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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin 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

GDGDSurat Redaksi

D
esa Gadon, Keca-
matan Tambakboyo, 
adalah salah satu desa 
pesisir di Kabupaten 

Tuban. Sebagian besar warganya 
bermatapencaharian sebagai ne-
layan, dan selebihnya bergerak 
di industri kecil rumahan yang 
bahan bakunya hasil laut. Keru-
puk ikan, terasi dan trengginang 
merupakan produk andalan 
UMKM di Desa Gadon. 

Menariknya, sebagian besar 
industri kecil yang disebutkan di 
atas dikelola dan dikendalikan 
oleh perempuan. Mereka umum-
nya ibu-ibu rumah tangga. Beker-
ja, selain untuk mencari nafkah 
membantu suami, juga mengisi 
waktu senggang. Tetapi tidak 
dapat dipungkiri, industri kecil 
tersebut, meski dikelola dengan 
manajemen ala kadarnya, namun 
mampu menyerap tenaga kerja 
yang tidak sedikit. 

Para pelaku industri kecil di 
Desa Gadon tidak perlu pusing-
pusing memasarkan (yang se-
lama ini menjadi kendala para 
pelaku UMKM). Pasar sudah 
ada dan siap menerima produk 
mereka. Produk mereka selalu 
terserap, bahkan ada juga yang 
kualahan menerima pesanan. 
Seperti diakui Sa’diyah, pembuat 
terasi di Desa Gadon, banyak 
pesanan yang mengalir kepadan-
ya, namun tidak semuanya dapat 
dipenuhi. 

Melihat potensi yang besar 
itu, tidak aneh kalau pada tahun 
2010 Desa Gadon menerima Pro-
gram Pemberdayaan Masyara-
kat Pesisir dan Pantai (P2MPP) 

dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Dana yang diterima sebe-
sar Rp 90.000.000 dari Provinsi 
Jawa Timur dan sharing dari Ka-
bupaten Tuban Rp 38.350.000. 
Dana tersebut dikelola oleh 
UPKu Maju Bersama. 

Sudah tentu, dalam perkem-
bangannya, dana tersebut cukup 
membantu pelaku industri kecil 
di Desa Gadon. Pasalnya, dengan 
dana tersebut, mereka tidak ke-
sulitan mencari pinjaman untuk 
modal usahanya. Mereka bisa 
meminjam dengan bunga ringan, 
bahkan sebagian dibebaskan dari 
bunga. Efeknya, mereka tidak 
bergantung lagi kepada rentenir 
yang berkeliaran di desa-desa, 
yang dengan cepat memberi pin-
jaman, namun bunganya cukup 
cukup tinggi. 

Selama melakukan liputan di 
Desa Gadon, tim redaksi mera-
sa berkesan melihat kegiatan 
usaha yang digerakkan oleh ibu-
ibu di sana. Mereka demikian 
gigih menjalankan roda usah-
anya. Mereka juga inovatif dalam 
produksnya. Memang umumnya 
kelemahan mereka pada kema-
san, setidaknya jika dibanding-
kan dengan produk pabrikan.

Membicarakan roda pereko-
nomian Jawa Timur, atau Indo-
nesia umumnya, peran pelaku 
industri kecil, sebagaimana di-
lakukan ibu-ibu di Desa Gadon 
tersebut, tentunya tidak bisa 
diabaikan. Peran mereka sangat 
besar, bahkan sangat besar. Su-
dah selayaknya mereka dihargai, 
sebagaimana menghargai pen-
gusaha-pengusaha besar. (*)
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Ibu-Ibu Penggerak
 Perekonomian Desa

Ralat
Pada Majalah Gema Desa edisi Bulan 
Januari terdapat kesalahan pada Hal 3 

Bok Susunan Redaksi termuat 
Pengarah:  Totok Suwarto, 

Redaktur: Dr Andromeda dan 
Staf Redaktur Erlan Mujayanto.

Yang Benar,  Pengarah: Drs. Zarkasi, M.Si, 
Redaktur: Ir. Moh Yasin, M.Si, 
Staf  Redaktur: Khoiril Anam.

Atas kesalahan tersebut kami mohon 
maaf. (Redaksi) 



J
ika Anda ke Jakarta atau 
ke Semarang melalui jalur 
utara, pastilah melewati 
Desa Gadon, Kecamatan 

Tambakboyo, Kabupaten Tuban. 
Maklum, di Kabupaten Tuban, desa 
ini termasuk salah satu jalur vi-
tal transportasi Surabaya-Jakarta. 
Karena itu tidak heran, setiap hari 
desa ini dilewati ratusan kenda-
raan, baik kecil maupun kendaraan 
berat. Balai Desa Gadon yang bera-
da tepat di pinggir jalan pun bising 
oleh deru kendaraan.

Selain merupakan jalur vital 
Surabaya – Jakarta, desa ini juga 
dikenal sebagai desa nelayan. Be-
rada tepat di pinggir laut utara, 
membuat sebagian besar warg-

anya menggantungkan hidupnya 
dari laut. Selain sebagai nelayan, 
banyak juga penduduknya yang 
memanfaatkan hasil laut untuk 
produk makanan olahan, seperti 
terasi, kerupuk ikan, trengginang 
dan petis. 

Umumnya, industri kecil 
makanan olahan ini dikerjakan 
oleh ibu-ibu rumah tangga. Men-
ariknya, industri kecil tersebut juga 
menyerap tenaga kerja yang tidak 
sedikit, terutama dari Desa Gadon 
sendiri. Dengan demikian, meski 
skalanya kecil, namun cukup mem-
bantu menopang perekonomian di 
wilayah setempat. Industri-indus-
tri kecil tersebut berada di Dusun 
Mampon dan Dusun Gadon.

Industri kecil tersebut, kata 
Aminatun, Kepala Desa Gadon, 
sudah ada sejak lama. Bahkan jum-
lah pelaku industri kecil tersebut 
semakin bertambah. “Mulanya ya 
inisiatif sendiri, lalu berkembang 
dan menambah tenaga kerja,” kata 
wanita usia 42 tahun yang terpilih 
menjadi Kades Gadon tahun 2007 
ini. Industri kecil tersebut dibagi 
dalam kelompok-kelompok, yaitu 
industri krupuk terdiri atas dua ke-
lompok dan rengginang empat ke-
lompok.  Sedangkan industri pem-
buatan terasi terbilang mayoritas.

Sejauh ini UKM di Desa Ga-
don tidak pernah kesulitan bahan 
baku. Hasil laut melimpah. Pal-
ing-paling yang menjadi kendala 
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P2MPP Bantu 
Pengusaha Kecil di Pesisir

Solihatul Ni'mahSolihatul Ni'mah



adalah musim penghujan karena 
tidak bisa menjemur. Sedangkan 
soal pemasaran, lancar-lancar saja, 
sebab rata-rata pengepul datang 
langsung ke pelaku usaha.  

Melihat potensi ekonomi desa 
yang besar itu, pada tahun 2010 
desa dengan jumlah penduduk 
1.501 jiwa (459 KK) ini menerima 
Program Pemberdayaan Masyara-
kat Pesisir dan Pantai (P2MPP). 
Dana yang diterima sebesar Rp 
90.000.000 dari Provinsi Jawa 
Timur dan sharing dari Kabupaten 
Tuban Rp 38.350.000. Dana terse-
but dikelola oleh UPKu Maju 
Bersama.

Menurut Aminatun, dana 
tersebut sebagian besar di-
manfaatkan untuk modal 
simpan pinjam, pengem-
bangan usaha dan pelatihan 
manajemen. Dana tersebut 
sangat dirasakan manfaatnya 
oleh pelaku industri kecil di 
Desa Gadon, sebab dengan 
dana tersebut mereka tidak 
kesulitan mencari uang untuk 
pengembangan modal usah-
anya.

Dikatakan oleh Siti Rohm-
atun, bendahara UPKu Maju 
Bersama, modal simpan pin-
jam tahun 2010 sebesar Rp 
46.250.000. Sampai per akh-
ir Januari 2011 modal simpan 
pinjam tersebut berkembang 

menjadi Rp 53.690.000. Pinjaman 
untuk modal usaha dikenakan bun-
ga 1 %. “Sedangkan bagi pengusaha 
kecil yang tergolong Rumah Tang-
ga Hampir Miskin (RTHM) tidak 
dikenakan bunga sama sekali atau 
nol % dan bayar angsurannya pun 
sesuai kemampuan,” kata Siti Ro-
chmatun. Pengembalian dilakukan 
setiap bulan selama 10 bulan.

Pengusaha kecil termasuk 
RTHM ini umumnya paling banyak 
meminjam Rp 500 ribu ke UPKu. 
Kelompok ini umumnya melaku-
kan pengeringan ikan dan buruh 

nelayan. “Kalau musim tidak me-
laut umumnya mereka kesulitan 
membayar dan gantinya bayar bu-
lan depannya. Alasannya, wong un-
tuk makan saja tidak ada kok untuk 
mengangsur,” kata Siti Rochmatun.

Anggota UPKu sebanyak 153 
orang. Mereka terbagi dalam em-
pat kelompok masyarakat (pok-
mas). Mayoritas anggota pokmas 
adalah nelayan, pengusaha kecil 
dan buruh. Pinjaman juga dilaku-
kan secara kelompok, misalnya 
pinjaman Rp 9 juta dibagi kepada 
9 orang anggota pokmas.

Rini Setiawati, salah seorang 
pengusaha kerupuk  Desa Gadon, 
mengaku diuntungkan dengan ad-
anya P2MPP. Sebab, dengan ad-
anya simpan pinjam tersebut, dia 
tidak kesulitan untuk mencari pin-
jaman. “Saya satu kali pinjam di 
UPKu, banyaknya Rp 1 juta. Uang 
itu saya gunakan untuk modal 
membeli bahan baku,” katanya.

Rini Setiawati meneruskan 
usaha yang dirintis bapaknya, Kas-
turi. Sebelumnya Kasturi adalah 

m tidak me-

GDGD
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Aminatun (duduk kanan) dan  Siti Rohmatun beserta staf Desa Gadon

Rini Setiawati
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nelayan, tetapi kemudian banting setir membuat 
kerupuk dengan bahan baku utama hasil laut.  Seka-
rang Kasturi sehari-hari dibantu lima orang kary-

awan yang notabene tetangganya sendiri. Dari usaha 
ini, kalau permintaan sedang bagus, dalam sehari 
dia bisa menerima penghasilan Rp 200.000.

Begitu pula dengan Solihatul Ni’mah, pengusaha 
trengginang, juga memanfaatkan pinjaman ke UPKu 
Maju Bersama untuk modal usahanya. Dia pernah 
meminjam Rp 1 juta ke UPKu untuk membeli bahan 
baku.”Sebelum  ada UPKu kalau pinjam uang ya ke 
rentenir, karena itu kami sangat bersyukur dengan 
adanya UPKu di desa kami,” katanya.

Solihatul Ni’mah merintis usahanya tiga tahun 
lalu. Sekarang, wanita yang nampak energik ini, 
dibantu lima orang tenaga kerja. Dalam sehari se-
dikitnya dia menghabiskan 40 kg bahan baku yang 
terdiri atas beras ketan, bawang dan garam. Treng-
ginangnya beragam rasa, mulai rasa bawang hingga 
balado. Harga trengginang Rp 4000 per ¼. Adik So-
lihatul membantu pemasarannya.

