkannya 
saat pengembalian seperti saat 
Paini meminjam ke rentenir.

Selain kepada Paini, dana hi-

bah bergulir tersebut juga diberi-
kan kepada 40 warga Kelurahan 
Pakunden yang masuk kategori 
Rumah Tangga Hampir Miskin 
(RTHM) dan memiliki usaha kecil 
seperti buruh tani, peternak, dan 
pedagang kecil. Mereka terbagi 
dalam lima Pokmas, masing-ma-
sing Pokmas maksimal terdiri dari 
delapan orang anggota.

Pengembalian dana hibah 
dilakukan 10 kali dalam setahun. 
Angsuran yang dikembalikan be-
serta jasa yang besarnya relatif 
terjangkau. Penyaluran dana hi-
bah yang dikawal pengurus PKK 
kelurahan setempat ini menganut 
asas tanggung renteng. Artinya, 
kelompok bertanggung jawab 
penuh kepada pegembalian dana 
yang dipinjam anggotanya. 
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Lurah Pakunden, Sumarno, 
menyatakan akan mengawasi 
penuh penyaluran dana ini dengan 
mengintensifkan komunikasi dan 
pegawasan kepada pengurus 
UPKP dan anggotanya. ”Kelom-
pok yang memiliki latar belakang 
kurang bagus dalam pengemba-
lian akan menjadi pertimbangan 
tersendiri untuk penyaluran dana 
berikutnya,” kata Sumarno.   

Menurutnya, kegiatan ini di-
rasa cukup membantu mening-
katkan perekonomian warganya 
khususnya bagi warga yang ma-
suk kategori RTHM. Dalam cata-
tan pihaknya, warga miskin di ke-
lurahan ini sebanyak 352 KK dari 
total 2.197 KK yang ada.  

Kelurahan yang memiliki 32 
RT, dan 8 RW ini baru enam ta-
hun berdiri. Sebelumnya, wilayah 
kelurahan yang memiliki luas 
249,4 hektare ini menjadi satu 
kesatuan di bawah wilayah ad-
ministrasi Kelurahan Tanjungsari, 
Kecamatan Sukorejo. 

PKPKM desa dan kelurahan 
dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas sumberdaya manu-
sia. Program ini melihat, bahwa 
sumberdaya manusia merupa-
kan satu-satunya aset yang di-
miliki masyarakat miskin, dan 

perkembangannya memiliki ke-
pentingan yang mendasar dalam 
pengurangan kemiskinan. ”Inti 
dari kegiatan PKPKM adalah se-
lain memperkuat kelembagaan 
masyarakat dalam hal ini pokmas 
terhadap bahaya risiko rentenir, 
juga meningkatan kelahlian yang 
dapat dipasarkan dan menigkat-
ka kualitas hidup si miskin,” kata-
nya.

Sasaran kegiatan ini melip-
uti rumah tangga hampir miskin 
yang penentuanya berdasarkan 
data pendataan Program Perlin-

dungan Sosial (PPLS) 2008 yang 
akan diwadahi dalam bentuk Pok-
mas.  

Mereka terdiri dari sejumlah 
pengusaha kecil seperti, buruh 
tani dan petani yang memiliki la-
han kurag dari 0,1 hektare, peter-
nak, nelayan yang memiliki pera-
hu dengan kapasitas kurang dari 
5 grosston dan yang tidak memliki 
perahu dan alat tangkap ikan. Pe-
dagang mlijo yang memiliki modal 
kurang dari Rp 500 ribu, pengra-
jin, dan perempuan yang memiliki 
usaha ekonomi produktif. 

Jenis pelayanan yang dilaku-
kan kegiatan ini meliputi pem-
berian hibah, pelatihan dan 
pendampingan Pokmas. Dalam 
pelaksanaannya, kegiatan ini 
menganut prinsip berbasis po-
tensi lokal, partisipatif, transpa-
ran dan akuntabel, keterpaduan, 
peningkatan peran dan kapasitas 
kelompok marjinal, pembelajaran, 
dan sustainabel. 

Tahun lalu, kegiatan ini meny-
entuh 35 lokasi kabupaten/kota, 
dan tahun ini direncanakan akan 
menyentuh 33 lokasi kabupaten 
kota dengan total penyaluran 
dana hibah dari Rp 40 juta – Rp 
100 juta/lokasi.(sal) 
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Konsep ini yang ditanam-
kan pengurus Pesan-
tren Darul Hikmah Desa 
Purworejo Kecamatan 

Sanankulon Kabupaten Blitar 
kepada ratusan santrinya. Awal 
tahun lalu, dibantu masyarakat 
desa sekitar, pesantren yang ber-
diri sejak 1984 ini mengembang-
kan usaha budidaya Jamur Ti-
ram di lokasi pesantren. Modal 
usaha sekitar Rp 20 juta yang 
dikembangkan Ponpes dan ma-
syarakat miskin di sekitar Ponpes 
tersebut didukung sepenuhnya 

oleh Pemprov Jatim melalui Pro-
gram Penguatan Kelembagaan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 
Pondok Pesantren 

Menurut Ketua Pengurus Pe-
santren Darul Hikmah, Moch 
Zaini, pemilihan usaha jamur di-
dasari alasan bahwa jamur se-
makin lama semakin dipilih masy-
arakat sebagai alternatif makanan 
sehat. Konsumsinya yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun 
diperkirakan juga akan berdam-
pak positif pada perkembangan 
usaha budidayanya. 

Jamur tiram yang dibudidaya 
di sekitar 4.000 bak log di salah 
satu ruangan Ponpes tersebut 
kini mulai memasuki masa-masa 
panen raya. ”Saat panen raya, 
produktivitas jamur mencapai 30 
kilogram/hari,” katanya.

Selain budidaya Jamur Tiram, 
modal tersebut juga diperguna-
kan masyarakat dan pesantren 
untuk menjalin kemitraan dengan 
pengusaha mebel di desa Purwo-
rejo. 

Keberadaan pesantren yang 
bernaung di bawah Yayasan Pen-
didikan Islam Centong selama 
hampir 25 tahun menurut Moch 
Zaini yang juga Sekretaris desa 
Purworejo ini dinilai membawa 
dampak positif bagi warga dan 
pemerintahan desa khususya, 
karena santri-santri asuhan KH 
Umar Djailani ini kerap memban-
tu pembangunan desa. 

Sebaliknya, warga juga cukup 
menaruh perhatian kepada pe-
santren, seringkali warga men-
gumpulkan dana swadaya untuk 
membantu pembangunan fi sik 
ponpes, serta membantu biaya 
pendidikan pesantren. ”Pesan-
tren Darul Hikmah sudah men-
jadi bagian dari masyarakat desa 
sini,” ungkapnya. 

Program Penguatan Kelem-
bagaan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat Pondok Pesantren ada-
lah salah satu bentuk program 
pengentasan kemiskinan yang 
didesain Pemprov Jatim khusus 
untuk masyarakat di pesantren 
dan di sekitar pesantren. 

Menurut Kepala Bapemas 
Provinsi Jatim, Totok Soewarto, 
program ini memandang kunci 

Pesantren Darul Hikmah, Desa Purworejo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar

Santri-Masyarakat Kembangkan 
Usaha Jamur Tiram 

Mengenyam pendidikan di pesantren ternyata tidak 
harus berorientasi pada kepentingan akhirat. Di pesan-

tren, santri ada kalanya juga harus dibekali pengala-
man-pengalaman usaha yang berorientasi pada kepen-

tingan dunia sebagai bekal hidup di dunia. 

Kepala Bapemas Prov. Jatim(kiri) meninjau budidaya jamur tiram di Ponpes Darul 
Hikmah Kab. Blitar
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pembangunan yang perlu da-
pat perhatian adalah modal so-
sial yag selama ini kurang dapat 
perhatian, dan salah satu modal 
sosial tersebut adalah pesantren 
beserta pranata-pranata sosial 
keagamaan yang melekat di da-
lamnya. Perlu diingat, bahwa 
Jatim boleh dibilang gudangnya 
pesantren, karena provinsi ini di-
huni oleh sekitar 4000 pesantren, 
dengan jumlah santri yang men-
capai jutaan santri. 

Pesantren dianggap memiliki 
lima potensi dasar sebagai modal 
pembangunan, yakni lembaga, 
kyai, jaringan ustadz dan santri, 

semangat pegabdian, dan ja-
maah pengajian non santri

Melalui proram ini, diharap-
kan tercipta interelasi positif an-
tara pemerintah, pesantren dan 
masyarakat sebagai mitra kerja 
pembangunan, disamping juga 
diharapkan mengurangi ketim-
pangan dan esenjangan sosial 
ekonomi masyarakat

Hasil usaha ekonomi pesan-
tren menurut Buntaran, terpisah 
dengan kekayaan pesantren, 
pemanfaat hasil program adalah 
pesantren dan masyarakat misk-
in dengan ketentuan 50% keun-
tungan untuk pengembangan pe-

santren, 30% 
untuk masyara-
kat sekitar, dan 
20% untuk tam-
bahan modal 
pengembangan 
usaha 

Dalam me-
nyalurkan 30% 
keuntungan un-
tuk masyarakat 
miskin, diharus-
kan memben-
tuk unit simpan 
pinjam berbasis 
syariah sehing-
ga penyaluran 
k e u n t u n g a n 
m e r u p a k a n 

permodalan bagi usaha kecil ma-
syarakat miskin. 

Tahun ini direncanakan, ada 
15 lokasi program. Namun lokasi 
ini masih dikaji dan dilakukan veri-
fi kasi kelayakan program. ”Lokasi 
yang tidak layak kemungkinan 
akan diganti loksi lain yang lebih 
layak,” katanya.  

Ke-15 lokasi tersebut yakni di 
Kebupaten Ponorogo, tepatnya 
di Desa Keniten, Kec Ponorogo, 
dan Desa Ngunut, Kec Baba-
dan. Pacitan di Desa Sidomulyo, 
kec Kebonagung. Kota Blitar di 
Kelurahan Sukorejo Kecamatan 
Sukorejo, dan Kelurahan Gedog 
Kecamatan Sananwetan.

