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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

Nongkojajar hanyalah 
nama dusun, salah satu 
dari tujuh dusun di Desa 

Wonosari, Kecamatan Tutur, Ka-
bupaten Pasuruan. Nama Nong-
kojajar lebih dikenal ketimbang 
Wonosari atau Tutur sekalipun. 
Orang tahunya “pergi ke Nongko-
jajar” bukan “pergi ke Wonosari.” 
Karena itu kalau, misalnya, orang 
Surabaya ditanya di mana Desa 
Wonosari berada, maka jawab-
nya sedikit bingung, tetapi kalau 
ditanya di mana Nongkojajar, 
maka langsung ngeh.

‘Nongkojajar’ (yang dimak-
sudkan adalah Desa Wonosari) 
adalah daerah yang berada di 
ketinggian, berhawa sejuk dan 
dikelilingi bukit-bukit. Daerah 
ini penghasil susu perah terbe-
sar di Jawa Timur, bunga krisan 
dan paprika, tentu juga hasil ke-
bun lainnya. Nongkojajar (Desa 
Wonosari) merupakan akses 
penting ke Gunung Bromo dari 
arah Pasuruan.

Di Dusun Nongjajar tem-
pat pasar desa, yaitu Pasar Desa 
Wonosari, berada. Letaknya cu-
kup strategis, yaitu di pertigaan 
jalan di pusat pemerintahan Ke-
camatan Tutur. Pasar ini sudah 
ada sejak jauh sebelum Indonesia 
merdeka, dan terus melakukan 
pembenahan. Pasar Desa Wono-
sari terbagi dalam tiga pasar, yai-
tu pasar induk, pasar sayur dan 
pasar hewan. 

Sebagian besar sayur-mayur 
yang dijual di pasar ini merupak-
an hasil kebun atau ladang warga 
Desa Wonosari. Demikian juga 
dengan sapi dan kambing yang 
dijual di pasar hewan. Seringkali 
di pinggir jalan di luar pasar se-
jumlah orang menjual dua atau 
tiga ekor ayam, atau seuntai ke-
tela pohon, atau kelapa. 

Di mana-mana pasti kita 

temui pasar. Dan pasar, seb-
agaimana umumnya, adalah 
pusat transaksi, antara penjual 
dan pembeli. Di pasar umum 
aneka barang dijual. Tetapi ter-
dapat perbedaan antara pasar di 
desa dan di kota. Pasar di kota, 
katakanlah pasar tradisional, 
umumnya masyarakat setempat 
memanfaatkan pasar hanya un-
tuk berbelanja. Sedangkan pasar 
desa, seperti halnya Pasar Wono-
sari, banyak juga dimanfaatkan 
masyarakat sekitar sebagai tem-
pat untuk menjual hasil kebun 
dan ternak. 

Karena itu kadang kita temui 
pedagang-pedagang dadakan, 
yang menjual hewan ternak atau 
hasil kebunnya, hanya ketika 
membutuhkan uang. Karena itu 
barang/hewan ternak yang di-
jual tidak banyak. Selain menjual 
sendiri di pinggir jalan, banyak 
warga yang menjual ke tengku-
lak, untuk kemudian dikirim ke 
kota. 

Sebenarnya sungguh menarik 
menyaksikan petani yang men-
jual hasil buminya berhadapan 
langsung dengan pembelinya, 
tawar menawar. Petani bisa me-
nentukan sendiri harga, dan pem-
beli bisa langsung menawar ke 
petani. Selain itu, secara system, 
tidak banyak mata rantai. Kira-
kira seperti inilah yang dikehen-
daki Gubernur Jawa Timur, H. 
Soekarwo. Bahkan Pasar Induk 
Puspa Agro di Sidoarjo dibangun 
untuk memangkas mata rantai 
niaga yang cukup panjang, yang 
ujung-ujungnya menjadikan har-
ga sayur mayur menjadi mahal.

Tahun ini Pasar Desa Wono-
sari yang masih “kaya dengan 
nuansa tradisionalnya” itu di-
pilih untuk mewakili Jawa Timur 
dalam lomba desa tingkat nasi-
onal. (*)
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Nongkojajar



J
awa Timur sendiri sudah 
siap menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan puncak 
BBGRM IX dan HKG PKK 

Ke-40. Rencananya kegiatan itu di-
gelar di Puspa Agro, Jemundo, Ka-
bupaten Sidoarjo, tanggal 23 Mei 
2012. Sedangkan pelaksanaan pa-
meran peringatan BBGRM IX dan 
HKG PKK ke 40 direncanakan pada 
tanggal 23, 24 dan 25 Mei 2012.

Kesiapan ini disampaikan Gu-
bernur Jawa Timur, Dr. H. Soekar-
wo, saat Rapat Persiapan Provinsi 
Jatim dalam Penyelenggaraan 
Acara Puncak BBGRM IX dan HKG 
PKK Ke-40 Nasional Tahun 2012 di 
Gedung Negara Grahadi, tanggal 15 
Maret 2012. 

Dalam acara itu Gubernur juga 
mengatakan kesiapannya, bahkan 
semua panitia telah siap meny-
elenggarakan kegiatan tersebut. 
“Kami akan menyiapkan kegiatan 
ini dengan pelayanan yang prima. 
Seperti Dinas PU Prov. Jatim su-
dah menghaluskan jalan untuk me-
nyukseskan acara,” katanya. 

Pakde Karwo—sapaan akrab 
Gubernur Soekarwo—berharap 
agar kegiatan berlangsung ses-
uai substansi, yaitu membangun 
suasana keswadayaan dan gotong 
royong. Kegiatan difokuskan pada 
BBGRM dan HKG. “Jangan sampai 
menghilangkan inti permasalahan 
ini,” ujar Pakde Karwo. 

Pakde Karwo pada kesempatan 
itu menyampaikan ucapan terima 
kasih atas dipilihnya Jatim men-
jadi tuan rumah oleh Mendagri be-
serta Ibu dan jajaran Kementerian 
Dalam Negeri, serta kunjungan 

Laporan UtamaGDGD

Jatim Siap Jadi Tuan Rumah
BBGRM IX dan HKG PKK ke-40

Bulan Mei 2012, jika tidak ada aral melintang, Provinsi 
Jawa Timur akan menjadi tuan rumah acara yang cu-

kup istimewa, yaitu puncak acara Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan 

Gerak (HKG) PKK ke-40. Yang teristimewa, kedua acara 
ini akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Ny. Vita Gamawan FauziNy. Vita Gamawan Fauzi



yang dilakukan Istri Mendagri Ny. 
Vita Gamawan Fauzi di Jatim.

“Ini merupakan suatu kunjun-
gan pokok yang dilakukan oleh 
Ketua Umum TP PKK Pusat untuk 
mengecek persiapan kegiatan nasi-
onal itu, serta menjadi kehormatan 
bagi Provinsi Jatim. Oleh karena 
itu, mari kita jaga kehormatan ini 
dengan baik,” imbuhnya. 

Pakde Karwo juga menjelas-
kan, keberadaan PKK diakui seb-
agai suatu lembaga paling efektif 
untuk melakukan pendampingan 
masyarakat oleh lembaga inter-
nasional seperti WHO, UNICEF, 
UNESCO. “PKK merupakan suatu 
organisasi yang luar biasa. Tidak 
ada struktur organisasi yang men-
jangkau hingga dasawisma seperti 
PKK,” pujinya. 

Menurutnya, PKK yang men-
jadi organisasi fungsional telah 
ikut membantu Pemprov Jatim 
secara struktural. PKK telah ban-
yak melakukan kegiatan yang 
membantu masyarakat seperti 
pendampingan gizi buruk, meng-
gerakkan kegiatan Posyandu. “Re-
lawan dari PKK luar biasa. Mereka 
tidak dibayar,” jelasnya. 

Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. 

Vita Gamawan Fauzi yang hadir 
dalam rapat mengatakan, selama 
dua tahun terakhir Puncak Acara 
Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
pelaksanaannya ditetapkan setiap 
4 Maret melalui Rakernas PKK 
dengan mengundang pelaku se-
jarah PKK. Sebelumnya selama 38 
tahun, ulang tahun PKK atau biasa 
dikenal sebagai HKG PKK dilak-
sanakan setiap 27 Desember. Pada 
tahun 2011, untuk pertama kalinya 
penyelenggaraan peringatan HKG-
PKK Ke-39 dan BBGRM VIII dise-
lenggarakan secara bersamaan di 
Pontianak. 

Lebih lanjut disampaikannya, 
dalam rangka menyambut HKG 
PKK ini, TP PKK Pusat melakukan 
roadshow ke empat daerah luar 
Provinsi Jatim, talkshow di TVRI, 
lomba-lomba dengan melibatkan 
seluruh TP PKK Provinsi yang pun-
caknya dilaksanakan di Jatim. 

Ia menilai bahwa Provinsi Jatim 
sudah siap untuk menyelenggara-
kan Hari Puncak Acara BBGRM IX 
dan HKG PKK Ke-40 Nasional baik 
panitia, seragam yang akan dikena-
kan, goody bag, dan sebagainya. 

Ny. Vita Gamawan Fauzi juga 
memberikan saran agar ada ke-

giatan yang dilakukan bersama,  
yakni membatik bersama dengan 
Bapak Presiden RI dan seluruh un-
dangan secara bersama-sama. Ini 
merupakan pemikirannya, karena 
Jatim merupakan provinsi pengha-
sil batik. 

Tema kegiatan BBGRM IX ta-
hun 2012 adalah “Dengan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kita 
Tingkatkan Semangat Persatuan dan 
Kesatuan Serta Partisipasi Masyara-
kat Menuju Kemandirian Bangsa.” 

Tujuan BBGRM yaitu “Mening-
katkan kepedulian dan peran aktif 
masyarakat berdasarkan semangat 
kebersamaan, kekeluargaan dan 
kegotong royongan dalam pen-
guatan integritas sosial melalui 
kegiatan-kegiatan gotong royong 
untuk mencapai masyarakat yang  
adil dan makmur menuju keluarga 
sehat sejahtera.”

Rangkaian kegiatan yaitu peny-
erahan penghargaan Paramahita 
Nugraha dan Adhi Bhakti Madya, 
penghargaan lomba pelaksanaan 
gotong royong terbaik, dialog Pres-
iden RI dengan kelompok fung-
sional yang akan dipandu oleh Gu-
bernur Jatim, dan sebagainya. (*) 

GDGD
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Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo.

Laporan UtamaLaporan Utama
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S
ekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur Dr. H. Rasiyo 
mengharapkan seluruh 
gubernur se-Indonesia 

menghadiri Acara Puncak Perin-
gatan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-
40 Tingkat Nasional di Jatim yang 
berlansung 23 Mei 2012 di Puspa 
Agro Jemundo, Sidoarjo. 

Hal tersebut disampaikan saat 
Rakor Persiapan Pelaksanaan Aca-
ra Puncak Peringatan BBGRM IX 
dan HKG PKK Ke-40 Tingkat Na-
sional di Jatim Tahun 2012, di Ho-
tel Singgasana Surabaya, 20 Maret 
2012. 

Ia mengatakan, keberhasilan 
acara harus didukung semua pi-
hak termasuk kehadiran Gubernur 
se-Indonesia. Salah satu bentuk 
kesiapan penyelenggaraan yakni 
panitia menyediakan penjemputan 
gubernur se- Indonesia serta kend-
araan pendamping. Pemprov Jatim 
juga telah membentuk tim untuk 
mendampingi gubernur dan peser-
ta dari provinsi seluruh Indonesia. 

