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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.

Daftar isi Daftar isi 

02 Edisi Maret 2013

DAFTAR ISI (2)
REDAKSI (3)
Laporan Utama (4)

- Provinsi Jawa Timur Siap Gelar BBGRM X dan HKG PKK ke-41
- Drs Zarkasi, M.Si:  Tumbuhkan Nilai Kegotong-royongan
- Desa Ngadisari, Kec. Sukapura Wakili Probolinggo di Lomba
  Gotong- Royong Tingkat Jatim

Profil Kelurahan (10)
Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun,
Bantu Selesaikan Masalah Warga Melalui Curhat

Warta (14)
- Tiga Ranperda Bapemas Masuk DPRD Kab. Blitar
- Kades Harus Beri Pelayanan Kepada Masyarakat
- Pemkab Monitoring dan Evaluasi Terpadu Posyandu

Profil UPK (16)
UPKu Bukit Cokro, Ds. Galengdowo,  Kec. Wonosalam, Jombang  
Kembangkan Pakan Sapi Perah 

Geleri Foto (18)
Opini (20)
Financial Inclusion: Strategi Pemberantasan Kemiskinan

Kiat Pemberdayaan (22)
LP3M Algheins Ponorogo Ciptakan Emansipasi Wanita  
Khas Ponorogo

Profil UKM (24)
Alfi yah, Produsen Kembang Gula Idola      

TTG (26)
Kompor Energi Surya dari Payung Bekas

Budidaya(28)
Beternak Belut di Bak

Tips Karier (29)
Sukses Dalam Karir Walau Pemalu

Tips Kesehatan (30)
Menjaga Jantung  Agar Tetap Sehat

Kamus & 
Ensiklopedia (31)

Dharma Wanita(32)
Masuk 6 Besar Laporan Terbaik 
Pelaksanaan Program Kerja 
DWP Bapemas Jatim 
Dikunjungi Ny. Purmiasih Rasiyo

Resep (34)
Brokoli cah telur orek

Kembang Desa(35)
Yeny Purnawati Gunakan 
Uang Pribadi untuk 
Kegiatan Sosial
 



Hari-hari ini adalah hari paling sibuk 
bagi panitia Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) X 
tingkat Provinsi Jawa Timur. Pas-

alnya, pada bulan Maret ini panitia, termasuk 
dengan tim juri, harus melakukan klarifi kasi 
lapangan di 16 desa/kelurahan di Jawa Timur, 
untuk mencari pemenang Lomba Gotong Roy-
ong Masyarakat tahun 2013.  

Seberapa perlunya Lomba Gotong Royong 
Masyarakat? BBGRM sendiri diselenggarakan 
untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong 
masyarakat. Sedangkan untuk melestarikan 
nilai-nilai gotong royong masyarakat tersebut 
dilaksanakan penilaian terhadap partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, khususnya 
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan 
peran kabupaten/kota untuk mengimplementa-
siklan nilai-nilai gotong royong di setiap desa/
kelurahan sesuai dengan prioritas kebutuhan 
masyarakat di wilayahnya.

Sasaran penilaian gotong royong terbaik 
tahun 2013 adalah, pertama, lembaga kema-
syarakatan desa/kelurahan, untuk dinilai se-
berapa besar peran lembaga kemasyarakatan 
dalam melaksanakan pembangunan secara 
gotong royong. Kedua, peran kabupaten/kota, 
untuk dinilai seberapa besar peran bupati/wa-
likota dalam melaksanakan pembangunan se-
cara partisipatif.

Sebenarnya konsep gotong  royong  dalam 
perspektif bahasa telah menjadi khasanah 
perbendaharaan kosa kata Indonesia, bahkan 
menjadi kosa kata Melayu untuk negeri serum-
pun (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam 
bahkan Singapura). Kepopuleran istilah gotong 
royong yang mendunia khas Jawa, Indonesia 

dan Nusantara ini karena usaha keras found-
ing fathers mengokohkan idologi kerakyatan 
ini. 

Perspektif makna kata  gotong royong bagi 
masyarakat Jawa pedesaan yang berbasis 
mata pencaharian pertanian disimbolkan dari 
makna kata “gotong” yang dimaknai simbo-
lik berarti “pikul” atau “angkat.” Sementara itu 
kata “royong” dimaknai secara “bersama-sa-
ma” (Jawa: bareng, sesarengan) sembari di-
beri makna tersirat menjaga keselarasan dan 
keseimbangan hidup bersama dalam komuni-
tas sosial. Dalam makna Jawa-nya bertolong 
menolong untuk menjaga keselamatan jagat/
dunia (mewayu hayuning bawono).