Pengalaman yang sama juga diakui oleh Sa’diyah, 
pengusaha terasi di Dusun Mampon. Untuk melan-
carkan usahanya dia meminjam ke UPKu Maju Bers-
ama Rp 500 ribu. Terasi produksi Sa’diyah dijual Rp 
28.000/kg atau ¼-nya seharga Rp 7000. Banyaknya 
pesanan membuat Sa’diyah kualahan. “Orang-orang 
belinya langsung ke sini dan sering kehabisan,” 
ujarnya.

Melihat manfaat Program Pemberdayaan Ma-
syarakat Pesisir dan Pantai yang besar itu warga 
Desa Gadon berharap program ini terus dilanjutkan 
dan ditingkatkan,(res/lik)Sa'diyah

Proses pengeringan kerupok dengan sinar matahari
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U
PK Setia (kependekan 
dari Sejahtera, Ekono-
mi, Tujuan yang Abadi), 
berdiri tahun 2003. Na-

mun UPK ini baru berjalan pada 
tahun 2005 bersamaan dengan 
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 
Adapun kegiatan yang dilakukan 
UPK Setia antara lain menangani 
Hipam, simpan-pinjam, pem-
bayaran listrik, dan mendirikan pe-
rusahaan minuman sari apel.

Awal mula pelaksanaan keg-
iatan UPK Setia tidak mudah. Ada 
beberapa kendala yang dialami 
oleh pengurus UPK Setia, antara 
lain banyaknya bank titil (rentenir) 
di Desa Tlekung, minimnya penge-
tahuan warga tentang simpan-pin-
jam, dan kurangnya kepercayaan 
warga Tlekung terhadap kegiatan 
UPK Setia. Namun, pada akhirnya 
semua kendala tersebut bisa dia-
tasi. Sekarang, rentenir sudah ti-
dak ada lagi, dan warga pun telah 
mandiri.

Dikatakan oleh Suwandi, Ketua 
UPK Setia, modal UPK Setia ber-

asal dari Gema Sejahtera, PNPM, 
ADD, dan Model Binaan dari 
Provinsi Jatim. Bumdes pertama 
kali mendapat bantuan dari Pemer-
intah Provinsi Jawa Timur tahun 
2008. Pada tahun 2010, SHU dari 
pemerintah Kota Malang sebesar 
Rp. 17.574.400, sedangkan SHU 
dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 
3.842.600.

Awal tahun 2008 UPK Setia 
membeli bibit pohon untuk pro-
gram penanaman kayu, di mana 
sekitar 1.000 pohon dengan lahan 
7.000 m2 di Desa Tlekung. Selain 
itu, UPK Setia juga memberikan 
pinjaman kepada warga Tlekung 
untuk mengembangkan usaha di 

bidang ternak sapi perah dan kripik 
kentang. Untuk usaha sapi perah, 
sistemnya adalah bagi hasil, yakni 
60:40, 60% untuk UPK Setia dan 
40% untuk peternaknya.

Kegiatan-kegiatan tersebut 
semuanya berkembang sampai saat 
ini. Oleh karena itu, jika hal ini ter-
us meningkat, UPK Setia berencana 
memproduksi minuman sari apel.
Modalnya untuk pembelian alat 
sebesar Rp 23.000.000. Dengan 
modal ini UPK Setia akan mempe-
kerjakan 10 sampai 15 orang. “Ren-
cananya kami akan memproduksi 
sekitar 1.200 gelas minuman sari 
apel dalam sehari,” kata Suwandi 
selaku kepala UPK Setia. (novi)

UPK Setia

Sari Apel ala Tlekung
Sari apel memang ter-

kenal sebagai minuman 
khas dari Malang. Hal 
itulah yang membuat 

Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Setia Desa Tlekung, 

Kecamatan Junrejo, 
Kota Malang, berencana 
mendirikan perusahaan 
minuman dari sari apel 

tersebut.  

Suwandi (tengah) beserta pengurus UPK Setia
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Pasar Senggol Tulungagung

Maju ke Lomba Pasar Desa 
Tingkat Jawa Timur 

P
asar Senggol di Desa Bangoan, Keca-
matan Kedungwaru, Kabupaten Tulun-
gagung, ikut lomba Pasar Desa Tingkat 
Jawa Timur,. Selasa, 14 Februari 2012, 

pasar ini dinilai oleh Tim penilai lomba Pasar 
Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam rangka 
Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan 
dan Kegotong-royongan.

Tim Penilai yang diterima di Kantor Desa Ban-
goan oleh Plt. Sekda Tulungagung Ir. Heru Dwi 
Tjahjono, MM para Kepala SKPD Kabupaten Tu-
lungagung terkait dan Kades Bangoan Leman Dwi 
Prasetyo, SE, serta para pengurus Pasar setempat.

Ir. Heru Dwi Tjahjono, MM saat 
menerima tim penilai 
antara lain mengatakan, 
Pasar Senggol Desa Ban-
goan Kecamatan Ke-
dungwaru, merupakan 
salah satu pasar desa di 
Tulungagung yang telah 
dikelola oleh desa dengan 
baik, baik dari segi admin-
istrasi, penataan pedagang 
maupun kebersihan dan 
keindahan lingkungan, 
karena itu pasar ini sudah 
siap jadi juara lantaran semua 
kriteria penilaian lomba benar-benar telah dimiliki 
oleh Pasar Senggol.

Ny. Dra. Susanti Widyastuti, MT menjelaskan bah-
wa tim yang berjumlah 7 orang ini dalam penilaian 
menitikberatkan pada beberapa kriteria penilaian di 
antaranya tentang organisasi, administrasi, penggu-
naan, pendapatan, perdagangan, bahan bangunan, 
kebersihan dan keamanan. Sedangkan dari penilaian 
ini akan ditetapkan juara 1 sampai dengan 4, khusus 
juara 1 akan diajukan mewakili Jawa Timur ke lomba 
tingkat nasional.

Sementara itu, Leman Dwi Prasetyo, SE, melapor-
kan, Pasar Senggol di desanya diawali pada tahun 

1992. Di tempat itu dibuat pasar 
berupa kios-kios sederhana dan 
tradisional, karena pengunjung-
nya banyak dan bersenggol-sen-
ggolan maka dinamainya Pasar 
Senggol. Melihat pengunjung 
yang makin banyak, pada tahun 
1995 ditempat tersebut diper-
luas dengan penambahan kios 
dan di tahun 2007 agar pasar 
tersebut tidak terkesan kumuh 
maka oleh Pemkab Tulunga-

gung dibangunkan kios-kios 
permanen. Yang khas dari pasar ini banyak menja-
jakan berbagai makanan khas Tulungagung, di anta-
ranya gethuk, cenil, kicak, jenang gendul, kolak dan 
aneka makanan seperti nasi pecel, thiwul dan yang 
lainnya. Pasar juga semarak ramai dikunjungi karena 
suasananya yang bersih, asri, sejuk dan rindang.

Usai diterima di Balai Desa Bangoan selanjutnya 
tim penilai meninjau kondisi Pasar Senggol yang ber-
jarak sekitar 1 km barat Balai Desa setempat. Selain 
melihat penataan dan berbagai fasilitas yang ada di 
Pasar Senggol seperti kamar kecil, tempat sampah, 
dan tempat cuci tangan, tim juga mengunjungi kantor 
atau sekretariat Pasar Senggol guna melihat data-data 
pendukung yang tersedia di tempat tersebut. (hms)

pengurus Pasar setempat.
no, MM saat
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“P
elaku atau kelem-
bagaan masyarakat 
dalam PNPM-MPD 
seperti BKAD dan 

UPK diharapkan mampu mengelola 
secara mandiri hasil-hasil program. 
Sedangkan untuk mencapai ke-
mampuan yang diharapkan telah di-
lakukan kebijakan penataan kelem-
bagaan,” kata Drs Zarkasi, M.Si, 
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur ketika membuka Rapat Koor-
dinasi PNPM Mandiri Perdesaan di 
Hotel Royal New Orchid, Kota Batu, 
21 Februari 2011. 

Adapun pokok-pokok kebijakan 
penataan BKAD dan UPK dalam kai-
tan PNPM-MPD adalah sebagai beri-
kut: (1) Kebijakan diarahkan kepada 
kebutuhan pelestarian dan pengem-
bangan hasil-hasil program; (2) 
Pembentukan BKAD dan penetapan 
AD/ART; (3) Penetapan kedudu-
kan UPK dalam wadah BKAD; (4) 
Pola hubungan UPK dalam bentuk 
kesepakatan kerjasama antar desa 
melalui BKAD; (5) Pola hubungan 

BKAD dengan lembaga-lembaga 
lain di desa dan antar desa; (6) Pen-
guatan organisasi UPK dalam men-
jalankan peran dan fungsinya; (7) 
UPK dalam menjalankan fungsinya 
wajib mempunyai standar prosedur 
operasional. Standar prosedur dibuat 
dan dikembangkan mengacu kepada 
AD/ART BKAD yang telah ditetap-
kan oleh MAD sesuai dengan fungsi 
yang dijalani; (8) UPK memiliki 
fungsi pokok dalam hal pengelolaan 
peguliran dan pengelolaan teknis 
program, serta fungsi pengemban-
gan yaitu dalam hal pembinaan ke-
lompok dan penanganan pinjaman 
bermasalah.

Dalam kesempatan itu Zarkasi 
juga menegaskan tentang rekrut-
men dan pembinaan fasilitator 
PNPM-MP tahun anggaran 2012. 
Rekrutmen dan pembinaan fasilita-
tor berpedoman pada surat Dirjen 
PMD-Kementerian Dalam Negeri 
No: 414.2/458/PNPM-MP/II/2012, 
tanggal 15 Januari 2012, perihal pe-
nataan fasilitator kecamatan Tahun 
Anggaran 2012.

Di antaranya persyaratan fasilita-
tor kecamatan dan fasilitator teknik, 
yaitu: (1) Pendidikan S-1 dan D-3; (2) 
Berpengalaman dalam bidang yang 
relevan untuk S-1 minimal 3 (tiga) 
tahun dan D-3 minimal 5 (lima) ta-
hun; (3) Mengenal budaya dan adat 
istiadat lokasi tugas, diutamakan 
dapat berbahasa daerah tempat 
di lokasi tugas; (4) Diutamakan 
mampu menggunakan peralatan 
komputer; (5) Sanggup bertempat 
tinggal di lokasi penugasan; dan (6) 
Pada saat pendaftaran usia maksi-
mal 45 tahun.

Sementara itu keberadaan posy-
andu sebagai sebuah sarana untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan 
balita menjadi perhatian Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 
2013 Provinsi Jawa Timur akan me-
nambah 10.000 pos pelayanan ter-
padu (posyandu) guna mendukung 
upaya penyelamatan balita yang 
mengalami kekurangan gizi. Peran 
PNPM akan sangat strategis dalam 
memenuhi target tersebut, sehingga 
tahun 2012, melalui kegiatan PNPM, 
didorong untuk memenuhi 3.500 
bangunan posyandu.

