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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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LIMA tahun sudah Dr Soekarwo S.H., 
M.Hum dan Drs Saifullah Yusuf memimpin 
masyarakat Jawa Timur, sebagai Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Tanggal 12 Februari 
mendatang, Pakde Karwo (sapaan Soekar
wo) dan Gus Ipul (sapaan Saifullah Yusuf) 
akan kembali dilantik menjadi Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 
2014 – 2019. Mereka terpilih lagi dalam 
pilih an gubernur pada 29 Agustus 2013.

Banyak prestasi dan penghargaan yang 
diterima Provinsi Jawa Timur selama perio
de pertama Pakde Karwo dan Gus Ipul me
mimpin Jawa Timur. Salah satu prestasi itu 
adalah keberhasilan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur menekan angka kemiskinan, 
sehingga dalam empat tahun jumlah orang 
miskin di Jawa Timur turun drastis. Tidak 
berlebihan kalau keberhasilan Pemprov. 
Jawa Timur ini menjadi rujukan sejumlah 
provinsi di Indonesia.

Kepedulian Pakde Karwo dan Gus Ipul 
terhadap masyarakat miskin ditunjukkan me
lalui jargon “Peduli pada Wong Cilik,” atau 
“APBD untuk Rakyat,” atau “Wong Cilik Melu 
Gemuyu.” Menariknya, jargon tersebut tidak 
sekadar jargon atau lipsink, tetapi benar
benar diwujudkan melalui kerja dan kerja.

Sederet SKPD di lingkungan Provinsi 
Jawa Timur bekerja ekstra untuk mengen
taskan kemiskinan sesuai misi RPJMD 
Provinsi Jawa Timur. Demikian juga de
ngan Bapemas Provinsi Jawa Timur, SKPD 
yang paling bersentuhan dengan masyara
kat miskin. Jalan Lain Menuju Kesejahte
raan Rakyat (Jalinkesra), salah satu pro
gram unggulan Pemprov Jawa Timur untuk 
menekan kemiskinan.

Seyogyanya memberantas  kemiskin an 

tidak hanya beban pemerintah, tetapi 
juga semua stakeholder, masyarakat dan 
semua lembaga non pemerintah. Mem
berants kemiskinan bukan hanya komit
men Pakde Karwo dan Gus Ipul serta 
SKPD saja, namun semua elemen ma
syarakat, termasuk perguruan tinggi me
lalui pemikiranpemikiran dan penelitian
nya. 

Adalah hal yang mulia apabila kita se
bagai pribadi, sebagai warga masyara
kat Jawa Timur, juga terketuk hati un
tuk menolong saudara kita yang miskin, 
saudara kita yang membutuhkan ban
tuan. Juga sudah menjadi kewajiban kita 
untuk memotivasi menjadi wirausahawan 
saudara kita yang segar bugar namun ti
dak mempunyai peluang berusaha.

Sudah sepatutnya kita membantu 
Pakde Karwo dan Gus Ipul pada periode 
kedua kepemimpinannya, khususnya 
memberantas kemiskinan. (*)  

Membantu Pakde
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Laporan Utama

Banyak prestasi yang 
ditorehkan Jawa 
Timur selama  dipim pin 
 Pakde Karwo dan 

Gus Ipul. Salah satunya adalah 
 keberha sil an mengurangi jumlah 
penduduk miskin. Ini karena sela
ma memimpin Jawa Timur  Pakde 
Karwo dan Gus Ipul menaruh 
perhatian besar untuk penang gu

Jika tidak aral rintangan, Gubernur Jawa Timur, Dr H. 
Soekarwo, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Jawa Timur, 

Drs H. Saifullah Yusuf, akan kembali dilantik menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 

2014-2019. Ini berarti untuk periode kedua Pakde Kar-
wo (sapaan Soekarwo) dan Gus Ipul (sapaan Saifullah 

Yusuf ) memimpin Provinsi Jawa Timur.

Jatim Utamakan Peningkatan 
Kesejahteraan dengan 

Penanggulangan Kemiskinan
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Laporan Utama
langan kemiskinan di Jawa Timur. 
Berkat kepeduliannya yang besar 
itulah angka kemiskinan di Jawa 
Timur turun drastis.

 Angka penurunan kemiskin
an di Jawa Timur turun setiap 
tahunnya. Selama empat tahun 
penurun an kemiskinan di Jawa 
Timur sebesar 3,60 persen. 
Dimulai pada tahun 2009  jum
lah orang miskin di Jawa Timur 
sebanyak 6.022.590 orang 
(16,68%), tahun 2010 sebanyak 
5.529.300(15,26%), tahun 2011 
sebanyak 5.356.210 orang (14,23) 
dan pada akhir 2012  sebanyak 
4.960.540 orang (13,08%). Pada 
tahun 2013 menjadi 12,55% atau 
4.771.260. 

“Penurunan kemiskinan di 
Jatim selalu di atas ratarata na
sional. Ada satu juta lebih pen
duduk miskin di Jatim yang telah 
dientaskan dari kemiskinan se
lama 3,5 tahun ini. Salah satu 
kunci penurunan kemiskinan di 
Jatim adalah adanya dukungan 
program PNPM Mandiri Pede
saan. Karena kinerja PNPM Pe
desaan yang luar biasa, Bank 
Dunia  memberikan penghargaan 
karena membantu mengangkat 
perekonomian di pedesaan. Ke 
depannya diharapkan angka ke
miskinan kita  mencapai 10 – 
11%, bukan hal mudah, tapi de
ngan upaya bersama hal tersebut 
bisa tercapai,” ujar Pakde Karwo 
saat melaunching PNPM Mandiri 
Pedesa an di Surabaya, beberapa 
waktu lalu.

“Data tersebut mengindikasi
kan kemiskinan di Jawa Timur se
lalu mengalami penurunan. Salah 
satu faktor penurunan kemiskinan 
di Jawa Timur adalah semakin 
sadarnya masyarakat tentang arti 
penting pendidikan,” tambahnya.

   Dalam program pengentasan 

kemiskinan Pemprov Jawa Timur 
menggunakan empat  kluster yang 
menjadi perhatian. Pertama, klus
ter bantuan sosial (kewenan
gan Dinas Sosial), kedua, klus-
ter pemberdayaan masyarakat 
(kewe nang an Bapemas), ketiga, 
kluster pemberdayaan UMKM 
(kewenang an Dinas Koperasi dan 
UMKM), keempat, kluster pro
gram murah (stakeholder terkait). 

"Pada dasarnya kita berge rak 
dari rencana. RPJMD, renstra, 
RKPD, rencana kerja. Dalam kait
an maka konstruksinya dibangun 
melalui strategis penanggulangan 
kemiskinan daerah," tuturnya.

Selama ini Rancangan Pem
bangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 
Timur selalu memuat misi utama 
Peme rintah Provinsi Jawa Timur, 
salah satunya adalah percepatan 
pe nanggulangan kemiskinan.

Ketika rapat koordinasi RPJMD 
20142015 yang diselenggarakan 
Badan Perencanaan Pembangu
nan Daerah (Bappeda) Provinsi 
Jawa Timur dengan seluruh Sat
uan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD) di Hotel Bumi Surabaya, 
akhir tahun 2013 Sekretaris Dae
rah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, 
mengingatkan perihal 12 misi uta
ma Pemprov Jatim dalam RPJMD 
ke depan.

 Rasiyo dalam sambutannya 
mengingatkan agar seluruh SKPD 
memperhatikan misi antara lain 
penanggulangan kemiskinan dan 
perluasan lapangan kerja, menin
gkatkan kapasitas kemampuan 
daya saing UMKM dan kope
rasi, mening katkan pemeliharaan 
kualitas lingkungan hidup dan 
pengembang an pembangunan 
yang berwawasan lingkungan, 
serta meningkatkan perdagang
an, pariwisata dan investasi.

Ia menambahkan, misi utama 
Pemprov Jatim dalam aksinya 
mendorong pengembangan dan 
pemberdayaan agroindustri ber
basis industri kerakyatan yang 
memanfaatkan hasil pertanian 
setempat yang dapat menyerap 
tenaga kerja lokal. “Kita harus 
mengoptimalkan dan memberda
ya kan kelembagaan petani atau 
nelayan untuk meningkatkan ak
ses petani dan nelayan terhadap 
faktor produksi, tehnologi, infor
masi dan pemasaran maupun ak
ses permodalan,” jelasnya.

Untuk sektor ekonomi mene
ngah, pihaknya berharap adanya 
perluasan jaringan akses permo
dalan untuk UMKM melalui peran 
pemerintah, lembaga  keuang an 
bank dan non bank, dengan 
mengutamakan pendampingan 
kepada UMK untuk kelancaran 
pembia ya an usaha.

Untuk itu, ia mengharapkan 
agar rapat koordinasi ini mengha 
silkan rancangan rencana strate
gis untuk pembangunan Jawa 
Timur dengan melakukan review 
kembali dalam proses penyusun
an RPJMD. “SKPD harus mampu 
menyusun sesuai dengan visi dan 
capaian yang terukur dan terinte
grasi,” ujarnya.

Atas keberhasilan Jawa Timur 
memberantas kemiskinan, pada 
awal tahun lalu Pakde Karwo di
minta Pemerintah Pusat untuk 
bagibagi pengalaman mengatasi 
kemiskinan di Jawa Timur pada 
Forum Komunikasi Staf Ahli Men
teri (FORKOMSAM) bidang Kese
jahteraan Rakyat di Jogjakarta.

Menurut Pakde Karwo dalam 
forum tersebut, kemauan kuat 
kepala daerah memegang peran 
penting untuk menyelesaikan per
masalahan kemiskinan di daerah
nya. ``Karena undangundang 
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da sar kan kita mengamanatkan 
anak telantar dan fakir miskin 
dipelihara oleh negara. Ini kewa
jibah peme rintah,`` kata Pakde.

Di Jawa Timur masyarakat 
mis kin terbagi menjadi 3 kelom
pok, yaitu hampir miskin yang 
mencapai 1.330.696 rumah tang
ga, miskin mencapai 1.256.122 
rumah tangga dan yang sangat 
miskin mencapai 493.004 rumah 
tangga. ``Untuk kelompok sangat 
miskin ini diambil alih oleh Pem

prov Jatim. Yaitu mereka yang 
jompo, cacat atau usia yang tidak 
produktif lagi selama hidupnya di
berikan bantuan setiap bulan 20 
kg beras dan uang Rp 150.000,`` 
kata Pakde Karwo.