Karena itu gotong  royong  memiliki  makna 
pada  setiap  individu  dalam komunitas sos-
ial Nusantara, harus memiliki kesadaran ber-
partisipasi aktif dalam memberi  kemamfaatan 
problem dan  kebutuhan  orang  banyak  dalam 
kehidupan sosialnya.  Bentuk partisipasi  sosial 
ini bisa berupa bantuan tenaga, keuangan, ma-
teri, keterampilan bahkan bantuan doa kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bantuan dalam komunitas sosial gotong 
royong dioperasionalkan dengan istilah meng-
hadiri “sambatan.” Kata ‘sambatan’ khas dimil-
iki oleh orang Jawa yang memiliki dua makna, 
yakni: pertama, kata sambatan bermakna 
negatif, yaitu dimengerti sebagai sikap men-
geluh ketika seseorang mendapat cobaan atau 
usahanya tidak berhasil. 

Kedua, kata sambatan dimengerti sebagai 
makna yang positif, yakni hadir membantu 
orang lain yang diartikan sebagai empati sosial 
saling tolong menolong dalam kebajikan tanpa 
meminta imbalan apa pun, seperti ikut mem-
perbaiki rumah, membantu menanam ataupun 
memanen padi, membantu hajatan pernikahan 
dan lain sebagainya.

Kesimpulannya, harus dibangunkan kes-
adaran kolektif masyarakat untuk menghidup-
kan kembali semangat “sambatan” untuk 
menyelesaikan problem kolektifnya dalam ko-
munitas masyarakat gotong royong.
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Provinsi Jawa Timur 

Ada satu warisan leluhur 
bangsa Indonesia yang 
sangat tingga nilainya, 
dan tetap lestari hingga 

sekarang, yaitu semangat gotong-
royong. Warisan ini sudah ber-
langsung turun-temurun, bahkan 
di abad modern seperti sekarang 
ini. Semangat gotong royong yang 
tinggi inilah yang membedakan 
bangsa Indonesia dengan bangsa-
bangsa lain di belahan dunia mana 
pun.

Untuk menjaga dan melestari-
kan semangat kegotong-royongan 

tersebut, Pemerintah Indonesia se-
tiap tahun menyelenggarakan pen-
canangan Bulan Bakti Gotong Ro-
yong Masyarakat (BBGRM), baik 
di tingkay kabupaten/kota, provinsi 
hingga nasional. Pencanangan BB-
GRM secara nasional selalu dilaku-
kan oleh Presiden RI. Sejak dua 
tahun ini peringatan BBGRM diga-
bung dengan Hari Kesatuan Gerak 
PKK (HKG PKK).

Tahun 2013 pencanangan se-
cara nasional BBGRM ke X dan 
HKG PKK ke-41 rencananya dise-
lenggarakan di Kota Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan, akhir Mei 
mendatang. Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono direncanakan 
akan membuka dan mencanang-
kan BBGRM X.

Sedangkan pencanangan BB-
GRM ke X dan HKG PKK ke-41 
untuk tingkat Provinsi Jawa Timur 
rencananya dilangsungkan di 
Kecamatan Kanigoro, Kabupa-
ten Blitar, pada 1 sampai 5 Mei 
mendatang. Selain pencanangan 
oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H 
Soekarwo, acara BBGRM X dan 
HGK PKK ke-41 di Kanigoro juga 
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disertai pameran produk unggulan 
Jawa Timur. Pada saat BBGRM X 
di Kanigoro juga akan diumumkan 
desa dan kelurahan juara penilaian 
Lomba Gotong Royong Masyara-
kat tahun 2013.

Dikatakan oleh Drs Zarkasi, 
M.Si, Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, BBGRM diselengga-
rakan untuk melestarikan nilai-nilai 
gotong royong masyarakat. Selain 
itu, untuk melestarikan nilai-nilai 
gotong royong masyarakat terse-
but perlu dilaksanakan penilaian 
terhadap partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan, khususnya 
pemberdayaan lembaga kema-
syarakatan dan peran kabupaten/
kota untuk mengimplementasiklan 
nilai-nilai gotong royong di setiap 
desa/kelurahan sesuai dengan 
prioritas kebutuhan masyarakat di 
wilayahnya.