Kabupaten Trenggalek di 
Desa Kedunglurah Kecamatan 
Pogalan dan Desa Wonoanto 
Kecamatan Gandusari. Kabupa-
ten Madiun di Desa Sangen Ke-
camatan Geger dan Desa Da-
gangan kecamatan Dagangan. 
Kabupaten Bojonegoro di Desa 
Selorejo Kecamatan Baureno 
dan Desa Dengok Kecamatan 
Padangan. Kabupaten Luma-
jang di Desa Barat Kecamatan 
Padang dan Desa Kalidilem Ke-
camatan Randuagung. Semen-
tara di Kota Batu di Kelurahan 
Temas Kecamatan Batu dan 
Kelurahan Pesanggrahan Keca-
matan Batu.(sal) 
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Setidaknya demikian ar-
gumentasi yang disam-
paikan Sekretaris Ba-
pemas Provinsi Jatim, 

Drs Setyo Hudoyo Msi, saat 
mengungkap keberuntungannya 
menjadi bagian dari keluarga 
besar Bapemasa Jatim. Menurut 
pejabat yang secara resmi ber-
gabung di Bapemas Jatim sejak 
2009 ini, secara umum mengab-
di kepada negara dengan men-
jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
juga merupakan amal sholeh, 
namun iklim pengabdian ke-
pada masyarakat sangat kental 
dirasakan di Bapemas. ”Apalagi 
Bapemas merupakan ikonnya 
SKPD yang memiliki fungsi khu-
sus pengentasan kemiskinan,” 
kata pria berkacamata ini. 

Setahun lebih bergabung di 
Bapemas, banyak hal yang di-
peroleh bapak satu anak ini. 
Selain menambah pengetahuan 
dan pengalamannya tentang ke-
sekretariatan, di Bapemas Hu-
doyo juga semakin memahami 
bahwa di Jatim masih banyak 
masyarakat yang memerlukan 
uluran tangan pemerintah 
dalam meningkatkan taraf 

kesejahteraannya untuk menca-
pai kehidupan yang layak. 

Data Badan Pusat Statistik 
menyebutkan, pada Maret 2010 
Jumlah penduduk miskin di Ja-
tim sebanyak 5,529 juta (15,26 
persen). Dibanding dengan pen-
duduk miskin pada Maret tahun 
sebelumnya yang berjumlah 
6,022 juta (16,68 persen), 
jumlah penduduk misk-
in di Jatim pada Maret 
2010 turun sebanyak 
493 ribu jiwa.

Selama periode Ma-
ret 2009-Maret 2010, 
penduduk miskin di 
daerah pedesaan ber-
kurang 218,32 ribu jiwa, 
diikuti di kawasan per-
kotaan yang ber-
kurang 274,97 

ribu jiwa. 

Persentase penduduk miskin 
antara daerah perkotaan dan 
perdesaan tidak banyak beru-
bah. Pada bulan Maret 2010, 
sebagian besar (66,12 persen) 
penduduk miskin berada di dae-
rah pedesaan.

Pemprov Jatim melalui Ba-
pemas, menurut Hudoyo akan 
menyentuh mereka melalui se-
jumlah program unggulan yang 
dijalankan secara sinergis dan 
terpadu, seperti Program Pe-
ningkatan Keberdayaan Masy-
arakat (PPKM) sebagai peng-
ganti Program Gerakan Terpadu 
Pengentasan Kemiskinan (Ger-
dutaskin), Program Peng-
embangan Sumberdaya Lokal 
Berbasis Kawasan (P2SLBK), 
Pembangunan Wilayah Terpa-
du Antar Desa (PWTAD), Desa 

Mandiri, dan Penera-
pan Teknologi Te-

pat Guna. Ma-
s ing -mas ing 
program me-
miliki target 
dan cara 
operasional 
yang bera-

Drs Setyo Hudoyo Msi, Sekretaris Bapemas Prov. Jatim  

Bekerja dan Beramal Soleh
Banyak bentuk pekerjaan yang hanya mengejar kepen-
tingan dunia semata, tanpa mengerjakan amal sholeh 

sekaligus. Namun menjadi pegawai di lingkungan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi 

Jawa Timur, tidak hanya kepentingan dunia semata 
yang dikejar, melainkan secara tidak langsung juga 

beramal sholeh karena instansi ini mengemban tugas 
membantu gubernur dalam hal pekerjaan yang cukup 
mulia, yakni menolong masyarakat miskin Jatim agar 
tidak semakin terjerumus dalam jurang kemiskinan. 
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gam sesuai karakteristik objek 
yang akan disentuh.

Wong Solo 
Setyo Hudoyo dilahirkan di 

Surakarta, 20 September 49 ta-
hun silam. Meski sudah sekian 
tahun berada di Jawa Timur, ka-
rakteristik asli wong Solo yang 
kalem tapi pasti masih melekat 
kuat pada suami Lely Aryani SH 
Mhum ini. Namun jangan sa-
lah, meski orangnya kalem, da-
lam hal pekerjaan, pemilik hoby 
membaca ini dikenal sigap dan 
menginginkan hasil yang sem-
purna dalam setiap pekerjaan. 

Lulusan S2 Universitas 17 
Agustus Surabaya jurusan Ad-
ministrasi Publik ini juga dikenal 
memiliki loyalitas tinggi dalam 
pekerjaannya yang mengabdi 
kepada negara ini, meski harus 
bertemu dengan keluarganya 
yang bermukim di Malang se-
minggu sekali. Keputusan ber-
mukim di Malang diambilnya 
sejak dia ditugaskan di Bakor-
wil Malang. Saat itu kebetulan 
isterinya juga bertugas di Ma-
lang sebagai kepala UPT Dinas 
Perhubungan dan Lalu Lintas 
Angkutan Jalan Provinsi Jatim, 
mereka pun memutuskan untuk 
menetap di Malang. 

Namun beberapa saat tinggal 

di Malang, gubernur menugas-
kannya untuk menjadi sekreta-
ris Bapemas, sehingga terpaksa 
harus bermukimm sementara di 
Surabaya dan seminggu sekali 
bertemu keluarga, “Itupun kalau 
tidak ada tugas, kalau kebetulan 
ada tugas yang harus diselesai-
kan ya terpaksa nggak pulang,” 
tutur pria yang tercatat sebagai 
alumnus Fisip Universitas Gajah 
Mada Jogjakarta lulusan 1997 
ini. 

Meski termasuk sebagai go-
longan keluarga PNS, bukan 

berarti Hudoyo dan isteri me-
maksakan anak semata wayang-
nya, Gigih Aryo Gumilang, kelak 
untuk mengikuti jejak kedua 
orang tuanya berkarir di jalur pe-
merintahan. Dia tetap memberi-
kan kesempatan seluas-luasnya 
kepada buah hatinya itu untuk 
memilih ke jalur karirnya. 

Pertengahan bulan Desem-
ber 2010 Hudoyo dilantik seba-
gai Ketua Korps Pegawai Re-
publik Indonesia (Korpri) Unit 
Bapemas oleh Sekretaris Dae-
rah Jatim, Rasiyo. Dia berobsesi 
membawa 112 pegawai di ling-
kungan Bapemas menjadi PNS 
yang bertugas secara profesio-
nal berdasarkan tugas pokok 
dan fungsi yang diberikan, be-
serta kemampuan penguasaan 
dan penyelesaian permasala-
han yang meliputinya. 

“Dalam membangun kiner-
ja, kami gunakan pendekatan 
pengenalan teknologi informasi 
kepada seluruh pegawai seba-
gai instrumen pekerjaan, hal ini 
karena setiap kebijakan selalu 
berdasarkan data, sementara 
data dapat diolah dengan tekno-
logi informasi,” katanya.   

Nama Drs Setyo Hudoyo Msi

Jabatan Sekretaris Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Tempat, Tgl Lahir Surakarta, 20 September 1962

Alamat Taman Pondok Jati V-2, Geluran, Taman, 
Sidoarjo

Riwayat Pekerjaan - Biro Organisasi Provinsi Jatim 
- Bakorwil Malang Provinsi Jatim
- Bapemas Provinsi Jatim

Latar Belakang 
Pendidikan

- Jurusan Hubungan Internasional, Fisip,
   Universitas Gajah Mada Jogjakarta (S1)
- Jurusan Administrasi Publik,  
  Universitas 17  Agustus Surabaya (S2)

Isteri Lely Aryani SH Mhum

Anak Gigih Aryo Gumilang

Biodata pribadi
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Dewan Pengurus KORPRI Dewan Pengurus KORPRI 
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Periode 2010-2015Periode 2010-2015
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Galeri Galeri
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Sejak berdiri, UPK Se-
kar Mulia telah lima kali 
melakukan pembagian 
SHU, pada 2005 SHU 

yang dicatat sebesar Rp 5 juta. 
Namun tiga tahun setelahnya, 
nilai SHU terus menurun. Salah 
satu penyebabnya menurut Ke-
tua UPK Sekar Mulia, Marwan, 
karena banyaknya lembaga keu-

angan lain dengan bunga dan 
fasilitas bersaing. Namun pen-
gurus UPK tidak kemudian patah 
semangat. ”Justru menjamurnya 
lembaga keuangan di desa Ke-
dungbanteng dijadikannya seba-
gai tantangan untuk mempromo-
sikan UPK, dan menarik kembali 
kepercayaan dan simpati masy-
arakat,” katanya.  

Lima tahun berjalan sebagai 
lembaga perekonomian masy-
arakat, UPK Sekar Mulia banyak 
mengalami pasang surut dan 
hambatan, namun hambatan ter-
sebut dapat dilalui berkat kinerja 
dan komitmen pengurus yang 
sangat kuat untuk menjadikan 
UPK sebagai lembaga keuangan 
yang dipercaya mampu men-
gungkit perekonomian masyara-
kat desa Kedungbanteng. 