“Sukses dan tidaknya acara ter-
lihat jika gubernur beserta ibu dari 
provinsi se-Indonesia hadir. Bagi 
yang mewakili dari masing-masing 
provinsi memberikan informasi 
pelaksanaan,” ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikannya, 

serangkaian acara kegiatan telah 
disusun. Salah satunya, penyeleng-
garaan pameran yang juga diikuti 
peserta dari seluruh provinsi di 
Indonesia yang berlangsung 23-25 
Mei 2012 diikuti 181 stand. 

Dia menjelaskan, zona pam-
eran dari masing-masing provinsi 
menampilkan hasil karyanya, se-
hingga acara dapat berjalan suk-
ses. “Ini membutuhkan perhatian 
dari semua, serta masing-masing 
provinsi dapat memberikan kepas-
tian. Semua provinsi harus ikut 
berperan menyemarakkan acara 
dan pameran ini,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Sekretaris Direktorat Jendral PMD 
Drs. Nuryanto, MPA mengatakan, 
pelaksanaan kegiatan acara puncak 
ini rencananya akan diikuti dengan 
Pencanangan Indonesia Berseri 
oleh Presiden RI. Pencanangan ini 
dilakukan sebelum atau sesudah 
peresmian proyek-proyek nasional. 
“ Dengan bergabungnya pencanan-
gan ini dapat menambah jumlah 
peserta,” katanya. 

Ia juga menjelaskan, dalam me-
nyambut acara puncak BBGRM 
IX dan HKG PKK ke-40, setiap 
provinsi diharapkan dapat membe-
dah atau membenahi satu lingkun-
gan kumuh menjadi bersih dengan 
semangat gotong royong. “Dengan 
membedah lingkungan, dapat me-
ningkatkan semangat gotong roy-
ong. Sebab gotong royong menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan kita,” harapnya. (*) 

Dr H. Rasiyo, Sekdaprov Jatim

Berharap Semua 
Gubernur Datang

Sekdaprov Jatim, Rasiyo, memberi sambutan pada rapat persiapan BBGRM IV 
dan HKG PKK ke-40.
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P
NPM Mandiri yang su-
dah berjalan sejak tahun 
2007 dan telah meng-
hasilkan perbaikan in-

frastruktur, bantuan sosial dan 
ekonomi bergulir di Kabupaten 
Malang.  Seperti disampaikan Ke-
pala Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang Kabupaten Malang, Ir. 
Romdhoni , untuk tahun 2012 alo-
kasi Bantuan Lansung Masyarakat 
(BLM) PNPM Mandiri Perkotaan 
Kabupaten Malang sebesar Rp 
12.900.000.000 terdiri dari Rp 
12.225.000.000 dari APBN dan 
Rp 645.000.000 dari  APBD yang 
diperuntukkan bagi 98 Badan 
atau Lembaga Keswadayaan Ma-
syarakat (BKM/LKM). 

Alokasi ini menurut Bupati 
memang mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2011, “Kalau 
dulu besaran alokasinya adalah 
Rp 19.480.000.000. Penurunan 
ini bukan karena adanya defi sit 
anggaran, tetapi karena Kabupat-
en Malang dianggap telah mengal-
ami penurunan jumlah masyara-
kat miskin di kecamatan penerima 
program PNPM Mandiri," kata 
Bupati. 

Namun, Bupati mengingatkan, 
sifat dari program PNPM Mandiri 
adalah memberikan pendampin-
gan bagi masyarakat miskin agar 
lebih berdaya untuk keluar dari 
kemiskinannya. 

“Terkait hal ini, saya juga terus 
menerus memberikan informasi 
kepada masyarakat penerima, 

PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN

Bupati Malang

PNPM, Pembelajaran
Menjadi Mandiri

Bupati Malang, H. Rendra Kresna menegaskan 
bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyakat 
(PNPM) Mandiri  merupakan upaya pembelajaran 
masyarakat untuk bisa menjadi mandiri, “Program 
PNPM Mandiri yang diluncurkan pemerintah bu-

kan sekedar membagi-bagi dana kepada masyara-
kat, tapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi 
masyarakat untuk melatih diri mengembangkan 
potensi agar lebih maju, lebih mandiri dan lebih 

sejahtera,” hal ini diungkapkan Rendra Kresna saat 
melaunching sekaligus menyerahkan DIPA (Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 di Pendopo 
Agung Kabupaten Malang, 12 Maret 2012.
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salah  satunya masyarakat Keca-
matan Lawang waktu kumpul-
kumpul di Kebon Teh Wonosari 
beberapa saat lalu. Bahwa pada 
dasarnya pemerintah memberi-
kan bantuan langsung  pada pro-
gram PNPM Mandiri Perkotaan 
dengan harapan akan terjadi per-
cepatan, terjadi akselerasi agar  
masyarakat miskin bisa terentas-
kan dengan berbagai macam pro-
gram yang dilaksanakan di desa 
atau kelurahan tadi. Dengan pen-
gurangan besaran bantuan yang 
turun, diharapkan akan terjadi 
kemandirian. 

Sedangakan dana yang ada 
bisa digulirkan ke daerah-dae-
rah yang tentunya juga sama-
sama menunggu giliran untuk 
mendapatkan bantuan pemerin-
tah,” jelas orang nomor satu di 
Kabupaten Malang ini. 

Mengutip perbincangannya 
dengan Ketua Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM) Jawa Timur, 
Bupati memiliki analisa bahwa tidak 
semua keberhasilan itu harus dilepas 
oleh pemerintah dalam bentuk sup-
porting kegiatannya maupun danan-
ya. Kerena seharusnya yang berhasil 
pun perlu didorong  dengan support 
dana maupun program lainnya.  Bu-
kan untuk persaingan, namun akan 
menjadi sebuah upaya bagaimana 
memberikan contoh dan rangsan-
gan kepada pelaku PNPM yang 
lainnya untuk bisa lebih maju, 
dsb. 

Salah satu contoh dalam bidang 
koperasi. “Koperasi semua awal-
nya dibantu sama rata. Tetapi, 
kemudian koperasi-koperasi yang 
berhasil disupport  lagi, dibantu 
untuk bisa lebih berkembang 
lebih maju lagi. Bentuk support-

ing ini diberikan kepada mereka 
yang memiliki kepiawaian men-
gelola koperasinya. Seharusnya di 
PNPM juga berlaku hal serupa,” 
terang Bupati yang mendapat re-
spon positif dari ketua BKM.

Dalam laporannya, Ir. Rom-
dhoni juga menjelaskan bahwa 
dalam program PNPM Mandiri  TA 
2011, bantuan Langsung Masyara-
kat (BLM) yang ada sebesar Rp. 
22.625.000.000 terdiri dari APBN 
sebesar Rp 19.480.000.000 dan 
APBD sebesar Rp 3.145.000.000 
untuk 98 desa/kelurahan di 7 ke-
camatan. 

“Dari dana tersebut, perun-
tukannya meliputi 65 % untuk 
kegiatan lingkungan, 17 % untuk 
kegiatan ekonomi, 13 % untuk ke-
giatan sosial dan 5 % untuk BOP. 
Sedangkan jumlah Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) pen-
gelola dana bergulir saat ini sudah 
mencapai 260 unit,” terangnya. 

Ketujuh BKM/SKM Mandiri 
Perkotaan yang pada kesempatan 
tersebut menerima alokasi dana 
adalah DIPA Kecamatan Turen 
sebesar Rp 2.150.000.000, DIPA 
Kecamatan Kepanjen  sebesar 
Rp 2.300.000.000, DIPA Ke-
camatan Sumber Pucung sebe-
sar Rp 1.100.000.000, DIPA 
Kecamatan Pakisaji sebesar Rp 
1.450.000.000, DIPA Kecamatan 
Pakis sebesar Rp 2.150.000.000, 
DIPA Kecamatan Lawang sebe-
sar Rp 1.400.000.000, dan DIPA 
Kecamatan Singosari sebesar Rp 
2.350.000.000.

Selain penyerahan dan launc-
ing DIPA Tahun 2012, pada ke-
sempatan tersebut juga digelar 
displai dan pameran hasil-hasil 
pembangunan program PNPM 
Mandiri Perkotaan di halaman 
depan Pendopo Agung. 

PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN
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K
ultur agama Islam yang 
kuat yang diajarkan 
oleh tokoh agama terse-
but mengakar kuat di 

masyarakat Paciran secara turun 
menurun hingga saat ini. Kultur 
tersebut tercermin pada hubungan 

sosial masyarakat Desa Kranji, satu 
dari 16 desa yang mendiami Keca-
matan Paciran.

Sama seperti umumnya desa-
desa di Kecamatan Paciran, di 
desa seluas 484,107 hektare ini 
didiami oleh dua pesantren besar 

yang konon adalah masuk dalam 
golongan pesantren tertua di Ka-
bupaten Lamongan sisi utara. Ked-
ua pesantren itu adalah Pondok 
Pesantren (PP) Tarbiyatut Thola-
bah, dan PP Attaqwa. Bahkan PP 
Tarbiyatut Tholabah kini sudah 
mengembangkan Sekolah Tinggi 
Ilmu Agama Islam Sunan Drajat.

Kedua pesantren tersebut sudah 
bertahun-bertahun berdampingan 
dengan masyarakat Kranji. Bah-
kan Kepala Desa Kranji, Husnul 
Wafi q, warga menganggap kedua 
pesantren itu sebagai bagian dari 
Desa Kranji. ‘’Hubungan saling 

Di Tengah Nelayan 
dan Pesantren

Nama Kecamatan Paciran, melekat erat dengan misi 
sejarah penyebaran Islam di pulau Jawa. Sejumlah si-
tus seperti Masjid Sendang Duwur dan makam Sunan 
Drajat adalah bukti nyata, bahwa Kecamatan Paciran 
adalah kawasan pesisir tempat beraktifi tas penyebar 

Islam di Pulau Jawa.

Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

GDGD Profil Desa Profil Desa

Kepala Desa Kranji, Husnul Wafi q, bersama perangkat Desa Kranji.
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menguntungkan juga sudah terjalin sejak lama, warga 
banyak berpartisipasi dalam kegiatan dan  pengem-
bangan fi sik pesantren, sementara pesantren banyak 
membantu pendidikan agama bagi warga Kranji,’’ ka-
tanya.

Ulama pimpinan pesantren juga tidak hanya sibuk 
bergumul dengan para santri, mereka juga tercatat ak-
tif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan 
Desa Kranji. ‘’Bahkan tidak sedikit ide dan gagasan 
para ulama tersebut sangat bermanfaat dan membawa  
maslahat bagi warga desa,’’ ujarnya.

Kultur pesantren di Desa Kranji kata kepala desa 
yang sudah memimpin desa Kranji selama tiga ta-
hun itu, juga berdampak positif kepada kalangan 
pemuda desa. Akibat pengaruh positif yang ditular-
kan pesantren, pihaknya mencatat hampir tidak ada 
pemuda di Desa Kranji yang terlibat kenakalan remaja 
seperti minum-minuman keras, narkoba, atau seks 
bebas. Meskipun bukan termasuk santri pesantren, 
pemuda Desa Kranji juga kerap melakukan aktifi tas 
ala pesantren seperti mengaji, dan menggelar kump-
ulan-kumpulan istighotsah atau pembacaan sholawat 
nabi.