Rakor PNPM Mandiri Perdesaan 
ini adalah rakor pertama di tahun 
2012 dan akan diadakan dua bulan 
sekali atau 6 kali dalam setahun. 
Karena itu, pesan Zarkasi, rakor kali 
ini wajib ada refl eksi pelaksanaan 
tahun 2011, dan kesiapan pelaksa-
naan kegiatan tahun 2012. “Hal ini 
supaya tidak terjebak dalam kesala-
han yang sama di tahun 2012,” tan-
das Zarkasi. (res)

Rakor PNPM- MPD Tahun 2012

Fasilitator PNPM-MPD 
Harus S1 atau D3

Dalam rangka mencapai visi misi PNPM-MPD, strategi 
yang dikembangkan PNPM-MPD yaitu menjadikan 

masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, men-
guatkan sistem pembangunan partisipatif, serta 

mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. 
Itu sebabnya melalui PNPM-MPD diharapkan masyara-
kat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan, yaitu 

tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah 
tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK).
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W
arga Desa Tanjung, 
Kecamatan Paja-
rakan, Kabupaten 
Probolinggo kini 

mudah diarahkan untuk berparti-
sipasi dalam perencanaan maupun 
aksi pembangunan desa setelah 
aparatur setempat membuktikan 

keberadaannya bermanfaat bagi 
kehidupan warga.

Apalagi, menurut Kepala Desa 
Tanjung, Muhammad Fathurrah-
man, pihaknya juga menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip transparansi 
dan keterbukaan terhadap setiap 
pendanaan pembangunan dan pro-
gram, baik itu untuk dana yang di-
himpun dari masyarakat maupun 
dana dari pemerintah.

Desa di jalur utama Surabaya 
- Banyuwangi ini setiap minggu-
nya tidak pernah sepi dari kegiatan 
kemasyarakatan seperti penga-

Membangun Kepercayaan 
Masyarakat

Aparatur Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabu-
paten Probolinggo memilih membangun kepercayaan 

masyarakat sebagai langkah awal pemberdayaan. 
Mereka percaya bahwa saat masyarakat merasakan 

keberadaan pemerintah membawa manfaat bagi ke-
hidupan mereka, maka saat itu pula masyarakat akan 

menganggap pemerintah ada bagi mereka.

Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
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jian, pembacaan surat Yasin, acara 
karang taruna, dan sebagainya. 
‘’Bahkan untuk agenda rutin Ju-
mat bersih sudah menjadi tradisi 
bagi warga sini, tanpa dikomando 
mereka sudah bergerak sendiri,’’ 
katanya.

Kepercayaan dan dukungan 
masyarakat pada pemerintahan 
desa juga dibuktikan dengan adan-
ya warga yang rela membebaskan 
lahan kebunnya sepanjang 260 me-
ter dan lebar 3 meter untuk dijadi-
kan jalan umum sebagai akses jalan 
tembus lintas dusun. ‘’Saya sampai 

terharu ada warga yang mengor-
bankan asetnya untuk kepentin-
gan umum,’’ kata kepala desa yang 
menjabat sejak 2008 ini.

Selain memiliki perhatian 
penuh terhadap lingkungan, warga 
Desa Tanjung juga memiliki se-
mangat tinggi terhadap penyeleng-
garaan pendidikan. Buktinya pada 
2009 lalu masyarakat dengan ide 
dan biaya sendiri, secara swadaya 
mendirikan sekolah Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD).

Inspirasi warga tersebut kata 
Fathurrahman karena untuk me-

masukkan anaknya ke PAUD, 
warga harus ke desa lain atau bah-
kan ke kecamatan lain. Keingi-
nan warga desa tersebut disambut 
positif oleh pemerintah desa den-
gan merelakan salah satu ruang di 
komplek kantor desa untuk ruang 
kelas sekolah PAUD.

Fathurrahaman menyadari, 
apapun program pembangunan 
desa tanpa dukungan para pemuda, 
maka  program tersebut tidak akan 
berjalan optimal. Untuk itu, dia 
memandang perlu memaksimal-
kan peran pemuda Karang Taruna 
Desa Tanjung untuk lebih berperan 
dalam pembangunan. ‘’Saya ber-
syukur, pemuda di sini dengan po-
tensi negatif dan positifnya cukup 
berperan dalam pembangunan, 
dan aktif dalam setiap kegiatan,’’ 
kata Fathurrahman.

Pihaknya juga sengaja mewa-
dahi aktifi tas para pemuda dalam 
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 
yang bersifat religius untuk meng-
hindarkan mereka dari kegiatan 
negatif seperti minum-minuman 
keras apalagi mengkonsumsi nar-
koba. ‘’Dalam sepekan, sekitar 4 
kali kegiatan pemuda digelar, dan 
selalu ramai diikuti oleh pemuda-
pemudi Desa Tanjung,’’ ungkap-
nya.

Untuk memberikan kepada 
mereka pendidikan ekonomi, 
pemerintah desa rela mengucurkan 
anggaran dananya melalui dana 
ADD 2009 untuk usaha bersama 
berupa peternakan Lele yang dike-
lola pemuda karang taruna.

Desa Tanjung, Kecamatan Pa-
jarakan Kabupaten Probolinggo 
membawahi empat dusun yakni 
Dusun Mangar,  Krajan, Dawuhan, 
dan Dusun Sukun. Untuk memacu 
pengembangan dusun tersebut 
pemerintah Desa Tanjung tahun ini 
menggelar lomba dusun. “Semua 
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kreteria penilaiannya hampir sama 
seperti lomba desa, tim penilai 
kami libatkan dari pihak keca-
matan,” jelasnya. 

Keberhasilan aparatur Desa 
Tanjung dalam membangun keper-
cayaan warganya diapresiasi oleh 
Sekretaris Kecamatan Pajarakan, 
Imam Syafi i. Menurutnya, men-
gambil hati masyarakat agar per-
caya kepada pemerintah bukanlah 
pekerjaan mudah, diperlukan wak-
tu yang cukup lama dan kesabaran 
ekstra. ‘’Untungnya Desa Tanjung 
memiliki kepala desa yang memiliki 
jiwa dan semangat muda, sehingga 
banyak melakukan terobosan dan 
inovasi program untuk mengambil 
hati masyarakatnya,’’ ujar Imam.

Dari 12 desa di Kecamatan Pajara-
kan, diakuinya Desa Tanjung me-
miliki kelebihan dari sisi partisipasi 
masyarakatnya. Desa berpenduduk 
1.127 jiwa tidak hanya mampu 
merangkul kalangan pemuda, na-
mun juga kalangan lanjut usia.
Karena itu tidak heran jika pi-
haknya mengajukan Desa Tanjung 
untuk mewakili Kecamatan Pajara-
kan dalam lomba desa tingkat Ka-
bupaten Probolinggo. Dan hasilnya 
cukup menggembirakan, desa se-
luas 62 hektare ini berhasil meng-
gondol juara I lomba desa tingkat 
Kabupaten Probolinggo tahun lalu. 
Bahkan di tingkat provinsi Jawa 
Timur, Desa Tanjung berhasil men-

embus terbaik ke IV lomba desa 
tingkat Provinsi Jawa Timur 2011.
Sebelah barat Desa Tanjung ber-
batasan dengan Desa Karanggeger, 
sebelah utara dengan Desa Su-
kokerto, di timur dengan Desa 
Pajarakan Kulon, dan di bagian 
selatan bersebelahan dengan 
Desa  Karangbong yang semuanya 
masih di wilayah Kecamatan Paja-
rakan. Desa di jalur utama Suraba-
ya - Banyuwangi ini memiliki jum-
lah penduduk sebanyak 1.127 jiwa 
dalam 363 kepala keluarga. Desa 
Tanjung berada di lahan seluas 62 
hekatere. Sekitar 50 hektare beru-
pa lahan pertanian, dan sisanya 
sekitar 12 hektare merupakan la-
han pemukiman. 
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D
esa Tanjung, Keca-
matan Pajarakan, Ka-
bupaten Probolinggo, 
bisa dikatakan unggul 

dalam hal partisipasi masyarakat, 
namun untuk urusan pember-
dayaan ekonomi, aparatur desa 
setempat mengaku masih sangat 
tertinggal. Padahal kata Sekretaris 
Desa Tanjung Sukarli, jika dike-
lola maksimal, desanya memiliki 
potensi cukup khususnya di sektor 
pertanian.

Komoditi pertanian 
yang dikembangkan petani 
warga Desa Tanjung uta-
manya adalah padi 80 pers-
en, sisanya masing-masing 
10 persen berupa tanaman 
Palawija dan Bawang yang 
ditanam warga di total lah-
an seluas 50 hektare. ‘’Rata-
rata produksi padi sekitar 
8 ton per hektare, sebena-
rnya kami mengharapkan 
produksinya mampu me-
ningkat menjadi 11 ton per 
hektare,’’ kata Sukarli.

Karena itu pihaknya ber-
harap banyak kepada pihak pemer-
intah untuk menurunkan program 
pertaniannya kepada petani Desa 
Tanjung. Sebenarnya jelas Su-
karli, masyarakat juga sangat ber-
harap kehadiran pihak pemerintah 
menularkan cara-cara teknologi 
untuk meningkatkan hasil perta-
nian, karena selama ini mereka 
masih menggunakan cara-cara tra-
disional.

Bukti tingginya atensi masyara-
kat ditunjukkan saat Dinas Per-
tanian Probolinggo memberikan 
penyuluhan obat hama tanaman 
beberapa waktu lalu. ‘’Undangan 

yang disebar sebenarnya hanya 
untuk 50 petani, tapi yang datang 
lebih dari 100 petani, maklum 
sumberdaya petani di sini masih 
rendah,’’ jelasnya.

Meningkatnya hasil pertanian 
Desa Tanjung diharapkan akan 
membantu produksi padi Jatim 
yang pada tahun ini ditargetkan 
meningkat. Tahun lalu ditargetkan 
produksi padi 11,6 juta ton dan ta-
hun ini ada peningkatan produksi 
sebesar 13,9 juta ton.

Target produksi ini karena Jawa 
Timur harus menopang kebutuhan 
konsumsi nasional. Target produk-
si 13,9 juta ton untuk antisipasi 
kalau ada gagal panen di sebagian 
wilayah Jawa Timur. Meski nanti-
nya, target produksi pangan ini tu-
run, Jawa Timur tetap komitmen 
memberi kontribusi 50 persen dari 
target nasional surplus padi 10 juta 
ton pada 2014.

Untuk mencapai target 13,9 
juta ton tahun 2012, peningkatan 
produksi padi akan dioptimalkan 
dengan intensifi kasi yang dilaku-
kan pada periode Mei sampai De-

sember. Selama ini masalah sub 
sektor tanaman pangan terjadi 
karena kesenjangan produktivi-
tas di tingkat petani cukup besar 
dibandingkan potensi yang bisa 
dicapai

Selain di bidang pertanian, pi-
haknya juga mengharap sekali sen-
tuhan pemerintah dalam bentuk 
pelatihan manajemen, pemanta-
pan skil usaha mhingga bantuan 
permodalan untuk pengembangan 
potensi usaha khususnya usaha 
yang dikelola perempuan. Di Desa 
Tanjung saat ini tengah berkem-
bang usaha bordir yang dilakukan 
perempuan ibu rumah tangga un-

tuk menambah pendapatan 
keluarga.