“Sasaran penilaian gotong ro-
yong terbaik tahun 2013 adalah, 
pertama, lembaga kemasyarakatan 
desa/kelurahan, untuk dinilai seber-
apa besar peran lembaga kema-

syarakatan dalam melaksanakan 
pembangunan secara gotong ro-
yong. Kedua, peran kabupaten/
kota, untuk dinilai seberapa be-
sar peran bupati/walikota dalam 
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A. Hasil Penilaian Administrasi Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

No Desa Kecamatan Kabupaten
1 NGEPEH SARADAN MADIUN
2 TAWUN KASREMAN NGAWI
3 SEDAYU ARJOSARI PACITAN
4 GADING TUGU TRENGGALEK
5 PEJAMBON SUMBERREJO BOJONEGORO
6 SIDOREJO DEKET LAMONGAN
7 NGADISARI SUKAPURA PROBOLINGGO
8 JETIS BESUKI SITUBONDO
9 TEGALSARI TEGALSARI BANYUWANGI
10 BANJARSARI BUDURAN SIDOARJO
11 KARANG

SEMANDING
BALONGPANGGANG GRESIK
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melaksanakan pembangunan se-
cara partisipatif,” kata Zarkasi.

Penilaian Lomba Gotong Ro-
yong Masyarakat tingkat Provinsi 
Jawa Timur dilaksanakan dalam 
tiga tahap. Pada awal Maret 2013 
dilakukan penilaian administratif. 
Masih dalam bulan Maret dilaku-
kan penilaian presentasi, kemudian 
pada pertengahan Maret dilakukan 
penilaian lapangan. Tim penilai di 
tingkat Provinsi Jawa Timur terdiri 
atas unsur SKPD terkait, Tim Peng-
gerak PKK Provinsi. Tim penilai ini 
ditetapkan oleh Surat Keputusan 
Gubernur. Setelah melakukan pe-
nyaringan, ada 16 kabupaten/kota 
yang masuk penilaian (lihat table).

Menurut Zarkasi, untuk mengu-
kur gotong royong secara umum 
dapat dikelompokkan dalam dua 
komponen utama, yaitu keberadaan 
gotong royong sebagai nilai-nilai di 

B. Hasil Penilaian Administrasi Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

No. Kelurahan Kecamatan Kota
1 MANISREJO TAMAN MADIUN
2 BENDO KEPANJENKIDUL BLITAR
3 WATES MAGERSARI MOJOKERTO
4 KETAMI PESANTREN KEDIRI
5 SEMOLOWARU SUKOLILO SURABAYA
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Gotong royong diyakini oleh Bangsa Indone-
sia sebagai jatidiri sekaligus pondasi bagi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pem-

bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam konteks kekinian, gotong royong merupakan 
upaya dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai 
kegotong-royongan yang harus dilakukan secara 
bersama-sama untuk membangun manusia Indo-
nesia seutuhnya.

Kebijakan pemerintah dalam upaya penumbuh-
kembangan nilai-nilai kegotong-royongan sebagai 
ruh penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-
ngunan secara nasional tertuang dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2005 tentang 
pedoman Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM). Momentum BBGRM yang dilaksanakan 
secara serentak mulai dari kabupaten/kota, propinsi 
dan nasional pada tanggal  1 s/d 30 Mei atau sebu-
lan penuh mengisyaratkan pentingnya upaya untuk 
melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyara-
kat.

Makna melestarikan nilai-nilai tersebut tetap 
ada dan berlangsung/bekerja/beroperasi di sistem 
budaya, termasuk di dalamnya sistem kemasyara-
katan, sedangkan kegiatan pelestarian merupakan 
suatu upaya untuk menjadikan nilai-nilai gotong 
royong yang telah dikerjakan oleh masyarakat agar 
tetap berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat 
secara optimal sepanjang waktu. 

Salah satu upaya untuk mengukur gotong ro-
yong tersebut dilaksanakan penilaian gotong ro-
yong terbaik yang dilaksanakan berdasarkan surat 
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 11 Ja-
nuari 2013 No 414.1/484/PMD tentang Persiapan 
Pelaksanaan BBGRM X dan HKG PKK ke-41 tahun 
2013 dan surat surat Gubernur Jawa Timur tanggal 
28 Januari 2013 No: 414.1/204/206/2013 tentang 
pelaksanaan penilaian gotong royong terbaik tahun 
2013. (*) 

Drs Zarkasi, M.Si

Tumbuhkan Nilai Kegotong-royongan

masyarakat atau keberadaan go-
tong royong sebagai modal sosial 
dan upaya-upaya sapa saja yang 
dilakukan oleh komponen bangsa 
untuk melestarikan gotong royong.