Masyarakat Nelayan
Secara geografi s, desa Kranji berada di kawasan 

pesisir, tepatnya di jalur utara yang menghubungkan 
Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Karena 
berada di wilayah pesisir, sebagian besar warga desa 
berpenduduk 6.351 dalam 1.680 kepala keluarga ini 
berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak, dengan 
komoditas unggulan nelayan adalah ikan Tongkol.

Sebagian warga juga mengembangkan usaha 
produk olahan hasil laut seperti ikan asin, ikan pang-
gang, ikan asap, krupuk ikan, dan pindak, yang pema-
sarannya sudah mencapai luar kota bahkan luar 
provinsi. Selain produk laut, warga juga mengembang-
kan usaha lainnya seperti bengkel, anyaman bambu, 
bordir, produk non kelautan lainnya.

Sebagai desa yang berada di kawasan pesisir dan 
banyak dihuni nelayan, tentu memiliki upaya dan for-
mulasi untuk mengembangkan nelayan. Melalui wa-
dah Rukun Nelayan Kranji yang beranggotakan ribuan 
nelayan, Desa Kranji mengakomodasi program-pro-
gram pemberdayaan nelayan dari kabupaten, provinsi 
maupun pusat untuk pengembangan nelayan Kranji.

Aparatur Desa Kranji juga memanfaatkan aktifi -
tas nelayan untuk menambah Pendapatan Asli Desa 
(PAD). Penghasilan desa dari nelayan diantaranya 

berupa pengelolaan brumbun, dan pajak bagi Anak 
Buah Kapal (ABK). ‘’Namun hasil yang didapat tidak 
semuanya mengalir ke desa, sebagian dimanfaat-
kan untuk ansuransi dan tunjangan bagi nelayan jika 
sewaktu-waktu nelayan tidak melaut karena cuaca bu-
ruk,’’ kata Husnul.

Campur tangan pemerintah desa dalam pember-
dayaan nelayan bukan hanya dalam hal asuransi dan 
usaha. Namun juga pada cara pandang dan gaya hidup 
nelayan. Nelayan di Kranji kata Husnul memiliki gaya 
hidup gelamor. Jika mendapat tangkapan dan hasil 
tambak yang melimpah, mereka akan berfoya-foya. 
Namun saat hasil laut dan tambak sepi, semua barang 
berharganya dijual, bahkan sampai mencari pinjaman 
ke rentenir. ‘’Kita mencoba merubah cara hidup para 
nelayan dengan membuat arisan, cara ini diharapkan 
dapat memberi pelajaran kepada mereka pentingnya 
menabung untuk masa depan,’’ jelasnya.

Desa yang berbatasan dengan wilayah Desa Tunggul 

Kepala Desa Kranji, Husnul Wafi q
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dan Desa Sendangagung di sebelah 
barat, Desa Banjarwati dan Desa 
Drajat di sebelah timur, Desa Paya-
man dan Desa Degan Kecamatan 
Solopuro di sebelah selatan, dan 
Laut Jawa di sebelah utara ini juga 
menjadi lokasi beberapa program 
pemberdayaan dari Pemprov Jatim 
melalui Bapemas, seperti, PW-
TAD pada 2011, PPKM pada 2011, 
PNPM perkotaan pada 2009, 
Kopwan pada 2010 dan KUB 
dari dinas perikanan pada 2007
 2011 lalu, Desa dengan tiga du-
sun yakni Dusun Kranji, Sidoda-
di, dan Dusun tepanas ini terpilih 
menjadi desa terbaik ke-3 dalam 
ajang lomba desa se-Jawa Timur. 
Desa Kranji diunggulkan karena 
potensinya yang besar dan juga 
telah menorehkan banyak presta-
si di segala bidang. Diantaranya 
adalah bidang ekonomi dan perta-
nian.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Desa Kranji mampu memproduksi 
sekitar 65.000 ton ikan per tahun 
tangkap. Selain itu, potensi wisata 
yang dikelola desa juga memberi-
kan kontribusi yang tidak kecil, Rp 
66 juta per tahun. Selain itu, desa 
yang dihuni 41 RT dan 9 RW ini 

juga unggul dalam hal administrasi 
pemerintahan desa.

Juara pertama tingkat desa 
diraih oleh Desa Hadiwarno, Ke-
camatan Ngadirejo Kabupaten 
Pacitan, kedua oleh Desa Arjowi-
langun, Kecamatan Kalipare, Ka-
bupaten Malang. Sementara untuk 

kategori kelurahan, juara pertama 
diraih oleh Kelurahan Tanjung-
sekar, Kecamatan Lowokwaru 
Kota Malang, kedua oleh Kelura-
han Banjarejo, Kecamatan Taman, 
Kabupaten Madiun, dan ketiga 
diraih oleh Kelurahan Blabak, Ke-
camatan Pesantren, Kota Kediri. 

      
       Biodata Desa Kranji Kecamatan Paciran

     Kabupaten Lamongan 
Luas 484,107 hektare 

Jumlah penduduk/KK  6.351 jiwa/1.680 KK 

Potensi ekonomi - Produk perikanan tambak dan 
laut 

- Pasar desa
- Wisata alam 

Mata pencaharian penduduk - Sebagian besar nelayan  

Kultur budaya Pesantren 

Batas wilayah Barat : Desa Tunggul dan 
Desa Sendangagung
 Kecamatan Paciran
Timur :  Desa Banjarwati 
dan Desa Drajat Kecamatan 
Paciran
Utara : Laut Jawa  
Selatan : Desa Payaman 
dan Desa Degan Kecamatan 
Solopuro 
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Pasar Desa Kranji

Masuk 10 Besar 
Pasar Terbaik Jatim

K
epala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Lamongan Heru Widi, Pasar Baru Desa 
Kranji menjadi yang terbaik di Lamongan 
setelah memenuhi sejumlah kritria pe-

nilaian dengan nilai tinggi. Seperti bahwa Pasar Baru 
Desa Kranji dinilai memiliki nilai di atas rata-rata un-
tuk kriteria penilaian administrasi, perputaran uang 
dan tentu saja kebersihan lingkungan.

Menurutnya, sejak di bangun kembali tahun 2005-
2006, pasar tersebut telah memberikan kostribusi men-
capai Rp 8 juta perbulannya. ‘’Kami berharap tahun de-
pan pasar-pasar desa lain akan menyusul keberhasilan 
Pasar Baru Desa Kranji. Semoga pula Pasar Baru Desa 
Kranji ini bisa menyusul bahkan melampaui kesuksesan 
Desa Kranji menjadi Juara Ketiga dalam lomba desa 
unggulan Jatim,’’ kata dia.

Pasar Baru Desa Kranji Kecamatan Paci-
ran masuk 8 besar pasar terbaik tingkat 
Propinsi Jatim bersama dengan 7 pasar 
desa lainnya di Jawa Timur. Kepastian 
itu setelah tim dari Badan Pemberday-

aan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 
melakukan penilaian langsung ke Pasar 

Kranji pertengahan Februari lalu.
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Pasar Desa Kranji sendiri sudah memenuhi sejum-
lah banyak kriteria. Sehingga untuk menyambut tim 
penilain dari Bapemas Jatim, tinggal memoles sejum-
lah titik penilaian. Pembenahan yang dilakukan justru 
pada kebersihan lingkungan. Mengingat Pasar Baru 
Desa Kranji bukan hanya pasar tradisional, namun 
juga ada didalamnya tempat pelelangan ikan.

Pasar desa lain yang masuk babak 8 besar selain 
Pasar Desa Kranji adalah Pasar Desa Klepek Kabu-
paten Bojonegoro, Pasar Desa Wonosari Kabupaten 
Pasuruan, dan Pasar Desa Semboro Kabupaten Jem-
ber. Kemudian Pasar Desa Sambi Kabupaten Kediri, 
Pasar Desa Gondang Kabupaten Trenggalek, Pasar 
desa Senggol kabupaten Tulungagung, dan Pasar Desa 
Menganto Kabupaten Jombang.

Kepala Desa Kranji, Husnul Wafi q menjelas-
kan, Pasar Kranji adalah salah satu potensi ekonomi 
yang terus dikembangkan desa Kranji selain potensi 
pemandian air hangat. ‘’Selain sebagai pusat aktifi tas 
ekonomi warga Kranji, pasar di Jalan Raya Dendels 
Nomor 78 Lamongan itu juga menampung pedagang 
dari luar desa Kranji,’’ katanya.

Pasar Kranji dulu sebenarnya lebih dikenal sebagai 
pasar buah, hampir semua warga Kecamatan Paciran 
mencari buah dalam partai besar ke Pasar Kranji. De-
tak jantung aktifi tas ekonomi di Pasar Kranji hampir 
tidak pernah berhenti setiap hari. Aktifi tas jual beli di 
Pasar Kranji dimulai sebelum Shubuh hingga pukul 
06.00 pagi untuk jual beli buah-buahan. Dilanjutkan 
dengan pasar untuk kebutuhan warga sehari-hari 
sampai pukul 12.00 WIB siang. Tidak berhenti disitu, 
sekitar pukul 16.00 mulai dibuka dagangan PKL yang 
menyediakan aneka masakan siap saji hingga dini hari.

Semakin tingginya aktifi tas pasar memaksa pemer-
intah Desa Kranji untuk juga menambah fasilitas 
dan infrastruktur pasar. Menurut Husnul, rencana 
pengembangan pasar menyusul masih banyaknya 
pedagang yang menggelar dagangannya secara lese-
han. ‘’Lahan seluas 25x30 meter yang selama ini men-
jadi lahan parkir, rencananya akan dibuat menjadi 
kios pedagang,’’ jelasnya.

Secara letak geografi s, Pasar Kranji berada di lokasi 
yang cukup strategis. Apalagi setelah Pemkab Lamon-
gan mengembangkan komplek Wisata Bahari Lamon-
gan (WBL), karena dari Surabaya, setiap pengunjung 
WBL pasti melewati depan pasar Kranji. Di sisi lain, 
pasar Kranji juga merupakan lokasi yang cukup nya-
man bagi para nelayan untuk beristirahat dan sekedar 
ngobrol dan minum kopi setelah semalam mengarungi 
laut untuk mencari ikan. (sal)

T
im penilai 
tingkat Nasi-
onal, Selasa 
(20/3) datang 

ke Kabupaten Tulun-
gagung, dalam rangka 
pelaksanaan penilaian 
lomba tertib administra-
si PKK tingkat Nasional 
dan pelaksanaan pe-
nilaian lomba Perilaku 
Hidup bersih dan sehat.

Desa Junjung Keca-
matan Sumbergempol 
mampu memperoleh 
nilai terbaik diantara 
desa/kelurahan di Tu-
lungagung dan din-
yatakan sebagai pe-
menang dalam lomba 
tertib administrasi pada 
tingkat Provinsi Jawa 
Timur sekaligus me-
wakili Jawa Timur maju 
ke tingkat Nasional.

Dalam penilaian per-
lombaan ini, Jawa Timur 
merupakan salah satu 
primadona yang masuk 
dalam kategori perlom-
baan tingkat nasional 
dan salah satunya Kabu-
paten Tulungagung yang 
diwakili oleh Kelurahan 
Tamanan, Kecamatan 
Tulungagung dan Desa 
Junjung Kecamatan 
Sumbergempol.

Dalam perlombaan 
yang dilaksanakan se-

tiap tahun ini, Kabupat-
en Tulungagung telah 
menggondol 2 katagori 
perlombaan. Lingkun-
gan bersih dan sehat 
diwakili Kelurahan Ta-
manan dan tertib ad-
ministrasi kegiatan PKK 
diwakili Desa Junjung.