Usaha tersebut kini masih 
dilakukan satu orang yang 
mempekerjakan perempuan 
desa Tanjung dengan sistem 
borongan. ‘’Produknya kini 
tidak hanya menyebar ke 
Probolinggo saja, melainkan 
sudah sampai ke Bali,’’ sam-
bungnya.

Pemerintah desa setempat 
memimpikan ada sebuah pu-
sat kerajinan bordir di Desa 
Tanjung, sehingga selain 

merangsang tumbuhnya usaha 
sektor kecil atau home industri juga 
dapat mengawali berdirinya wisata 
usaha bordir khas Probolinggo di 
Desa Tanjung.

Sentuhan pemerintah dalam 
mengembangkan semangat ber-
wirausaha memang dibutuhkan 
di Desa Tanjung. Hal itu untuk 
memanfaatkan potensi alam yang 
tersedia yang selama ini sama 
sekali tidak termanfaatkan dengan 
baik. ‘’Para pemuda di sini seman-
gatnya sedang tinggi untuk mem-
buat usaha, sayangnya mereka ma-
sih terbentur biaya untuk modal,’’ 
pungkasnya. (sal)

Mengharap 
Sentuhan Program

Stan memamerkan produk industri rumahan warga 
Desa Pajarakan saat penilaian lomba desa tingkat 
provinsi tahun 2011



K
udamas Award 2011 
diserahkan akhir De-
sember 2011 lalu bersa-
maan dengan peresmian 

kegiatan fi sik PNPM-MP 2011 di 
Gedung Olahraga Lamongan oleh 
Bupati Lamongan H Fadeli. Un-
tuk kategori kepala desa, Kudamas 

Award diserahkan kepada Kepala 
Desa Gedong Boyo Untung Keca-
matan Turi, Mohamad Hasan Bisri, 
Kepala Desa Brengkok, Kecamatan 
Brondong, Praseno, dan Kepala 
Desa Canditunggal Kecamatan Ka-
litengah, Musta’in Huda.

Kategori UPK kepada Sutikno 
dari Kecamatan Sambeng, Susilo 
Pramono dari Kecamatan Tikung, 
dan Sri Siswati dari Kecamatan 
Brondong. Kategori TPK kepada 
Nurul Faizin dari Kecamatan Gl-
agah, Anton Susilo dari Kecamatan 
Sukorame, dan Suyatno dari Keca-
matan Laren.
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Lamongan Apresiasi 
Kudamas

Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan apr-
esiasi positif kepada Pelaku Pemberdayaan Masyara-
kat (Kudamas) khususnya yang berperan di Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan (MP). Penghargaan itu masing-masing  di-
berikan kepada tiga orang dari kalangan kepala desa, 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan 
(TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 

dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Mereka yang

PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN

P
ADA Selasa, 14 Febru-
ari 2012, bertempat di 
Gedung KSPKP Tuban, 
diselenggarakan Sosial-

isasi PNPM Mandiri yang dihad-
iri Bupati H. Fathul Huda, Wakil 
Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussein, 
M.Si, Perwakilan SKPD, Camat 
dan Kades se Kabupaten Tuban. 

Wakil Bupati dalam sambutan 
pembukaan acara ini menekankan 
tujuan dari PNPM Mandiri, yaitu 
untuk membangun masyarakat di 
pedesaan, untuk mengentas ke-
miskinan di desa, untuk menguran-

gi angka pengangguran dan tujuan 
akhir adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang 
masih kurang beruntung. 

Noor Nahar juga mengingatkan, 
camat sebagai pimpinan di tingkat 
kecamatan harus juga terus menerus 
meningkatkan peran serta dan  kin-
erjanya dalam ikut serta mensukses-
kan program PNPM Mandiri. Tidak 
lupa para kepala desa dengan peran 
sentralnya harus terus ditingkat-
kan supaya PNPM Mandiri dapat 
terus mencapai sasaran yang tepat 
di tengah-tengah masyarakat kita di 

Kabupaten Tuban
Camat Harus Ikut 

Mensukseskan PNPM Mandiri

Bupati H. Fathul Huda.



Sementara untuk kategori 
KPMD, Kudamas Award diberi-
kan kepada Yayuk Windayani dari 
Kecamatan Modo, Hadi Santoso 
dari Kecamatan Karanggeneng, 

dan Khoyidi dari Kecamatan Suko-
rame. Adapun kategori SPP diberi-
kan kepada Siti Aminah dari Keca-
matan Sukodadi, Erna Rahmawati 
dari Kecamatan Kalitengah, dan 
Kunti’ah dari Kecamatan Turi.

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Lamongan, 
Heruwidi mengatakan, penerima 
Kudamas award adalah fi gur pili-
han karena telah melalui proses 
seleksi yang cukup ketat dan pan-
jang, dari tes tulis, penyusunan 
makalah, wawancara, dan kunjun-
gan lapangan.

Penganugerahan Kudamas 
Award merupakan perhelatan ak-
bar pertama di Lamongan yang 
melibatkan semua stakeholder di 
tingkat Kabupaten hingga desa. 
Acara ini juga mengukuhkan bah-
wa PNPM-MP adalah program 
yang memiliki kekuatan pengen-
tasan kemiskinan di Lamongan. 
‘’Acara yang akan diagendakan ru-
tin tahunan ini diharapkan menjadi 
motifasi pelaku pemberdayaan un-
tuk lebih serius dan meneguhkan 
komitmennya menyejahterakan 

masyarakat Lamongan,’’ katanya.
Kudamas Award adalah pintu 

awal dalam rangka menyatukan 
kekuatan yang ada dalam PNPM-
PM dengan program di tingkat 
kabupaten seperti Gerakan Mem-
bangun Ekonomi Rakyat Lamon-
gan Berbasis Pedesaan (Gemerlap). 
‘’Saya berharap PNPM-MP mampu 
bersinergi, berintegerasi, dengan 
program Gemerlap sehingga mem-
percepat tujuan memberantas ke-
miskinan di Lamongan,’’ kata Bu-
pati Lamongan Fadeli.

Bupati memuji PNPM-PM 
adalah program terbaik yang per-
nah ada baik dari sisi keberhasi-

lan, transparansi, akuntabilitas 
maupun sisi administrasi dan 

manajemen. Keberhasilan itu di-
harapkan juga akan terjadi pada 
program Gemerlap yang lebih 
fokus pada pengembangan sentra-
sentra industri dan potensi ekono-
mi pedesaan.

Sejak 2008 hingga 2011, di 
Lamongan PNPM-MP telah mere-
alisasikan pembangunan infra-
struktur fi sik berupa 318,116 kilo-
meter jalan, 10 jembatan, 60 unit 
atau 34,849 meter saluran air ber-
sih, 20 unit pasar, 84 unit air ber-
sih, 11 unit sekolah, 62 Polindes, 
dan 88 kelompok keterampilan 
binaan, 1.705 kelompok simpan 
pinjam perempuan, serta membu-
kukan aset dana perguliran per 30 
November 2011 senilai lebih dari 
Rp 10,6 miliar.

Acara tersebut dibalut dengan 
sejumlah kegiatan sebelumnya sep-
erti pameran produk usaha simpan 
pinjam perempuan, serta seminar 
pemberdayaan yang salah satu 
nara seumbernya adalah seorang 
praktisi pemberdayaan asal Uni-
versitas Brawijaya Malang, yakni 
Yose Rizal Yusyef. (len/s4l)
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pedesaan. 
Bupati Tuban meminta agar 

semua yang berkepentingan 
dapat memfokuskan pemban-
gunan di pedesaan, selain mem-
bangun infrastruktur pedesaan 
juga pada pengembangan per-
ekonomian masyarakat pede-
saan. Prinsip pembangunan 
Pemkab Tuban adalah dengan 
bottom up planing, yaitu mere-
spon apa yang menjadi kebutu-
han masyarakat. 

Karena itu Bupati membuka 
saluran komunikasi secara luas 
dan interaktif, antara lain den-
gan dialog Jumát secara bergilir 
di desa, pengajian Sabtu pagi di 
mushola pendopo dan melalui 
media komunikasi lainnya sep-
erti Radio Pradya Swara, maja-
lah Akbar dan juga menampung 
aspirasi secara tertulis. (*)

Bupati Lamongan menyerahkan penghargaan Kudamas 
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N
ama Unit Pengelo-
la Keuangan (UPK) 
Mandiri tidak akan per-
nah lepas dari ingatan 

warga Desa Dhompo Kecamatan 
Kraton, Kabupaten Pasuruan. 
Karena lembaga ini dianggap pem-
buka jalan bagi warga untuk mera-
sakan program-program lain dari 
pemerintah.

Meski sempat vakum selama 
tiga tahun semenjak didirikan pada 
2005, UPK ini kembali beraktifi -
tas berkat tangan dingin pengurus 
barunya. Didukung pemerintah 
desa, pengurus baru yang digawa-
ngi Nur Yasin di posisi ketua, Astuti 
di sekretaris, dan Muhamad Nizar 
di bendahara, dalam setahun ber-
hasil menarik dana sebanyak Rp 7 
juta dari 21 Kelompok Masyarakat 
(Pokmas).

Dana tersebut kata Nur Yasin 
adalah dana yang dulu digulirkan 
kepada masyarakat melalui pok-
mas dalam bentuk simpan pinjam. 
‘’Karena pengurusnya vakum, akh-
irnya dana tersebut tidak sempat 
dibayarkan lagi ke UPK,’’ jelasnya.

Dia tidak dapat merinci apa pe-
nyebab vakumnya pengurus UPK, 
namun yang jelas sangat erat kai-
tannya dengan suksesi pemilihan 
kepala Desa Dhompo waktu itu, 
ditambah kinerja tim pendamping 
yang tidak maksimal. ‘’Untungnya 
masih ada aset UPK yang dapat 
diselamatkan, sehingga kami bias 
mulai lagi,’’ tambahnya.

Pada 2008, dengan semangat 
baru dan komposisi pengurus yang 
baru pula, UPK bentukan Program 
Gerakan Terpadu Pengentasan Ke-
miskinan (Gerdutaskin) Pemprov 

Jawa Timur ini bertekad kembali 
ke tengah-tengah masyarakat un-
tuk membangkitkan kembali roda 
ekonomi kerakyatan di Desa

Dhompo.
Para pengurus UPK Mandiri 

berkomitmen menjalankan ama-
nah program yang diaktualisasikan 
dalam sejumlah kegiatan dianta-
ranya, menggulirkan dana simpan 
pinjam dengan bunga 1,5 persen. 
UPK Mandiri juga menjalankan 
usaha distribusi pupuk bagi para 
petani. ‘’Kami juga lakukan usaha 
penalangan program Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), warga yang 
tidak sabar menerima BLT dapat 
pinjam dulu ke UPK asalkan sepak-
at dengan aturan main,’’ tukasnya.