Adapun indikator yang diba-
ngun agar terjadi pelestarian nilai-
nilai gotong royong di masyarakat 
Indonesia adalah adanya lembaga 
kemasyarakatan yang mengimple-
mentasikan nilai-nilai gotong ro-

yong. Mengacu pada hal tersebut, 
maka variable yang akan digu-
nakan dalam penilaian pelaksana 
terbaik gotong royong masyarakat 
adalah bidang kemasyarakatan, 
bidang ekonomi, bidang sosial, 
budaya dan agama serta bidang 
lingkungan.

Adanya Lomba Gotong Royong 
Masyarakat disambut positif oleh 
Maryono, Kepala Desa Ngepeh, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten 
Madiun. Desa Ngepeh sendiri 
masuk dalam 11 besar desa yang 
dinilai tim juri Lomba Gotong Ro-
yong tahun 2013, dan terpilih se-
bagai juara lomba serupa di tingkat 
kabupaten tahun 2013. “Nilai-nilai 
gotong royong di Desa Ngepeh 
sudah berlangsung turun temurun 
sampai sekarang,” kata Maryono, 
Kepala Desa Ngepeh. (res) 
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Desa Ngadisari, Ke-
camatan Sukapura, 
mewakili Kabupaten 
Probolinggo dalam 

Penilaian Pelaksana Lomba 
Gotong Royong Masyarakat 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Ta-
hun 2013. Kegiatan ini sendiri 
diadakan dalam rangka memper-
ingati dan menyambut pelaksa-
naan Bulan Bhakti Gotong Ro-
yong Masyarakat (BBGRM) X.
Senin (18/3), Desa Ngadisari ke-
datangan tim penilai Pelaksana 
Lomba Gotong Royong Masyara-
kat Tingkat Provinsi Jawa Timur 
2013. Kedatangan tim penilai yang 
dipimpin oleh Kepala Bidang So-
sial Budaya Bapemas Provinsi 

Jawa Timur, Suryaman, ini diterima 
oleh Asisten Administrasi Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Probolinggo Suherianto di Balai 
Desa Ngadisari Kecamatan Su-
kapura.

Turut menerima dalam kesem-
patan tersebut Ketua TP. PKK Ka-
bupaten Probolinggo Hj. Nunung 
Timbul Prihanjoko, Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Heri Sulistyanto, Kepala Di-
nas Koperasi dan UKM Sidik Wi-
djanarko, Camat Sukapura Heri 
Mulyadi dan Muspika serta Kepala 
Desa Ngadisari Supoyo.

Asisten Administrasi Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
Suherianto dalam sambutannya 

mengatakan semangat kegotong 
royongan dan keswadayaan yang 
berbasis pada nilai-nilai sosial bu-
daya lokal mulai mengalami penu-
runan. Salah satu upaya pemerin-
tah untuk menumbuhkan kembali 
semangat kegotong royongan dan 
keswadayaan masyarakat yaitu 
dengan cara diadakannya lomba 
gotong royong secara berjenjang 
yang dimulai dari tingkat desa/ke-
lurahan sampai tingkat nasional.

“Dengan diadakannya lomba 
tersebut sedikit demi sedikit se-
mangat kebersamaan dan kego-
tong royongan masyarakat akan 
mulai tumbuh kembali yang nanti-
nya diharapkan bisa mengakar, 
melembaga dan melestarikan 

Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura

WAKILI PROBOLINGGO DI LOMBA
 GOTONG- ROYONG TINGKAT JATIM
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dalam kehidupan masyarakat kita 
sehingga menjadikan masyara-
kat hidup rukun dan damai dalam 
mengisi pembangunan, khususnya 
dalam hal kemasyarakatan, eko-
nomi, sosial budaya dan agama 
serta lingkungan,” ungkap Heri.
Menurut Heri, Lembaga Kema-
syarakatan Desa (LKD) di Desa 
Ngadisari telah banyak mewujud-
kan kiprahnya dalam koridor seba-
gai mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 
“Dengan demikian sebagai mitra 
pembangunan desa, LKD telah ikut 
serta dalam perencanaan pemban-
gunan secara partisipatif terma-
suk di dalamnya menggerakkan 
dan mengembangkan partisipasi, 
gotong royong dan swadaya ma-
syarakat,” jelas Heri.

Lebih lanjut Heri mengungkap-
kan bahwa Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo menyambut baik upa-
ya setiap komponen masyarakat 
Ngadisari/Tengger dalam rangka 
menjaga semangat kebersamaan, 
keswadayaan dan kegotong ro-
yongan yang telah mengakar dan 
melembaga dalam tata kehidupan 
sehari-hari di masyarakat Tengger.
“Harapan ke depan semoga gotong 

royong sebagai modal sosial, dapat 
selalu tumbuh dan berkembang 
dan tetap dilestarikan sepanjang 
waktu oleh masyarakat di Indone-
sia khususnya masyarakat Desa 
Ngadisari Kecamatan Sukapura,” 
harap Heri.