Tim penilai lomba 
disambut oleh Bupati 
Tulungagung, Ketua TP 
PKK Kabupaten dan 
para kader  di Balai Desa 
Junjung. Di samping itu, 
Gardjati juga menyam-
paikan kiat-kiat Tim 
Penggerak PKK Kabu-
paten Tulungagung un-
tuk merealisasikan Pro-
gramnya dan berbagai 
Prestasi yang pernah 
dicapai sampai tahun 
2011 dan 2012. Semen-
tara itu Bupati Tulunga-
gung Ir. Heru Tjahjono, 
MM dalam sambutan-
nya mengatakan, Desa 
Junjung sudah lama 
mempersiapkan untuk 
mengikuti lomba.

Menurut rencana 
para pemenang akan 
diumumkan bertepatan 
dengan Peringatan Hari 
Kesatuan Gerak PKK 
dan Bulan Bakti Go-
tong Royong Masyara-
kat pada 23 Mei 2012 di 
Sidoarjo. (*)

Kabupaten Tulungagung
Ds. Junjung dan Kel. 
Tamanan Dinilai Tim 
Nasional



 Rangsang Geliat Usaha Kecil 
dan Pemerintah Lewat MPS2 

S
tand-stand yang berdiri di 
sepanjang jalan itu men-
yuguhkan berbagai keg-
iatan. Mulai dari hiburan 

hingga memajang hasil kerajinan, 
termasuk hasil kerajinan yang di-
gelar Diskoperindag. Suguhan 
ditampilkan oleh ratusan stand, 

meliputi 176 stand yang di gelar 
oleh swasta/UKM, 62 stand yang 
digelar oleh Satker (satuan kerja) 
di lingkungan Pemkot Probolinggo

menurut Kepala Bappeda Kota 
Probolinggo, Budi Krisyanto, pe-
nyelenggaraan MPS2 yang kedu-
abelas kali ini tidak kalah menarik 
dibanding MPS2 yang digelar sebe-
lumnya. Berbagai hiburan musik, 
keroncong, bakti sosial dengan 

pengobatan dan pembagian sem-
bako gratis atau kesenian daerah 
yang ditampilkan oleh Kecamatan 
Kedopok, Mayangan, Kademan-
gan, Wonoasih Kanigaran, PDAM, 
RSUD dr.Muh Saleh, Satuan Polisi 
PP, Dinas Pendidikan, Bappeda, 
Dishub, Badan Pelayanan dan 

Perizinan, BLH serta dari kalan-
gan Parpol serta Paguyuban PKL 
yang menyajikan berbagai macam 
makanan tradisional

Jajaran pejabat Pemkot pun ter-
lihat hadir. Wali Kota H.M Buchori, 
ketua DPRD, Jajaran Muspida dan 
sejumlah pejabat lainnya berjalan 
menyusuri jalan Panglima Sudir-
man. Wali Kota Probolinggo H.M 
Buhori mengaku bangga dapat 

melaksanakan kegiatan pagi di Ja-
lan Panglima Sudirman (MPS2) 
epsode 1 tahun 2012. Acara ini 
merupakan ungkapan dan ekpresi 
masyarakat Kota Probolinggo ter-
hadap seni dan budaya yang dimil-
ikinya.

“MPS2 memupuk dan mem-
berdayakan sektor ekonomi riil 
yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan melibatkan seluruh 
pemangaku kepentingan di daerah 
yaitu pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat demi meningkatkan 
perekonomian masyarakat Kota 
Probolinggo dengan menyediakan 
sarana pelaku ekonomi usaha mi-
kro kecil dan menengah (UMKM),” 

katanya. 
MPS2 kata budi juga menjadi 

media untuk memfasilitasi para 
pelaku usaha untuk mempromosi-
kan produk-produknya. Selain itu, 
MPS2 juga kerap disertai tampilan 
kesenian. Keberadaan MPS2 juga 
pernah dibeberkan menjadi fak-
tor menekan laju infl asi di Kota 
Probolinggo. Maka dari itu, ke-

Waktu masih menunjukkan pukul 17.30 ketika terlihat 
stand – stand berjajar memadati ruas jalan Panglima 
Sudirman hingga pertigaan jalan Gatot Subroto, Kota 
Probolinggo. Para pengunjung pun mulai memadati 

dan melihat-lihat dari dekat MPS2 (Morning Panglima 
Sudirman Street) episode 1 tahun 2012 diresmikan Wali 

Kota Probolinggo H.M Buchori, 18 Maret lalu. 
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beradaan MPS2 dan Semipro ma-
sih menjadi event wisata unggulan 
bagi Pemkot Probolinggo.

Selain MPS2, kota Probolinggo 
juga memiliki kegiatan Seminggu 
di Kota Probolinggo (Semipro). 
Semipro biasa digelar setahun 
sekali pada musim liburan seko-
lah di pertengahan tahun. Semi-
pro mengeksplorasi budaya apa 
saja yang ada di Kota Probolinggo 
melalui karya seni atau kulin-
ernya. Dengan budaya diharapkan 
bisa meningkatkan potensi wisaya 
yang dikunjungi, melihat budaya 
dan wisata berdampak pada pem-
berdayaan ekonomi lokal. Bahasa 
mudahnya, masyarakat yang ada 
akan mengeluarkan uang untuk 
menginap, makan atau transport. 
Nah, hal itu yang berdampak pada 
pedagang atau penyedia jasa trans-
portasi.

“Selama Semipro masyarakat 
dimanjakan berbagai hiburan, 

tampilan kesenian budaya dan 
produk unggulan. Masyarakat juga 
bisa lebih dekat dengan birokrasi 
di Pemkot Probolinggo melalui 
program yang dipublikasikan saat 
pameran di kawasan alun-alun. 
Karena banyak satuan kerja (sat-
ker) yang memamerkan program-
programnya,” tambahnya. 

Kegiatan-kegiatan tersebut me-
lengkapi daya tarik wisata selain 
wisata pantai, sumber mata air, wi-
sata mangrove), bangunan berse-
jarah, wisata religi, seni dan buda-
ya tradisional. Selain itu, juga kota 
yang terkenal dengan produksi 
buah Mangganya itu menggaung-
kan diri sebagai kota transit, kare-
na berada di lokasi strategis dian-
tara beberapa daerah dan wisata 
seperti Kabupaten Probolinggo, 
Bondowoso, Jember, Banyuwangi 
hingga Bali. “Sebelum berkunjung 
ke Gunung Bromo, Pasir Putih Si-
tubondo, Tanjung Papuma Jember 

atau Bali wisatawan bisa mampir-
lah ke Kota Probolinggo,” jelasnya. 

Menurut Walikota Probolinggo 
HM Bukhori, tujuan even MPS2 
adalah untuk meningkatkan per-
ekonomian warga. Sedang peserta 
MPS2 diantaranya dari satuan 
kerja (satker) perangkat daerah 
Pemkot Probolinggo, PKL, UKM, 
parpol, ormas, sekolah, instansi 
vertikal, maupun pihak swasta. Pu-
luhan ribu warga dari 3 kecamatan 
di yang ada di kota ini tumpah ruah 
di ruas-ruas jalan tersebut.

Beras murah sebagai ikon da-
gangan MPS2 ludes dibeli warga. 
Termasuk produk-produk dari 
UKM. Stan-stan PKL yang menja-
jakan makanan di ruas Jl Suroyo 
tampak penuh pembeli pada acara 
yang berlangsung dari jam 05.30 
sampai 11.00 WIB itu. Diperki-
rakan, dalam sehari, total transaksi 
mencapai lebih dari Rp 1,5 miliar.
(sal) 

GDGDKiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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P
rogram-program pemer-
intah tersebut masing-
masing memiliki lembaga 
ekonomi yang salah satu 

usahanya memberikan bantuan 
bergulir kepada masyarakat. Al-
hasil, mereka pun bersaing un-
tuk merebut simpati masyarakat 
agar berkenan menjadi nasabahn-
ya. Beberapa lembaga ekonomi
yang tercatat aktif antara lain, 
BKD, Kopwan, dan PNPM.

UPKu Sido Bangkit sebagai 
kompetitor yang terbilang baru ti-
dak gentar sedikitpun menyambut 

persaingan tersebut. Lembaga eko-
nomi bentukan Program Gerakan 
Terpadu Pengentasan Kemiski-
nan (Gerdutaskin) dari Pemprov 
Jawa Timur ini justru tampil el-
egan. Bahkan UPKu yang dibentuk
2009 ini tidak terpengaruh pada 
promosi perang bunga kepada na-
sabah. ‘’Di saat semua lembaga eko-
nomi menawarkan bunga 1,5 pers-
en, kami justru tetap menawarkan 
bunga 2 persen,’’ kata Ketua UPKu 
Sido Bangkit, Sri Hariani.

Tidak memberikan bunga rela-
tif rendah, bukan berarti UPKu 

Sido Bangkit tidak memiliki lay-
anan unggulan untuk memanjakan 
nasabah. Justru UPKu Sido Bang-
kit  memiliki layanan yang tidak 
dimiliki lembaga ekonomi lain, 
seperti memberikan nilai pinjaman 
yang relatif besar hingga mencapai 
Rp 5 juta, serta kemudahan ang-
suran yang bisa diangsur 2 minggu 
sekali. ‘’Karena itu kami tidak kha-
watir akan kehilangan nasabah,’’ 
ungkapnya.

Tidak hanya itu, pengurus UPKu 
juga menaruh perhatian lebih ke-
pada nasabah dengan pendekatan 
intensif atau melakukan peman-
tauan terhadap perkembangan 
usaha nasabah. ‘’Bahkan kami 
merencanakan akan membuat 
pelatihan pengembangan sumber-
daya manusia bagi nasabah sesuai
kebutuhan usahanya,’’ tambah 
mantan pengurus PNPM ini.

Saat ini, UPKu Sido Bangkit 
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UPKu Sido Bangkit Ds. Catakgayam, Mojowarno, Jombang

Menyambut Kompetisi Pasar

Pengurus UPK Mutiara

Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Sido 
Bangkit bukan satu-satunya lembaga keuangan di 

Desa  Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten 
Jombang. Sebagai desa yang masih memiliki banyak 
Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berpotensi untuk 

dikembangkan, desa ini menjadi obyek beberapa pro-
gram pemberdayaan pemerintah
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memiliki 41 Kelompok Masyarakat 
(Pokmas). Masing-masing pokmas 
memiliki 5-4 anggota. Jumlah pok-
mas tersebut terus berkembang, 
karena sejak awal berdiri jumlah 
pokmas hanya 20 pokmas. Tinggin-
ya kepercayaan masyarakat kepada 
UPKu juga didukung oleh aparatur 
Desa Cetakgayam yang terus mem-
bangun citra positif UPKu Sido 
Bangkit ke tengah masyarakat.

UPKu Sido Bangkit menjalank-
an dua usaha utama yakni simpan 
pinjam dan sektor riil. Nilai pin-
jaman yang diberikan maksimal 
Rp 5 juta dengan bunga 2 persen 
yang dibayar selama 10 bulan. Se-
mentara untuk sector riil, bunga 
yang dikenakan sebesar 3 persen, 
dengan nilai pinjaman sebesar Rp 
3 - 4 juta. Warga banyak meman-
faatkan pinjaman sektor riil ini 
untuk usaha mebeler. ‘’Ada seki-
tar 21 pengusaha mebeler di sini, 
namun belum semuanya tercover 
pinjaman karena minimnya dana 
UPKu,’’ jelas Sri Hartini.