Warga Desa Dhompo yang 
tersebar di empat dusun yakni, 
Janti, Keramat, Jetis, dan Dusun 
Dhompo itu memanfaatkan dana 
pinjaman UPK untuk pengemban-
gan usaha pertanian, peternak, wa-
rung, dan  pedagang kaki lima.

Profil UPKGDGD
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Keberhasilan yang lebih prin-
sip bagi pengurus UPK adalah 
merubah cara berfi kir masyarakat 
Desa Dhompo dalam memandang 
dana program. Dulu semua dana 
dari program yang turun ke ma-
syarakat adalah dana hibah, se-
hingga tidak wajib mengembalikan. 
‘’Sekarang, mereka sadar bahwa 
dana tersebut wajib dikembalikan 
untuk diputar ke warga lain yang 
lebih membutuhkan,’’ katanya.

Seiring berkembangnya kebu-
tuhan masyarakat berpenduduk 
750 kepala keluarga ini, serta ber-
samaan dengan kepercayaan ma-
syarakat kepada UPK Mandiri, 
kinerja UPK terus berkembang, 
bahkan total aset hingga awal 2012 
menyentuh nilai Rp 89 juta.

Nur Yasin mengaku, memang 
masih belum 100 persen melak-
sanakan system manajemen profe-
sional dalam pengelolaan kegiatan 
UPK. Sistem kekeluargaan masih 
diberlakukan untuk menyentuh 
cara hidup warga desa yang tradis-
ional. ‘’Pokmas yang butuh dana 
sewaktu-waktu masih kami layani, 
meskipun dana di kas sedang ko-

song karena dipinjam warga lain, 
terpaksa kami pakai dana pribadi,’’ 
tukas Nur Yasin.

Meski begitu, untuk urusan 
pengembalian dan perputaran 
dana, Nur Yasin menjamin warga 
Desa berpenduduk sekitar 1.900 
jiwa ini mulai dapat berfi kir dewa-
sa. Mereka sadar bahwa dana yang 
mereka pinjam masih diperlukan 
warga lain sehingga pengembalian 
pinjaman 90 persen selalu tetap 
waktu.

Selam tiga tahun bergelut meng-
gawangi UPK, membuat Nur Yasin 
memiliki banyak pengalaman di 
bidang pengelolaan lembaga eko-
nomi, ditambah dia juga sering-
kali berinteraksi dengan kalangan 
pemerintah, membuat dia banyak 
mengumpulkan informasi berbagai 
program pemberdayaan selai Pro-
gram Gerdutaskin.

Berbekal pengalaman menge-
lola manajemen UPK, Nur Yasin 
juga menggawangi pembentukan 
Gabungan Peternak Raja Kaya Mu-
lia yang beranggotakan 103 peter-
nak dalam 15 kelompok dan men-
gelola dana program dari Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur, 
serta beberapa gabungan kelompok 
petani dan program Jalan Lain Ke-
sejahteraan Rakyat (Jalin Kesra).

Bahkan tahun ini, UPK Mandiri 
diarahkannya untuk bekerjasama 
dengan Gabungan Peternak Raja 
Kaya Mulia Untuk mengajukan 
kredit ke perbankan senilai Rp 300 
juta dengan bunga rendah sekitar 
0,4 persen per bulan. Kredit den-
gan hewan ternak sebagai agu-
nan itu akan dipergunakan untuk 
mengembangkan peternakan sapi 
warga desa Dhompo yang terus 
menunjukkan hasil maksimal.

Nur Yasin mengakui, bahwa 
keberhasilannya menangkap pelu-
ang program pemberdayaan dari 
pemerintah untuk kesejahteraan 
warga desanya itu didapatkan 
dari pengalaman mengelola UPK 
Mandiri. ‘’UPK Mandiri memang 
menjadi ruh pemberdayaan ekono-
mi di Desa Dhompo ini, meskipun 
sejak berdiri hingga saat ini belum 
pernah sekalipun mendapat dana 
penguatan,’’ pungkasnya sambil 
bercanda. (sal)
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B
anyak kalangan yang 
akhir-akhir ini memper-
tanyakan peran Program 
Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) dalam men-
gentaskan kemiskinan. Di berbagai 
kesempatan diskusi, dialog dan 
pertemuan yang diselenggarakan 
oleh kalangan LSM, birokrasi dan 
akademisi yang mempertanyakan 
tentang “ketidakmampuan” pro-
gram PNPM dalam menanggulangi 
kemiskinan, padahal anggaran un-
tuk PNPM yang bersumber dari 
pinjaman Bank Dunia cukup besar.

PNPM intinya dianggap gagal 
dalam peran mengentaskan ke-
miskinan melalui kegiatan pro-
gram-programnya. PNPM kegiatan 
programnya tidak mampu menun-
taskan salah satu atau beberapa 
indikator “jarum jam” penunjuk 
angka kemiskinan yang ditetapkan 
BPS. Indikator yang sebenarnya 
lebih bersifat artifi sial (kulit luar) 
dibanding substansial. Semacam 
indikator kemiskinan adalah 
rumah lantai, belum punya MCK, 
tidak menggunakan listrik, dsb.

Benarkah PNPM gagal dalam 
relasi pengentasan kemiskinan? 
Benar, dari kacamata kaum tek-
nokrat developmentalis yang me-
miliki paradigma kemiskinan dan 
kesejahteraan dilihat dari dimensi 
fenomenologis. Dimensi “bentuk” 
kemiskinan dan bukannya menel-
isik akar kemiskinan.

PNPM dalam sudut pandang 
pemikiran liberatif tidaklah gagal 
mengentaskan kemiskinan, dan 

justru PNPM menjadi bagian pro-
gram pembangunan yang berorien-
tasi masyarakat untuk memperkuat 
kapasitas sumber daya manusia, 
organisasi dan inisiasi kegiatan 
sektor ekonomi masyarakat berba-
sis perencanaan partisipatif.

Yang menganggap PNPM gagal 
mengentaskan kemiskinan adalah 
mereka yang menggunakan “pisau 
tumpul” analisa sosial yang konser-
vatif. Ada tiga hal mengapa PNPM 
diasumsikan gagal mengentaskan 
kemiskinan yang salah kaprah logi-
kanya:

Pertama, jumlah kemiskinan di 
area program PNPM bertambah 
dan sementara program PNPM 
jalan terus dengan anggaran yang 
cukup besar. Kedua, PNPM tidak 
klop kegiatan programnya dalam 
menuntaskan 18 indikator kemiski-
nan ala BPS. Ketiga, PNPM tidak 

bersentuhan programnya dengan 
orang miskin.

Jumlah kemiskinan memang  
niscaya akan selalu bertambah baik 
ada program PNPM atau tidak, 
Kemiskinan di Indonesia adalah 
terkategori kemiskinan struktural 
yang diciptakan oleh sistem eko-
nomi neoliberalisme yang dip-
raktekkan oleh negara (rezim) se-
jak zaman Soeharto sampai kini. 
Sistem ekonomi yang mengacu ke-
pada ekonomi pasar bebas dengan 
dogmanya liberalisasi, privatisasi 
dan penghapusan subsidi. Sistem 
ekonomi tersebut melahirkan kon-
glomeratisasi yang menghancur-
kan fondasi ekonomi kerakyatan 
dan menciptakan dominasi eko-
nomi (modal) korporasi terhadap 
realitas ekonomi rakyat.  Output 
yang diciptakan adalah kemiskinan 
abadi yang dialami kelompok may-
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oritas yang nir akses modal dan ti-
dak memiliki ketahanan ekonomi.

Sektor sosial yang mengalami 
kemiskinan adalah petani akibat 
liberalisasi impor pangan dan lib-
eralisasi impor sarana produksi 
yang menguras daya beli mereka. 
Komunitas buruh yang mengalami 
pemiskinan abadi karena liberal-
isasi investasi dengan konsesi upah 
murah. komunitas nelayan yang ter-
jarah eksistensi ekonominya karena 
pasar bebas produk kelautan.

Selama sistem ekonomi yang 
anti konstitusi (pasal 33 UUD 45) 
dijalankan maka kemiskinan akan 
terus terjadi. PNPM dan program 
penanggulangan kemiskinan yang 
lain----apalagi yang berwatak bi-
rokratis-----hanya seperti “obat 
merah” untuk luka yang telah 
membusuk.

Indeks dan jumlah angka ke-
miskinan jelas terus meningkat jika 
data statistik jujur, termasuk di 
lokasi PNPM, karena kemiskinan 
diciptakan oleh struktur ekonomi 
nasional / internasional yang tidak 
adil dan anti rakyat. Bukan PNPM 
yang harus disalahkan karena pro-
gram PNPM telah berada dalam 
jalur on the track, namun sistem 
dan kebijakan ekonomi negara 
yang kapitalistik.

Program PNPM tidak klop 
dengan program penanggulangan 
kemiskinan berindikator 18 hal 
model BPS? Yang harus disalahkan 
jelas 18 indikator model BPS yang 
wataknya kulit luar (artifi sial). 
Karena indikator kemiskinan ses-
ungguhnya adalah ketika masyara-
kat semakin rendah daya beli dan 

semakin menurun pendapatannya 
yang tidak mampu untuk membi-
ayai kehidupan sosial mereka. Ke-
miskinan ketika rasio pendapatan 
masyarakat menurun sementara 
biaya kebutuhan dasar termasuk 
kebutuhan sosial diberbagai bi-
dang----pendidikan, kesehatan-----
semakin mahal. Kemiskinan adalah 
ketika masyarakat tidak mampu 
menyekolahkan anak-anaknya 
karena biaya sekolah mahal, tidak 
mampu berobat yang layak karena 
ongkos kesehatan mahal, tidak 
mampu membeli sembako karena 
harga sembako mahal.

Indikator kemiskinan ala BPS 
adalah bercorak developmentalis 
neoliberal. Indikator yang meng-
abaikan prinsip dasar kesejahter-
aan masyarakat dan tidak jujur 
terhadap defi nisi kemiskinan yang 
substansial.

Sedangkan anggapan PNPM 
tidak bersentuhan dengan orang 
miskin adalah asumsi yang salah 
kaprah, karena program PNPM 
menjangkau hampir 90 % perde-
saan di negeri ini. PNPM sebagai 
bentuk pembangunan partisipatif 
sebagaimana konsep pembangu-
nan di Porto Allegre, Brazil, meli-
batkan peran serta masyarakat 
dalam perencanaan pembangu-
nan. Mekanisme PNPM paling de-
mokratis dan popular. Sedangkan 
jika program PNPM dianggap 60 
% kepada pembangunan fi sik, hal 
tersebut disebabkan mindset ma-
syarakat yang terbentuk oleh poli-
tik pembangunan Orba selama 32 
tahun, sehingga rumusan kegiatan 
programnya adalah pembangunan 

sarana dan prasarana umum.
Investasi sosial PNPM yang ter-

penting adalah perencanaan ber-
basis kepentingan masyarakat dan 
datangnya dari bawah. PNPM tidak 
bersifat teknokratis dan birokratis 
yang penuh kebocoran, pungli dan 
upeti.