Sementara Kepala Desa Nga-
disari Supoyo mengungkapkan 
bahwa kondisi keamanan desanya 
sangat kondusif khususnya budaya 
gotong royong didukung dengan 
swadaya masyarakat. Gotong ro-
yong tidak hanya berlaku kepada 
masyarakat, tetapi juga didukung 
dengan aparatur pemerintah be-
serta kesatuan Polri, TNI dan tokoh 
agama.

“Gotong royong dan swa-
daya masyarakat sangat besar 
dan tinggi. Sebagai gambaran 
kecil, di tiap keluarga sudah ter-
tanam kehidupan gayeng yang 
merupakan adab murni masyara-
kat Tengger,” ungkap Supoyo.
Sebagai penghargaan terhadap 
aparatur, Supoyo menegaskan  
bahwa pemerintah desa memak-
simalkan swadaya masyarakat 
disamping tunjangan yang diberi-
kan pemerintah daerah. “De ngan 
kondisi yang ada, kami selalu 

maksimal mengembangkan SDA 
dan SDM dimasyarakat Ngadisari. 
Kami juga mewajibkan tidak boleh 
menikah jika tidak lulus SMA,” jelas 
Supoyo.

Sedangkan Ketua Tim Peni-
lai Lomba Gotong Royong Ma-
syarakat Tingkat Provinsi Jatim, 
Suryaman, mengaku sangat ter-
kesan karena masyarakat sudah 
menunjukkan sifat gotong royong 
yang tinggi dengan paduan partisi-
pasi masyarakat untuk hadir dalam 
penyambutan hingga berakhirnya 
tim melaksanakan monitoring. 
“Maksud dan tujuan kami datang 
ke sini adalah untuk mengingatkan 
kembali kelembagaan masyarakat, 
khususnya desa ini bahwa gotong 
royong sangat penting untuk men-
jaga dan meningkatkan konsistensi 
desa serta bentuk partisipasi ma-
syarakat dalam turut serta mem-
bangun desa,” ungkap Suryaman.

Dalam penilaian, menurut 
Suryaman, mengacu pada empat 
indikator, yaitu bidang kemasyara-
katan, bidang ekonomi, bidang 
sosial budaya dan agama, serta 
bidang lingkungan hidup. Dirinya 
berharap, ajang penilaian ini dapat 
dijadikan pemacu semangat dalam 
pengabdian dan pencapaian ki-
nerja sebagai abdi masyarakat, 
pelayan masyarakat dan pelaksa-
na pembangunan.

“Khusus kepada tim penilai 
yang telah ditunjuk, saya meminta 
agar melakukan penilaian secara 
obyektif, jujur dan berani mene-
tapkan LMK yang terbaik di tingkat 
Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.
Selanjutnya tim penilai didam-
pingi Asisten Administrasi Suhe-
rianto, Ketua TP. PKK Kabupaten 
Probolinggo Hj. Nunung Timbul 
Prihanjoko, Kepala Bapemas Heri 
Sulistyanto, Muspika Sukapura dan 
Kepala Desa Ngadisari Supoyo 
melakukan peninjauan lapangan di 
Desa Ngadisari. (wan)



Kelurahan Nambangan 
Kidul, Kecamatan Ma-
nguharjo, Kota Madiun, 
boleh dibilang sudah 

menjadi kota dengan permasala-
han yang cukup kompleks. Kelu-
rahan ini secara fi sik cukup padat, 
baik bangunan maupun jumlah 
penduduknya. Bangunan baru ber-
munculan, termasuk perumahan 
baru. 

Kelurahan Nambangan Kidul 
menempati lahan seluas 102,864 
hektar yang dihuni oleh 9.728 jiwa 

atau 2.728 KK. Mereka tersebar di 
46 RT dan 15 RW. Sebagian lahan 
yang ditempati sekitar 15 hektar 
berupa lahan pertanian jenis padi 
dan palawija. Lokasi Kelurahan 
Nambangan Kidul berpotensi men-
jadi kawasan yang menghasilkan 
secara ekonomi karena beberapa 
hektar lahannya dipilih menjadi 
lokasi Akademi Kereta Api yang 
dibangun Kementerian Perhubun-
gan, dan satu-satunya calon hotel 
mewah di Kota Madiun yakni Hotel 
Aston.