Sedangkan untuk masyarakat 
miskin dan hampir miskin tetapi 
masih bisa produktif diberikan 
bantuan modal atau alat usaha 
sebagai bentuk pemberdayaan 
masyarakat. ``Untuk mengatasi 
problem mereka (masyarakat 

miskin) maka mereka harus dia
jak merumuskan cara menyele
saikannya, masyarakat sendiri 
yang tahu caranya. Jangan pak
sakan pemikiran kita kepada 
masyarakat miskin. Kalau butuh 
kambing cempe ya kita sediakan, 
atau glodogan tawon,`` lanjut 
Pakde.

Menurut Pakde Karwo yang 
tidak kalah penting untuk menga
tasi problem kemiskinan di desa 
adalah memotong mata rantai 
pengijon atau rentenir. ``Makanya 
Jatim menghibahkan Rp 25 juta 
ke kope rasi wanita di 8.506 desa, 
selain di 115 koperasi karyawan, 
450 kope rasi pondok pesantren 
dan 200 LMDH. Melalui lembaga 
keuangan di desa ini, masyarakat 
miskin tidak lagi jadi perahan,`` 
tambah Pakde Karwo.

Melihat kenyataan masyara
kat sangat miskin yang memiliki 
rumah tidak layak huni, Pemprov 
Jawa Timur memperbaikinya me
lalui kerjasama dengan Kodam 
V/Brawijaya. Sampai tahun 2013 
dituntaskan 71.400 rumah. Lang
kah ini bisa mengangkat derajat 
kehidupan masyarakat untuk le
bih baik. “Karena memang mere
ka benarbenar tidak ada daya 
untuk memperbaiki rumahnya, 
untuk makan seharihari saja 
susah,`` lanjut Pakde.

Langkah dan kebijakan Pem
prov Jatim untuk mengatasi pro
blem kemiskinan juga dikemas 
dalam program Jalin Kesra, yaitu 
jalan lain menuju kesejahteraan. 
``Melalui program ini kabupaten 
dan kota dilibatkan, khususnya 
untuk pendidikan dan kesehatan. 
Demikian juga setiap SKPD dapat 
disinergikan sehingga dapat 
bersa masama mengatasi ke
miskinan di Jatim,`` tegas Pakde 
Karwo. (*/tim)
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Laporan Utama

PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang

Utamakan Pelatihan 
daripada Pinjaman 

Dana

PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan  Masyarakat) 
Mandiri Pedesaan merupa
kan salah satu mekanisme 

program pemberda yaan masyarakat 
yang diguna kan PNPM Mandiri dalam 
upaya mempercepat penanggulangan 
kemiskin an dan perluasan kesempat
an kerja di wilayah perdesaan.  Secara 
umum, PNPM Mandiri Pedesaan bertu
juan untuk mening katkan kesejahteraan 
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PNPM
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dan kesem patan kerja masyara
kat miskin secara mandiri.  PNPM 
Mandiri Perdesaan mengadopsi 
sepenuhnya mekanisme dan 
prosedur Program Pengembang
an Kecamatan (PPK) yang telah 
dilaksanakan sejak 1998. PNPM 
Mandiri dikukuhkan secara resmi 
oleh Presiden RI pada 30 April 2007 
di Kota Palu, Sulawesi Te ngah.

PNPM Mandiri Pedesaan ma
suk ke Kecamatan Sumobito Ka
bupaten Jombang sejak 2007 de
ngan dana awal Rp 1.250.000.000.  
Dana tersebut disalurkan untuk pro
gram SPP (Simpan Pinjam khusus 
Perempuan)  sebanyak 25% dan 
75% untuk non SPP (sarana dan 
prasarana) yang meliputi drainase, 
TPT (Tembok Penahan Tanah), 
Polindes (Pondok Bersalin Desa), 
jembatan, jalan dan gedung seko
lah TK.  Dana yang didapat pun 
berbeda setiap tahunnya, misalnya 
di tahun 2008 mendapat sekitar Rp 
3 milyar dan tahun 2009 sekitar Rp 
2 milyar.

Dalam melaksanakan tugas

nya, PNPM Mandiri Pedesaan 
berkoordinasi dengan UPK. UPK 
adalah Unit Pengelola Kegiatan 
yang dibentuk oleh BKAD (Badan 
Kelembagaan Antar Desa) dan 
disahkan dalam forum Musya
warah Antar Desa (MAD) untuk 
mengelola dana Bantuan Lang
sung Masyarakat (BLM) dari PNPM 
MPd yang dapat dialokasikan untuk 
berbagai jenis kegiatan yang men
cakup kegiatan sarana/prasarana, 
pendidikan, kesehatan, dan SPP 
(dana bergulir).  Aset UPK Keca
matan Sumobito, Kabupaten Jom
bang, per 31 Desember 2013 Rp 
Rp 4.350.000.000,

Kecamatan Sumobito memiliki 
21 desa namun tidak semua desa 
mendapat dana dari PNPM, karena 
dana yang diberikan bersifat kom
petitif, sehingga warga harus aktif 

dan siap untuk setiap program ke
giatan yang diajukan.  Pengajuan 
tersebut disesuaikan dengan dana 
yang ada dan tentunya melalui 
beberapa tahap.  “Pada mulanya 
diadakan MAD Sosialisasi, yaitu 
Musya warah Antar Desa untuk 
tingkat kecamatan yang setidak
nya dihadiri oleh 6 perwakilan 
dari masing masing desa.  Ke
mudian dilakukan sosialisasi ke 
desadesa atau biasa disebut MD 
(Musyawarah Desa) Sosialisasi.  
Selanjutnya diadakan pemilihan 
pelakupelaku tingkat desa se
perti KPMD (Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa) atau TPK (Tim 
Penge lola Kegiatan).  Setelah itu 
disusun proposal pengajuan, na
mun sebelum diajukan akan ter
lebih dahulu diadakan pelatihan
pelatihan sesuai de ngan program 
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yang akan diajukan se bagai bekal 
keterampil an.  Proposal yang di-
ajukan akan diseleksi oleh tim 
verifikasi program, mereka akan ke 
desa-desa untuk meninjau apakah 
program yang diajukan tersebut 
layak untuk disetujui.  Setelah dini-
lai layak, selanjutnya dipresentasi-
kan di MAD Prioritas, usulan-usulan 
yang layak kemudian dikompetisi-
kan dan dinilai oleh seluruh peserta 
dari desa-desa yang mengajukan,” 
jelas Farida, Fasilitator Kecamatan 
Sumobito.

“Program-program yang diaju-
kan pun harus memenuhi kri-
teria yang sudah ditetapkan.  
Ada 6 kriteria, yaitu mendesak, 
bermanfaat untuk masyarakat 
miskin, bisa diker jakan masyara-
kat, mengguna kan tenaga lokal, 
berkelanjutan dan bisa dipeli-
hara, dukungan sumber daya 
dan swadana. Mengapa ada 
swa dana?  Karena memang se-
benarnya dana dari PNPM ha-
nya untuk stimulan agar nanti-

PNPM
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nya bisa dikembangkan sendiri 
oleh masyarakat. Dan yang tera-
khir   dampaknya ke lingkungan 
itu bagaimana, apakah memberi 
dampak baik terhadap lingkungan 
atau justru sebaliknya,” imbuh 
Farida yang baru saja dimutasi 
dari FK Lengkong, Nganjuk, men-
jadi FK Sumobito.

Untuk sarana dan prasarana 
di lingkungan Kecamatan Sumo-
bito, yang mendapat ajuan dana 
PNPM contohnya berupa gedung 
TK di Desa Sugodorejo, polindes 
tersebar di 10 desa, akses jalan 
di semua desa dan masih banyak 
lagi.  Saluran dana juga ada yang 
berupa beasiswa untuk semua 
anak usia SD – SMP dari keluarga 
RTM (Rumah Tangga Miskin) di se-

luruh Kecamatan Sumobito, Keca-
matan Jombang.  Beasiswa yang 
diberikan dalam bentuk perlengka-
pan kebutuhan sekolah seperti se-
ragam, tas, sepatu, buku dan lain 
sebagainya.

Dari pos-pos SPP dibentuk 
kelompok-kelompok binaan untuk 
mendapatkan pelatihan setiap ta-
hunnya sesuai dengan kebutuhan 
keterampilan yang ada di lingkup 
masyarakat Kecamatan Sumobito, 
seperti pelatihan membuat han-
taran, riasan toples dan lain-lain.  
“Jika hanya diberi pinjaman dana 
saja, maka akan menjadi dana 
vakum. Nah, lebih baik diadakan 
pelatihan-pelatihan, sebagai bekal 
keterampilan masyarakat, sebagai 
upaya pengembangan kondisi eko-

nomi masyarakat agar ada pening-
katan,” ungkap Fikri, Ketua UPK 
Kecamatan Sumobito, Kabupaten 
Jombang.

Para pemanfaat atau nasabah di 
Kecamatan Sumobito, Kabupaten 
Jombang, berjumlah 3.271 orang 
yang tergabung dalam 264 kelom-
pok.  Pemberian bantuan dana me-
lalui kelompok-kelompok dengan 
nominal maksimal Rp 5.000.000, 
dan penetapan bunga sebesar 1% 
yang dibayarkan setiap pengem-
balian pinjaman setiap bulannya. 
Produk-produk unggulan dari ma-
syarakat Kecamatan Sumobito, 
misalnya produk anyaman bambu 
dari Desa Sugodo, jamu instan dari 
Desa Madyapuro.  Penyaluran ha-
sil usaha tersebut biasanya dikirim 
atau ada yang ambil langsung.

Pembangunan sarana dan  
prasarana di tahun 2013 salah satu-
nya berupa akses jalan di Desa 
Kedungprapat sepanjang 374 me-
ter dengan melalui pembangunan 
lapisan penetrasi (pengaspalan) dan 
pembangunan TPT (Tembok Pena-
han Tanah), dengan alokasi dana 
sebesar Rp 101.000.000, dan juga 
ada yang berupa drainase di Desa 
Bakalan sepanjang 400 meter yang 
menyerap dana sebesar Rp 87 juta.