PNPM memang banyak kelema-
han dalam pelaksanaan program-
programnya, namun kelemahan 
tersebut disebabkan oleh ketida-
ksiapan struktur sosial masyara-
kat, kerelaan birokrasi dan politik 
pembangunan yang tidak pro pub-
lik. PNPM memang ada titik ker-
awanan dan kebocoran anggaran, 
namun titik rawan dan kebocoran 
PNPM relatif terkontrol dan tidak 
menjadi akar kemiskinan baru. 

Yang paling penting ditingkat-
kan dari PNPM saat ini meski akan 
berakhir tahun 2014 adalah PNPM 
harus lebih menjadi program pro 
rakyat yang progresif dengan men-
jadikan masyarakat sebagai subjek 
pembangunan. Gagasan dan real-
isasi integrasi perencanaan yang 
diperkirakan akan menghilang-
kan ruh partisipasi masyarakat 
bisa disiasati dengan memperkuat 
kapasitas organisasi rakyat dan 
melakukan proyek edukasi politik 
demokrasi masyarakat. Dengan 
demikian masyarakat bisa menun-
tut hak anggaran untuk pemban-
gunan dari bawah, masyarakat bisa 
mempengaruhi kebijakan politik 
anggaran dengan kekuatan sosiolo-
gisnya.

PNPM adalah pembelajaran 
partisipasi pembangunan yang ma-
hal harganya dan menjadi antitesa 
dari pembangunan kapitalistik ala 
Orde Baru yang tidak memiliki 
akar fondasi yang kuat. 

*) Penulis adalah analis pem-
bangunan partisipatif, tinggal di 
Sragen, Jawa Tengah.  
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D
IDIRIKAN 1 Ma-
ret 1987, Yayasan 
Dana Sosial al Falah 
(YDSF) telah dira-
sakan manfaatnya di 

lebih dari 25 provinsi di Indonesia. 
Paradigma prestasi YDSF sebagai 
lembaga pendayagunaan dana yang 
amanah dan profesional, menjadi-
kannya sebagai lembaga pengelola 
zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ter-
percaya di Indonesia.

Lebih dari 161.000 donatur den-
gan berbagai potensi, kompetensi, 
fasilitas, dan otoritas dari kalangan 
birokrasi, profesional, swasta, dan 
masyarakat umum telah terajut 
bersama YDSF membentuk komu-
nitas peduli dhuafa. Mereka, den-
gan segala kemampuan terbaiknya, 
telah memberikan kontribusi, cin-
ta, dan kepedulian dalam memban-
gun negeri ini.

YDSF yang dikukuhkan menjadi 

Lembaga Amil Zakat Nasional oleh 
Menteri Agama Republik Indonesia 
dengan SK No.523 tanggal 10 De-
sember 2001 menjadi entitas yang 
menaruh perhatian mendalam 
pada kemanusiaan yang universal. 
Melalui Divisi Penyaluran YDSF 
semakin meneguhkan pendaya-
gunaan dana secara syar’i, efi sien, 
efektif dan produktif.

YDSF berkembang dengan 
mendekap misi memberikan pelay-
anan prima kepada donatur melalui 
program-program layanan donatur 
yang didukung oleh jaringan kerja 
yang luas, sistem manajemen yang 
rapi serta SDM yang amanah dan 
profesional, dan melakukan keg-
iatan pendayagunaan dana yang 
terbaik dengan mengutamakan 
kegiatan pada sektor pendidikan, 
dakwah, yatim, masjid, dan kema-
nusiaan untuk menunjang pening-
katan kualitas dan kemandirian 
umat. 

Abdul Kadir Baraja, Ketua 
Pengurus YDSF Surabaya, men-
gatakan, selain program di atas, 
YDSF juga menaruh perhatian ter-
hadap peningkatan kualitas sum-
berdaya manusia anak asuh, Pena 
Bangsa, yang selama ini meneri-
ma beasiswa dari donatur YDSF. 
Anak asuh Pena Bangsa meru-
pakan bagian dari calon generasi 
masa depan yang harus di-upgrade 
kualitasnya.  “Mereka tidak hanya 
menerima beasiswa, namun perlu 
pembinaan yang lebih komprehen-
sif,” katanya.

Itulah salah satu alasan Pro-
gram Pemberdayaan SDM Strat-
egis YDSF menyelenggarakan 

Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Surabaya tahun 
2011 memperoleh penghargaan peringkat III Pro 

Poor Award untuk kategori lembaga non pemerin-
tah. Peringkat I diperoleh KPSP Setia Kawan Kabupat-

en Pasuruan, Gapoktan Guyub Santoso Kabupaten 
Blitar (peringkat II), dan PT. Kutai Timber Indonesia 
Kota Probolinggo (peringkat IV). Penghargaan itu 

diberikan karena YDSF dinilai punya komitmen dan 
konsistensi dalam program-program penanggulan-

gan kemiskinan. Berikut profi l Yayasan Dana Sosial al 
Falah Surabaya.
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pembinaan terpadu bagi anak 
asuh. Sebanyak 310 anak asuh 
di Surabaya terpilih untuk ikut 
program pembinaan anak asuh. 
Program ini berlangsung hingga 
akhir tahun 2012.

Menurut Ida Setyorina, Ket-
ua Program Pembinaan SDM 
Strategis, program ini dikuatkan 
kembali di tahun 2012 dengan 
mengubah objek pembinaan yang 
dulunya beragam usia, mulai SD-
SMA menjadi fokus ke siswa SMA 
kelas 1 dan 2. Usia SMA sengaja 
dipilih karena mereka sebentar 
lagi akan menghadapi dunia nyata 
pasca lulus.

Di Surabaya terpilih 310 siswa 
yang telah memenuhi kriteria tim 
seleksi. Anak asuh yang berhak ikut 
pembinaan antara lain siswa-siswi 
kelas 10 dan 11 (SMA sederajat), 
tinggal di sekitar lokasi pembinaan 
dan lulus saringan nilai akademik.

Sebagai pembina anak asuh, 
Tim Pena Bangsa menggandeng 
lembaga mitra YDSF yang mem-
bina mahasiswa, yaitu Yayasan 
Pengembangan SDM IPTEK (ITS), 
PPSDMS Yayasan Nurul Fikri Re-
gional 4 Jawa Timur (Unair), dan 
Yayasan Lentera Indonesia (Un-
esa).

Satu mahasiswa membina 1 grup 
yang terdiri 10 anak asuh. Maha-
siswa binaan Yayasan Pengemban-
gan SDM IPTEK punya tugas mem-
bina 150 anak asuh yang tinggal di 
wilayah sekitar Kecamatan Sukoli-
lo dan Mulyorejo. Mahasiswa PPS-
DMS dapat amanah mengasuh 60 

a n a k 
asuh di Gubeng sedangkan 

Yayasan Lentera menemani belajar 
di wilayah Gayungan dan Ketintang 
yang berjumlah 100 anak asuh.

Konsistensi Yayasan Dana So-
sial Al Falah (YDSF) Surabaya 
dalam menanggulangi kemiskinan 
kembali mendapat apresiasi. Ta-
hun 2011 YDSF memperoleh peng-
hargaan Pro Poor Award tingkat 
Provinsi Jatim sebagai Terbaik III.

Penghargaan itu diterima lang-
sung Direktur Pelaksana YDSF 
Jauhari Sani dari Gubernur Jawa 
Timur Dr. Soekarwo, pada acara 
penganugerahan Pro Poor Award 
di Gedung Samantha Kridha Uni-
versitas Brawijaya Malang, akhir 
tahun lalu. 

Penghargaan prestisius itu di-
berikan karena YDSF dinilai punya 
komitmen dan konsistensi dalam 
program-program penanggulangan 
kemiskinan. Selain itu, keterpad-
uan dan hasil yang dilakukan YDSF 
selama ini benar-benar terbukti. 
Atas prestasi tersebut, YDSF ber-
hak menerima penghargaan dan 

uang senilai Rp 15 juta.
Jauhari Sani mengatakan teri-

ma kasihnya atas kepercayaan 
donatur kepada YDSF Suarabaya 
dalam mengemban misi sosial-ke-
agamaan. “Penghargaan ini akan 

menjadi pelecut se-
mangat kami dalam 
melayani umat. Di 
usia seperempat abad 
ini, doakan terus 
kami semakin maju 
dan bisa berkon-
tribusi kepada ma-
syarakat,” ujarnya.

Bulan Febru-
ari pengurus YDSF 
menghadap Guber-
nur Jawa Timur, Dr 
H. Soekarwo, un-

tuk meminta kesediaan Gubernur 
membuka Hari Jadi YDSF ke-25, 
yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 
2012 di WTC Surabaya. Seusai per-
temuan Gubernur berpesan kepada 
YDSF agar lebih bermanfaat bagi 
masyarakat di sekitarnya. “Mis-
alnya saja YDSF bisa membantu 
memperbaiki jalan atau sarana in-
frastruktur, serta mengangkat sta-
tus masyarakat yang kurang mam-
pu khususnya masyarakat yang ada 
di sekitarnya,” pesan Gubernur. 

Pakde Karwo menyatakan apr-
esiasi positifnya terhadap kiprah 
YDSF. Lembaga ini, katanya, telah 
berjalan dalam koridor yang san-
gat tepat. Karena salah satu pri-
oritas utama pembangunan bangsa 
adalah aspek spiritual. “Kalau ke-
sadaran sudah tertanam di hati, 
maka akan tahan lama. Itulah haki-
kat civil society (masyarakat mada-
ni). Tugas LSM seperti YDSF inilah 
yang membangun civil society. Tu-
gas pemerintah hanya mengimbau, 
atau paling jauh memobilisasi,” 
kata Pakde.  (**/yd/oel)
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S
etelah bulan Januari lalu 
menyambangi Desa Pan-
dean, Kecamatan Karan-
ganyar, bulan Februari 

ini Bupati Ngawi beserta seluruh 
jajarannya menyambangi Desa 
Sumber Bening, Kecamatan Brin-
gin. Kegiatan yang dikemas jauh 
dari kesan formal ini diawali den-
gan perjalanan dari pendopo kabu-
paten dengan menggunakan motor 
Trail. Penggunaan motor trail ini 
bukannya tanpa maksud atau han-
ya sekadar menyalurkan hobi, teta-
pi agar jajaran Pemerintah Daerah 
dapat merasakan apa yang selama 
ini dirasakan masyarakat, terutama 
berkaitan dengan kondisi jalan di 
desa yang sebagian besar rusak.

“Kalau hanya sekadar menyal-
urkan hobi tentunya tidak perlu 
dengan acara seperti ini, harus 
mampir-mampir berdialog den-
gan warga,” tutur Bupati. “Saya 
ajak seluruh jajaran Pemerintah 
Daerah agar turut merasakan apa 
yang dirasakan masyarakat selama 
ini terutama berkaitan dengan in-
frastruktur, sehingga dapat mem-
bangkitkan rasa empati kita ter-
hadap kondisi masyarakat selama 
ini,” lanjut Bupati.