Kelurahan Nambangan Kidul 
bersebelahan dengan Desa Sam-
birejo, Kecamatan Jiwan, sebelah 
timur Kelurahan  Pandean, Keca-
matan Taman, utara dengan Kelu-
rahan Nambangan Lor Kecamatan 
Mangunharjo, dan sebelah selatan 
berbatasan dengan Kelurahan Jo-
senan, Kecamatan Taman.

Sebagai daerah perkotaan den-
gan permasalahan yang kompleks 
dan masyarakat yang heterogen, 
cukup disadari dan telah diantisi-
pasi oleh masyarakat Nambangan 

Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

BANTU SELESAIKAN MASALAH 
WARGA MELALUI CURHAT
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Kidul, khususnya ibu-ibu yang ter-
gabung dalam PKK. Sejumlah ke-
giatan pembinaan rumah tangga 
dan remaja di kelurahan ini berja-
lan. Demikian juga untuk mengu-
rangi konfl ik rumah tangga. Salah 
satunya melalui Pos Curhat.

Dikatakan oleh oleh Ketua Tim 
Penggetak PKK Kelurahan Nam-
bangan Kidul, Yeni Purnawati, Pos 
Curhat di Kelurahan Nam bangan 
terbentuk mulai dari RT, RW, dasa-
wisma hingga tingkat kelurah-
an. Pos Curhat di masing-masing 
tingkatan ada  pengurusnya. Misal-
nya Pos Curhat untuk tingkat RT, 
RW dan dasawisma ada ketua 
dan sekretarisnya. Sedangkan 
Pos Curhat untuk tingkat kelurah-
an pengurusnya terdiri atas ketua, 
sekretaris, bendara, tokoh agama 
dan tokoh masyarakat.

Pos Curhat ini menampung 

dan mencarikan solusi berbagai 
masalah yang dihadapi warga 
Kelurah an Nambangan Kidul, 
khususnya rumah tangga. “Jika 
di tingkat RT atau RW tidak bisa 
diselesaikan maka dibawa ke Pos 
Curhat di tingkat kelurahan. Jika 
masih tetap tidak menemukan pe-
nyelesainnya maka dibawa ke Pos 
Pelayanan Terpadu,” kata Yeny 
dengan didampingi Kepala Kelura-
han Nambang an Kidul, Ir. Muntoro 
Danardono.

Diakui oleh Yeny, sejauh ini ham-
pir tidak ada permasalahan ru mah 
tangga warga Nambangan Kidul 
yang sampai dibawa ke Pos Curhat. 
Kalaupun ada itu pun  kebanyakan 
karena suami minum-minuman 
keras, pergi tidak pamit dan tidak pu-
lang. “Di luar itu tidak ada, termasuk 
KDRT tidak ada,” ujar wanita kelahir-
an Kalimantan ini.

Bagaimana kalau warga yang 
berseteru tidak mengadu ke Pos 
Curhat karena malu? “Kita ini ber-
tetangga, bahkan boleh dibilang 
satu tembok, kalau ada apa-apa 
dengan tetangga pasti dengar. In-
formasi pasti cepat sampai. Saya 
rasa kalau ada apa-apa dengan 
tetangga pengurus Pos Curhat 
pasti tahu,” kata Yeni.

Untuk meminimalisasi  konfl ik 
rumah tangga, kata Yeny, 
 perangkat Kelurahan Nambangan 
Kidul tidak hanya menunggu bola. 
 Mereka, dengan melibatkan Ke-
pala Kelurahan Nambangan Kidul, 
aktif melakukan sosialisasi dan pe-
nyuluhan tentang pentingnya har-
monisasi rumah tangga. Sosiali sasi 
ini di antaranya melalui forum- 
forum pengajian, rapat RT/RW dan 
rapat PKP. Karena itu Yeny berani 
menjamin konfl ik rumah tangga di 
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Kelurahan Nambangan Kidul relatif 
kecil.

Sedangkan dari sisi  ekonomi, 
perangkat Kelurahan  Nambangan 
Kidul terus melakukan pemberdaya-
an ekonomi kepada warganya, 
di antaranya melalui pembinaan 
perajin batik dan pelatihan serta 
permodalan bagi usaha yang lain. 
Dikatakan oleh Yeny, sejauh ini ada 
lima warganya yang terjun seba-
gai perajin batik, setelah mereka 
mengikuti pelatihan membatik yang 
diselenggarakan oleh Disperindag 
Kota Madiun. Selain mendapat 
pelatihan membatik mereka juga 
mendapat bantuan peralatan. Se-
jauh ini mereka memang baru taraf 
merintis usaha batik. “Kekurang-
an mereka yaitu pada mencelup. 
Mereka belum mengusai,” kata 

Yeny. Kegatan membatik ini ma-
suk dalam Pokja II PKK Kelurahan 
Nambangan.