Surplus yang didapatkan setiap 
tahunnya dialokasikan untuk be-
berapa pos, seperti untuk BKAD, 
penguatan SPP, kelembagaan BP 
(rapat rutin, monitoring desa, ATK), 
bonus pengurus UPK, pelatihan-
pelatihan UPK, serta dana sosial.  
Dana sosial di tahun 2014 masuk 
ke dalam perencanaan sebesar Rp 
125 juta untuk 1600 RTM.  

“Rencananya akan dibentuk 
kader-kader desa, untuk pengo-
lahannya dijadikan satu sehingga 
operasio nal tidak terlalu besar, 
tidak membengkak karena me-
mang tidak ada patokan sendiri 
untuk biaya operasional,” kata 
Farida. (hpy)
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Kecamatan Kabuh merupakan salah satu 
Kecamatan di Kabupaten Jombang.  Keca-
matan ini mempunyai 16 desa yang terse-
bar dengan jumlah penduduk sekitar 40.000 

jiwa atau 11.144 kepala keluarga.  Sebagian besar 
masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh 
tani.  Sebanyak 5354 KK atau 48% dari total keselu-
ruhan dikategorikan dalam keluarga miskin. Seperti 
halnya di daerah lain, di mana kondisi perekonomian 
masyarakatnya yang kurang baik, tentu sudah menjadi 
target PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengentaskan 
kemiskinan.

Kecamatan Kabuh berpartisipasi dalam PPK se-
jak 2003, mendapat alokasi BLM (Bantuan Langsung 

PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kabuh, Jombang

Kolaborasi Ciptakan Sinergisitas 
Kesejahteraan Masyarakat
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Masyarakat) untuk dikelola melalui 
UPK Alaska di Kecamatan Kabuh.  
Dana BLM disalurkan langsung ke-
pada masyarakat untuk kegiatan 
pembangunan prasarana desa, 
kegiatan usaha ekonomi produktif 
(UEP), Simpan Pinjam Perempuan 
(SPP), kegiatan pendidikan serta 
kegiatan kesehatan.

UPK Alaska yang berdiri 4 Ok-
tober 2003 berlokasi di Jalan Raya 
Ploso – Babat No. 5, Kabuh. Visinya 
adalah tercapainya kesejahteraan 
dan kemandirian masyarakat Ke-
camatan Kabuh.  Visi tersebut diak-
tualisasikan melalui misi-misinya, 
yaitu peningkatan kapasitas kelem-
bagaan masyarakat, peningkatan 
kualitas ekonomi masyarakat, pe-
ningkatan kemandirian masyarakat 
dan memberdayakan masyarakat 
dengan potensi yang dimiliki.

Tidak semua desa di Kecamat-
an Kabuh Kabupaten Jombang 

Edisi Januari 2014
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mendapat dana BLM karena me
mang dana tersebut dibagikan se
cara kompetitif.  Untuk tahun 2013 
ada 11 desa yang mendapatkan 
bantuan fisik, misalnya seperti 
bantuan untuk pembangunan jem
batan, drainase, TPT, polindes  dan 
rabat beton.  Sedangkan sisanya, 
5 desa lainnya mendapatkan dana 
yang dialokasikan untuk kegiatan 
kesehatan berupa kegiatan pos
yandu.

Dana bergulir dimanfaatkan ma
syarakat untuk berbagai macam 
usaha.  Produk-produk unggulan 
yang dihasilkan masyarakat Ka
buh adalah tikar pandan, tempeh, 
keranjang, tas kain kenduri, serta 
produk untuk dikonsumsi seperti 
sari mengkudu.  Pada dana ber
gulir ditetapkan 1% untuk bunga 
yang dibayarkan satu bulan sekali 
bersamaan dengan pengembalian 
pokok.  “Kadang sesekali juga 
ada yang nunggak ketika proses 
pengembalian, namun itu bukan 

kendala yang berarti karena me
mang dirasa secara keseluruhan 
semuanya berjalan lancar dan se
lalu surplus,” kata Mahfud, Ketua 
UPK Alaska.

“Para nasabah pun dari waktu 
ke waktu inginnya ada peningkat-
an pinjaman.  Layak atau tidaknya 
atas pengajuan yang mereka sam
paikan pasti kami tinjau terlebih 
dahulu, seperti bagaimana kondisi 
nasabah, bagaimana angsuran tiap 
bulannya, bagaimana usahanya 
dan bagaimana aktivasinya,” imbuh 
Mahfud yang sudah menjadi Ketua 
UPK Alaska sejak 2005.

Program PNPM Mandiri Pede
saan ternyata memberikan warna 
tersendiri bagi kehidupan masyara
kat Kecamatan Kabuh.  Keterkaitan 
dengan pihak pemerintahan terli
hat dari nilai-nilai PNPM yang bisa 
masuk ke dalam program-program 
pemerintah.  Program PNPM dilihat 
oleh masyarakat sebagai model 
yang ideal untuk pembangunan 

sehingga mereka bisa mengadopsi 
program-program PNPM.

“PNPM masuk dan diterima 
dengan baik, bisa mempengaruhi 
kebijakan kabupaten (pemerintah) 
untuk menyambungkan kepenting
an desa dengan kabupaten.  Dari 
hal tersebut akan muncul sinergisi
tas dan sinkronisasi dengan peme
rintah sehingga kebijakankebi
jakan desa dan kabupaten itu akan 
nyambung.  Intinya, harapan kami 
adalah diberikan ruang yang lebih 
luas terkait perencanaan partisipatif 
masyarakat dalam hal pembangun-
an dan memajukan kesejahteraan 
masyarakat,” jelas Agung, Fasilita
tor Kabupaten Jombang itu.

“Alhamdulillah masyarakat me-
res pon baik, mereka sendiri juga 
memiliki kemauan yang besar untuk 
maju.  Antusias mereka nampak be
gitu besar dan menganggap bahwa 
PNPM memang dibutuhkan oleh ma
syarakat,” kata Lutfi Garjito, Fasilita
tor Kecamatan Kabuh. (hpy)
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Desa Satelit, Kembangkan 
Ekonomi dan Toleransi Warga

Di lokasi tersebut, berdiri 
monumen yang, konon, 
telah ada sejak zaman 
pendudukan Jepang 

(1942-1945). Karena menjadi ti-
tik sentral, menurut Haji Mulyono, 
monumen setinggi 6,5 meter ini, 

akan diperbaiki agar tampak lebih 
memikat. “Menurut kakek-kakek 
dulu, memang sudah ada sejak 
zaman Jepang,” tuturnya meyakin-
kan.

Lokasi Desa Menganti merupa-
kan kawasan yang berada di titik 

tengah dari sejumlah kecamatan 
yang ada di sekitarnya. Jalan 
perempatan Menganti, merupakan 
wilayah sangat strategis. Bila di-
ambil dari titik tengah Me nganti 
sebagai pusat kota, Menganti-
Surabaya, Menganti-Benowo, 

Sebuah monumen, dengan simbol tangan mengenap di atasnya, menjadi titik 
tengah lokasi Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Di lokasi 

ini, dua tahun lalu, tampak sampah yang menggunung dengan stan-stan penjual 
makanan. “Ketika saya dilantik pada April 2012, langsung lokasi yang di masa da-
hulu menjadi alun-alun ini, langsung kami tata,” kata Haji Mulyono, Kepala Desa 

Menganti.

Profil Desa
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Menganti- Bringkang hingga tem-
bus Mojokerto, Menganti-Driyorejo 
hingga tembus Sidoarjo, Menganti-
Krian. 

Desa Menganti, yang berha-
sil meraih Juara IV dalam Lomba 
Desa se-Provinsi Jawa Timur 
2013, terletak di wilayah selatan 
Kabupaten Gresik, berjarak kurang 
lebih 30 kilometer dari Kota Gresik. 
Terkenal dengan industri kerajinan 
anyaman rotan berupa keranjang, 
kursi, meja, dan berbagai macam 
bentuk souvenir. 

Menganti bagi orang Surabaya 
mungkin lebih dikenal dengan dae-
rah perumahan, yang harganya 
relatif terjangkau untuk masyara-
kat menengah ke bawah. Karena 
memang di kecamatan ini banyak 
berdiri kompleks perumahan, yang 
letaknya sangat strategis karena 

berbatasan langsung dengan 
wilayah Kota Surabaya.

”Karena itulah, pengembangan 
desa ini menjadi tantangan bagi 
kami. Saya menerima amanah dari 
warga, untuk menjadikan desa ini 
lebih baik, lebih maju, dan warga 
masyarakat di sini agar lebih se-
jahtera,” kata Mulyono. 

Bila ada istilah kota satelit, 
agaknya Desa Menganti akan 
dikembangkan menjadi Desa 
Satelit, yang menjadi pusat perte-
muan kegiatan warganya. Ia me-
nambahkan, keberadaan pasar 
desa, yang telah di-Perdes-kan, 
menjadi harapan pokok guna me-
ngukur kemajuan di desanya.

Langkah pertama yang telah 
dilakukan, sebagai penataan agar 
desa tampak indah, adalah mera-
pikan lokasi pedagang kaki lima 

(PKL) dengan menempatkan peda -
gang yang asli warga Menganti 
terlebih dulu. Karena, betapa pun, 
untuk kesejahteraan warga, yang 
menjadi pedagang harus lebih diu-
tamakan untuk menempati lokasi 
PKL. Sedang bagi pedagang yang 
berasal dari desa atau daerah lain, 
akan ditempatkan di tempat yang 
lain. 

”Kami relokasi ke tempat yang 
lain,” tambah Mulyono. Namun, 
toh ada juga yang menolak karena 
menganggap dirinya telah me-
nempati sejak lama. “Meski begitu, 
kami tetap melakukan pendekatan 
secara pelan. Syukurlah, mere-
ka pun akhirnya mau pindah. Ada 
yang dari Surabaya, tapi mencari 
rezeki atau berjualan di sini. Ya, 
tetap kami perbolehkan, tapi lo-
kasinya yang kami atur”.