Kerja keras pengurus diban-
tu aparat desa setempat untuk 
membangkitkan lagi UPK Sekar 
Mulia membawa hasil, pada akhir 
2009, UPK Sekar Mulia berha-
sil membukukan SHU senilai Rp 
43,3 juta lebih. Selain dari usaha 

Menjemput Kepercayaan 
Masyarakat

Edisi Januari 2011

UPK Sekar Mulia berdiri padan 20 Maret 2004, berope-
rasi di Kabupaten Blitar tepatnya di Desa Kedungban-
teng, Kecamatan Bakung, pendirian UPK Sekar Mulia 
ingin memberikan kontribusi dalam pengembangan 

usaha ekonomi dan pelayanan sosial untuk mewujud-
kan kesejahteraan masyarakat. 

UPK Sekar Mulia, Ds. Kedungbanteng, Kec. Bakung, Kab. Blitar
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simpan pinjam, sumbangan SHU 
juga diperoleh dari sektor usaha 
riil berupa penggemukan sapi 
yang dikelola secara kemitraan 
dengan nasabah. ”Sejak 2005 
hingga 2010, UPK juga berhasil 
mengumpulkan dana cadangan 
umum sebesar lebih dari Rp 23,3 
juta. Dana tersebut rencananya 
akan digunakan sebagai peng-
embangan usaha UPK,” jelas-
nya. 

Dari SHU tersebut, UPK yang 
dikawal Drs Marwan sebagai ke-
tua, Iik Idawati sebagai sekretaris, 
dan Revolusiono sebagai benda-
hara ini juga mempu menyisihkan 
dana untuk sejumlah kegiatan 
sosial, diantaranya pemberian 
peralatan sekolah untuk yatim 
piatu, serta paket sembako dan 
uang tunai untuk janda miskin 
dan keluarga miskin di Desa Ke-
dungbanteng. Atas prestasinya 
meningkatkan perekonomian ma-
syarakat Desa Kedungbanteng, 
UPK Sekar Mulia dinobatkan 
sebagai UPK berhasil kedua se-

Jawa Timur pada 2010.  

Pendidikan Rendah
Berdasarkan data BPS tahun 

2005, Desa Kedungbanteng di-
huni oleh 313 KK rumah tangga 
miskin, 260 KK diantaranya ma-
suk kategori rumah tangga miskin 
berpotensi, dan 53 KK diantara-
nya rumah tangga miskin rentan. 

Tingginya angka kemiskinan 
yang disebabkan oleh rendahnya 
faktor pendidikan, sumberdaya 
manusia dan sumberdaya alam, 
serta rendahnya akses permoda-
lan usaha menjadi alasan utama 
pemilihan lokasi desa di wilayah 
selatan Kabupaten Blitar ini untuk 
dijadikan salah satu objek pro-
gram Gerdutaskin yang diinisia-
tori oleh Pemprov Jawa Timur.

Program yang pelaksana-
annya bertumpu pada tridaya 
kegiatan yakni pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan ling-
kungan dan pemberdayaan usa-
ha ini kemudian membentuk lem-

baga keuangan yang didukung 
Perdes 03 tahun 2004 atas nama 
UPK Sekar Mulia.

Ketua UPK Sekar Mulia, Mar-
wan menyebutkan, pada awal 
berdiri UPK Sekar Mulia digelon-
tor dana program Gerdutaskin 
senilai Rp 73,3 juta. Pada 2007, 
memperoleh dana penguatan se-
nilai Rp 10 juta, dan pada 2008 
menerima lagi bantuan pengua-
tan senilai Rp 36,4 juta. Sehingga 
total modal yang dikumpulkan 
mencapai Rp 120 juta lebih. 

Sejak awal berdiri, hingga saat 
ini, UPK ini telah melayani 635 na-
sabah, dari jumlah tersebut yang 
masih aktif mencapai 91 nasa-
bah. Untuk usaha simpan pinjam, 
sesuai AD/ART, UPK memberi-
kan plafon pinjaman kepada na-
sabah perorangan hingga Rp 10 
juta, dan untuk kelompok masy-
arakat hingga Rp 20 juta. Bunga 
yang dikenakan sebesar 2% un-
tuk jangka waktu pengembalian 
12 bulan, dan 2,5% untuk jangka 
waktu 3 bulan.(sal) 
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Sejak awal kemerdekaan, 
bangsa Indonesia telah 
mempunyai perhatian be-
sar terhadap terciptanya 

masyarakat yang adil dan mak-
mur sebagaimana termuat dalam 
alinea keempat Undang-Undang 
Dasar 1945. Program-program 
pembangunan yang dilaksanakan 
selama ini juga selalu memberikan 
perhatian besar terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan karena 
pada dasarnya pembangunan 
yang dilakukan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Meskipun demikian, ma-
salah kemiskinan sampai saat ini 
terus-menerus menjadi masalah 
yang berkepanjangan.

Pada umumnya, partai-partai 
peserta Pemilihan Umum (Pemi-
lu) juga mencantumkan program 
pengentasan kemiskinan sebagai 
program utama dalam platform 
mereka. Pada masa Orde Baru, 
walaupun mengalami pertumbu-
han ekonomi cukup tinggi, yaitu 
rata-rata sebesar 7,5 persen se-
lama tahun 1970-1996, penduduk 
miskin di Indonesia tetap tinggi.

Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor 

pen ting yang dapat menyebabkan 
kegagalan program penanggu-
langan kemiskinan di Indonesia. 
Pertama, program- program pe-
nanggulangan kemiskinan selama 
ini cenderung berfokus pada upaya 
penyaluran bantuan sosial untuk 
orang miskin.Hal itu, antara lain, 
berupa beras untuk rakyat miskin 
dan program jaring pengaman so-
sial untuk orang miskin. Upaya se-
perti ini akan sulit menyelesaikan 

persoalan kemiskinan yang ada 
karena sifat bantuan tidaklah untuk 
pemberdayaan, bahkan da pat me-
nimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang 
berorientasi pada kedermawanan 
pemerintah ini justru dapat mem-
perburuk moral dan perilaku ma-
syarakat miskin. Program bantuan 
untuk orang miskin seharusnya 
lebih difokuskan untuk menumbu-
hkan budaya ekonomi produktif 
dan mampu membebaskan keter-
gantungan penduduk yang bersifat 
permanen. Di lain pihak, program-
program bantuan sosial ini juga 
dapat menimbulkan korupsi dalam 
penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila 
dana-dana bantuan tersebut langs-
ung digunakan untuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia 
(SDM), seperti dibebaskannya bi-
aya sekolah, seperti sekolah dasar 
(SD) dan sekolah menengah per-
tama (SMP), serta dibebaskannya 
biaya- biaya pengobatan di pusat 
kesehatan masyarakat (puskes-
mas).

Faktor kedua yang dapat 
mengakibatkan gagalnya program 
penanggulangan kemiskinan ada-
lah kurangnya pemahaman ber-
bagai pihak tentang penyebab 
kemiskinan itu sendiri sehingga pro-
gram-program pembangunan yang 
ada tidak didasarkan pada isu-isu 
kemiskinan, yang penyebabnya 
berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data 
dan informasi yang digunakan 
untuk program-program penang-
gulangan kemiskinan selama ini 
adalah data makro hasil Survei So-
sial dan Ekonomi Nasional (Suse-

nas) oleh BPS dan data mikro hasil 
pendaftaran keluarga prasejahtera 
dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya 
ditujukan untuk kepentingan peren-
canaan nasional yang sentralistik, 
dengan asumsi yang menekankan 
pada keseragaman dan fokus pada 
indikator dampak. Pada kenyata-
annya, data dan informasi seperti 
ini tidak akan dapat mencerminkan 
tingkat keragaman dan kompleksi-
tas yang ada di Indonesia sebagai 
negara besar yang mencakup ba-
nyak wilayah yang sangat berbeda, 
baik dari segi ekologi, organisasi 
sosial, sifat budaya, maupun ben-
tuk ekonomi yang berlaku secara 
lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-
angka kemiskinan tersebut tidak 
realistis untuk kepentingan lokal, 
dan bahkan bisa membingungkan 
pemimpin lokal (pemerintah kabu-
paten/kota). Secara konseptual, 
data makro yang dihitung BPS sela-
ma ini dengan pendekatan kebutuh-
an dasar (basic needs approach) 
pada dasarnya (walaupun belum 
sempurna) dapat digunakan untuk 
memantau perkembangan serta 
perbandingan penduduk miskin 
antardaerah. 

Namun, data makro tersebut 
mempunyai keterbatasan karena 
hanya bersifat indikator dampak 
yang dapat digunakan untuk target 
sasaran geografi s, tetapi tidak da-
pat digunakan untuk target sasaran 
individu rumah tangga atau kelu-
arga miskin. Untuk target sasaran 
rumah tangga miskin, diperlukan 
data mikro yang dapat menjelas-
kan penyebab kemiskinan secara 
lokal, bukan secara agregat seperti 

Mengapa Kemiskinan 
di Indonesia Menjadi 

Masalah Berkelanjutan?
Oleh: H Ritonga*)
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melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa 

lembaga pemerintah telah berusa-
ha mengumpulkan data keluarga 
atau rumah tangga miskin secara 
lengkap. Meski demikian, indika-
tor- indikator yang dihasilkan masih 
terbatas pada identifi kasi rumah 
tangga. Di samping itu, indikator-
indikator tersebut selain tidak bisa 
menjelaskan penyebab kemisk-
inan, juga masih bersifat sentralistik 
dan seragam-tidak dikembangkan 
dari kondisi akar rumput dan belum 
tentu mewakili keutuhan sistem so-
sial yang spesifi k-lokal.

Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan 

otonomi daerah sejak tahun 2001, 
data dan informasi kemiskinan yang 
ada sekarang perlu dicermati lebih 
lanjut, terutama terhadap manfaat-
nya untuk perencanaan lokal.

Strategi untuk mengatasi krisis 
kemiskinan tidak dapat lagi dilihat 
dari satu dimensi saja (pendeka-
tan ekonomi), tetapi memerlukan 
diagnosa yang lengkap dan meny-
eluruh (sistemik) terhadap semua 
aspek yang menyebabkan kemisk-
inan secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan 
yang akurat dan tepat sasaran 
sangat diperlukan untuk memas-
tikan keberhasilan pelaksanaan 
serta pencapaian tujuan atau sa-
saran dari kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan, baik 
di tingkat nasional, tingkat kabupa-
ten/kota, maupun di tingkat komu-
nitas.