Kegiatan yang diberi titel Sam-
bang Desa ini dilaksanakan pada 
18 – 19 Februari 2012 dengan 
mengambil tempat di Base Camp 
Waduk Sangiran dan Dusun Boan 
yang terletak di sebelah utara 
waduk. Lain dengan kunjungan 
formal kali ini Bupati, Wakil Bupati 
serta seluruh jajaran Pemerintah 
Daerah dan Forpimda menginap di 
lokasi dengan harapan dapat me-
nyerap aspirasi sebanyak mungkin 
dari masyarakat sekaligus dapat 
merumuskan solusi terhadap per-
masalahan yang dihadapi masyara-
kat. 

Salah satunya adalah keluhan 

atas pemanfaatan keramba apung 
di waduk sangiran yang berjumlah 
44 buah ternyata baru dimanfaat-
kan sebanyak 10 buah. Untuk men-
gatasi hal tersebut Bupati memer-
intahkan Dinas Perikanan dan 
Peternakan, Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan KB untuk berkoor-
dinasi dengan Tim Penggerak PKK 
Kabupaten dan Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
diminta turun tangan untuk men-
gatasi permasalahan tersebut dan 
teknis pengelolaannya. 

Pada kesempatan itu pula Bu-
pati berkesempatan menyerahkan 
penghargaan kepada Fasilitator 
PNPM Mandiri berprestasi serta 
menandatangani prasasti sebagai 

simbolis peresmian proyek proyek 
PNPM Mandiri di Kabupaten 
Ngawi tahun 2011.

Selesai acara Bupati beserta 
rombongan melanjutkan perjala-
nan ke Dusun Boan, melalui jalan 
yang masih makadam dan sebagian 
dalam kondisi rusak. Di Dusun 
Boan rombongan melaksanakan 
bakti sosial berupa pengobatan 
gratis dan penyerahan bantuan 
sembako.

Banyak permasalahan yang di-
tangkap dan banyak permasalahan 
yang dapat dipecahkan, banyak ba-
han yang dapat dikumpulkan guna 
merumuskan formula program 
yang tepat sasaran bagi masyara-
kat. (hms)

Warta DaerahGDGD
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Sambang Desa 
Serap Aspirasi 
Ciptakan Solusi
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Tehnologi Tepat GunaTehnologi Tepat Guna

1. FUNGSI
Merontokan atau memisahkan 

biji padi dari batang jerami.

2. CARA KERJA
Siapkan batang padi yang akan 

dirontokan.
Motor dihidupkan.
Letakkan batang-batang padi di 

atas gigi perontok, sambil digeser 
ke kiri dan ke kanan.

Selesai bekerja, alat dibersihkan 
supaya tahan lama

3. SPESIFIKASI
Dimensi alat : P = 90 cm; L = 73 

cm; T = 108 cm
Berat : 35 kg
Tenaga penggerak : Motor lis-

trik
Kapasitas kerja : 200 kg/jam
Operator : 1 orang
Bahan : Besi pipa galvanis, besi 

plat, motor listrik.

4. KONTAK 
HUBUNGAN

Bagian Proyek Teknologi 
Tepat Guna, Balai Pengem-
bangan Teknologi Tepat 
Guna, LIPI; Jl. KS. Tubun 
No. 5 Subang; Tel./Fax. 
(0260) 417348, 411478 Ja-
karta, Maret 2001

Sumber : Alat-Alat 
Teknologi Pedesaan Spesifi -
kasi Produk, Bagian Proyek 
Teknologi Tepat Guna, Ba-
lai Pengembangan Teknolo-
gi Tepat Guna, LIPI

Alat Pengolahan 
Perontok Portabe
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P
otensi bisnis budidaya 
jamur konsumsi tidak 
ada matinya dan pros-
peknya sangat bagus, 

baik budidaya jamur kuping atau 
jamur-jamur lainnya seperti budi-
daya jamur tiram putih atau budi-
daya jamur merang. Jamur kuping 
(Auricularia auricular) memiliki 
bentuk tubuh yang melebar sep-
erti bentuk daun telinga manusia, 
karena itulah jamur yang masuk 
dalam kelompok jelly fungi ini di-
beri nama jamur kuping.

Jamur kuping pada umumnya 
bisa di budidayakan di segala iklim, 
baik itu musim panas maupun 
musim dingin. Namun idealnya 
jamur konsumsi ini akan tumbuh 
subur pada suhu antara 20-30°C, 
dengan tingkat kelembapan sekitar 
80-90%. Jenis-jenis jamur kuping 
yang banyak dibudidayakan oleh 
petani jamur adalah :
* Jamur kuping hitam (Auricularia 

polytricha).
* Jamur kuping merah (Auricu-

laria yudae).
* Jamur kuping agar 

(Tremella fucifor-
mis).
Jamur kuping sangat 

baik untuk di konsumsi 
sebab banyak mengand-
ung nutrisi, lemak, dan 
vitamin yang manfaatnya 
sangat baik untuk kese-
hatan tubuh. Jamur kuping 
dapat diolah dengan bebagai 
masakan yang lezat dan nik-
mat sesuai dengan selera. Dis-
amping itu jamur kuping hitam 

juga bermanfaat untuk obat sakit 
jantung, menurunkan kolesterol, 
juga sebagai anti-pendarahan.

Jamur kuping ada yang  dipas-
arkan dalam bentuk masih segar 
atau kering namun keduanya san-
gat laku keras dipasaran. Potensi 
inilah yang mendorong sebagian 
besar masyarakat untuk mulai ter-
tarik menekuni bisnis budidaya 
jamur kuping sebagai alternatif 
peluang usaha yang cukup menjan-
jikan.

Budidaya Jamur Kuping  
Langkah pertama untuk budida-

ya kamur kuping adalah persiapan 
media yang akan digunakan untuk 
menanam jamur kuping. Media 
yang baik untuk menanam jamur 
kuping adalah serbuk gergaji kayu 
yang biasanya bisa didapatkan di 
t e m p a t - tem-
p a t 

penggergajian kayu. Media serbuk 
gergaji kayu menjadi pilihan sebab 
disamping untuk memudahakn 
proses menanam dan pemupukan 
juga manfaatnya sangat baik untuk 
tanaman jamur kuping itu sendiri.

Manfaat lain dari media ser-
buk gergaji kayu adalah harga jual 
jamur kuping yang ditanam di me-
dia serbuk gergaji kayu jauh lebih 
tingi dibandingkan dengan yang di 
tanam di media kayu sebab biasan-
ya jamur kuping yang ditanam di 
media serbuk gergaji kayu hasilnya 
jauh lebih baik.

Namun begitu tidak berarti 
media yang digunakan adalah ser-
buk gergaji kayu 100%, tapi harus 
diberi campuran media yang lain 
seperti bekatul, kapur dan air den-
gan takaran sebagai berikut :
- Serbuk gergaji kayu (85-90%),
- Bekatul (10-15%), kapur (1-2%),
- Dan Air (50-70%).

Untuk mendapatkan media ta-
nam yang ideal, lakukan fermen-
tasi selama 3-5 hari hingga suhu 

media mengalami pengingka-
tan sampai 70ºC. Sela-

ma proses fermentasi, 
lakukan pemba-

likan setiap 
2-3 kali se-
hari. Pasti-
kan media 
yang siap 

d i g u n a k a n 
berubah war-
na menjadi 

cokelat atau ke-
hitaman. (Bers-
ambung)

KonsultasiGDGD

Budidaya Jamur Kuping (1) 
Pilihan Usaha Rumahan  

s ja u up g
udidayakan oleh 
ah :
tam (Auricularia

erah (Auricu-

gar
or-

sangat
nsumsi 
engand-
ak, dan 
nfaatnya
uk kese-

mur kuping 
an bebagai 
at dan nik-
 selera. Dis-

kuping hitam 

yang biasanya bisa didapatkan di 
t e m p a t - tem-
p a t

Se bu ge gaj ayu (8
- Bekatul (10-15%), kap
- Dan Air (50-70%).

Untuk mendapatka
nam yang ideal, lakuk
tasi selama 3-5 hari h

media mengalami
tan sampai 

ma proses
laku

li

d
be
na

cokela
hitam
ambu



GDGD

27GEMADESAEdisi Februari 2012

Tips Kerja Tips Kerja 

T
erkadang, tidak mudah 
menciptakan semangat 
kerja di pagi hari. Pa-
dahal, di kantor sudah 

menunggu banyak tugas yang ha-
rus dikerjakan, bahkan ada jadwal 
meeting dengan klien hingga harus 
menghadiri beberapa undangan 
penting. Namun, terkadang Anda 
tidak menyadari dari 8 jam waktu 
bekerja, tidak dimanfaatkan secara 
maksimal. Akibatnya, di penghu-
jung jam kerja pun Anda terpaksa 
lembur, dan keesokan harinya 
Anda harus datang lebih pagi un-
tuk melanjutkan tugas berikutnya. 
Memang Anda akan tampak sibuk 
dengan kerja lembur, tapi nyat-
anya kerja tidak produktif karena 
banyak waktu yang habis terbuang 
percuma.

Nah, berikut ini adalah lima 
langkah yang dapat membantu 
Anda agar lebih produktif dalam 
bekerja :

1. Konsentrasi
Anda butuh 

waktu kurang 
l e b i h 

satu jam, yang bisa Anda manfaat-
kan untuk berkonsentrasi dalam 
menentukan skala prioritas kerja. 
Jangan sampai Anda terpancing 
godaan apa pun yang nantinya jus-
tru merugikan diri sendiri.

2. Maksimalkan waktu 
Ada waktu-waktu tertentu 

dalam setiap hari di mana energi 
dan semangat Anda ada di titik 
puncak. Sehingga kemampuan 
untuk berpikir dan konsentrasi 
terhadap pekerjaan juga sedang 
tinggi. Cari tahu kapan waktu pun-
cak Anda setiap hari, dan gunakan 
waktu tersebut untuk mengerjakan 
pekerjaan terpenting. Pisahkan 
jadwal meeting, janji, atau aktivitas 
lain ke jam lain.

3. Hindari obrolan yang 
tidak penting

Berhenti bekerja meski hanya 
sesaat un- t u k 
s e k e d a r 

berbincang santai dengan teman 
sekantor, sebaiknya Anda hindari. 
Karena akan merusak konsentrasi 
kerja, membuang-buang waktu, 
dan merusak produktivitas kerja 
Anda. Jika Anda melihat ada gela-
gat teman Anda yang hendak me-
mancing obrolan atau gosip yang 
tidak penting, sebaiknya Anda me-
nolak secara halus agar tidak me-
nyinggung perasaan teman Anda. 
Toh, Anda bisa mengatur waktu 
ngobrol dengan teman-teman saat 
jam makan siang atau usai jam pu-
lang kantor.  

4. Batasi penggunaan 
telepon

Begitu telepon berdering, maka 
saat itu pula konsentrasi bekerja 
akan terganggu. Saat sedang kon-
sentrasi kerja, biarkan mesin pen-
jawab telepon yang menjawab 
panggilan tersebut. Jika telepon 
yang Anda terima sangat penting, 
usahakan untuk bebincang lang-
sung pada inti permasalahannya 
saja, jangan sampai Anda terpanc-
ing obrolan yang tidak penting.