Profil Desa
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Desa Menganti memiliki luas 
4,24 kolometer persegi, terdiri dari 
tanah sawah seluas  240,80 meter 
persegi, tegalan seluas  82,55 me-
ter persegi, dan pekarangan seluas 
64,60 meter persegi. Menurut data 
pada 2013, Desa Menganti dihuni 
sebanyak 8.458 jiwa, terdiri dari 
4.360 laki-laki dan 4.098 perem-
puan. Di desa yang terdiri dari 7 
dusun,  13 rukun warga, dan 43 
rukun tetangga. Pada tahun 2013, 
dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) senilai Rp 
774 juta, dan 2014 dianggarkan se-
banyak Rp 900 juta.

Selain masalah kesejahteraan, 
juga fasilitas umum menjadi per-
hatian penting. Seperti jalan antar-
dusun, kini sudah dibangun paving 
atas dana PNPM Mandiri Perde-
saan selama beberapa tahun Desa 
Menganti mendapat dana senilai 
Rp 75 juga per tahun. Tapi, “Al-
hamdulillah, sejak tahun 2013 kami 
mengusulkan hinga mendapat 
dana Rp 200 juta. Ini yang kami 
wujudkan untuk jalan, perbaikan 
selokan dan fasilitas umum lain-
nya,” kata Mulyono, putra asli Me-
nganti kelahiran 20 Februari 1967.

Menurut Mulyono, ada indikasi 

lain di luar penataan PKL dan per-
baikan fasilitas umum. “Menurut 
saya, lokasi makam juga harus 
tampak bersih dan terlihat indah. 
Karena itu, saya langsung pekerja-
kan dua warga sebagai penjaga 
makam. Awalnya, kami gaji dari 
uang pribadi saya sendiri setiap 
bulan. Tapi, mulai tahun ini kami 
ambilkan dari kas desa,” tutur 
 Mulyono, yang menyediakan dana 
Rp 1 juta per bulan bagi juru kunci 
makam desa tersebut.

Hal itu dilakukan, agaknya di-
maksudkan agar menjaga nilai-nilai 
ajaran leluhur desanya. Mengingat, 
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desa tersebut mempunyai sejarah 
yang harum di mata warganya. 
Adapun asal sejarah dan arti kata 
Menganti, dikatakan, berasal dari 
kisah panjang. Bermula dari nama 
tempat kantor pemerintahan pada 
masa pemerintahan Sunan Giri.

Di tempat ini pernah men-
jadi salah satu pusat kekuasaan 
raja yang disebut Bangsal, yaitu 
sebuah kompleks perkantoran 
tempat raja bekerja menjalank-
an tugas sebagai kepala negara 
dan sebagai pemegang otoritas 
hukum dan keagamaan. Di kom-
pleks ini raja menerima tamu 
negara, memimpin rapat para 
menteri, menerima persembahan 
upeti-upeti dan hadiah, menjatuh-
kan keputusan-keputusan hukum 
dan sebagainya.

Nama Desa Menganti, bisa 
dimaknai terkait dengan nama 
salah satu kantor raja, yaitu Bang-
sal Sri Manganti. Dalam sistem 
pemerintahan tradisional Jawa 
kuno, keberadaan seorang raja 
berkedudukan sebagai lambang 
negara pemegang kekuasaan yu-

dikatif dan legislatif, selalu didam-
pingi oleh pejabat patih (perdana 
menteri) selaku pemegang kekua-
saan eksekutif yang menjalankan 
pemerintahan dan pengelola ad-
ministrasi negara.

Kelengkapan Giri sebagai se-
buah kerajaan yang memiliki pusat 
di Bangsal Sri Manganti – yang ter-
pateri pada nama Desa Menganti 
– terbukti pada adanya Kantor 
Patih yang disebut Kepatihan, yaitu 
nama desa yang secara toponomis 
sekarang terletak di sebelah utara 
Desa Menganti.

Nama toponimis lain dari desa-
desa sekitar Menganti yang dapat 
diajukan sebagai tanda kelengkap-
an suatu sistem pemerintahan 
adalah Desa Boboh yang terletak 
di sebelah Barat Laut Desa Kepati-
han, yang dalam bahasa Jawa 
Kuno nama Boboh memiliki makna 
“tugas istimewa, kewajiban khusus, 
mempunyai tugas istimewa, suatu 
kelompok yang memiliki tugas khu-
sus”. Bisa ditafsirkan sebagai jajar-
an kelompok pejabat istana yang 
memiliki tugas-tugas istimewa.

“Jadi, merupakan tanggung ja-
wab generasi muda untuk menja-
dikan desa ini lebih baik di masa-
masa yang datang,” tutur Kades 
yang juga menangani PSSI Gresik 
ini, bangga.

Ia pun bertutur tentang rencana-
rencana guna pengembangan di 
desanya. Seperti, pembangunan 
taman rekreasi di waduk seluas 13 
hektar. “Saya membayangkan, di 
taman rekreasi itu ada pusat ku-
liner lesehan, dan penjualan oleh-
oleh Menganti,” kata Mulyono.

Berharap dengan ikatan emo-
sional yang telah terjalin antara 
dirinya dengan Bupati Gresik 
Sambari Halim, ia akan me nga ju -
kan sejumlah usulah guna mewu-
judkan pembangunan dan pengem-
bangan kawasan  Me nganti, 
se ba gai kota kecil yang menawan. 
Di luar itu semua, “Perhatian 
kami sejak awal tercurah untuk 
kesejah teraan warga. Karena 
itu, pe nanganan fakir miskin pun 
menjadi prioritas. Saya sen diri 
mencatat, setiap ada warga yang 
meninggal  dunia, tentang anak-
anak dan istri yang ditinggal kan. 
Anak-anak fakir-miskin, yatim- 
piatu pun menjadi tanggung jawab 
kami. Setidaknya, kami berusaha 
untuk menanggung biaya pendi-
dikan mereka hingga usia SMP 
kelas 3,” kata Mulyono, yang kini 
terdapat 90 anak yatim menjadi 
tanggung jawabnya.

Di desa tersebut, nilai-nilai ke-
gotongroyongan tetap terpelihara, 
kerja sama antarwarga tetap ter-
jaga. Karena itu, tingkat toleransi 
warga pun menjadi tanggung 
jawab sang Kades untuk tetap ter-
pelihara. “Warga kami terdiri dari 
banyak macam latar belakang, 
baik agama maupun etnis. Itulah 
yang menjadi tanggung jawab kami 
agar tercipta suasana harmonis di 
antara kami,” kata Mulyono, yang 
juga dikenal sebagai penceramah 
agama.  (yad)

Profil Desa
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Pasar Lembung Lor, Kabupaten Lamongan

Tantangannya 
Menghidupkan Pasar 

Tekad menjadi pasar 
rakyat modern memang 
sudah menjadi cita-cita 
perangkat desa, terlebih 

pengurus pa sar. “Kami ingin Pasar 
Lembung Lor menjadi pasar rak yat 
modern,” kata M. Hamim, Kepala 
Pasar Lembung Lor kepada Gema 

Desa.
   Pasar Lembung Lor berubah 

menjadi “modern” sejak tahun 
2012. Pasar de ngan luas 2000 
m2 ini tidak saja menjadi milik ma-
syarakat Desa Tunjungmekar saja, 
tetapi juga desa-desa lainnya di 
Kec. Kalitengah. Banyak warga 
desa tetangga Desa Tunjungmekar 
yang berbelanja di Pasar Lembung 
Lor, di antaranya Desa Sugih-
waras, Candi Tunggal dan Desa 
Cluring. Ini karena barang-barang 
yang dijual di Pasar Lumbung Lor 

Pasar Lembung Lor di Desa Tunjungmekar, Kec. 
 Kalitengah, Kabupaten Lamongan, keberadaannya 

 memang mencolok. Tidak seperti pasar-pasar  umumnya. 
Warna temboknya yang warna-warni dan ngejreng, 

mirip mall-mall di perkotaan atau mirip pasar modern, 
meski statusnya hanya pasar desa.

Profil Pasar
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terbilang  lengkap. Sudah begitu 
buka setiap hari.

  Pasar Desa Lembung Lor su-
dah ada sejak tahun 40-an. Waktu 
itu hanya berupa lapak-lapak. Se-
belum Gestapu pecah pasar ini 
sudah dibangun los. Tahun 1970 
pasar ini mulai berbenah dengan 
adanya bangunan baru. Tahun 
1980-an mulai dibangun toko-toko. 
Sampai akhirnya tahun 2012 Pasar 
Lembung Lor direnovasi sehingga 
nampak cantik.

   Sekarang di Pasar Lembung 
Lor terdapat 34 stand dengn ukur-

an antara 3x3 m2 dan 3x2 m2. 
Sebanyak 24 stand di antaranya 
hasil swadaya masyarakat yang 
notabene pinjaman dari Bank Jatim 
sebesar Rp 400 juta. Setidaknya 
terdapat 373 pedagang di pasat 
ini. Pasar Lembung Lor buka mu-
lai Pk 05.00 sampai Pk 12.00 WIB. 
Di dalam Pasar Lembung Lor juga 
terdapat 1 kantor, 1 musala dan 2 
ponten umum.

   Untuk meningkatkan pereko-
nomian masyarakat Desa Tunjung-
mekar, pedagang di Pasar Lem-
bung Lor diprio ritaskan kepada 

penduduk Desa Tunjungmekar. 
“Hampir 80 persen pedagang di 
Pa sar Lumbung Lor adalah ma-
syarakat Desa Tunjungmekar. 
Baru sisanya pedagang dari luar 
Desa Tunjung Lor. Kami memang 
mengutama kan penduduk Desa 
Lumbung Lor,” kata Hamim.

   Demikian juga dengan barang 
dagangan hasil alam dan peter-
nakan, diutama kan dari penduduk 
Desa Tunjung mekar. “Ini segaris 
dengan program Bupati Gresik, 
Bapak Fadeli, yaitu mengangkat 
potensi yang ada di setiap daerah 
melalui program Gemerlap. Melalui 
Pasar Lembung Lor diharapkan 
bisa mengangkat yang kecil se-
hingga menjadi besar,” kata Camat 
Kalitengah, Didik Setiyadi. 

Gemerlap adalah kependekan 
dari Gerakan Membangun Eko-
nomi Rakyat Lamongan Berbasis 
Pedesaan . Program ini dilaun-
ching Bupati Lamongan, M. Fadeli, 
tahun 2011. Program ini salah sa-
tunya fokus peningkatan ekonomi 
dengan program unggulan.