Masalah utama yang muncul 
sehubungan dengan data mikro 
sekarang ini adalah, selain data 
tersebut belum tentu relevan un-
tuk kondisi daerah atau komunitas, 
data tersebut juga hanya dapat di-
gunakan sebagai indikator dampak 
dan belum mencakup indikator-in-
dikator yang dapat menjelaskan 
akar penyebab kemiskinan di suatu 
daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan 
keputusan diperlukan adanya indi-
kator-indikator yang realistis yang 
dapat diterjemahkan ke dalam ber-
bagai kebijakan dan program yang 
perlu dilaksanakan untuk penang-
gulangan kemiskinan. Indikator ter-
sebut harus sensitif terhadap feno-
mena-fenomena kemiskinan atau 
kesejahteraan individu, keluarga, 
unit-unit sosial yang lebih besar, 
dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap 
berbagai fenomena yang berkai-
tan dengan kemiskinan, seperti 
faktor penyebab proses terjadinya 
kemiskinan atau pemiskinan dan 
indikator-indikator dalam pema-
haman gejala kemiskinan serta 
akibat-akibat dari kemiskinan itu 
sendiri, perlu dilakukan. Oleh ka-
rena itu, pemerintah kabupaten/
kota dengan dibantu para pene-
liti perlu mengembangkan sendiri 
sistem pemantauan kemiskinan di 
daerahnya, khususnya dalam era 
otonomi daerah sekarang. Para 
peneliti tersebut tidak hanya diba-
tasi pada disiplin ilmu ekonomi, te-
tapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu 
antropologi, dan lainnya.

Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan 

yang dirancang di pusat belum se-
penuhnya memadai dalam upaya 
pengentasan kemiskinan secara 
operasional di daerah. Sebaliknya, 
informasi-informasi yang diha-
silkan dari pusat tersebut dapat 
menjadikan kebijakan salah arah 
karena data tersebut tidak dapat 
mengidentifi kasikan kemiskinan 
sebenarnya yang terjadi di tingkat 
daerah yang lebih kecil. 

Oleh karena itu, di samping 
data kemiskinan makro yang dip-
erlukan dalam sistem statistik na-
sional, perlu juga diperoleh data 
kemiskinan (mikro) yang spesifi k 
daerah. Namun, sistem statistik 
yang dikumpulkan secara lokal ter-
sebut perlu diintegrasikan dengan 

sistem statistik nasional sehingga 
keterbandingan antarwilayah, khu-
susnya keterbandingan antarka-
bupaten dan provinsi dapat tetap 
terjaga.

Dalam membangun suatu 
sistem pengelolaan informasi 
yang berguna untuk kebijakan 
pembangunan kesejahteraan dae-
rah, perlu adanya komitmen dari 
pemerintah daerah dalam peny-
ediaan dana secara berkelanjutan. 
Dengan adanya dana daerah un-
tuk pengelolaan data dan informasi 
kemiskinan, pemerintah daerah di-
harapkan dapat mengurangi pem-
borosan dana dalam pembangu-
nan sebagai akibat dari kebijakan 
yang salah arah, dan sebaliknya 
membantu mempercepat proses 
pembangunan melalui kebijakan 
dan program yang lebih tepat da-
lam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari 
ketersediaan data dan informasi 
statistik tersebut bahkan bisa jauh 
lebih besar dari biaya yang diper-
lukan untuk kegiatan-kegiatan pen-
gumpulan data tersebut. Selain itu, 
perlu adanya koordinasi dan kerja 
sama antara pihak-pihak yang ber-
kepentingan (stakeholder), baik lo-
kal maupun nasional atau interna-
sional, agar penyaluran dana dan 
bantuan yang diberikan ke masy-
arakat miskin tepat sasaran dan 
tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak 
selalu akan membantu dalam 
pengambilan keputusan apabila 
pengambil keputusan tersebut ku-
rang memahami makna atau arti 
dari informasi itu. Hal ini dapat di-
sebabkan oleh kurangnya kemam-
puan teknis dari pemimpin daerah 
dalam hal penggunaan informasi 
untuk manajemen.

Sebagai wujud dari peman-
faatan informasi untuk proses 
pengambilan keputusan dalam kai-

Bersambung ke hal 29
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Kepedulian Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo 
(Pak Dhe Karwo) ter-
hadap program pem-

berdayaan masyarakat desa, 
tidaklah perlu diragukan. Ba-
nyak program yang diluncurkan 
oleh Pemprov Jawa Timur un-
tuk memperkuat kapasitas eko-
nomi masyarakat desa. Pak Dhe 
Karwo juga peduli terhadap apa 
yang dinamakan eksistensi eko-
nomi desa. Termasuk upaya re-
vitalisasi pasar desa. Pasar desa 
memang harus dilindungi dan 
dikembangkan sebagai tonggak 
ekonomi pedesaan dan bagian 
dari budaya ekonomi agraris. 
      Menjamurnya minimarket mo-
dern yang menjamah kawasan 
pedesaan membuat keprihatinan 
bagi eksistensi pasar desa. Pasar 
Desa yang nota bene merupakan 
tempat pertemuan pedagang 
dan pembeli dalam balutan kultur 
niaga lokal yang mengedepankan 
aspek negoisasi dan demokrasi, 
terancam oleh arus desak jeja-
ring minimarket. Kekuatan mini-
market yang ditopang oleh modal 
korporasi nasional (internasional) 
dan memiliki relasi dagang seba-
gai distributor produk pabrikan 
semakin tidak tertandingi oleh 
pasar desa (pasar tradisional).
     Pasar desa (pasar tradisio-
nal), dibanyak wilayah pedesaan 
semakin dalam situasi mempri-
hatinkan. Kalah bersaing dan 
ditinggalkan para konsumen-
nya yang telah terlanjur memilih 
pasar modern dengan tawaran 
produk barang komsumsi yang 
dibalut iklan dan sesuatu yang 
konon bercitrarasa modernitas. 

Pasar desa (pasar tradisional) 
bagi generasi muda dianggap 
sebagai pasar barang-barang 
yang “kumuh”,”katrok”, dan tidak 
mengikuti selera zaman. Identik 
sebagai tempat belanja ibu-ibu, 
nenek-nenek yang memiliki tugas 
domestik, yakni memasak didapur.
     Jumlah pasar desa (tradisio-
nal) saat ini di seluruh Indonesia 
mencapai angka 11.056 dan dari 
jumlah tersebut hanya 4,067 yang 
sanggup tumbuh dan berkembang 
mengikuti nalar modernisasi dan 
sebagian besar menjelma menja-
di pasar modern yang mengabai-
kan mekanisme demokratik an-
tara penjual dan pembeli. Hanya 
menjual produk pabrikan yang 
standar harganya telah ditentu-
kan. Tidak ada musyawarah, ta-

war menawar, negoisasi sebagai 
ciri khas pasar desa (tradisional).
    Semakin tersudutnya pasar 
tradisional (pasar desa), men-
jadi penanda semakin tercera-
butnya peran niaga perempuan 
disektor publik. Mengapa bisa 
dikatakan bahwa stagnannya 
perkembangan pasar desa (tra-
disional) sebagai wujud semakin 
termarjinalisasinya posisi niaga 
perempuan? ada beberapa argu-
mentasi retorik: Pertama, pasar 
desa (pasar tradisional) merupa-
kan media tempat berniaga masy-
arakat desa (tradisional) melalui  
mekanisme tawar-menawar yang 
egaliter, minus monopoli dan oligo-
poli. Dalam riset BPS tahun 2006 
tentang pasar desa menyebut ba-
hwa 70 % mereka yang berniaga 

Revitalisasi Pasar Desa 
untuk Perempuan

Oleh Trisno Yulianto
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di pasar desa adalah perempuan. 
Mereka yang menjadi konsumen 
pasar desa (tradisional) 60 %nya 
adalah perempuan. Jadi pasar 
desa selain menjadi benteng dari 
ekonomi agraris, karena men-
jadi sentral perdagangan pro-
duk pertanian dan non pertanian 
kawasan pedesaan, juga men-
jadi media dagang perempuan.
     Kedua, didalam tata kerja pa-
sar desa (tradisional) posisi pe-
rempuan equal dengan laki-laki. 
Hanya sedikit perempuan yang 
menjadi “buruh” dalam proses 
niaga. Mayoritas perempuan 
adalah menjadi pedagang atau 
sebaliknya menjadi pembeli. Po-
sisi demikian membuat otonomi 
perempuan dihargai dan menjadi 
dirinya sendiri dalam ritus niaga. 
Beda dengan pasar modern se-
macam minimarket, 90 % pe-
rempuan menjadi tenaga pekerja 
yang diupah atas kerjanya oleh 
pemilik modal jejaring minimarket.
    Ketiga, pasar desa (tradisional) 
menggambarkan situasi dimana 
perempuan memegang pera-
nan penting dalam menentukan 
skema harga, menentukan arah 
niaga, serta menjadi pelaku eko-
nomi yang otonom dan mandiri.
     Posisi perempuan dalam pa-
sar desa dan pasar tradisional 
cukup vital. Karena perempua-
lah yang menjembatani sebuah 
proses jual-beli produk pertanian 
dan non pertanian yang meru-
pakan ekspresi sistem ekonomi 
berbasis lokal. Perempuan dalam 
pasar desa dan pasar tradisional, 
tidak menjadi the second power-
----meminjam istilah Juergen Ha-
bermas-----namun menjadi the 
autonomic power yang terlibat 
dalam dinamika perkembangan 
pasar desa (tradisional).
    Kerja perempuan didalam me-
kanisme pasar desa (tradisional) 
adalah menjadi “majikan” untuk 
dirinya sendiri dan yang menen-
tukan sebuah skenario niaga 