Untuk menangani kekurangan 
dana yang tersebut, UPKu meman-
faatkan dana yang dipinjamkan Fo-
rum UPK Gerdutaskin Kabupaten 
Jombang. Dana yang dipinjam den-
gan bunga 1 persen dari Forum UPK, 
kemudian dipinjamkan ke nasabah 
dengan bunga 2-3 persen. Untuk 
membangun budaya menabung di
tengah masyarakat, UPKu juga 
berencana membuka program 

tabungan masyarakat. Program 
ini diharapkan mampu membantu 
masyarakat dalam memenuhi ke-
butuhan primer masyarakat serta 
kebutuhan-kebutuhan mendesak 
yang datang secara tiba-tiba.

Karena usahanya terus berkem-
bang, secara otomatis total nilai as-
set juga terus berkembang. Dana 
modal awal usaha yang dulu seki-
tar Rp 69 juta, kini sudah berkem-
bang menjadi lebih dari Rp 130 
juta. ‘’Semua dana saat ini tengah 
berputar di masyarakat. Mereka 
memanfaatkannya sebagai tam-
bahan modal usaha mebeler atau 
usaha-usaha kecil seperti penjual 
rujak, bakso, pengrajin dompet, 
tas, pedagang asongan, mlijo, dan 
lain-lain,’’ katanya.

Desa Catakgayam adalah desa 
berbasis agraris yang sebagian be-
sar mata pencahariannya adalah 
petani. Desa ini juga terkenal se-
bagai sentra usaha mebeler, se-
hingga banyak juga warga yang 
berprofesi buruh dan tukang kayu 
pengusaha mebeler. Selain itu juga 
tumbuh usaha sector perdagan-
gan dan industri kecil rumahan, 
seperti kerajinan tas dan dompet. 
Dari total 2.140 kepala keluarga 
yang mendiami Desa Catakgayam, 
terdapat 417 rumah tangga miskin, 
dengan kategori 200 RTM berpo-
tensi mengembangkan usaha mi-
kro kecil, dan 217 lainnya termasuk 
kategori rentan.

Pada 2009, Desa Catakgayam 
dipilih sebagai salah satu desa lo-
kasi Program Gerakan Terpadu 
Pengentasan Kemiskinan (Ger-
dutaskin) dari Pemprov Jawa 
Timur. Dana awal program yang 
diperoleh melalui UPKu senilai Rp 
114,9 juta. Sekitar Rp 68,9 juta di-
antaranya digunakan untuk Pem-
berdayaan  usaha, Rp 11,4 juta 
untuk pemberdayaan manusia, 
dan Rp 34,4 untuk pemberdayaan 
lingkungan. Pemkab Jombang juga 
menyertakan dana sharing senilai 
Rp 45 juta yang digunakan untuk 
kegiatan pemberdayaan lingkun-
gan berupa paving jalan dengan 
volume 850 m2 yang dilakukan se-
cara swakelola.

Tahun lalu, UPKu Sido Bang-
kit terpilih menjadi UPKu terbaik 
kedua tingkat Provinsi Jatim. Ter-
baik pertama diraih oleh UPKu 
Mutiara Kabupaten Sumenep Ke-
camatan Manding Desa Lalangon. 
UPKu Bina Sejahtera Kabupaten 
Magetan Kecamatan Kawedanan 
Desa Mojorejo menempati Juara 
Ketiga.  UPKu Bangkit Kabupaten 
Ngawi Kecamatan Sine Desa Gen-
dol menempati Juara Keempat, 
dan UPKu Melati Kabupaten Tu-
ban Kecamatan Senori Desa Wang-
lukulon memperoleh Juara Kelima.

Ketua Forum UPK Gerdutas-
kin Kabupaten Jombang, Muham-
mad Yunus berharap, penghargaan 
itu mampu memacu kinerja pen-
gurus agar lebih memiliki tang-
gung jawab moral dalam melay-
ani masyarakat. Dia juga sangat 
bangga, karena UPKu Sido Bang-
kit adalah satu-satunya lembaga
ekonomi pedesaan di Desa Catak-
gayam yang mampu memberikan 
kontribusi kepada pemerintah 
desa, mampu merealisasikan dana 
sosial kepada RTM. (sal)
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N
ASIB petani di 
era yang sedang 
berubah ini sungguh 
memprihatinkan. 
Eksistensi petani se-

bagai profesi semakin menghilang 
dari peredaran. Petani menjerit 
tampaknya sudah menjadi berita 
klise di media massa. Berita di me-
dia melansir musim hujan telah 
membuat harga daun tembakau 
melorot jatuh. Petani merugi dan 
mereka kembali menjerit. Nasib-
nya semakin terpinggirkan saja. 
Lain lagi berita panen padi bu-
kannya menggembirakan. Pet-
ani di musim panen padi sering 
kali dihadapkan pada beragam 
masalah, meliputi harga gabah 
di tingkat petani yang semakin 
merosot, biaya produksi yang 
tetap tinggi; dan kuatnya peran 
tengkulak serta masih lemahnya 
kepedulian dari pemerintah dalam 
pemecahan masalah tersebut.
Memang, kebanyakan petani kita 
konvensional. Bila tak ada kepedu-
lian dari pemerintah, nasib mereka 
akan selalu sial. 

Nasib mereka berubah hanya 
jika ada perhatian dari pemerintah. 
Tak ada kata lain, pemerintah harus 
punya kemauan dan kemampuan 
guna memperbaiki nasib petani kita.
Sebenarnya ada masalah mendasar 
dalam pembangunan pertanian 
kita yang sulit sekali pemecahannya 
yaitu, masalah aset dan masalah 
kelembagaan. Kita tahu aset satu-

satu nya bagi keberhasilan bertani 
adalah lahan. Kenyataannya lahan 
eksisitensinya kian terancam. Per-
tambahan jumlah penduduk dan 
proses transformasi ekonomi telah 
membuat lahan semakin sempit 
saja baik secara total maupun se-

cara individual. Begitu halnya lem-
baga satu-satunya yang bernama 
KUD kian merana saja. KUD seka-
rang ini sedang kehilangan arah 
sampai mau ngurus listrik segala.
Saya pikir selama pemerintah be-
lum serius menggarap masalah 

 

Oleh:  Dr Dedi Sufyadi

Nasib Petani 
di Musim Panen Padi 



mendasar tadi, tentunya masalah 
klise di kala musim panen tiba akan 
selalu muncul. Dengan demikian 
untuk keberhasilan pembangunan 
pertanian itu betapa pentingnya 
komitmen masyarakat dibangun. 
Masyarakat perlu menghargai pro-
fesi petani dan menghargai hasil 
pertanian negeri sendiri.

Bicara tentang biaya produksi 
tinggi, tentunya tidak sekedar bi-
cara soal harganya yang tak mau 
turun tapi menyangkut soal ket-
ersediaannya yang semakin susut. 
Di luar sorotan, air pertanian baik 
kualitas dan kuantitasnya cender-
ung turun. Air tengah berubah dari 
barang sosial ke barang ekonomi. 
Kenyataan pun menunjukkan 
bahwa air pertanian menduduki 
prioritas kedua setelah air minum. 
Harga gabah anjlok ketika musim 
panen padi tiba tampaknya sudah 
bukan berita aneh. Hal ini meru-
pakan konsekuensi dari dinamika 
hukum permintaan dan pena-
waran. Pola tanam serempak meru-
pakan biang keladinya. Petani yang 
menanam, petani pulalah yang men-
uai bencana. Siapa yang untung, ten-
tunya para tengkulaklah orangnya.

Memang, para tengkulak di kala 
musim panen padi gentayangan di 
pedesaan. Para tengkulak itu pu-
nya peran ganda. Di mata petani, 

tengkulak itu dianggap pahlawan 
karena berjasa dalam mengatasi 
kesulitan fi nansial. Sebalik nya dari 
kaca mata pembangunan perta-
nian, kehadiran para tengkulak di 
pedesaan itu sungguh menyakit-
kan. Balak genep pun terjadi ke-
tika para tengkulak ngagalaksak, 
perhatian pemerintah melemah. 
Harapan petani untuk dapat men-
jual hasil keringatnya secara wa-
jar pun akhir nya menjadi sirna.
Di era swastanisasi ini, saya tak 
merasa heran melihat peran 
pemerintah melemah. Sekarang ini 
banyak badan pemerintah berganti 
baju menjadi perusahaan umum.

Tak terkecuali badan pemerin-
tah yang bernama Bulog sekarang 
ini menjadi Perum. Padahal Bulog 
itu sangat diharapkan sebagai alat 
pemerintah guna memproteksi 
para petani. Tak hanya itu seperti-
nya pemerintah semakin tak peduli 
pada koperasi. Padahal sekarang 
ini banyak KUD yang mau mati.
Tumbuhnya kesadaran masyarakat 
dan kepedulian pemerintah begitu 
ditunggu. Masyarakat dan pemer-
intah perlu bekerjasama dalam 
membela petani. Sudah saatnya 
masyarakat dapat menghargai hasil 
karya petani dan pemerintah mam-
pu membuat kebijakan yang berpi-
hak kepada kepentingan petani ini.

Anjloknya harga gabah pada setiap 
musim panen mesti diakui sangat 
merusak ekologi sawah.

Kemampuan lahan sawah seb-
agai penggerak ekonomi pedesaan 
semakin lemah. Dengan demikian 
nyatalah kerusakan ekologi sawah 
itu tidak hanya dalam bentuk ru-
saknya irigasi dan atau rusaknya ja-
lan semata tapi juga dalam bentuk 
rusaknya harga gabah di tingkat pet-
ani akibat serbuan para tengkulak.
Nasib petani di musim panen padi 
merupakan catatan berharga bagi 
Menteri Pertanian kita. Betapa 
sangat tidak ada artinya itu yang 
namanya swasembada beras, sean-
dainya harga gabah setiap musim 
panen padi malah anjlog. Maksud 
saya program swasembada beras 
haruslah dibarengi oleh mening-
katnya kesejahteraan petani. 

Kegembiraan petani bukan 
malah yang muncul jeritan petani.
Saya punya catatan tersendiri 
bahwa revitalisasi pertanian akan 
berhasil dengan baik jika para 
petani ditempatkan sebaga sub-
jek pembangunan. Ini merupakan 
tantangan bagi kepala daerah un-
tuk mampu mengenal, bersaha-
bat dan menyatu dengan petani. 
Maksud saya, tidak usah kepala 
daerah itu langsung mendatangi 
petani, tapi beliau mau dan mam-
pu mendayagunakan para pe-
nyuluh pertanian lapangan yang 
sudah diamanahi untuk dapat 
mem bina para petani selama ini.
Semoga sajalah pemerintah lebih 
peduli terhadap pembangunan 
pertanian dan pengembangan ko-
perasi. Pembangunan pertanian 
dan pembangunan koperasi harus 
lah menjadi komitmen Bangsa ini. 
Wallahu’alam.