Menurut Didik Setiyadi, di Ke-
camatan Kalitengah sendiri ba nyak 
terdapat produk unggulan, di anta-
ranya songkok dan telur asin. Ke-
dua produk ini sudah berkembang 
lama. Produknya tidak hanya di-
pasarkan di Lamongan, tetapi juga 
daerah lain. Kedua produk ini juga 
dijual di Pasar Lembung Lor.

Pengurus Pasar Lembung Lor 
selalu mengutamakan musya-
warah dengan pengurus paguyu-
ban pa sar untuk memutuskan 
segala se suatu yang berkaitan 
dengan pasar, termasuk sewa pa-
sar. “Soal sewa stand dan retribusi 
kami berusaha tidak memberatkan 
pedagang. Sampai-sampai Pa-
sar Lembung Lor dikenal sebagai 
pa sar paling murah,” katanya. 
Bayang kan, sewa stand dan restri-
busi ha nya Rp 1.500/hari.

Begitu juga dengan gaji pe-
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ngurus pasar. Untuk kepala pasar 
setiap bulan menerima gaji Rp 
25.000, kepala desa Rp 25.000/bu
lan, karyawan sebanyak tiga orang 
(2 orang satpan) Rp 15.000/bulan 
dan Pembina Rp20.000/bulan.

Meski digaji sedikit tetapi pe
ngurus pasar berusaha memberi
kan yang terbaik. Kenyamanan dan 
keamanan menjadi prioritas utama. 
“Memberikan pelayanan yang ter
baik adalah tantangan. Tantangan 
lain bagaimana menghidupkan 
pasar, dan jangan hidup dari pasar. 
Itu penguris prinsip pengurus pa
sar,” kata Hamim.

Tahun 2013 Pasar Desa Lum
bung Lor, berdasarkan Keputusan 
Gubernur Jawa Timur

Nomor 188/ 328 /kpts/013/201 

Tentang Pemenang Lomba Pasar 
Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 
2013, terpilih sebagai pasar ter
baik ketiga. Pasar terbaik pertama 
diraih Pasar Desa Pojok, Desa Po
jok, Kecamatan Kwadungan, Kabu
paten Ngawi, terbaik II diraih  Pasar 
Desa Sumberberas, Desa Sumber
beras, Kecamatan Muncar, Kabu
paten Banyuwangi, dan terbaik IV 
diraih Pasar Desa Gambar, Desa 
Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, 
Kabupaten Blitar.

Kepala Bapemas Kab. 
 Lamong an, MS Heruwidi, di sela
sela mendampingi Bupati Fadeli 
menerima rombongan tim penilai 
Lomba Pasar Desa Tingkat Jatim 
di Guest House Pemkab Lamong
an, mengatakan, untuk menye la

mat kan dan memberdaya kan aset 
desa berupa pasar desa, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape
mas) Lamongan tahun 2013 me
rencanakan menjadikannya seb
agai salah satu aset desa. 

Selain itu, tahun 2013 seba
nyak 11 pasar desa juga akan me
nerima dana hibah total sebesar 
Rp 1,9 mi liar. Pemberian hibah se
rupa juga dilaksankan tahun lalu 
yang diberikan kepada 12 pasar 
desa senilai total Rp 2,250 miliar. 
"Jumlah pasar desa di Lamongan 
ada 98 unit yang tersebar di 27 
kecamatan. Kondisi pasar desa di 
Lamongan saat ini secara keselu
ruhan sudah dikelola oleh desa 
dengan membentuk pe ngurus 
desa," ungkapnya. (res)
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Kehadiran “tamu tak diundang” ini sudah ten-
tu mengejutkan semua peserta. Tak pelak, 
suasana berubah menjadi riuh. Betapa ti-
dak, MAD tingkat kecamatan dihadiri seke-

las menteri. Karena itu, ajang bertemu Dahlan Iskan 
pun dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan unek-
uneknya, khususnya dalam sesi dialog dengan Men-
teri. Dahlan Iskan ke Tulungagung sebenarnya untuk 
menghadiri temu wicara dengan kelompok tani di Desa 
Sambitan, Tulungagung, 26 Januari 2014. 

Salah seorang peserta kepada Dahlan Iskan 
menanyakan terkait semakin tingginya harga pakan 
ikan (konsentrat). Padahal bila dikalkulasi antara har-
ga pakan dengan hasil panen mendapatkan selisih 
yang tipis, bahkan banyak yang merugi. Sedangkan 

potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung sangat 
besar dan belum dimaksimalkan. Menanggapi hal itu 
Dahlan Iskan langsung menjawab bahwa keluhan ibu 
itu merupakan permasalahan nasional, bukan hanya 
di Tulungagung saja. Lantas Dahlan Iskan mengambil 
telepon ge   nggam di sakunya, lalu mencari-cari nomor 
temannya.

Yang dihubungi ternyata Menteri Kelautan dan 
Perikanan. Dahlan kemudian berkeluh kesah tentang 
keadaan yang dialami oleh mayoritas pembudidaya 
ikan. Dari pembicaraan tersebut Menteri Kelautan dan 
Perikanan menyarankan agar Dahlan menghubungi 
salah satu produsen besar pakan ikan di Jawa Timur 
karena antara Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dengan pabrik tersebut telah melakukan MoU pem-
buatan pakan hemat yang berkualitas. 

Mendengar keterangan tersebut Dahlan lantas 
menghubungi pabrik pakan tersebut dan melaku-
kan pembicaraan terkait pakan ikan yang hemat dan 
berkualitas. Dari pembicaraan tersebut pihak pabrik 
sebenarnya mau datang ke Tulungagung tetapi Dah-
lan Iskan kebetulan akan segera menghadap Presiden 
sehingga berjanji akan menampung keluhan masyara-
kat dan dijadikan bahan rapatnya selepas di Jakarta 
nanti. Selanjutnya Dahlan Iskan bergegas pamitan 
disambut oleh seluruh hadirin dengan berjabat tangan.

Tentunya kehadiran Dahlan Iskan merupakan ke-
nangan indah dan bersejarah, khususnya oleh seluruh 
pelaku PNPM di Kecamatan Campurdarat. Mudah-
mudahkan dapat menambah motivasi para pemeran 
PNPM dalam rangka mendampingi masyarakat dalam 
mensukseskan Program Nasional Pemberdayaan Ma-
syarakat. (hms)

Menteri 
BUMN Hadiri

MAD Prioritas 
Usulan

Warta

Ada yang istimewa dalam Musyawarah 
Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan 

PNPM MPd di Kecamatan Campurdarat, 
Kabupaten Tulungagung, 27 Januari 

2014. MAD diikuti semua pelaku PNPM-
MPd, termasuk  unsur instansi/lembaga 

berasal dari BPMPD Kabupaten Tu-
lungagung, Kecamatan Campurdarat, 
Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan. 
Hal yang istimewa itu adalah hadirnya 

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dalam 
MAD tersebut.
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Pengertian, Proses, Tujuan 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

a. Pengertian pember-
dayaan masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam 
memberikan pengertian pember-
dayaan mempunyai rumusan yang 
berbeda-beda dalam berbagai 
konteks dan bidang kajian, arti-
nya belum ada definisi yang tegas 

mengenai konsep tersebut. Namun 
demikian, bila dilihat secara lebih 
luas, pemberdayaan sering disa-
makan dengan perolehan daya, 
kemampuan dan akses terhadap 
sumber daya untuk memenuhi ke-
butuhannya.  

Oleh karena itu, agar dapat me-
mahami secara mendalam tentang 

pengertian pemberdayaan maka 
perlu mengkaji beberapa pendapat 
para ilmuwan yang memiliki komit-
men terhadap pemberdayaan ma-
syarakat.  

Robinson (1994) menjelas-
kan bahwa pemberdayaan adalah 
suatu proses pribadi dan sosial; 
suatu pembebasan kemampuan 
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pribadi, kompetensi, kreatifitas dan 
kebebasan bertindak. Sedangkan 
Ife (1995) mengemukakan bahwa 
pemberdayaan mengacu pada kata 
“empowerment,” yang berarti mem
beri daya, memberi ”power” (kua
sa), kekuatan, kepada pihak yang 
kurang berdaya.  

Payne (1997) menjelaskan bah
wa pemberdayaan pada hakekat
nya bertujuan untuk membantu 
klien mendapatkan daya, kekuatan 
dan kemampuan untuk mengambil 
keputusan dan tindakan yang akan 
dilakukan dan berhubungan de
ngan diri klien tersebut, termasuk 
mengurangi kendala pribadi dan 
sosial dalam melakukan tindakan

Orangorang yang telah men
capai tujuan kolektif diberdayakan 
melalui kemandiriannya, bahkan 
merupakan “keharusan” untuk le bih 
diberdayakan melalui usaha mereka 
sendiri dan akumulasi pengetahuan, 
ketrampilan serta sumber lainnya 
dalam rangka mencapai tujuan tan
pa tergantung pada pertolongan dari 
hubungan eksternal. 

 
b. Proses      
    Pembedayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) 
menjelaskan bahwa ”proses pem
berdayaan mengandung dua ke
cenderungan. Pertama, proses 
pemberdayaan yang menekankan 
pada proses memberikan atau 
mengalihkan sebagian kekuatan, 
kekuasaan atau kemampuan kepa
da masyarakat agar individu lebih 
berdaya.