yang mendorong peningkatan 
kesejahteraan keluarga dan ma-
syarakat. Beberapa perempuan 
yang bekerja di pasar desa ke-
pada “majikan” perempuan jum-
lahnya hanya selintingan dan hal 
tersebut atas prinsip kekeraba-
tan, tidak dibelenggu oleh ketert-
indasan jam kerja dengan standar 
upah yang anti hak hidup layak.
    Saat ini dalam catatan peneli-
tian divisi Riset KASBI (Kongres 
aliansi Serikat Buruh Indonesia), 
jumlah perempuan yang bekerja 
di sektor niaga ritel modern ham-
pir menyentuh angka 56,7 juta 
orang dan akan terus bertambah, 
seiring laju perkembangan ka-
wasan kota, industri, niaga serta 
menguatnya jaringan korporasi 
global disektor pasar modern mini 
yang merambah ruang desa-kota, 
pantai-puncak gunung. Hal terse-
but menandakan era ketermarji-
nalan perempuan dalam sebuah 
proyeksi perkembangan pasar. 
Pasar desa (tradisional) tersudut 
dan membuat perempuan ti-
dak lagi bisa menjadi “majikan” 
namun generasi perempuan yang 
baru justru menjadi “pekerja”.
    Pemerintah dan kalangan yang 
peduli terhadap pasar desa dan 
tradisional berupaya memperta-
hankan eksistensi dan merevi-
talisasi pasar desa (tradisional) 
dengan berbagai program stra-
tegis; baik memberikan dana 
hibah dalam program moderni-
sasi pasar desa, mengembang-
kan kondisi kelembagaan pa-
sar desa, memperkuat sistem 
manajemen pasar desa, serta 
merestrukturisasi pasar desa 
menjadi pasar semi modern.
    Sayangnya program -program 
yang dilakukan tidak mampu me-
revitalisasi pasar desa sesuai ruah 
dan jati dirinya. Pasar desa yang 
direvitalisasi banyak yang ber-
kembang menjadi pasar modern 
yang abai akan prinsip negoisasi 
niaga dan demokrasi niaga. Tidak 

ubahnya berwajah pasar swa-
layan yang berada dilokus pe-
desaan. Revitalisasi pasar desa 
dan terkait dengan upaya mel-
indungi posisi perempuan yang 
seharusnya dilakukan adalah:
    Pertama, negara seharusnya 
menciptakan produk UU yang 
melindungi pasar desa dan ka-
wasan desa dari aneksasi serta 
serbuan kehadiran jejaring mi-
nimarket dan swalayan di desa 
yang akhirnya menciptakan bu-
daya komsumtif. Dan membuat 
perempuan desa yang semula 
mandiri sebagai pelaku niaga 
menjadi sekadar buruh atau pe-
kerja jejaring minimarket tersebut.
   Kedua, revitalisasi pasar desa 
harus mengutamakan posisi 
equal perempuan yang telah 
bekerja sebagai pedagang di-
berbagai pasar desa dan pasar 
tradisional. Tidak justru membe-
bani perempuan yang bekerja 
sebagai pelaku niaga dengan 
berbagai pungutan paska revi-
talisasi atau beban untuk mem-
perdagangkan produk pabrikan 
yang anti demokratisasi harga.
   Ketiga, revitalisasi pasar desa 
harus memperhatikan suara pe-
rempuan. Baik perempuan yang 
menjadi komponen pelaku niaga 
atau konsumen. Tidak menjadi-
kan mereka sebagai objek bisnis 
modern yang mendewakan keun-
tungan diatas nilai kemanusiaan.
    Pasar desa eksistensinya me-
mang harus diperhatikan karena 
merupakan “ladang” ekspresi 
niaga perempuan disektor eko-
nomi rakyat. Jangan menjadikan 
perempuan sebagai tumbal dari 
politik ekonomi liberalisasi pasar 
yang akhrinya menjerumuskan 
perempuan sekadar sebagai te-
naga kerja yang kehilangan oto-
nomi dirinya.

*) Penulis adalah Analis Pasar 
Desa dan Pegawai di Bapermas-
Pemkab Magetan.
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Bupati Madiun H. Muhta-
rom, S.Sos meresmikan 
hasil kegiatan Program 
Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan 
( PNPM-MP ) tahun 2010 di Kab. 
Madiun, yang dipusatkan di Desa 
Gunungsari Kec. Madiun, 5 Janua-
ri 2011, dengan ditandai penanda-
tanganan prasasti. 

Hadir dalam kesempatan itu 
Wakil Bupati Madiun, Kepala 
SKPD, Camat, Ketua TP PKK Kab. 
Madiun, Muspika, Fasilitator Kabu-
paten dan Kecamatan Pengu rus 
Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) 
PNPM-MP dan Kepala Desa serta 
Ketua Tim Pengelola Kegiatan ( 
TPK ). 

Ketua Tim Koordinator PNPM-
MP Kab. Madiun yang juga Kepala 
Bapemas Kab. Madiun, Drs. Wahy-
uono Widoyo Eddy, M.Si dalam la-
porannya mengatakan, sejak tahun 
2003 – 2010 Kab. Madiun menda-
patkan anggar an dari PNPM-MPd 
sebesar Rp.54.600.000.000,- un-
tuk 14 Kecamatan. Dan pada tahun 
2010 sebesar Rp.23.000.000.000,-
. 

Dalam sambutannya Bupati 
Madiun mengatakan bahwa Pro-

gram PNPM-MP awalnya meru-
pakan program pengembangan 
kecamatan yang ada sejak tahun 
1988/1989 yang kemudian terus 
menerus diadakan perubahan da-
lam pengelolaannya. Program ini 
mempunyai menfaat yang cukup 
besar dan dapat langsung dirasa-
kan manfaatnya oleh masyarakat 
dan program ini juga dapat berjalan 
dengan baik. 

Dikatakan, tahun 2010 Ka-
bupaten Madiun telah melaksa-
nakan PNPM-MP dengan dana 
sebesar Rp.23.000.000.000,yang 
ber asalh dari BLM Pusat se-
besar Rp.18.400.000.000,- dan   
APBD Kab. Madiun sebesar 
Rp.4.600.000.000, yang dialokasi-
kan di 14 Kecamatan. 

Hasil yang dicapai antara lain 
jalan sebanyak 75 unit sepanjang 
49.142 meter, jembatan sebanyak 
9 unit sepanjang 74 meter, pasar 
desa sebanyak 2 unit, saluran iri-
gasi sebanyak 29 unit sepanjang 
16.569 meter, gedung TK dan 
prasarana sekolah sebanyak 24 
unit, gedung polindes dan pra-
sarana kesehatan sebanyak 10 
unit, bangunan air bersih dan bak 
penampungan sebanyak 1 unit, 

pemberian makanan tambahan 
sebanyak 3 paket, dan penyuluhan 
dan pelatihan pendukung simpan 
pinjam perempuan serta usaha 
ekonomi produktif sebanyak 177 
Pokmas.

Penerima manfaat PNPM-MPd 
dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) 
sebanyak 18.917 RTS atau sekitar 
38 % dari jumlah RTS di Kabupa-
ten Madiun. PNPM-MPd juga telah 
mampu menyerap swadaya masy-
arakat sebesar Rp.1.236.000.000 
pada tahun 2010. Sedangkan SPP 
dan Usaha Ekonomi Produktif 
yang tergabung ada 238 kelompok 
dengan modal berkembang men-
capai Rp.1.454.000.000.

Pada tahun 2011 ditetapkan  
Kab. Madiun akan menerima  
da na PNPM-MP sebesar 
Rp.12.800.000.000, dan untuk itu 
Pemkab. Madiun akan menyiap-
kan dana pendamping sebesar 
Rp.2.800.000.000. Dengan de-
mikian total anggaran mencapai 
Rp.15.000.000.000,-

Diharapkan Camat penerima 
PNPM-MP ini dapat mengawal 
pem     bangunan untuk meningkat-
kan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat serta sebisa mungkin 
bisa mengurangi angka pengang-
guran. 

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Madiun juga menyerahkan 
dana bantuan langsung masyara-
kat PNPM Paska Krisis sebesar 
Rp.1.500.000.000, yang bertujuan 
untuk percepatan pemulihan dan 
pemberian akses perluasan kesem-
patan kerja di daerah terkena dam-
pak krisis ekonomi. Usia peresmian 
Bupati Madiun dengan didampingi 
Wakil Bupati dan Ketua TP PKK 
serta anggota DPRD yang hadir 
berkenan meninjau lokasi sekolah 
TK di desa. Gunungsari. (hms)

Bupati Madiun Resmikan 
Proyek PNPM-MPd Tahun 2010

Warta
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Karena itu penting bagi 
pelaku usaha kecil un-
tuk mencermati dan 
belajar mengenai ma-

najemen usaha ini. Manajemen 
sebuah usaha tidak semata-mata 
keterampilan mengelola tetapi 
juga sebagai sebuah seni. Dalam 
manajemen usaha kecil perpa-
duan antara seni dan keterampi-
lan mutlak diperlukan. Tidak hanya 
manajemen usaha berlandaskan 
teori-teori manajemen semata teta-
pi diperlukan pendekatan dan per-
lakuan lain yang bersifat holistik.
Pelaku usaha kecil biasanya ada-
lah pemilik usaha yang memiliki 
fungsi ganda, karena itu manajer 
dalam usaha kecil berhadapan 
langsung dengan semua hal yang 
berkaitan dengan usaha, produksi, 
sumber daya, pemasaran, peng-
embangan usaha dan lain-lain. Ka-
rena itu kemampuan manajemen 
mutlak diperlukan sebagai landa-
san kelangsungan usahanya. Di 
dalam manajemen usaha kecil ada 
dua hal yang perlu menjadi landa-
san keberhasilan usaha, yaitu ma-
najemen yang berbasis profesio-
nalisme dan kewirausahaan. 

Keduanya merupakan suatu 
tuntutan yang tidak dapat dihindari 
oleh setiap pelaku bisnis.

Kaum profesional merupakan 
orang atau kelompok tertentu yang 
bekerja dengan keahlian dan ke-

terampilan tertentu, waktu, fi kiran 
dan kemampuannya didedikasikan 
secara penuh untuk mengaplikasi-
kan keahlian tersebut. 