*) Penulis adalah dosen Fakultas 
Pertanian Universitas Siliwangi Ta-
sikmalaya
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S
emakin komplek dan ban-
yaknya permasalahan UPK 
di lapangan menuntut 
pemerintah Kabupaten 

Jombang membentuk Forum UPK. 
Forum kepanjangan tangan pemer-
intah yang berisi sejumlah perso-
nil yang bertugas memfasilitasi 
UPK-UPK di Kabupaten Jombang 
agar tetap eksis dan menyelesaikan 
segala permasalahan yang mel-
ingkupinya seperti kredit macet, 
penyelewengan dana oleh  pengu-
rus atau pemerintah desa, bahkan 
kompetisi dengan lembaga pereko-
nomian lainnya.

Pusat koordinasi Forum UPK 
Kabupaten Jombang dipercayakan 
kepada Muhammad Yunus. Pria 
kelahiran 15 Mei 1974 ini dinilai 
memiliki integritas dalam meng-
koordinasikan kepentingan UPK, 
dia juga kerap kali dipercaya pem-
prov Jawa Timur melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat un-
tuk mengisi forum-forum koordi-
nasi UPK di tingkat Provinsi Jawa 
Timur.

Lulusan Universitas Muham-
madiyah Malang jurusan Ekonomi 
Akutansi ini berinteraksi dengan 
aktifi tas UPK sejak 2003. Saat itu, 
dia menjabat sebagai koordina-
tor pendamping kabupaten yang 
bertanggung jawab untuk area 

kabupaten Jombang, Kediri, dan 
Nganjuk. Karena jumlah program 
pemberdayaan yang membentuk 
UPK semakin banyak, wilayahnya 
pun akhirnya diperkecil hanya 
pada wilayah Kabupaten Jombang.

Pada 2007 turun imbauan dari 
pemprov Jawa Timur untuk mem-
bentuk forum komunikasi UPK  se-
bagai fungsi pembinaan dan peles-
tarian. Imbauan itu disambut baik 
Pemkab Jombang, pada 11 Novem-
ber 2008, dibentuklah Forum UPK 
Jombang yang dideklarasikan lang-
sung oleh Wakil Bupati Jombang 
Wijono Suparno MSi

Sebagai kepanjangan tangan 
Pemkab Jombang dalam urusan 
pembinaan UPK, anggaran yang 
dialokasikan untuk program-pro-
gram Forum UPK pun terus ber-
tambah setiap tahun. Tahun ini, 
bahkan akan mendapat anggaran 
dari APBD Jombang senilai Rp 90 
juta.

Pria asal Dusun Sariloyo, Desa 
Sambong Dukuh, Kecamatan Jom-
bang ini memiliki komitmen tinggi 
untuk memajukan UPK, bahkan 
dia mengacuhkan tawaran kerja se-
bagai konsultan sebuah bank han-
ya untuk tetap mendampingi UPK 
untuk berkembang. ‘’Impian saya 
hanya bagaimana agar semua UPK 
di Jombang dapat terus melakukan 

fungsinya sebagai media menye-
jahterakan kehidupan masyara-
kat,’’ ungkap bapak dua anak ini.

RAT penting 
Empat tahun berinteraksi den-

gan aktifi tas UPK, tentunya suka 
dan duka sudah dia rasakan. Ayah 
dari Nada Safi ra, dan Robih Hahif 
ini paling bahagia jika melihat UPK 
yang melakukan tertib adminis-
trasi pembukuan, dan rutin melak-
sanakan Rapat Anggota Tahunan 
(RAT). ‘’Indikasi kelancaran kin-
erja UPK bisa dilihat dari adminis-
trasi, pembukuan, dan rutin RAT,’’ 
ungkapnya.

Namun tidak semua UPK di 
Jombang masuk dalam kategori 
ideal. Masih banyak UPK yang 
mengalami kendala dari kredit 
macet, tidak sinergi dengan apara-
tur desa, hingga penggelapan dana 
UPK. Jika masalah sudah kronis, 
dini haripun dia terpaksa turun 
ke UPK untuk menyelesaikan ma-
salah. ‘’Bahkan kita tidak segan-
segan melaporkan ke polisi jika 
masalah tidak dapat diselesaikan 
secara kekeluargaan,’’ kata Yunus. 

Forum UPK Gerdutaskin Ka-
bupaten Jombang dilengkapi tiga 
pengurus inti dan sembilan tim 
pendamping teknis yang disebar 
mendampingi seluruh kecamatan 
di Kabupaten Jombang. Yunus 
bersama pengurus lainnya dibantu 
tim sekretariat tetap dari Bapemas 
Jombang selaku pembina selalu tu-
run di setiap forum RAT UPK.

Staf Bidang Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat, Badan Pem-
berdayaan Masyarakat dan Pemer-
intahan Desa Kabupaten Jombang, 
Umi Salamah SE MM mengatakan, 
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Muhammad Yunus Ketua Forum UPK Gerdutaskin Kab. Jombang

Fasilitasi Kepentingan UPK
Kepeduliannya terhadap eksistensi Unit Pengelola 

Keuangan (UPK) untuk program pemberdayaan pem-
prov Jawa Timur tidak dapat diragukan. Dia berupaya 

memfasilitasi segala kepentingan UPK untuk agar tetap 
eksis dan bermanfaat bagi kesejehteraan masyarakat 

Kabupaten Jombang.
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Forum UPK Gerdutaskin Kabu-
paten Jombang sangat berman-
faat sebagai kepanjangan tangan 
pemerintah untuk membina dan 
mengembangkan UPK. ‘’Program-
programnya seperti fasilitasi ad-
ministrasi, pembukuan, dan verifi -
kator laporan yang masuk ke sektap 
sangat membantu dalam pemerin-
tah dalam memantau perkemban-
gan UPK secara berkala,’’ katanya.

Hebatnya, kata dia, Forum 
UPK Gerdutaskin juga memiliki 
program-program terobosan yang 
positif seperti menggelar pelati-
han pembukuan, administrasi, dan 
manajemen UPK yang berorientasi 
pengembangan kapasitas sumber-
daya pengurus UPK.

Tidak hanya itu, kata Umi, Fo-
rum UPK Gerdutaskin juga memi-
liki program simpan pinjam yang 
dapat dimanfaatkan oleh semua 
UPK yang ada di Jombang. Forum 
memberikan bunga 1 persen ke-
pada UPK, dan UPK bisa mengem-
bangkan di tingkat kelompok ma-
syarakat atau nasabah. ‘’Tahun ini, 
disediakan dukungan modal sebe-
sar RP 33 juta APBD kabupaten 
Jombang,’’ ujarnya.

Untuk memberi keleluasaan 
fungsi dan wewenang Forum 
UPK. Pemkab kata Umi akan 
merevisi surat keputusan ten-
tang Forum UPK agar tidak 
hanya berfungsi bagi UPK 
bentukan Program Gerdutas-
kin saja, namun juga ber-
manfaat dan berfungsi bagi 
semua UPK dari program-
program pemberdayaan 
yang digawangi Pemprov 
Jawa Timur yang saat 
ini sudah mencapai  
118 UPK di seluruh 
Jombang.

Yunus menam-
bahkan, untuk 

lebih maksimal mengembangkan 
kualitas UPK, pihaknya memerlu-
kan data yang akurat tentang UPK 
yang ada di Jombang. ‘’Karena itu, 
saat ini kami tengah melakukan 
pemetaan UPK di Jombang berikut 
potensi ekonominya,’’ kata 
suami dari Gandes Yu-
liati ini.

Pendataan po-
tensi UPK untuk 
memetakan di-
mana saja produk 
yang perlu segera 
dikembangkan dan 
disinergikan den-
gan potensi di dae-
rah lain. ‘’Selain itu, 
pendataan juga un-
tuk mengidentifi kasi 
permasalahan di 

semua UPK, karena potensi perma-
salahan harus diketahui sejak dini 
agar segera diselesaikan,’’ kata pria 
yang menggeluti usaha penggemu-
kan sapi ini.

Melihat betapa vitalnya fungsi 
Forum UPK tersebut, dia ber-

harap agar segera dibentuk 
Forum UPK di tingkat 

provinsi. Di level 
provinsi nanti, tu-
gas awal yang harus 
dilakukan adalah 
merevitalisasi fo-
rum UPK di sejum-
lah kabupaten yang 

pernah dibentuk tapi 
tidak atau belum ber-
fungsi optimal. (sal)



P
asar Desa Wonosari ter-
diri atas pasar induk, pas-
ar hewan dan pasar sayur-
mayur. Ketiga pasar ini 

berada di tempat yang strategis, 
yaitu berada di pusat Kecamatan 
Tutur, jalan besar akses ke Gunung 
Bromo, dan berdekatan dengan ge-
dung Koperasi Peternak Sapi Perah 
Setia Kawan, yang pada tahun 2011 
menerima penghargaan Pro Poor 
Award dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk kategori lem-
baga non pemerintah.

Pasar Desa Wonosari berdiri 
tahun 1914 dan tahun 1953 diban-

gun bedak dan los dari kerangka 
besi. Tahun 1989 pemerintah Desa 
Wonosari bekerjasama dengan 
PT Anggun Bhakti Perkasa Sido-
arjo, membangun pasar induk den-
gan anggaran Rp 1 milyar. Tahun 
2011 pasar induk menjadi milik 
Bumdes Wonosari. Saat ini ketiga 
pasar tersebut berada dalam pen-
gelolaan Bumdes Wonosari, den-
gan keputusan kepala desa nomor 
143,424.202.2.05,2011.

Luas Pasar Desa Wonosari 
18.000 meter persegi yang terbagi 
untuk pasar induk 9000 meter per-
segi, pasar hewan 1000 meter per-

segi dan pasar sayur 8000 meter 
persegi. 

Pasar induk terdiri atas ruko 39 
unit, 266 kios , 91 lapak atau bedak, 
lesehan atau los 221 unit dan 29 
PKL. Pasar juga ditunjang sarana 
ponten dua unit.  Saat ini jumlah 
pedagang di pasar induk sebanyak 
672 orang. Pasar induk buka setiap 
hari mulai pukul 04.30. Sedang-
kan PKL buka sampai pukul 24.00 
WIB. 

Beragam jenis barang dijual di 
Pasar Desa Wonosari, di antaranya 
sembako, daging, ikan, sepatu-
sandal, pecah belah, mainan anak, 
bumbu masak, perkakas rumah 
tangga atau dapur, elektronik,  
pakaian, kosmetik, makanan, per-
hiasan emas, stand bengkel, re-
parasi elektronik, konter hp dan 
lain-lain.

Pasar sayur terdiri dari 65 kios, 
area parkir 2000 meter persegi, ka-
mar mandi atau toilet 3 buah dan 
masjid jami’ yang merupakan ka-
wasan Pasar Desa Wonosari. Peda-
gang di pasar sayur 65 orang. Pasar 
sayur Desa Wonosari buka setiap 
hari, mulai pukul 04.30. “Hampir 
semua sayur mayur yang dijual 
di pasar sayur merupakan hasil 
petani di Kecamatan Tutur,” kata 
Jamroni, Kepala Pasar Wonosari. 

Sedangkan pasar hewan buka 
setiap hari Minggu dan Rabu. Se-
bagian besar hewan yang dijual 
adalah sapi perah. Pembelinya ti-
dak hanya dari Kecamatan Tutur 
, namun juga dari daerah lain di 
Jawa Timur, bahkan juga dari Jawa 
tengah.

Pasar Desa Wonosari diken-
dalikan oleh 17 orang karyawan. 
Mereka berkantor di lantai dua. 