Usaha batik ini selaras dengan 
program Pemkot Madiun, yaitu ba-
tik khas Kota Madiun, yang motif-
nya perpaduan antara segar dan 
harum. Batik khas Kota Madiun 
diusahakan diproduksi oleh ibu-
ibu di lingkungan Kota Madiun. Di 
Pemkot Madiun sendiri setiap hari 
Kami dan Jumat pegawai diharus-
kan memakai batik. Hari Kamis me-
makai batik motif lokal, sedangkan 
hari Jumat batik hasil pengadaan 
Pemkot Madiun. Dengan demikian 
perajin batik di wilayah Kota Ma-
diun bisa untung.

Jimpitan 
Gotong royong membangun 

kelurahan diterjemahkan dalam 
tradisi jimpitan, atau partisipasi 
masyarakat melalui pengumpulan 
dana yang dihimpun setiap hari-
nya. ‘’Dahulu jimpitan adalah sum-
bangan masyarakat berupa beras 
yang hasil penjualannya diserah-
kan untuk pembangunan kelurah-
an,’’ kata Kepala Kelurahan Nam-
bangan Kidul, Muntoro Danardono.

Sumbangan tempat  jimpitan 
bia sanya diletakkan di depan 
semua rumah warga, berupa kotak 
kecil atau sejenisnya yang diambil 
setiap hari oleh petugas khusus 
dari kelurahan. Nilai jimpitan yang 
dimasukkan dalam kotak tersebut 
beragam, rata-rata sekitar Rp 500 
hingga Rp 20.000, tergantung ke-
adaan ekonomi warga setiap hari-
nya. ‘’Dana hasil jimpitan itu dike-



lola masing-masing RT 
untuk dana pembangun-
an maupun kegiatan,’’ 
terang lurah yang menja-
bat sejak 2011 itu.

Dana yang diperoleh 
dari jimpitan itu pun tidak 
sedikit. Menurut lurah 
yang pernah menjabat 
sebagai Kepala Kantor 
Unit Pemukiman Trans-
migrasi Kabupaten 
Kapuas ini, setiap bu-
lan, dana yang terkum-
pul bisa lebih dari Rp 
27 juta lebih. Jumlah itu dengan 
asumsi, setiap RT mengumpulkan 
Rp 20 ribu setiap malam. Semen-
tara jumlah RT di Kelurahan Nam-
bangan Kidul mencapai 46 RT. 
Karena mengelola dana yang relatif 
besar, para pengurus RT memben-
tuk tim khusus berseragam untuk 
mengambil jimpitan tersebut setiap 
tengah malam.

Muntoro sangat bersyukur 
dapat melestarikan tradisi positif 
ini di kelurahannya. Dana tersebut 
dinilainya cukup membantu untuk 
memenuhi biaya pembangunan 
dan subsidi sejumlah kegiatan di 
kelurahannya seperti PKK, Karang 
Taruna, dan sejumlah kegiatan so-

sial lainnya. “Yang membuat ma-
syarakat semangat untuk mengisi 
jimpitan ini salah satunya karena 
pengelolaan dana jimpitan sangat 
transparan,” kata Ketua RT 07 RW 
03, Hariyono.

Salah satu kegiatan program 
yang juga disubsidi oleh dana 
jimpitan itu di antaranya kegiatan 
Posyan du. Di Kelurahan Nam-
bangan Kidul terdapat 12  posyandu 
balita, 7 posyandu lansia yang ak-
tif. Dukungan dana dari Pemerin-
tah Kota Madiun untuk kegiatan 
posyandu tersebut hanya Rp 55 
ribu. Jumlah itu dirasa belum cukup 
untuk mengcover semua kegiatan. 
Di sini bantuan dana dari jimpitan 

sangat dibutuhkan demi mendu-
kung program pengembangan ke-
sehatan melalui posyandu.