Dengan demikian majanemen 
usaha kecil berbasis profesiona-
lisme dilandaskan pada kualitas 
bukan semata-mata berlandaskan 
keuntungan material semata. Con-
toh sederhana jika sebuah usaha 
menghadapi lonjakan harga bahan 
baku maka yang dilakukan bukan 
mengurangi kualitas agar tetap un-
tung tetapi tetap menjaga kualitas, 
meski konsekuensinya keuntungan 
menurun tetapi kepercayaan kon-
sumen tetap tinggi.

Majanemen usaha berdasar-
kan sifat kewirausahaan meru-
pakan pendekatan dari watak 
seorang wirausaha. Seorang wi-
rausaha memiliki sifat percaya diri 
dibarengi dengan wataknya yang 
mandiri, merupakan salah satu 
faktor kunci keberhasilan dirinya.
Adapun ciri-ciri kewirausahaan 
lainnya secara komprehensif :
- Desire for responsibility, ya-
kni hasrat bertanggung jawab 
terhadap usaha-usaha yang 
tengah dirintisnya yang diaktuali-
sasikan melalui sikap mawas diri.
- Preference for moderate risk, 
yakni kecenderungan untuk sen-
antiasa mengambil risiko yang 
moderat yang direfl eksikan oleh
pilihan keputusannya yang selalu 

menghindari tingkat risiko yang 
terlalu tinggi maupun yang terlalu 
rendah.

- Confi dence in their ability to 
success, yakni dimilikinya keya-
kinan atas kemampuan dirinya un-
tuk sukses yang direfl eksikan mel-
alui moto bahwa kegagalan itu tak 
lain adalah sukses yang tertunda.
- Desire for immediate feedback, 

yakni kehendak untuk senan-
tiasa memperoleh umpan balik 
yang sesegera mungkin.

- High level of energy, yakni dimi-
likinya semangat dan dorongan 
bekerja keras untuk mewujud-
kan impiannya yang lebih baik di
masa mendatang.

-Future orientation, yakni dimiliki-
nya perspektif ruang dan waktu 
ke masa depan

- Skill at organizing, yakni dimili-
kinya keahlian dan keterampi-
lan dalam mengorganisasikan 
sumberdaya untuk mencipta-
kan nilai tambah.

- Value achievement over money, 
yakni dimilikinya suatu tolok 
ukur yang bersifat kuantitatif-
fi nansial dalam menilai suatu 
kinerja.
Dengan memperhatikan ciri 

dan watak dari wirausahaan se-
bagaimana dikemukakan di atas, 
maka patut diyakini di sini bahwa 
kualitas profesionalisme seorang 
manajer usaha kecil akan sema-
kin kokoh dan terpelihara apabila 
pada dirinya melekat perilaku ter-
sebut, baik yang ia bawa semen-
jak lahir maupun yang ia peroleh 
atau ciptakan melalui transfer of 
knowledge. Manajemen yang baik 
baik bisnis usaha kecil merupakan 
salah satu kunci sukses dalam 
pengembangan bisnis usaha kecil. 
(Sumber Faisal Afi ff, Pendekatan 
Manajemen Bisnis Berbasis Pro-
fesionalisme dan Kewirausahaan:
Menuju Era Indonesia Baru)

Manajemen Usaha Kecil
Bagi pelaku usaha kecil manajemen usaha terkadang 
dianggap sebuah konsep yang terlalu muluk-muluk. 

Tetapi sebenarnya tidak demikian. Banyak usaha kecil 
yang sebenarnya memiliki prospek baik akhirnya kan-
das di tengah jalan karena miss-manajemen atau salah 
kelola dari pemiliknya. Atau sebuah bisnis usaha kecil 
yang sebenarnya baik dan memiliki prospek cerah te-
tapi tidak didukung oleh manajemen bisnis yang baik, 

akhirnya tidak berkembang. 
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Tehnologi Tepat Guna

Mengolah kulit jeruk Bali 
menjadi manisan, seja-
tinya adalah salah satu 
upaya untuk memini-

malisir produksi limbah pertanian. 
Namun industri manisan kulit jeruk 
Bali juga masih menyisakan lim-
bah. Bagian kulit yang dapat diolah 
menjadi manisan adalah bagian 
dalam yang berwarna putih dan 
bertekstur empuk seperti gabus, 
sedangkan kulit bagian luar yang 
berwarna hijau biasanya dibuang 
karena banyak mengandung ke-
lenjar minyak.

Tapi tunggu dulu, jangan ter-
buru-buru membuang kulit ba-
gian luar itu, karena masih bisa 
diolah lagi menjadi minyak atsiri. 
Sesungguhnya, kulit jeruk jenis 
apapun, selalu mengandung atsiri 
yang terdiri dari berbagai kompo-
nen seperti terpen, sesquiterpen, 
aldehida, ester dan sterol3.

Rincian komponen minyak ku-
lit jeruk adalah sebagai berikut: 
limonen (94%), mirsen (2%), lli-
nalol (0,5%), oktanal (0,5%), de-
kanal (0,4%), sitronelal (0,1%), 
neral (0,1%), geranial (0,1%), va-
lensen (0,05%), -sinsial (0,02%), 
dan –sinensial (0,01%).

Minyak kulit jeruk dapat di-
gunakan sebagai fl avor terhadap 
produk minuman, kosmetika, 
dan sanitari. Harga ekstrak mi-
nyak jeruk relatif mahal. Proses 
ekstraksi minyak kulit jeruk dapat 
dikerjakan dengan metode seder-
hana dengan menggunakan pe-
ralatan yang tidak terlalu mahal.

Berikut proses pembuatan mi-
nyak atsiri dari kulit jeruk:

Bahan Yang Dibutuh-
kan:
- Kulit jeruk 

- Larutan NaHCO3 5%
- Na2SO4 anhidrat
Peralatan:
1. Perajang. Alat ini digunakan 

untuk merajang kulit jeruk. Alat 
paling sederhana adalah pisau 
dan talenan. Untuk kapasitas 
besar, perajangan perlu meng-
gunakan mesin perajang.

2. Pemeras kulit jeruk. Alat ini di-
gunakan untuk memeras kulit 
jeruk sehingga kadar airnya 
turun. Ada dua jenis alat yang 
dapat digunakan, yaitu peme-
ras berulir dan pemeras hidro-
lik

3. Sentrifus. Alat ini digunakan 
untuk memisahkan fraksi air 
dan minyak dari hasil pemera-
san ulit jeruk.

4. Botol dekan tasi. Alat ini di-
gunakan untuk dekantasi, 
yaitu pemisahan fraksi minyak 
dan air pada emulsi

Cara Pembuatan:
1. Persiapan
a.Pelunakan. Kulit jeruk dicuci 

sampai bersih, kemudian diren-
dam di dalam larutan NaHCO3 % 
selama 10-14 jam. Setiap kg ku-
lit jeruk direndam dengan 1 liter 
larutan NaHCO3.

b.Perajangan. Setelah itu pe-
rendaman tersebut, kulit jeruk di-
rajang sampai berukuran 0,3-0,5 
cm.
2.Pemerasan

Kulit eruk yang telah dirajang 
dibungkus dengan kain blacu te-
bal, kemudian diperas dengan 
alat pres berulir, atau alat pres 
hidrolik. Mula-mula tekanan 200 
kg per cm2, setelah itu tekanan 
dinaikkan secara pelan-pelan 
menjadi 400 kg per cm2. Selama 
pemerasan dilakukan penyem-

protan dengan air dingin. Peme-
rasan dilakukan dua kali. Hasil 
yang diperoleh berupa emulsi 
minyak di dalam air yang disebut 
emulsi minyak
3. Pemisahan Minyak

a. Dekantasi. Emulsi dima-
sukkan ke dalam botol dekantasi 
(pemisah fraksi air dan minyak 
emulsi). Setelah itu botol yang 
berisi emulsi disimpan di dalam 
lemari pendingin (4-70C) selama 
10-24 jam. Fraksi air yang bera-
da pada bagian bawah dibuang. 
Cara pembuangannya adalah se-
bagai berikut. Mula-mula saluran 
pemasukan dibuka, kemudian 
kran pengeluaran dibuka sampai 
semua fraksi air mengalir keluar

b. Sentrifugasi. Fraksi minyak 
yang tertinggal di botol dekantasi 
dipindahkan ke botol sentrifus. 
Kemudian dilakukan sentrifugasi 
pada kecepatan 4000-6000 rpm 
selama 15 menit. Sisa fraksi air 
akan berada pada bagian bawah 
cairan si dalam botol sentrifus, 
dan fraksi minyak berada pada 
bagian atas. Fraksi minyak ini di-
sebut sebagai minyak kulit jeruk

c. Pemberian Na2SO4. Minyak 
kulit jeruk diberi Na2SO4 anhidrat, 
kemudian diaduk-aduk. Setiap 
liter minyak diberi dengan 1-3 g 
Na2SO4 anhidrat. Setelah itu, mi-
nyak disaring untuk memisahkan 
Na2SO4. Pemberian senyawa ter-
sebut bertujuan untuk mengikat 
air yang tidak dapat dipisahkan 
dengan dekantasi dan sentrifu-
gasi
4.Penyimpanan

Minyak kulit jeruk disimpan di 
dalam botol kaca berwarna gelap 
dalam keadaan tertutup rapat 
pada tempat yang tidak panas 
(ristek).

Minyak Atsiri Kulit Jeruk 
Bernilai Ekonomis Tinggi
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Flashdisk dikenal seba-
gai pengganti disket yang 
kuno. Flashdisk hadir 
dengan ukuran  yang ke-

cil dan menawan, serta kapasitas 
penyimpanan yang terbilang cu-
kup besar dibandingkan dengan 
ukurannya.  Selain itu fl ashdisk 
mempunyai keunggulan dalam 
kemudahannya menambah dan 
menghapus data.