Kecenderungan pertama terse
but dapat disebut sebagai ke
cenderungan primer dari makna 
pemberdayaan. Sedangkan ke
cenderungan kedua atau kecen
derungansekunder menekankan 
pada proses menstimulasi, men
dorong atau memotivasi individu 
agar mempunyai kemampuan 

atau keberdayaan untuk menen
tukan apayang menjadi pilihan 
hidupnya melalui proses dialog”. 
Sumardjo (1999) menyebutkan 
ciriciri warga masyarakat berdaya 
yaitu:  

Mampu memahami diri dan 
potensinya,mampu merencanakan 
(mengantisipasi kondisi perubahan 
ke depan)

Mampu mengarahkan dirinya 
sendiri
Memiliki kekuatan untuk berun
ding
Emiliki bargaining power yang 

memadai dalam melakukan ker
jasama yang saling menguntung
kan, dan Bertanggungjawab atas 
tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan 
lebih rinci bahwa yang dimaksud 
denganmasyarakat berdaya adalah 
masyarakat yang tahu, mengerti, 
faham termotivasi,berkesempatan, 
memanfaatkan peluang, ber energi, 
mampu bekerjasama, tahu ber
bagai alternative, mampu mengam
bil keputusan, berani mengam
bil resiko, mampu mencari dan 
menangkap informasi dan mampu 
bertindak sesuai dengansituasi. 
Proses pemberdayaan yang mela
hirkan masyarakat yang memiliki 
sifat seperti yang diharapkan harus 
dilakukan secara berkesinambung
an dengan mengoptimalkan parti
sipasi masyarakat secara bertang
gungjawab.

c.Tujuan dan Tahapan 
Pemberdayaan masyarakat 

Jamasy (2004) mengemukakan 
bahwa konsekuensi dan tang
gungjawab utama dalam program 
pembangunan melalui pendeka
tan pe mberdayaan adalah ma
syarakat berdaya atau memiliki 
daya, kekuat an atau kemampuan. 
Kekuatan yang dimaksud dapat 
dilihat dari aspek fisik dan material, 

ekonomi, kelembagaan, kerjasa
ma, kekuatan intelektual dan komit
men bersama dalam menerapkan 
prinsipprinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pem
berdayaan, Sulistiyani (2004) 
menjelaskan bahwa tujuan yang 
ingin dicapai dari pemberdayaan 
masyarakat adalah untuk memben
tuk individu dan masyarakat men
jadi mandiri. Kemandirian terse
but meliputi kemandirian berpikir, 
bertindak dan mengendalikan apa 
yang mereka lakukan. Kemandirian 
masyarakat merupakan suatu kon
disi yang dialami oleh masyarakat 
yang ditandai dengan kemampuan 
memikirkan, memutuskan serta 
melakukan sesuatu yang dipan
dang tepat demi mencapai peme
cahan masalah yang dihadapi 
dengan mempergunakan daya/ke
mampuan yang dimiliki. 

Daya kemampuan yang dimak
sud adalah kemampuan kognitif, 
konatif, psikomotorik dan afektif 
serta sumber daya lainnya yang 
bersifat fisik/material. Kondisi kog
nitif pada hakikatnya merupakan 
kemampuan berpikir yang dilandasi 
oleh pengetahuan dan wawasan 
seseorang dalam rangka mencari 
solusi atas permasalahan yang di
hadapi. Kondisi konatif merupakan 
suatu sikap perilaku masyarakat 
yang terbentuk dan diarahkan pada 
perilaku yang sensitif terhadap 
nilainilai pemberdayaan masyara
kat. Kondisi afektif adalah meru
pakan perasaan yang dimiliki oleh 
individu yang diharapkan dapat 
diintervensi untuk mencapai keber
dayaan dalam sikap dan perilaku. 
Kemampuan psikomotorik meru
pakan kecakapan keterampilan 
yang dimiliki masyarakat sebagai 
upaya mendukung masyarakat 
dalam rangka melakukan aktivi
tas pembangunan. Pemberdayaan 
Masyarakat.
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Imam Surani awalnya melaku-
kan inovasi dalam Kelompok 
Tani Margomulyo, Desa Ka-
rangsari, Blitar. Sejak tahun 

1985 Imam  mulai merintis mena-
nam berbagai varietas dan jenis 
tanaman buah belimbing di pe-
karangan rumahnya. Tahun 1995 
Surani mengajukan proposal kepa-
da pemerintah melalui BPTP untuk 
menguji dan memilih jenis-jenis be-
limbing  yang memiliki keunggulan 
dan daya tahan hidup baik. Hasil 
pengujian varietas belimbing oleh 
BPTP kemudian menetapkan dua 
pohon induk untuk diperbanyak se-
cara vegetatif.

Perbanyakan tanaman dilaku-
kan dengan menangkar benih 
belimbing berasal dari tanaman 
tua lebih dari enam tahun kemu-
dian dikecambahkan dan ditanam 
dalam  polibag. Bibit yang ditanam 
ini menunggu waktu satu tahun 
baru diokulasi (tempel mata tunas) 
dengan pengambilan mata tempel 
dari pohon induk untuk ditempel 

pada bibit tersebut.
   Melalui perba-

nyakan vegetatif 
ini keunggulan 
belimbing 
y a n g 
berasal 
dari 

p o h o n 
induk tidak 
menga lami pe-
rubahan, berbeda 
bila pembibitan 
belimbing dilaku-
kan dengan me-
ngandalkan dari 

biji/benih belimbing yang sering kali 
sifat-sifatnya tidak mewarisi pohon 
induk.

“Saya menganggap, tanam-
an belimbing bisa hidup di 

mana saja, baik di dekat 
bangunan rumah atau 
di tanah yang luas. 
Dari persilangan bibit 

unggul belimbing de-
ngan belimbing lo-
kal, menghasilkan 
belimbing yang lebih 
unggul. Kini, kami 

berhasil menanam 
sebanyak 35 

IMAM SURANI, Juara Inovasi Teknologi di Bidang Agribis 2013

PESONA BELIMBING 
KARANGSARI
   Nama Haji Imam Surani seolah sudah identik dengan 
belimbing. Ini karena, berkat ketekunannya mengem-

bangkan inovasi teknologi di bidang agrobisnis, 
membuahkan hasil ya ng berdampak pa da 

peningkatan perekonomian penduduk di 
Kelurahan Karangsari, Kota Blitar. Dari buah 
belimbing lokal dan varietas unggul, dari 
tangannya berhasil menjadikan varietas 

yang lebih baru lagi. Budidaya yang dilaku-
kannya dikenal sebagai belimbing karang-

sari.
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ribu batang di Karangsari. Dari situ, 
kami melayani banyak perminta
an, hingga ke sebuah swalayan di 
Surabaya,” tuturnya.

Dari berbagai usaha yang di
lakukannya itu, sejak 2004, belim
bing karangsari sudah dinyatakan 
sebagai varietas unggul oleh Men
teri Pertanian Republik Indonesia. 
Banyak sekali peminat yang ingin 
mengembangkan tanaman ini. De
legasi dari berbagai negara atau
pun daerah di Indonesia, baik yang 
dikoordinir oleh pemerintah atau
pun swasta dan perorangan silih 
berganti mengunjungi rumah Imam 
Surani, petani sekaligus penemu 
pohon indukan belimbing karang
sari. 

Imam Surani meyakini mengem
bangkan tanaman buah belimbing 
akan dapat menjadi tumpuan hidup 
keluarganya kelak. Dan tentu saja 
bisa menjadi lahan bisnis baru yang 
sangat menguntungkan bagi pe
ngusaha agrobisnis.  Saat menik
mati belimbing pemberian te tangga 
yang disebut sebut belim bing 
bangkok karena kelezatanya, ia 
menyisihkan bijinya untuk ditanam 
kembali. Bertahuntahun Imam 
Surani bertekun mengembangkan 
tanaman ini untuk mendapatkan 
pohon indukan. Dari pohon indukan 
inilah, ia mulai merintis agrobisnis 
tanaman khas buah belimbing yaitu 
belimbing karangsari. 

Menurut Iman, mengembang
kan buah belimbing karangsari ti
daklah sulit. Bahkan Imam Surani 
menyebutnya sangat gampang. 
Selain tidak memerlukan lahan 
yang luas, belimbing karangsari 
tidak memerlukan perawatan khu
sus. Penyiramannya hanya perlu 
dilakukan 5 hari sekali, itupun 
hanya perlu pada musim kemarau. 
Sedangkan untuk menghindari lalat 
buah cukup dilakukan pembungku
san dengan plastik saat buah masih 
muda. Tampilan fisik pohon belimb

ing yang cukup simple 
membuat tumbuh
an buah dapat 
tumbuh baik 
di datar an 
rendah, dan 
dapat dita
n a m 

pada media ter batas (pot). 
Karena itu selain penghasil buah 
yang enak, Belimbing temuan 
Imam ini bisa difungsikan sebagai 
penghias yang menyegarkan pan
dangan di rumah 

Selain sedap dipandang, 
buahnya tentu saja sangat berni
lai ekonomis. Bahkan di Kelurahan 
Karangsari, warga terbiasa meme
tik beberapa buah saja secukupnya 
dan dijual ke pengepul, sekedar 
untuk memenuhi kebutuhan dapur 
masingmasing petani. Meyakini 
belimbing temuannya suatu saat 
akan menjadi komoditas andalan, 
Imam Surani berusaha meyakinkan 
para tetangganya untuk bertanam 
belimbing dihalaman rumah mere
ka. Jadilah Karangsari  sebuah 
kelurahandi Kota Blitar Jawa Timur 
menjadi kampung belimbing. 

Sebagaimana di kotakota lain
nya, rumahrumah di Karangsari 
tidak memiliki halaman yang luas. 
Sehingga setiap rumah tangga 

ratarata hanya dapat 
menanam 2 sampai 3 batang po
hon saja. namun itupun sudah cu
kup membantu meningkatkan eko
nomi keluarga. 

Secara teknis Belimbing Ka
rangsari, buahnya berdiameter 
sekitar 30 cm, panjangnya kurang 
lebih 20 cm, dengan berat rata  
rata 4 ons sampai 1/2 kg per buah.
Buah belimbing yang berukuran 
jumbo ini, punya rasa yang berbe
da dengan belimbing pada umum
nya. Menurut Imam belimbing hasil 
?karyannya? terasa lebih segar 
dan manis. Dia pun sangat yakin, 
buah ini bisa menjadi komoditas 
primadona agrobisnis yang baru. 
Sedangkan bagi pehoby taman dan 
kebun, buah ini sangat cocok dija
dikan tanaman penghias rumah. 

Dari kacamata bisnis, menurut 
Imam, belimbing karangsari selain 
memiliki berbagai keunggulan se
bagaimana disebut diatas, juga me
miliki harga jual yang cukup bagus. 
Pada tingkat petani harga berkisar 
antara Rp 3.000   sampai Rp 
3.500/kg. Dari harga tersebut, pe
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tani sudah mendapat keuntungan 
bersih rata-rata Rp 300.000/100 
kg. Padahal setiap pohon rata-rata 
menghasilkan buah sampai 500 
kg. Apabila dijual langsung kepada 
pedagang besar di kota seperti Ja-
karta dan Surabaya, harganya bisa 
mencapai Rp 9.000/kg. Keuntung-
an bersih di tingkat pengepul di 
daerah mencapai 25%. 