WartaGDGD
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Pasar Desa Wonosari, Kec. Tutur, Kab. Pasuruan 

Wakili Jatim di Tingkat Nasional 
 

Tahun 2012 Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, 
Kabupaten Pasuruan, mewakili Provinsi Jawa Timur un-
tuk ajang Lomba Pasar Tingkat Nasional. Rencananya, 

tim penilai pusat pada tanggal 1 April akan melakukan 
penilaian lapangan. Seperti apa Pasar Desa Wonosari? 

Berikut liputan Gema Desa.
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Warta

Di kantor ini mereka setiap hari 
melakukan kegiatan administrasi, 
dan semua tercatat dalam pembu-
kuan, di antaranya buku adminis-
trasi pengelolaan keuangan, buku 
administrasi pengelola, buku ad-
ministrasi barang, buku adminis-
trasi kinerja dan buku tamu.

Dalam satu bulan Pasar Desa 
Wonosari memperoleh pendapa-
tan antara Rp 8 sampai Rp 9 juta. 
Pendapatan itu berasal dari retri-
busi abunemen dan retribusi pasar 
induk, abunemen dan retribusi 
pasar sayur, abunemen dan retri-
busi bongkar muat hewan, retribu-
si PKL, retribusi kamar mandi dan 
ijin promosi produk.

Untuk tarif retribusi ruko per 
bulan Rp 20.000, kios Rp 10.000, 
bedak Rp 4.500, kios sayur Rp 
7.500 sampai Rp 15.000, PKL dan 
meja per hari Rp 500, kamar mandi 
Rp 1000 per orang, parkir mobil Rp 
1500, motor Rp 1000, sampah Rp 
500, dan retribusi sapi Rp 2000 
per ekor, kambing Rp 1000 per 
ekor, dan bongkar muat hewan Rp 
1000 per mobil. 

Yang terbaru dan kini dalam 
taraf sosialisasi, berdasarkan 

Perdes No 3 Tahun 2011, tarif re-
tribusi ruko per bulan Rp 40.000, 
kios tipe a Rp 25.000 per bulan, 
kios tipe b Rp 20 ribu per bulan, 
gudang Rp 20 ribu per bulan, los 
dan bedak Rp 15 ribu per bulan, 
pedagang dengan meja dan PKL 
Rp 1000 per hari. Sedangkan retri-
busi untuk sapi Rp 2.500 per hari 
dan kambing Rp 1.500 per ekor dan 
bongkar muat hewan Rp 2000 per 
mobil.

Pendapatan Pasar Desa Wono-
sari digunakan antara lain untuk 
kas Desa Wonosari Rp 2.325.000 
per bulan, dana pembangunan 
pasar dan dana sosial. Tahun 2007 
dana pembangunan pasar antara 
lain digunakan untuk pembuatan 
tandon air pemadam kebakaran di 
pasar induk lengkap dengan diesel, 
dan selang air sebanyak 2 unit den-
gan panjang 200 meter. Tandon 
yang lebarnya 3 x 1,5 meter persegi 
dan kedalaman 2,1 meter ini mam-
pu menampung air 7500 meter 
kubik. Pembuatan tandon air pem-
adam kebakaran ini menelan biaya 
Rp 8.500.000.

Menariknya, pendapatan dari 
pengelolaan parkir kendaraan 

diserahkan sepenuhnya kepada 
lembaga kemasyarakatan desa, di 
antaranya karang taruna, sebagai 
kompensasi dalam keterlibatan 
pemeliharaan dan keamanan pasar. 
Setiap hari pendapatan dari parkir 
kendaraan mencapai Rp 650.000 
hingga Rp 1 juta.

Keberadaan Pasar Desa Wono-
sari tidak lepas dari peran pemer-
intah Desa Wonosari, yaitu pem-
buatan perdes tentang bumdes, 
pemanfaatan fasilitas Hippam 
dalam sanitasi prasarana pasar 
desa, dan pengelolaan lapangan 
desa untuk menunjang aktivitas 
pasar. Sekarang Pemerintah Desa 
Wonosari sedang membangun 56 
kios baru, bekerjasama dengan CV 
Panderman Dwi Jaya, senilai Rp 2 
milyar.

Pemerintah Kabupaten Pasuru-
an di antaranya tahun 2002 mem-
beri bantuan untuk rehab pasar 
hewan sebesar Rp 60 juta, dan 
pemberian bimbingan teknis pen-
gelolaan pasar. Adapun partisipasi 
masyarakat Desa Wonosari di an-
taranya adalah pengecatan tembok 
pasar dan pengecoran jalan senilai 
Rp 25 juta. (res)

aaa GDGD
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Tehnologi Tepat GunaGDGD

1. PENGGUNA/FUNGSI
Penggunaan untuk semua ba-

han hasil pertanian, perkebunan, 
peternakan dan perikanan.

2. SPESIFIKASI
1) Dimensi Ruang pengumpul 

panas (mm) : 200 x 3000 x 2000; 
ruang pengering (mm): 900 x 1000 
x 2000.

2) Konstruksi
a) Rangka utama dari kayu dan 

plastik polietilen.
b) Penyambungan dengan meng-

gunakan paku.
3) Rancangan Fungsional

a) Sumber energi: sinar matahari.
b) Pengumpul panas: seng gelom-

bang yang dicat hitam.
4) Rancangan Struktural

a) Ruang pengumpul panas:
- seng gelombang yang dicat hitam
- saluran pemasukan udara
- kerangka: alas dan dinding dari 

papan, dan penutup dari plastik 
transparan polietilen

b) Ruang pengering:
- plenum
- rak-rak bahan yang dikeringkan
- saluran pengeluaran udara
- kerangka dari kayu, dinding dan 

atap dari plastik transparan po-
lietilen
5) Bahan Kayu, seng dan plastik.
6) Kapasitas 50 - 100 kg ikan.
7) Umur Alat 2 (dua) tahun

3. PRINSIP KERJA 
ALAT

Cahaya matahari memanaskan 
udara dari seng gelombang di ru-
ang pengumpul panas. Udara pa-

nas yang relatif ringan dibanding 
udara di ruang pengering mengalir 
ke ruang pengering untuk men-
guapkan air pada bahan. Udara 
pada ruang pengering mengalir ke 

bagian atas ruang pengering dan 
keluar melalui ventilasi. Cahaya 
matahari juga memanasi bahan di 
ruang pengering sevara langsung 
dari plastik transparan.

Alat Pengering Tenaga 
Surya Model AIT
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H
ABITAT serangga 
tomcat adalah semak-
semak. Oleh sebab 
itu sebisa mungkin 

hindarilah semak-semak. Jika 
Anda mempunyai anak kecil, jaga 
dan awasi jangan sampai bermain 
di semak-semak. Jika halaman 
rumah Anda banyak terdapat se-
mak-semak, segera bersihkan dan 
membakarnya.

Hindari tempat yang 
lembab

Tempat lembab juga merupak-
an habitat serangga tomcat. Usa-
hakan jangan sampai ada tempat 
yang lembab di rumah Anda. Se-
lalu bersihkan dengan rutin tem-
pat-tempat yang Anda anggap ber-
potensi menjadi lembab, seperti di 
kamar mandi, lemari pakaian, tem-
pat cucian, dan sebagainya.

Waspada bila malam 
tiba

Serangga tomcat biasanya ke-
luar pada malam hari (kayak kele-
lawar). Maka berhati-hatilah bila 
malam telah tiba. Pasang mata dan 
telinga untuk mendeteksi kehadi-
rannya.

Hindari cahaya
Serangga tomcat menyukai ca-

haya terang, seperti lampu atau 
api unggun. Biasanya mereka me-
nyerang pengendara motor karena 
lampu motor yang terang menarik 
perhatiannya. Karena itu pasang 
kaca helm supaya serangga ini ti-
dak menabrak muka Anda. Lebih 
baik lagi jika Anda tidur dalam keg-
elapan, karena serangga ini pasti ti-
dak akan mendatangi Anda.

Jangan memukul di 
kulit

Apabila serangga Tomcat kebet-
ulan hinggap di tubuh Anda, jangan 
memukulnya. Akibat pemukulan 
ini serangga akan mengeluarkan 
toksinnya sehingga kulit Anda pasti 
terkena. Cukup meniupnya sampai 
dia terbang meninggalkan Anda. 
Gesekan sayapnya pada kulit Anda, 
bisa menimbulkan gatal-gatal.

Jangan menggaruk
Jika serangga tomcatsudah ber-

hasil menggigit Anda, jangan seka-
li-kali menggaruk kulit meskipun 
terasa panas dan gatal. Menggaruk 
akan memperparah dan bisa men-
imbulkan infeksi. Sebaiknya Anda 
cuci dengan sabun antiseptik dan 
beri obat antibiotik.

 

Goyangkan tubuh
Untuk menjatuhkan tomcat, cu-

kup menggoyangkan bagian badan 
hingga serangga itu terjatuh. Ke-
mudian barulah menginjaknya 
hingga mati menggunakan alas 
kaki. Dengan begitu tomcat tidak 
akan mengeluarkan toksin-nya.

Bersihkan sisa tomcat
Setelah berhasil dimatikan den-

gan diinjak, seseorang harus lang-
sung membersihkan noda yang ada 
di lantai, agar toksin yang ada tidak 
tersentuh. 

Luka basah jangan 
kena sinar matahari

Jika seseorang sudah terlanjur 
terkena infeksi sehingga menye-
babkan luka, jangan sampai luka 
yang masih basah terkena sinar 
matahari. Hal ini dapat menyebab-
kan bekas hitam dari luka sulit di-
hilangkan. 

Bilas dengan air dan 
sabun

Bila telanjur kena toksin, segera 
membilasnya dengan air serta 
sabun. Baru kemudian gunakan 
salep anti gatal. Untuk salep yang 
direkomendasikan adalah salep 
Acyclovir 5 persen yang bisa di-
dapatkan di toko obat atau apotek 
terdekat. (*)

Hindari Serangan Tomcat 

Jauhi
Semak-Semak

GDGDTips Tips 

erti lampu atau kup menggoyangkan bagian badan
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J
ika selama ini kanker di-
anggap momok yang me-
nyeramkan bagi sebagian 
besar perempuan, ternyata, 

penyakit batu kandung dan saluran 
empedu juga menghantui perem-
puan usia 20 hingga 50 tahun. 
Betapa tidak, menurut pakar pen-
gobatan dan akupuntur, Hembing 
Wijayakusuma, penyakit ini enam 
kali lebih sering menyerang pengi-
dap obesitas atau kegemukan, serta 
perempuan yang lebih dari dua kali 
mengalami proses kehamilan.

Kandung empedu merupakan 
organ berbentuk buah pir kecil, 
yang terletak di bagian perut se-
belah kanan, dan tersembunyi di 
bawah hati. Kandung empedu me-
nyimpan cairan empedu yang di-
hasilkan oleh hati. Selama makan, 
kandung empedu akan berkontrak-

si atau menciut, sehingga men-
geluarkan sedikit cairan empedu 
yang berwarna hijau kecoklatan ke 
dalam usus halus.

Cairan empedu berguna dalam 
penyerapan lemak dan beberapa 
vitamin, seperti vitamin A, D, E, 
dan K. Empedu merupakan cam-
puran dari asam empedu, protein, 
garam-garam kalsium, pigmen 
dan unsur lemak yang Kita ke-
nal sebagai kolesterol. Sebagian 
dari empedu yang memasuki usus 
halus akan diteruskan dan dike-
luarkan melalui feses. Jika terjadi 
kelainan, maka ada terbentuk batu 
empedu yang akan menyerang sal-
uran empedu. 