Berikut ini sembilan 
cara merawat fl ashdisk 
kesayangan Anda. Tips ini 
berguna untuk mengama-
nkan data-data penting Anda 
yang tersimpan di dalam fl ash-
disk dan juga membantu menjaga 
dompet Anda tetap sehat.
1. Jauhkan dari medan magnet 

yang kuat. Barang-barang 
elektronik seperti TV dan 
handphone sangat tidak baik 
untuk fl ashdisk. Untuk itu jan-
gan pernah menyimpannya di 
dekat barang-barang sejenis 
yang memiliki kekuatan mag-
net yang besar. Terkadang 
kita sering lupa jika meletak-
kan fl ashdisk dan handphone 
di tempat yang sama di dalam 
tas. Nah, mulai saat ini kalau 
ingin fl ashdisk Anda berumur 
panjang, jangan lagi menyim-
pannya di tempat yang sama.

2. Jangan terkena air. Walaupun 
ada beberapa produsen fl ash-
disk yang mengklaim bahwa 
produknya waterproof (tahan 
air), menjauhkan fl ashdisk dari 
sentuhan air tetap saja men-
jadi langkah yang paling aman. 
Daripada datanya hilang atau 
fl ashdisk-nya mengalami keru-
sakan, sehingga lebih baik jan-
gan ambil resiko untuk hal ini.

3. Melakukan scanning virus. Pada 
saat pengambilan data atau 
pemindahan data dari PC ke 
fl ashdisk, sangat mungkin bu-

kan hanya data yang ikut ber-
pindah, tetapi juga virus-virus 
yang terdapat dalam komputer. 
Terlebih apabila kita mengam-
bil dan menyimpan data dari 
internet, fl ashdisk bisa dipe-
nuhi dengan virus-virus yang 
sangat mengganggu. Jadi jan-
gan lupa melakukan scanning 
virus secara berkala den-

gan perangkat 
l u n a k 

antivi-
rus yang pa-
l i n g baru.

4. Lakukan proses eject dan stop. 
Selalu lakukan proses eject 
dan stop sebelum mencabut 
fl ashdisk dari port usb kom-
puter Anda. Selain bisa men-
jadikan fl ashdisk Anda rusak 
secara fi sik, tidak melakukan 
proses eject dan stop juga da-
pat mempengaruhi kerusakan 
pada data-data yang ada di da-
lamnya.

5. Jauhkan dari tempat yang pa-
nas. Semua barang elektronik 
tidak terkecuali fl ashdisk san-
gat rentan dengan yang na-
manya panas, apalagi bila ter-
kena matahari langsung. Jadi 
usahakan tidak menyimpannya 
di tempat yang panas dan ter-
kena sinar matahari langsung, 
misalnya meninggalkan fl ash-
disk di mobil.

6. Hindari dari benturan yang ke-
ras. Flashdisk yang terkena 
benturan keras, seperti jatuh 
berkali-kali memiliki resiko be-
sar untuk kehilangan data atau 
akan mengalami kerusakan 
secara fi sik. Jadi harus berha-

ti-hati memegangnya jangan 
sampai jatuh di tempat yang 
keras.

7. Usahakan agar selalu tertutup. 
Udara dan lingkungan kita pe-
nuh dengan kotoran dan debu. 
Jika fl ashdisk kita kotor maka 
dapat mengakibatkan proses 

baca tulis sering gagal. Se-
hingga apabila tidak se-

dang dipakai, usahakan 
agar selalu tertutup 
agar tidak kotor.
8. Minimalisir proses 

hapus tulis (write and 
delete). Sama seperti kita, 

fl ashdisk juga memiliki usia. 
Artinya suatu saat fl ashdisk 
kita bisa mati dan tidak bisa 
digunakan lagi. Usia fl ashdisk 
berbeda-beda, bergantung 
kualitas fl ashdisk itu sendiri. 
Biasanya usia fl ashdisk antara 
10.000 – 100.000 kali proses 
hapus tulis. Jadi usahakan un-
tuk meminimalisir proses terse-
but dan juga jangan melakukan 
editing langsung dari fl ashdisk. 
Atau jika Anda memiliki data 
yang banyak dan ingin meng-
copy data tersebut ke dalam 
fl ashdisk, lebih baik data-data 
tersebut dikompres menjadi 
satu terlebih dahulu dengan 
menggunakan program yang 
sudah ada seperti Winzip, Win-
Rar, atau program lain yang 
sejenis.

9. Berilah gantungan seperti gan-
tungan kunci pada fl ashdisk 
Anda. Ini sangat berguna agar 
Anda tidak tidak lupa di mana 
menyimpannya, karena ben-
tuknya yang relatif kecil. Juga 
berguna untuk membantu tan-
gan dalam memegang fl ash-
disk yang ukurannya sangat 
kecil.
Semoga dengan cara di atas, 

fl ashdisk Anda makin awet.

Merawat Flashdisk Agar Awet



Berikut sejumlah obat dan bumbu dapur yang 
biasa digunakan sekaligus kegunaannya :

Brotowali (Putrawali, andawali) 
Untuk pemakaian luar bermanfaat menyembuh-

kan luka-luka dan gatal-gatal akibat kudis (scabies). 
Caranya, 2-3 jari batang brotowali dipotong kecil-
kecil, rebus dengan 6 gelas air. Setelah mendidih, 
biarkan selama 1/2 jam. Saring air dan gunakan un-
tuk mengobati luka serta gatal-gatal. 

Jeruk Nipis 
Untuk mencairkan dahak dan obat batuk anak. 

Caranya, campur 1 sdm air perasan jeruk nipis, 3 
sdm madu murni, 5 sdm air matang, lalu ditim se-
lama 30 menit. Takaran minum bayi antara usia 6-1 
tahun : 2 kali 1/2 sdt ; anak 1-3 tahun : 2 kali 1 sdt; 
anak 4-5 tahun : 2 kali 1 1/2 sdt. Cara lain, potong 
1 buah jeruk nipis, peras airnya, taruh dalam gelas 
/cangkir. Tambahkan kecap manis, aduk. Takaran 
minum untuk anak, 3 kali 1 sdt per hari. 

 
Kentang 
Untuk obat bisul. Caranya, parut kentang dan pe-

ras. Oleskan sari air dan
parutan kendtang segar dioleskan pada bisul 3- 
4 kali per hari Bisa pula untuk ruam kulit yang dise-

babkan biang
keringat atau keringat buntet (miliaria), karena sifat 
kentang yang mendinginkan. 

 
Banglai (bangle, panglai, mang-
lai, pandhiyang) 
Untuk menenangkan bayi dan anak yang sering re-

wel pada malam
hari,balurkan parutan banglai segal di kening dan 
badan anak. 
 
Minyak zaitun 
Untuk mengobati kerak kepala atau ketombe pada 

bayi (craddle
crap),sebanyak 1-2 kali per hari dioleskan pada ku-

lit 
kepala. 

 
Lidah buaya 
Untuk mengobati luka bakar pada bayi dan anak. 

Caranya dengan
mengoleskan daging daun lidah buaya pada 

seluruh 
permukaan kulit yang menderita luka bakar. 

 
Daun pepaya
Berkhasiat meningkatkan nafsu makan, menyem-

buhkan penyakit malaria,
panas,beri-beri dan kejang perut. Caranya, 
daun pepaya muda ditumbuk, diperas, saring, lalu 

minum airnya. 
Temulawak (koneng gede) 
Untuk menambah nafsu makan. Caranya, 150 gram 

temulawan 50 gram kunyit
segar dikupas, iris tipis,rendam dalam 
500 cc madu kapuk dalam toples tertutup selama 2 

minggu.Setelah 2 minggu
ramuan siap untuk digunakan.Aturan 
minum 1 sendok makan madu temulawak dilarutkan 

dalam 1/2 cangkir air
hangat, diminum pagi dan sore. 

 
Kencur 
Untuk meringankan batuk pada anak. Caranya, 5 

gram kencur segar dicuci
bersih, parut, lalu tambahkan 2 sdm air putih 
matang dan diaduk. Setelah disaring, tambahkan 1 

sdm madu murni. Berikan
2-3 kali sehari. 
 
Adas (fennel) 
Teh adas dapat dipakai untuk meringankan bayi 

yang menderita kolik atau
yang kesakitan akibat erupsi (keluarnya) gigi. 
Untuk obat masuk angin dan kolik, caranya 1sdt teh 

adas dilarutkan
dengan 1 cangkir air mendidih, aduk hingga larut. 
Setelah agak dingin, larutan dapat diminumkan 

pada bayi/anak dengan
takaran sesuai umurnya. 

Aneka Obat Tradisional Aneka Obat Tradisional 
Untuk Anak (2)Untuk Anak (2)
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Kemiskinan di Indonesia....           (Sambungan dari hal. 21
tannya dengan pembangunan di 
daerah, diusulkan agar dilakukan 
pemberdayaan pemerintah daerah, 
instansi terkait, perguruan tinggi 
dan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) dalam pemanfaatan infor-
masi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar 
para pengambil keputusan, baik 
pemerintah daerah, dinas-dinas pe-
merintahan terkait, perguruan ting-
gi, dan para LSM, dapat menggali 
informasi yang tepat serta meng-
gunakannya secara tepat untuk 
mem buat kebijakan dan melaks-
anakan program pembangunan 
yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu mem-
bangun sistem pengelolaan infor-

masi yang menghasilkan se  gala 
bentuk informasi untuk keperluan 
pembuatan kebijakan dan pelak -
sana    an program pembangunan 
yang sesuai. Perlu pembentukan 
tim teknis yang dapat menyaran-
kan dan melihat pengembangan 
sis tem pengelolaan informasi yang 
spesifi k daerah. Pembentukan tim 
teknis ini diharapkan mencakup 
pe  merintah daerah dan instansi 
ter   kait, pihak perguruan tinggi, dan 
peneliti lokal maupun nasional, 
agar secara kontinu dapat dikem  -
bangkan sistem pengelolaan infor-
masi yang spesifi k daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, 
perlu disadari bahwa walaupun ke-
butuhan sistem pengumpulan data 

yang didesain, diadministrasikan, 
dianalisis, dan didanai pusat masih 
penting dan perlu dipertahankan, 
sudah saatnya dikembangkan pula 
mekanisme pengumpulan data un-
tuk kebutuhan komunitas dan ka-
bupaten.