Keyakinan Imam akan besarnya 
prospek belimbing karangsari, ter-
lihat dari membanjirnya pesanan 
pembeli dan pedagang. Imam yang 
juga menjadi seorang pengepul, 
mengaku kewalahan memenuhi 
permintaan konsumen dalam ne-
geri. Padahal permintaan untuk 
mengirimkan belimbing karangsari 
ke pasar mancanegara terus ber-
datangan. “Saya masih kekuarang-
an pasokan. Padahal bisnis ini 
sa ngat menjanjikan. Coba banding-
kan dengan tanaman lain, seperti 
rambutan atau mangga misal nya. 
Keuntungan yang didapat bersih 
lebih kurang sama untuk sekali 
panen. Tetapi untuk belimbing, kita 
bisa panen 4 kali dalam setahun,” 
tandas Imam. 

Namun Imam masih perihatin. 
Selain karena kurangnya pasokan 

dari petani padahal permintaan 
menggunung juga minat pebisnis 
untuk terjun di bisnis buah. Kenda-
la lain dalam pengembangan agro-
bisnis ini, menurut Imam, adalah 
kurangnya minat masyarakat di 
lain tempat untuk ikut bertanam 

dan mengembangkan secara seri-
us bisnis ini. Sehingga dia meng-
harapkan agar pebisnis agro di 
Indonesia jangan ragu-ragu untuk 
mengembangkannya. 

Untuk memenuhi permintaan 
kestomer yang terus bertambah, 
Imam Surani terus berupaya me-
ngajak siapa saja agar mau me-
nyisihkan sedikit pekarangan 
rumahnya ditanami pohon belim-
bing karangsari. Ia bahkan berse-
dia memberikan bimbingan gratis, 
sekaligus menjadi pembeli apabila 
sudah berbuah. 

Ke depan, Imam Surani tengah 
mengembangkan minuman sari 
belimbing guna mengolah buah 
belimbing kualitas kelas dua yang 
tidak dapat dijual sebagai buah. Ia 
juga meyakini minuman sari buah 
belimbing akan menjadi salah satu 
komoditas unggulan, karena selain 
enak untuk diminum, sari belim bing 
juga terkenal sebagai tanaman 
penurun kolesterol dan pencegah 
darah tinggi. (yad)
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Nyamuk disamping berdampak negatif terha-
dap kesehatan juga berdampak negatif ter-
hadap kenyamanan kita dalam beraktivitas 
yang seringkali terganggu oleh banyaknya 

nyamuk di sekililing kita. Sebenarnya solusi untuk 
mengatasi masalah nyamuk sangat banyak, mulai dari 
membeli obat nyamuk yang beredar di pasar hingga 
menggunakan  TTGS (teknologi tepat guna sederha-

na) yang aman dan mudah untuk dibuat. Berikut ini 
contoh TTGS alat pembasmi nyamuk yang bisa Anda 
buat sendiri.  

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

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

mulut botol.
2. Campur gula merah dengan air panas. Biarkan 

hingga dingin dan kemudian tuangkan di separuh 
bagian potongan bawah botol.

3. Tambahkan ragi. Tidak perlu diaduk. Ini akan meng-
hasilkan karbon-dioksida.

4. Pasang/masukkan potongan botol bagian atas de-
ngan posisi terbalik seperti corong.

5. Bungkus botol dengan sesuatu yang berwarna hi-
tam, kecuali bagian atas dan diletakkan di bebera-
pa sudut rumah Anda.

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

Alat Pembasmi Nyamuk 
Sederhana

Teknologi Tepat Guna

29
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Terkekang di kantor selama seharian penuh 
secara tidak langsung memiliki pengaruh be-
sar terhadap metabolisme tubuh. Beberapa 
yang sering dikeluhkan di antaranya adalah 

perut yang makin membuncit, mudah lelah, nyeri 
punggung.  Jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut 
yang nantinya menyebabkan kondisi semakin parah.  
Sebaiknya selama berada di kantor, lakukan bebe-
rapa tips berikut untuk menghindari kejenuhan yang 
menghantui.

Tinggalkan Meja Kerja. Sesekali luangkan waktu 
untuk berjalan-jalan di sekitar kantor. Berjalan-jalan 
membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mere-
gangkan otot-otot yang tegang. Akan lebih baik lagi 
jika ada taman di dekat kantor. Sembari meregangkan 
otot, Anda bisa melihat menikmati nuansa hijaunya re-
rumputan dan warna-warni bunga yang ada di taman.

Bermain Internet.  Untuk meredakan stres akibat 
pekerjaan, cobalah sesekali menelusuri dunia maya. 
Kunjungi beberapa situs favorit, entah itu situs belanja 
ataupun forum hobi. Tapi jangan sampai keasyikan 
browsing.

Manfaatkan ruang kerja untuk sekedar peregang-
an.  Jika ada ruang kosong di tempat kerja, manfaat-
kan untuk berolah raga. Jika tidak, gunakan kursi atau-
pun meja untuk melakukan beberapa latihan ringan 
seperti push up ataupun gerakan peregangan lainnya. 
Selain itu, simpan dumbbell di kantor dan guna kan di 
waktu senggang.

Sering Bergerak. Usahakan selalu berjalan tiap 
satu atau dua jam. Entah itu memberi laporan ke 
atasan, berdiskusi dengan rekan kerja ataupun yang 
lain. Umumnya, sakit punggung terjadi karena duduk 
terlalu lama saat kerja, hal ini membuat otot men-
jadi lemah. Meninggalkan meja kerja untuk sesaat 
juga membantu mengurangi resiko stress terhadap 
pekerja an.

Siapkan Menu Sehat. Mulailah untuk menyiapkan 
bekal sarapan dan makan siang yang sehat dari rumah 
dengan menjaga kandungan protein dan karbohidrat 
tetap seimbang. Hal ini akan menjauhkan dari godaan 
jajanan di warung dekat kantor yang tidak sehat dan 
membuat cepat gemuk, membawa bekal sendiri pun 
akan menghemat pengeluaran.

Cegah Jenuh Ketika Bekerja
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Kemangi adalah hibrida 
antarspesies antara dua 
spesies selasih, Ocimum 
basilicum dan O. Ia dike-

nal juga sebagai O, Basilicum Var. 
anisatium Benth. Aroma khasnya 
berai kandungan sitral yang tinggi 
pada daun dan bunganya. Keman-
gi adalah tumbuhan tahunan yang 
tumbuh tegak dengan cabang yang 
banyak.

Tanaman ini berbentuk perdu 
yang tingginya dapat mencapai 
100 cm. Daunnya panjang, tegak, 
berbentuk taji atau bulat telur, 
bewarna hijau dan berbau haru. 

Ujung daun bisa tumpul atau bisa 
juga tajam, panjangnya mencapai 
5 cm. Permukaan bergerigi atau 
juga rata. Wanginya seperti ceng-
kih dan rasanya pahit.

Dibuat teh sebagai pereda batuk. 
Di beberapa Negara termasuk 
 Indonesia, kemangi biasa diolah 
menjadi teh. Caranya, dengan 
menyeduh kemangi segar dengan 
air panas dan ditambahkan sedikit 
gula. Teh kemangi biasanya dimi-
num saat pergantian musim, yaitu 
saat penduduk mulai terserang 
batuk, pilek, dan demam

Dibuat minyak atsir
Negara-negara Eropa biasa 

menyuling daun kemangi dan me-
ngambil minyak atsirinya untuk di-
gunakan sebagai campuran dalam 
pembuatan biang parfum, obat-
obatan, losion, permen pelega 
tenggorokan, minyak dgosok, dan 
minyak aroma terapi.

Mencegah kelainan jantung 
Daun kemangi sangat disarankan 
untuk dikonsumsi oleh orang de-
wasa demi mencegah kelainan jan-
tung. Sebab protein dalam keman-
gi berkhasiat menurunkan berat 
badan dan menyehatkan jantung. 
Magnesium dalam kemangi juga 
berfungsi menurunkan kolesterol 
dan melancarkan peredaran darah.

Menyehatkan mata dan mulut 
Vitamin A dalam daun kemangi me-
miliki kemampuan untuk mengobati 
infeksi mata, meredakan mata yang 
stres, dan mencegah gangguan 
pada mata lainnya. Bukan cuma 
itu, selain daun mint, kemangi pun 
punya efek menyegarkan bau mu-
lut jika dikonsumsi.

Anti inflamasi
Kemangi merupakan agen anti 

inflamasi yang bertugas menyem-
buhkan bengkak dan ampuh mere-
dakan radang sendi. Kemangi juga 
termasuk sumber kalsium yang 
baik yang dibutuhkan tulang untuk 
mencegah osteoporosis. Selain itu, 
daun kemangi juga memiliki kan-
dungan betakaroten, profitamin A 
dan vitamin C. Kemangi juga kaya 
akan mineral makro yang penting 
bagi pertumbuhan dan pembentu-
kan tulang, penyerapan gizi, dan 
mempelancar peredaran darah.

Daun kemangi adalah terna kecil yang daunnya bisa 
dimakan sebagai lalap. Bisa juga sebagai bumbu bagi 

pepes. Daun kemangi biasanya dimakan bersama-
sama daun kubis, irisan ketimun, dan sambal untuk 

menemani ayam atau ikan goreng.

Kemangi, Daun Mungil 
Harum Kaya Manfaat
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Zaman dahulu seorang 
MC selalu orang yang di
anggap mampu menye
lenggarakan acara dan 

bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang akan dilakukan, mu
lai dari awal acara sampai akhir 
acara. Seiring dengan berkem
bangnya pendidikan dan kemajuan 
komunikasi saat ini, kedudukan 
MC sangat diperlukan, baik untuk 
acara yang bersifat formal mau
pun informal. Seringkali pembawa 

acara dianggap mudah dan dapat 
dilakukan oleh semua orang tanpa 
persiapan terlebih dahulu. Namun 
sesungguhnya terdapat petunjuk 
dan etika umum yang seharusnya 
dilakukan dan tidak seharusnya di
lakukan oleh seorang MC.