Dipicu Kolesterol 
Tinggi

Batu empedu disebabkan oleh 
perubahan secara kimiawi pada 
empedu seseorang, yang lebih 
sering dipicu kolesterol tinggi yang 
akan menyerang usus halus. Tapi 
terkadang batu empedu bisa ter-
bentuk dalam saluran empedu itu 
sendiri, karena bekas jahitan pada 
satu operasi.

Meskipun penyakit kantong 
empedu tidak menunjukkan gejala, 
pada keadaan memburuk gejala 
yang biasa ditimbulkan adalah se-
rangan pada waktu makan-makan-
an yang mengandung lemak tinggi. 
Sehingga timbul gejala seperti sakit 
yang akut pada sebelah kanan atas 
perut dan mengarah ke punggung, 
antara bahu dan ke dada depan. 
Gejala lainnya yaitu kolik, send-
awa, gas dalam perut, gangguan 
pencernaan, berkeringat, mual, 
muntah, kedinginan, suhu tubuh 

agak tinggi, penyakit kuning bila 
batu empedu menghalangi sal-
uran empedu, dan feses berwarna 
cokelat.

Pencegahan Alami
Untuk deteksi dini batu em-

pedu di tubuh, bisa digunakan ul-
trasound, yaitu menggunakan gel-
ombang suara yang tidak dapat di 
dengar telinga, melalui foto sinar 
X, dan pemeriksaan darah di labo-
ratorium. Sedangkan pencegahan 
alami, Hembing Wijayakusuma 
memanfaatkan bahan-bahan herb-
al yang bisa dipilih, antara lain seb-
agai berikut :

30 gram daun keji beling segar + 
30 gram sambiloto segar + 60 gram
rambut jagung direbus dengan 600 
cc air hingga tersisa 300 cc, airnya
disaring, diminum hangat-hangat.

60 gram herba kumis kuc-
ing segar + 30 gram tong-
kol jagung + 30 gram daun
meniran segar direbus dengan 600 
cc air hingga tersisa 300 cc, airnya
disaring, diminum hangat-hangat.

30 gram daun sendok 
segar + 30 gram daun kem-
bang pukul empat segar + 100
gram akar alang-alang direbus den-
gan 700 ccc air hingga tersisa 300 cc,
airnya disaring, diminum hangat-
hangat.

Minum jus apel sebanyak 4 gelas 
setiap hari selama 5 hari. Pada hari
ke-6 lakukan puasa, dan pada saat 
berbuka puasa minum air putih + 30
gram garam inggris, pada pu-
kul 20.00 minum ½ ge-
las air lemon + ½ gelas
minyak zaitun, aduk lalu diminum. 
(ver)

Waspada! Kolesterol Tinggi 
Beresiko Idap Batu Empedu
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Resep Masakan dari Singkong

Klenyem
Bahan:
500gram singkong (ubi kayu/
ketela pohon)
1/4 butir kelapa
1sdt garam

Isi :
Gula merah
Minyak untuk mengg-
oreng

Cara Membuat:
- Kupas dan bersihkan 
singkong dan kelapa. Cuci 
sampai bersih kemudian parut 
dengan parutan kelapa (jangan 
pakai parutan keju – nanti jadi nya 
Srawut)
- Campur jadi satu parutan sing-
kong, kelapa dan garam.
- Panaskan minyak dengan api 
sedang

- Ambil 1-2 sendok makan 
adonan singkong, kepal-kepal 
kemudian pipihkan, isi dengan 
serutan gula merah secukupnya. 
Tutup kembali sampai tidak ada 
gula merah yang kelihatan dari 

luar, bulatkan.
- Segera masuk-

kan min- yak panas, goreng 
dengan api sedang sampai matang.
- Sajikan hangat untuk teman 
minum teh sore hari.

GDGDResepResep



P
otensi itu menurut Eva Maifarida, 
warga RT 5 RW 4 Dusun Kranji, 
Desa Kranji Kecamatan Paciran, 
Lamongan harus dimanfaatkan 

secara optimal, dan tidak harus pada sektor 
perikanan meskipun hidup di kawasan pe-
sisir pantai. Karena itu, wanita kelahiran 1 
Mei 1975 ini mengembangkan usaha kon-
veksi dan bordir sebagai alternatif usaha 
di kawasan pesisir tempat dia bersama 
keluarganya tinggal.

Ibu dari Balqis Salma Amelia dan 
Yusri Risyad Sulaiman ini memulai usa-
hanya sejak 2002. Berbagai rintangan 
usaha dia jalani hingga saat ini usah-
anya terus berkembang hingga produk-
sinya harus dikerjakan oleh 15 orang 
tenaga kerja wanita dari desa setempat. 
‘’Pekerjaan borongan biasa dikerjakan 
ibu-ibu rumah tangga, karena bisa 
disambi dengan mengawasi anak dan 
tetap beraktfi tas seperti rumah tang-
ga,’’ katanya.

Setiap bulan usahanya dapat mem-
produksi 500 potong produk mukena 
dan produk lainnya yang dijual hingga 
ke luar kota. ‘’Volume produksi biasa 
meningkat saat menjelang puasa dan 
lebaran,’’ ujarnya.

Tidak hanya dalam bidang konveksi, 

GDGD Kembang DesaKembang Desa
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Eva Maifarida

Dia menyadari sepenuhnya kekuatan eko-
nomi keluarga karena di belakangnya ada 
perempuan yang tangguh, yang bertugas 
tidak hanya sebagai pengatur keuangan 
suami, namun juga memiliki potensi se-
bagai pelaku ekonomi yang membantu 

suami dalam menopang kebutuhan fi nan-
sial keluarga.

Sejahterakan 
IsteriIsteri Nelayan
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bersama ibu-ibu di Desa Kranji, 
usahanya terus dikembangkan 
pada bidang kerajinan seperti 
memproduksi seserahan pen-
gantin dan sebagainya. Dalam 
waktu dekat dia juga berupaya 
membuat kerajinan dari bambu 
menyusul banyaknya produksi 
bambu di desanya yang sayang jika 
dimanfaatkan. ‘’Apapun kegiatan 
ekonominya, yang penting saya 
ingin turut menyejahterakan isteri 
nelayan Kranji,’’ tambahnya.

Meskipun sibuk dengan usaha 
konveksinya, dia tetap tidak dapat 
meninggalkan jabatannya sebagai 
ketua PKK Desa Kranji. Kegiatan-
kegiatan rutin seperti pengajian, 
aktifi tas ekonomi melalui kopwan, 
dan kegiatan pelatihan rutin bi-
dang pengolahan produk perikan-
an tetap dijalaninya tepat waktu.

Berkat ketekunan dan komit-
mennya menyejahterakan ma-
syarakat Desa Kranji, Tahun 
lalu, Desa Kranji akhirnya sukses 
ditetapkan sebagai juara ke-
tiga Lomba Desa dan Kelurahan 
tingkat Provinsi Jawa Timur pada 
2011.

Ketua Tim Pengerak PKK (TP-
PKK) Kabupaten Lamongan Mah-
dumah Fadeli, mewakili Pemkab 
Lamongan menerima piagam 
dan hadiah uang pembinaan dari 
Ketua Tim Penggerak PKK Jatim 
Nina Soekarwo di Surabaya. Selain 
penghargaan, Nina Soekarwo pada 
kesempatan itu juga menyerah-
kanbantuan dana hibah program 
kegiatan untuk Tim Penggerak 
PKK kabupaten kota pemenang.

Juara pertama diraih Kabu-
paten Pacitan, selanjutnya ban-
tuan sebesar Rp 50 juta diberikan 
kepada Kab Malang sebagai juara 
kedua dan Lamongan sebagai 
juara ketiga menerima dana hibah 
sebesar Rp 45 juta. Kemudian 

Kota Malang sebagai pemenang 
pertama tingkat Kelurahan 
mendapat Rp 37,5 juta, juara 
kedua Kota Madiun mendapat 
dana Rp 35 juta dan pemenang ke-
tiga diraih Kota Kediri mendapat 
bantuan dana Rp 32,5 juta.

Peran PKK
Penerima pemenang lomba 

desa dan kelurahan itu diberikan 
melalui PKK karena PKK berperan 
besar pada semua bidang lomba 
yang meliputi program Keluarga 
Berencana (KB) dalam rangka 
penurunan angka kelahiran. Ke-
mudian program Posyandu, dan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS).

Mahdumah Fadeli mengaku 
bersyukur akhirnya Lamongan 
yang diwakili Desa Kranji sukses 
menjadi juara tiga. “Prestasi Desa 
Kranji tersebut mewakili seluruh 
desa yang di Lamongan,” katanya. 
Dia berharap semoga prestasi yang 
diraih itu bisa kembali ditingkat-
kan.

Sebelumnya, Lamongan sukses 
masuk 4 besar desa unggulan di 
Jatim. Untuk bisa masuk 4 besar 
tersebut, ada delapan indikator 
unggulan yang harus dipenuhi. 
Yakni meliputi bidang pendidikan, 
kesehatan, pemerintahan desa, 
keamanan dan ketertiban, partisi-
pasi masyarakat, ekonomi, kelem-
bagaan dan PKK.

Desa Kranji diunggulkan 
karena potensinya yang besar dan 
juga telah menorehkan banyak 
prestasi di segala bidang. Di 
antaranya adalah bidang ekonomi 
dan pertanian. Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) Desa Kranji mampu 
memproduksi sekitar 65.000 ton 
ikan per tahun tangkap. Selain itu, 
potensi wisata yang dikelola desa 
juga memberikan kontribusi yang 

tidak kecil, Rp 66 juta per tahun.
Ketua Tim Penggerak PKK 

Provinsi Jatim Dra Hj Nina 
Soekarwo mengatakan, dari 38 
kabapaten/kota di Jatim, sebanyak 
delapan kabupaten/kota mendapat 
penilaian sangat baik dan baik, 
sehingga mereka keluar menjadi 
Juara Lomba Desa dan Kelurahan 
di Jatim Tahun 2011 serta berhak 
mendapat reward atau hadiah 
uang dari Pemprov Jatim. Dalam 
hal ini, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bappemas) yang 
bekerjasama dengan PKK Jatim. 
“Jumlah dan besarnya hadiah 
tidak sama antara kabupaten/
kota karena disesuaikan dengan 
geografi s atau tingkat kesulitan 
daerah,” kata Bude Karwo.

Bude Karwo mengatakan, men-
gapa Ketua Tim Penggerak PKK 
yang memberikan hadiah bagi 
pemenang lomba desa dan kelura-
han? Semua ini dikarenakan peran 
PKK sangat besar dalam mendu-
kung keberhasilan pembangunan, 
mulai dari tingkat desa sampai di 
tingkat pusat. Dicontohkannya, 
PKK ikut andil dalam menangani 
masalah ekonomi yang ada di desa 
yaitu dengan melaksanakan dan 
mengembangkan program UP2K 
(Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga ) dan kelompok Usaha 
gabungan PKK atau Kopwan. 

Selain itu, lanjutnya, masih ada 
lagi program- program lain yang 
harus ditangani secara langsung 
oleh PKK. Seperti, program KB, 
Gizi buruk, PAUD dan program 
kesehatan untuk ibu hamil dan 
menyusui.”Semua ini dilakukan 
dengan ikhlas tanpa pamrih. 
Hanya dengan satu tujuan yaitu 
agar generasi kita ke depan dapat 
tumbuh kembang dengan sehat 
jasmani dan rohani,” pungkasnya.
(sal)
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