Mekanisme pengumpulan data 
ini harus berbiaya rendah, berkela-
njutan, dapat dipercaya, dan mam-
pu secara cepat merefl eksikan 
keberagaman pola pertumbuhan 
ekonomi dan pergerakan sosial 
budaya di antara komunitas pe-
desaan dan kota, serta kompromi 
ekologi yang meningkat.

*) Penulis adalah PNS Badan Pu-
sat Statistik (BPS)
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Ada pasti sudah sangat fa-
miliar dengan jeruk Bali, 
bentuk nya yang besar 
dengan rasa yang segar. 

Jeruk Bali ini banyak disukai oleh 
masyarakat. Ini adalah jeruk beru-
kuran paling besar dengan nama 
ilmiah Citrus Grandis, kulit buah 
hijau kekuningan, daging buah ke-
merahan dan ada juga yang ber-
warna putih dan rasanya cukup 
manis namun sedikit getir, tekstur-
nya halus dan berair banyak. Se-
lain buahnya yang menjadi favorit 
bebrapa orang ternyata kulit jeruk 
Bali pun bisa dimanfaatkan men-
jadi makanan lezat.

Salah satu bentuk olahan kulit 
jeruk ini adalah selai. Selai yang 
dibuat dari sari buah dan kulit buah 
genus Citrus biasa disebut marma-
lade. Marmalade ini dapat diguna-
kan sebagai olesan pada roti tawar, 
sebagai isi roti manis, dapat diman-
faatkan untuk pembuatan cake, 
kue kering, permen, atau pemanis 
pada minuman seperti yogurt dan 

es krim atau. Dengan banyaknya 
produk yang menggunakan selai 
mengindikasikan bahwa peluang 
pasar dari produk selai cukup luas.
Lalu bagaimana cara membuat-
nya? berikut adalah cara menjadi-
kan kulit jeruk bali menjadi selai 

Bahan: Kulit jeruk bali 1 kg, gula 
pasir ¾ kg, asam sitrat 0,2 g/kg 
bubur buah, natrium benzoate 0,5 
gram/kg bubur buah, garam dapur 
secukupnya, vanili secukupnya

Cara pembuatan:
1.  Pilih kulit jeruk yang sudah tua 

tapi tidak terlalu matang karena 
kandungan pektinnya tinggi 
yang sangat dibutuhkan untuk 
pembuatan selai dalam rangka 
pembentukan gel atau kekenta-
lan.

2.  Ambil kulit bagian tengah atau 
dalam yang menyurapai gabus 
berwarna putih dan ada juga 
yang berwarna kemerah-me-
rahan, selanjutnya dilakukan 

pencucian untuk menghilang-
kan kotoran dan getah yang 
menempel.

3.  Rebus dalam air panas (suhu 
85-100 0C) selama 30-40 me-
nit.

4. Cuci dengan air bersih secara 
berulang-ulang, kemudian ren-
dam selama 24 jam lalu tiriskan

5.  Hancurkan/ giling kulit buah 
yang telah ditiriskan. Ukuran 
partikel dari hasil penggilingan 
diusahakan tidak terlalu kasar 
dan tidak terlalu halus yang ber-
bentuk serat-serat kasar.

6.  Masak bubur kulit jeruk ber-
sama gula, garam, vanili, asam 
sitrat dan Na Benzoat sebagai 
pengawet selama kurang lebih 
1 jam sambil diaduk-aduk sam-
pai mengental berwarna kuning 
kecoklatan. Pemanasan atau 
pemasakan yang terlalu lama 
menyebabkan hasil selai men-
jadi keras dan membentuk kris-
tal gula. Sedangkan bila terlalu 
cepat/singkat, selai yang diha-
silkan akan encer.

7.  Kemas selai yang telah jadi.
Semoga bisa bermanfaat dan 

menjadikan peluang sukses usaha 
Anda(rif/tdwclub).

Membuat Selai 
dari Kulit Jeruk Bali
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Terus berkurangnya jum-
lah pengusaha brem yang 
merupakan jajanan khas 
kabupaten Madiun mem-

bawa keprihatinan tersendiri bagi 
Supiyati (39), Kepala Dusun Tem-
puran, Desa Kaliabu, Kecamatan 
Mejayan, Kabupaten Madiun ini. 
Berbagai upaya dia lakukan agar 
memproduksi brem tetap men-
jadi aktivitas perekonomian yang 
membanggakan bagi masyarakat 
Madiun secara umum, termasuk 
membentuk kelompok perajin brem 
yang diberi nama Jaya Makmur.

Menurut generasi kedua kelu-
arga pembuat brem di Dusun Tem-
puran, Desa Kaliabu Madiun ini, 
banyak faktor yang menyebabkan 
masyarakat beralih dari brem, di 
antaranya biaya produksi yang 
relatif tinggi. Untuk memproduksi 
brem hingga siap dipasarkan, se-
tidaknya membutuhkan modal tiga 
kali lipat dari satu kali biaya pro-
duksi. Berlipatnya modal tersebut 
sangat berhubungan dengan ber-
tahapnya proses produksi.

 ”Bisa dibayangkan, untuk men-
jadikan tape yang berkualitas saja 
membutuhkan waktu tak kurang 
dari seminggu penuh. Itu berarti 
modal berhenti cukup lama dalam 
satu tahapan proses,” katanya. 

Modal 3 kali lipat itu akan ber-
tambah berat manakala tantangan 
produksi tidak bisa dipecahkan. 
Misalnya, harga ketan naik mem-
bubung. Harga ketan yang naik bi-
asanya diiringi dengan ketakjujuran 
penjual bahan baku. Tentu saja un-
tuk meraup keuntungan yang tinggi 
dan mempertahankan pelanggan. 

Besaran modal ini, boleh jadi, 
yang membuat perajin brem men-
ciut. Dari 5 dusun di Kaliabu  yakni, 
Dusun Bodang, Sumberjo, Lemah 
Ireng, Tempuran dan Kaliabu kini 
hanya terkonsentrasi di satu dusun 

yaitu Dusun Tempuran. 
Saat ini, setidaknya terdapat 

47 perajin makanan ringan manis 
yang membawa sensasi tersendi-
ri jika terkena lidah ini di seluruh 
Desa Kaliabu, Kecamatan Meja-
yan, Kabupaten Madiun ini. Tujuh 
belas di antaranya bergabung 
dan membuat kelompok perajin 
dengan nama Jaya Makmur yang 
dikomandani Supiyati, dan ber-
skretariat di RT 16 RW 4 Dusun 
Tempuran. 

Meski sudah berhasil membuat 
kelompok perajin, namun Supiyati 
mengaku belum bisa berbuat bany-
ak. Dari 47 perajin yang ada, hanya 
17 yang mau bergabung. “Tidak 
ada separuhnya. Meski hanya se-
bagian kecil, toh kita sudah merintis 
berdirinya koperasi. Ini sudah gol 
sebenarnya, hanya ada kendala di 
pengurusan sehigga koperasi tidak 
berjalan maksimal,” kata wanita 
yang menjadi kepala dusun tahun 
2009 ini.

Tidak seperti di jaman ibunya, 
Marsiyem, Supiyati sudah memo-

difi kasi proses pembuatan brem 
yang tradisional menjadi semi 
modern. Menggunakan peralatan 
listrik untuk beberapa tahapan pro-
ses. Hanya satu tahapan tradisio-
nal yang masih dipakai hingga kini, 
yaitu saat nguleni tape ketan yang 
sudah masak setelah diperam tu-
juh hari tujuh malam. “Proses ini 
sepertinya tak tergantikan, sebab 
kami masih percaya cara ini bisa 
membuat aroma brem jadi tambah 
sedap,” ujarnya.  

Generasi Supiyati juga me-
nawarkan aroma rasa lain pada 
brem selain rasa alami yang se-
lama ini banyak dikenal, seperti, 
coklat, melon, strawberry, dan lain-
lain, bergantung pemesanan. 

Usaha yang dikembangkan 
Supiyati, memproduksi setidaknya 
140 kg ketan per hari dengan jum-
lah pekerja 4 orang. Omzetnya tak 
kurang dari Rp 1,5 juta. Untuk itu, 
agar setiap hari bisa berproduksi, 
minimal harus ada modal sekitar 
Rp 5 juta sebelum brem diserap 
pasar. (widi)

Supiyati, Ketua Kelompok Perajin Brem 

Maju Bersama Pengusaha Brem
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Dalam rangka HUT ke-11Dharma Wani-
ta Persatuan (DPW) yang ke 11, pada 
Jumat, 17 Desember 2010, bertempat 

di Ruang Loka Artha Praja lt. 3 Dinas Penda-
patan Daerah Prov. Jatim Jl. Manyar Kertoar-
jo Surabaya, DPW Bapemas Provinsi Jawa 
Timur mengikuti lomba penyajian masakan 
berbahan dasar ikan yang diselenggarakan 
oleh DWP Provinsi Jawa Timur. Dalam lomba 
ini DWP Bapemas diwakili Ny. Trihadi Suseno 
dan Ny. Mardiono.

Meski belum mendapatkan juara, tetapi 
turut serta dalam memeriahkan acara HUT 
DWP yang ke-11 merupakan salah satu ben-
tuk partisipasi aktif anggota DWP Bapemas 
Prov. Jatim. Mudah mudahan pada kesempa-
tan yang lain bisa menjadi juara.

Masih tetap dalam rangkaian HUT ke-11 
DPW, Kamis, 23 Desember 2010, bertempat 
di Ruang Loka Artha Praja lt. 3 Dinas Pen-
dapatan Daerah Prov. Jatim, DPW Bapemas 
Jatim menerima tropi sebagai pemenang Ha-
rapan II lomba Laporan Data Peserta KB. 

Semoga penghargaan ini dapat menja-
di motivasi bagi DWP Bapemas Prov. Jatim 
untuk terus maju dan berkiprah membina istri 
PNS dalam rangka mensejahterakan anggo-
ta dan keluarganya.(*)

Dharma Wanita Persatuan Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Prov. Jatim Bapemas Prov. Jatim 



Industri kecil tikar benang di Lamongan 