Seorang MC harus selalu siap 
dan tenang dalam menjalankan 
tugasnya, sebagai kepanjangan 
tangan dari sebuah acara. Tanpa 
disadari, peran MC menjadi sangat 
penting. Untuk memastikan keselu

ruhan rangkaian acara terlaksana 
dengan utuh dan lancar.

Dengan demikian upaya 
pening katan mutu suatu pendidi
kan MC merupakan suatu kegiatan 
yang tidak pernah lepas dari per
hatian kita semua, oleh karena itu 
perlu adanya stategi yang tepat un
tuk melaksanakannya. Salah satu 
program yang akan dilakukan oleh 
Dharma Wanita Persatuan Bape
mas Provinsi Jawa Timur, khusus
nya Bidang Pendidikan dalam hal 

Pelatihan MC Dharma Wanita Persatuan Bapemas Prov. Jawa Timur

Jadi MC Harus Punya 
Kepercayaan Diri yang Besar
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ini adalah pelatihan MC bagi ibu-
ibu pengurus dan anggota Dhar-
ma Wanita Persatuan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan MC ini dilaksanakan 
pada Jumat, 24 Januari 2014, 
Pk 10.00 sd 12.00 WIB, di  ruang 
Amarta Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 
Instruktuyr adalah Ricky  Abdillah 
dari Harmony Music atau insruk-
tur dari ABE Training Division Pu
blic Speaking Course Intermediate 
Class di Surabaya. Sedangkan 
peserta kegiatan ibu-ibu pengurus 
dan  anggota Dharma Wanita Per-
satuan Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Pelatihan ini dimaksudkan un-

tuk meningkatkan kom-
petensi agar bisa bicara 
de ngan lancar di depan 
umum dan khususnya 
memimpin atau memandu 
suatu acara pada berbagai 
macam kegiatan. Adapun 
tujuannya, selain salah 
satu program kerja Dharma 
Wanita Bidang Pendidik-
an, juga untuk meningkat-
kan kapasitas SDM dalam 
rangka memperlancar ko-
munikasi  di depan umum, 
khususnya dalam kegiatan 
Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Materi pelatihan MC ini 
pola dan cara pengenalan 
diri, pemantapan percaya 
diri dan mandiri. 

Dengan adanya pelatih-
an MC informal dan non 
formal diharapkan ibu-ibu 
Pengurus Dharma Wani-
ta dan Anggota Dharma 
Wanita bisa percaya diri 
untuk tampil di depan 
membawakan  acara (MC) 
atau presenter.

Di antara dalam pela-
tihan itu di sampaikan 
bahwa menjadi presenter 

dengan penampilan percaya diri 
adalah mutlak. Itu adalah bagian 
dan menjadi modal utama. “De-
ngan percaya diri apa yang  kita 
bawakan dan sampaikan sebagai 
seorang presenter akan tampak 
prima,” kata Ricky  Abdillah.

Dikatakan Ricky, tampil di depan 
umum baik menjadi MC, presenter, 
model, dancer atau apapun tentu-
nya harus membekali diri sendiri 
untuk bagaimana menempatkan 
diri, beradaptasi serta bagaimana 
memprioritaskan menjadi pribadi 
yang positif, baik, menyenangkan 
dan diterima oleh semua.

“Setelah membekali diri den-

gan percaya diri, sebagai presenter 
juga harus punya cara untuk men-
siasati sekaligus memiliki daya 
improvisasi yang tinggi sehingga 
pemirsa terkesan dengan apayang 
kita tampilkan.

Tentang tampil menarik, Ricky 
mengatakan, tampil cantik, gan-
teng dan menarik adalah dam-
baan semua orang. Tapi tidak 
semua orang bisa melakukannya. 
Seperti halnya ungkapan Jawa 
ajiningrogo soko busono, artinya 
siapa dan berartinya diri kita bisa 
dinilai dengan pakaian yang kita 
kenakan.

“Jadi kita harus pintar-pintar 
memilih dan memilih pakaian yang 
kita kenakan sesuai waktu dan 
kebutuhan. Begitu juga de ngan 
make-up. Ada dua istilah yang 
harus kita ketahui, yaitu beauty 
makeup dan karak ter makeup, 
yang berfungsi tidak hanya mem-
percantik juga menjadi alat ber-
ekspresi karena make-up meru-
pakan elemen dramatik,” katanya.

Terkait dengan brand image 
dan body language, dikatakan oleh 
Ricky, dalam berkomunikasi apa 
yang disampaikan akan lebih ter-
sampaikan dituntut untuk mampu 
mengkomunikasikan melalui baha-
sa tubuh yang sesuai dengan apa 
yang disampaikan, sehingga pe-
mirsa dengan mudah menangkap 
pesan kita. 

“Mengenalkan diri adalah salah 
satu cara untuk membuat kita men-
jadi dikenal, baik di lingkungan kita 
sendiri sekaligus lingkungan yang 
lebih luas. Dengan bekerja sama 
dengan media massa apa yang 
kita harapkan bisa terwujud, dike-
nal publik bahkan terkenal karena-
nya. Namun hal yang perlu diingat 
adalah strategi dan untuk image 
tentang kita khususnya yang positif 
agar brand image kita tersampai-
kan dengan baik dan positif pula,” 
ujarnya. (*)
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Bahan :
13 kuning telur 
3 putih telur 
125 gr gula halus
1 sendok teh cake emulsifier
80 gr tepung terigu 
40 gr susu bubuk
125 gr margarin, lelehkan
Pasta pandan secukupnya

Isi: 
150 gr butter cream siap pakai

Cara membuat:
1. Siapkan loyang ukuran 28x28x3 

cm, alasi kertas roti, olesi mar-
garin, sisihkan.

2. Kocok kuning telur, putih telur, 

dan gula halus hingga lembut. 
Masukkan cake emulsifier, ko-
cok hingga mengembang. 

3. Masukkan tepung terigu dan 
susu bubuk, aduk hingga rata. 
Tuang margarin dan pasta pan-
dan, aduk hingga rata. 

4. Tuang adonan ke dalam loyang, 
ratakan. Panggang dalam oven 
dengan suhu 180 derajat Cel-
sius selama 10-15 menit atau 
hingga matang, angkat. 

5. Balikkan cake di atas selembar 
kertas roti, olesi butter cream, 
gulung hingga padat dan rapi. 
Potong-potong, sajikan. 

Catatan: untuk 15 porsi

Resep Pandan Roll Cake
Di musim hujan seperti ini akan terasa lengkap jika sore 

Anda ditemani dengan pandan roll cake yang manis 
gurih dengan seruputan hangat secangkir teh.  Sesekali 
cobalah untuk membuat sendiri pandan roll cake untuk 

keluarga tercinta.  Berikut resepnya, semoga mengin-
spirasi.  Selamat mencoba!
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Kegiatan sosial tak bisa dilepaskan dari ke-
hidupan sehari-hari Tri Sulistyowati, SPd. 
Di Desa Janggan Kecamatan Poncol, Ka-
bupaten Magetan ini, Tri sehari-hari dikenal 

sebagai guru tidak tetap di SDN Janggan, yang telah 
dijalaninya selama 10 tahun. Namun, hal itu tak meng-
halanginya untuk aktif dalam pelbagai kegiatan sosial-
nya. Mulai dari aktif di organisasi perempuan, seperti 
Fatayat dan Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT) 
di Magetan.

   “Saya menjalaninya dengan hati, sebagai panggil-
an agar memberikan manfaat bagi orang lain,” kata Tri, 
yang kelahiran Magetan, 28 Oktober 1975 ini.

   Ketika di desanya terdapat pengelolaan pro-
gram PNPM Mandiri Perdesaan, Tri pun tak lepas 
dari kegiat annya untuk memberikan sumbangan, baik 
tenaga dan pikirannya, bagi desa kelahirannya itu. 
“Alhamdulillah, semua bisa berjalan tanpa suatu ham-
batan bagi keluarga,” tutur ibu dari 3 putra-putri, Krisna 
Vida Fabriano, Restina Salsabila dan Arsa Bahari.

Istri dari Widarto ini, kini juga aktif di kegiatan PKK, 
sebagai bendahara. Dalam kegiatan, seperti Pos-
yandu, baik untuk anak-anak maupun lansia, Tri tak 
pernah ketinggalan untuk terlibat langsung. Bahkan, 
ia pun memberdayakan dirinya dengan peningkatan 
keterampilan, seperti merias pengantin, menjahit dan 
kegiatan yang mendorong peningkatan keterampilan 
lainnya.

   “Saya kebetulan mempunyai keterampilan merias 
pengantin. Sehingga, bisa membantu kepada warga 
yang kebetulan mempunyai hajat. Keterampilan ini 
pula yang saya tularkan kepada warga, khususnya 
kaum perempuan di desa ini,” tegas Tri, seraya menye-
but beberapa kegiatan hajatan desa, seperti  Sinoman. 
Dengan kehadiran Tri Sulistyowati, telah menjadi figur 
yang bisa menjadi perhatian lainnya. Kaum perem-
puan di Magetan, agaknya terus berusaha meningkat-
kan kemampuan agar mampu berkiprah dalam pem-
bangunan di daerah ini.

   "Saya berharap kaum perempuan  terus mening-
katkan kemampuan diri dan kualitas keilmuan agar ke 

depan mampu bersaing dengan laki-laki dalam pengi-
sian jabatan di daerah ini," ujarnya.

Dengan pelbagai kegiatan yang diikuti di desanya, 
menjadi pemacu semangat kebangkitan kaum perem-
puan di lingkungan sekitarnya, sehingga terus aktif 
berpartisipasi dalam setiap bidang pembangunan.
Memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk 
mampu menjadi motor penggerak dan perubahan ke 
arah yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Untuk menyongsong perubahan itu, menurut Tri, 
maka diperlukan tekad dan komitmen kaum perempuan 
untuk meningkatkan peran perempuan dalam pem-
bangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakat an 
di daerah ini. (yad)

Tri Sulistyowati, SPd

Mengabdi Berbekal 
Keterampilan Merias
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Aktifitas Pengrajin Keris di Desa 
 Talang, Kecamatan Saronggi, 

Kabupaten Sumenep) 