5. Atur jadwal dengan 
baik 

Kebanyakan waktu sering ter-
buang percuma karena Anda bo-
lak-balik menanyakan sesuatu 
hal pada rekan kerja. Padahal, 

selain membuang-buang waktu, 
hal ini juga akan mengganggu 
ritme kerja orang lain. Sebaiknya, 
sebelum Anda memulai pekerjaan, 
kumpulkan terlebih dulu materi 
kerja Anda dan atur jadwal den-
gan baik.

5 Langkah 
Lebih Produktif 
di Jam Kerja
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A
da kabar menggembi-
rakan bagi Anda yang in-
gin tampak awet muda. 
Kini, ada penemuan dari 

ilmuwan untuk menghambat pen-
uaan. Satu penelitian yang dilaku-
kan ilmuwan Institut Pertanian Bo-
gor menemukan bahwa kulit buah 
manggis (Garcinia mangostana L) 
dapat bermanfaat untuk meng-
hambat proses penuaan (anti-ag-
ing).

“Pada kulit bagian dalam buah 
manggis terdapat senyawa ‘xan-
thone’, yang merupakan bahan 
aktif yang bersifat anti-kanker dan 
anti-oksidan yang sangat tinggi, 
bahkan beberapa kali lipat melebihi 
kekuatan vitamin C dan E, di mana 
‘xanthone’ juga mampu mengham-
bat proses penuaan,” kata Dr Ir 
Indah Yuliasih, peneliti Ilmu dan 

Teknologi Pangan 
Fakultas Teknologi Pertani-
an IPB di Bogor, Jawa Barat, 
Kamis (2/2).

Usai pemaparan mengenai 
“xanthone juice” di Kampus IPB 
Baranangsiang, kepada Antara ia 
mengemukakan bahwa “xanthone” 
adalah kelompok senyawa bioaktif 
yang mempunyai struktur cincin 
enam karbon dengan kerangka 
karbon rangkap. “Turunan ‘xan-
thone’ berupa @-mangostin, meru-
pakan komponen yang paling ban-
yak terdapat pada kulit manggis,” 
katanya.

Ia menjelaskan bahwa “xan-
thone” dari kulit manggis itu 
menunjukkan bahwa pada kulit 
buah itu dapat bermanfaat bagi ke-
sehatan. “Selama ini, buah mang-
gis hanya diambil manfaat pada 
buahnya saja, padahal justru pada 
kulitnya bermanfaat dan punya ni-
lai ekonomi yang lebih tinggi,” ka-

tanya.
S e j u m -
lah negara 

s e p e r t i 
Ameri-

k a 
Seri-
k a t , 
M a -
l a y -

s i a , 
d a n 

Thailand 

mendapat-
kan ekspor 

manggis dari In-
donesia. Pelaku bisnis di negara-
negara tersebut, katanya, mengim-
por buah manggis Indonesia dalam 
bentuk segar, namun sebenarnya 
yang diincar adalah justru kulit 
buah tersebut.

Menurut Indah, cukup mudah 
untuk memanfaatkan kulit buah 
manggis bagi kemanfaatan kes-
ehatan dimaksud, yakni membuat-
nya menjadi jus, dan kemudian 
dicampur dengan bahan herbal 
dan organik lainnya. Untuk formu-
lasi dalam bentuk sirup, rincian-
nya, kata dia, sumber “xanthone” 
dari fi ltrat kulit manggis, dit-
ambah sumber pemanis dari madu 
atau gula, dengan pewarna alami 
ekstrak bunga rosela. Sedangkan 
untuk rasa bisa dari buah-buahan 
seperti apel atau anggur.

“Pemanfaatan kulit buah mang-
gis tersebut bisa dilakukan dalam 
skala rumah tangga hingga industri 
besar,” katanya dan menambahkan 
bahwa pelaku usaha di Indonesia 
sudah ada yang memanfaatkannya 
dalam skala bisnis, namun dilaku-
kan dengan pemasaran multi level 
marketing (MLM) yang sulit dite-
mukan di pasaran umum. (*)

Teknologi Pangan 
Fakultas Teknologi Pertani-
an IPB di Bogor, Jawa Barat, 
Kamis (2/2).

Usai pemaparan mengenai 
“xanthone juice” di Kampus IPB 
Baranangsiang, kepada Antara ia
mengemukakan bahwa “xanthone”

pat-mendap
porkan eksp
In-manggis dari 

Kulit Manggis Kulit Manggis 
Bisa Bisa 
Hambat Hambat 
PenuaanPenuaan
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Bahan-bahan kue kering
biji ketapang kacang tanah:

270 gram tepung terigu
100 gram kacang tanah, sangrai, cincang halus
150 gram tepung gula
Garam secukupnya
Vanili secukupnya
2 butir telur
50 gram mentega

Cara membuat kue kering 
biji ketapang kacang tanah:

1. Campur semua bahan jadi satu, lalu uleni sampai 
kalis.
2. Pulung adonan sebesar pensil, lalu potong serong 
sekitar 1 cm.
3. Taburi potongan kue dengan sedikit tepung, supaya 
tidak melekat satu sama lain.
4. Goreng hingga cokelat kekuningan. Agkat.

ResepResep

GEMADESA

Kue Kering Kue Kering 
Biji Ketapang Biji Ketapang 

Kacang TanahKacang Tanah

Bahan:
50 gram tepung beras
250 gram singkong parut
250 cc santan dari ¼ butir kelapa
150 cc susu murni
215 gram gula pasir 
¼ sendok teh garam
Pewarna hijau dan merah secuku-

pnya
½ butir kelapa parut, beri, beri 

garam secukupnya, kukus
 

Cara Membuat Resep 
Kue Ubi Kayu :

Tepung beras, singkong , susu, 
gula, santan, garam. Aduk hingga 
rata

Bagi adonan jadi dua, sebagian 
lagi merah. Letakkan adonan hijau di 
loyang yang telah dialasi plastic dan 
diolesi minyak. Kukus 20 menit. Biarkan dingin. 

Potong-potong 
Hidangkan dengan taburan kelapa parut

Kue Ubi KayuKue Ubi Kayu



U
ntuk kepentingan itu, 
Suci Rahayu Ningsih 
rela berkorban waktu 
dan tenaga untuk ber-

juang dan berkampanye akan pent-
ingnya pendidikan bagi warga Desa 
Tanjung.

Gerakan pencerahan yang di-
lakukan wanita kelahiran Malang, 

10 Oktober 1963 terbilang siste-
matis, karena dia juga berani me-
mangkas dan berhadapan dengan 
budaya yang dilakukan masyarakat 
setempat agar lebih memandang 
pendidikan sebagai hal yang perlu 
diutamakan.

Kebiasaan dan budaya yang di-
maksud adalah tradisi kawin muda 

yang biasa terjadi di Desa 
Tanjung. ‘’Kawin 

muda memiliki 

implikasi sangat luas, bagi ibu dan 
anak,’’ kata ibu dari Angger Krisna 
Rahardian dan Prasetya Yudha 
Wicaksana ini.

Implikasi luas yang dimaksud 
warga Dusun Mangar ini adalah, 
saat pernikahan dalam muda di-
lakukan, keduanya atau salah satu 
pasangan dipastikan akan mening-
galkan sekolah. ‘’Setelah menikah 
mereka belum tentu bahagia, cara 
berfi kir yang belum matang mem-
buat potensi perceraian tinggi, 
akhirnya keluarga kacau dan anak 
terombang ambing dan pendidi-
kannya tidak terurus,’’tambahnya.

Namun dia patut bersyukur ber-
juangannya bersama ibu-ibu PKK 
desa Tanjung untuk menyosial-
isasikan bahaya pernikahan usia 
dini berhasil. Kampanye-kampa-
nye yang dilakukan melalui forum 
pertemuan, acara pengajian atau 
bahkan dari pintu- ke pintu ber-
hasil menekan angka pernikahan 
di Desa Tanjung. Jika angka per-
nikahan dini dapat ditekan, secara 
tidak langsung juga dapat menekan 

GDGD Kembang DesaKembang Desa
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Suci Rahayu Ningsih

Kampanye 
Peduli Pendidikan
Dia memandang betapa pentingnya pendidikan bagi 

warga negara untuk pengembangan kualitas sum-
berdaya manusia selain sebagai hak yang melekat 

kepada semua warga negara Indonesia, termasuk bagi 
masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabu-

paten Probolinggo.
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angka perceraian. Karena selama 
ini pasangan yang memilih cerai 
itu didominasi pasangan muda.

Peran wanita yang juga seorang 
staf guru di SMP Negeri Pajarakan 
ini tidak sampai di situ. Dia juga 
tercatat sebagai inisiator diban-
gunnya PAUD Kasih Bunda. Seko-
lah khusus anak usia dini pertama 
di desa Tanjung yang dibangun 
murni swadaya masyarakat.

Diceritakan isteri dari Asim 
ini, inisiatif pembangunan PAUD 
tersebut datang setelah dirinya 
mengikuti rapat di kabupaten 
Probolinggo untuk pembentukan 
Lembaga Pembina Posyandu (LPP) 
pada 2010. Dalam forum tersebut 
dibahas, dalam kegiatan posyandu 
desa seringkali anak-anak hanya 
bermain. ‘’Dari situ terfi kir untuk 
membuat Taman Posyandu, yang 
akhirnya berkembang menjadi 
PAUD dengan dukungan pemer-

intah desa dan program PNPM,’’ 
tambahnya.

Selain sebagai pendidik, Suci 
juga tercatat aktif dalam aksi-aksi 
kesehatan melalui kegiatan PKK 
dan Posyandu Desa Tanjung. Dua 
masalah penting itu yakni pendid-
ian dan kesehatan sepertinya yang 
sengaja dibidik Suci untuk turut 
mengembangjan desa Tanjung.

Menurut dia, semua itu tidak 
akan berjalan lancar tanpa dukun-
gan semua pihak di Desa Tanjung 
seperti pemuda dan aparatur desa 
serta pola koordinasi yang baik dan 
tujuan yang sama untuk memaju-
kan desa Tanjung.

Karena perannya di tengah ma-
syarakat desa Tanjung tidak heran 
jika pegawai negeri sipil yang resmi 
diangkat pada 1999 ini seringkali 
turun lapangan untuk membantu 
masalah warga Desa Tanjung sep-
erti mencari orang hilang sampai 

ke Malang dan Jember.
Dia cukup optimis warga Desa 

Tanjung akan semakin maju jika 
masalah pendidikan dan kesehat-
annya digarap dengan serius me-
lalui kegiatan-kegiatan formal 
maupun non formal desa. ‘’Apalagi 
sekarang Desa Tanjung mendapat 
bantuan 1.000 buku dari Provinsi 
Jatim yang diletakkan di kantor 
desa,’’ ujarnya.

Dari peran sertanya Desa Tan-
jung pada 2011 lalu meraih juara 
pertama Lomba desa tingkat Ka-
bupaten Probolinggo, dan masuk 
terbaik ke IV lomba desa tingkat 
provinsi Jawa Timur. Meskipun 
dengan sarana cukup terbatas, 
namun Desa Tanjung memiliki 
semangat dan komitmen kuat un-
tuk mengembangkan masyarakat 
yang tingkat partisipasinya untuk 
pembangunan desa sangat tinggi. 
(sal)
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