Tidak cukup hanya melaporkan 
dana jimpitan secara transparan 
kepada masyarakat untuk men-
jaga kepercayaan masyarakat. 
Pendekatan secara formal maupun 
informal harus tetap dilakukan se-
cara rutin. Muntoro mengaku kerap 
turun ke tengah masyarakat untuk 
menjaga keakraban dan pendekat-
an. Selain itu, secara tidak lang-
sung juga dalam rangka menyerap 
aspirasi masyarakat kelurahan ten-
tang berbagai hal yang tidak sem-
pat disampaikan secara formal ke-

pada kelurahan.
Tahun ini, Kelurah-

an Nambangan Kidul 
terpilih sebagai kelu-
rahan terbaik dalam 
lomba kelurah an tingkat 
Provinsi Jawa Timur. 
Muntoro  mengaku tidak 
memiliki persiapan khu-
sus untuk menyambut 
lomba kelurahan terse-
but. “Apa yang kami laku-
kan semata-mata untuk 
memenuhi kebutuh an 
dasar masyarakat dalam 
segala hal seperti kese-

hatan, pendidikan, dan sebagai-
nya. Bukan untuk menyambut lom-
ba kelurahan,” tegasnya.

Seperti dalam bidang pendidik-
an, pihaknya sangat  mendukung 
program pemerintah Kota  Madiun 
yang menggratiskan sekolah 
sampai kelas 12 kepada warga 
miskin. Termasuk untuk  memenuhi 
kebutuh an seragam dan buku. 
Karena kebijakan tersebut  pihaknya 
bahkan sampai kewalahan mena-
ngani perpindahan penduduk ke 
wilayahnya. Karena warga di luar 
Kota Madiun akhirnya memilih ting-
gal di Kota Madiun demi mendapat-
kan program sekolah gratis 12 ta-
hun.(res)
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Muntoro dan istri.

Lukis kain karya ibu-ibu warga Kelurahan Nambangan Kidul.
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Bupati Nganjuk, Drs. H. 
Taufi qurrahman  mel-
antik dan mengambil 
sumpah 51 Kepala Desa 

Terpilih masa jabatan 2013 – 2019 
di pendopo Kabupaten Nganjuk. 
Acara tersebut dihadiri oleh ja-
jaran Forpimda, muspika dari 20 
kecamatan, kepala SKPD di Ling-
kungan Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk, Ketua BPD, Ketua Pani-
tia Pilkades se Kabupaten Ngan-
juk dan kades yang telah habis 
masa tugasnya.

Pelantikan kades tersebut di-
laksanakan pada Rabu, 20 Maret 
2013 ini berdasarkan SK Bupati 
No. 188/205/K/411.013/2013 SD 
Nomor 188/249/K/411.013/2013.

Dalam sambutannya, Bupati 

menyampaikan ucapan selamat 
kepada kepala desa yang terpilih 
dalam pemilihan kepala desa be-
berapa waktu lalu, di mana dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara 
serentak mulai tanggal 12 Maret 
2013 sampai 17 Maret 2013.

“Dengan diadakan pelantikan 
ini diharapkan saudara dapat 
melaksanakan tugas 6 tahun ke 
depan dengan sebaik-baiknya, 
dalam upaya memberikan pela-
yanan terbaik kepada masyara-
kat,” terang Taufi qurrahman.

Menurutnya, pelantikan kepala 
desa merupakan momen yang 
membahagiakan, karena meru-
pakan pijakan awal bagi seorang 
pemimpin desa dalam memulai 
menyelenggarakan pemerintahan 

desa, pelayanan masyarakat dan 
pelaksanaan program-program 
pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, 
Taufi q berharap kepada kepala 
desa yang baru dilantik mulai 
mengemban amanat untuk melak-
sanakan tugas dan kewajiban 
sebagai pemimpin di desa dan 
benar-benar mampu membawa 
masyarakatnya ke arah perubah-
an yang lebih baik dan perubahan 
tersebut hendaknya mencakup 
semua segi kehidupan.

Untuk mewujudkan hal terse-
but, tambah Bupati, dalam melak-
sanakan tugas hendaknya kepala 
desa yang baru dilantik harus 
mempunyai suatu program ker-
ja yang terencana baik dengan 
memperhatikan potensi desa den-
gan cara membuat suatu rencana 
strategis dalam bentuk rencana 
pembangunan jangka menengah 
desa. (hms)

Tiga Ranperda pengajuan 
Bapemas Kab. Blitar ma-
suk di DPRD Kab. Blitar. 
Tiga ranperda tersebut 

masing-masing Ranperda Sistem 
Pembangunan Partisipasi Daerah 
(Simpada), Ranperda Pemberian 
Kewenangan Kepada Desa, dan 
Ranperda Swakelola Masyarakat. 

Menurut Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat  (Bapemas) 
Kab. Blitar, Agus Budi  Handoko, pe-
nyusunan ranperda  tersebut dimak-
sudkan untuk lebih  menguatkan 
otonomi desa serta meningkat-
kan kapasitas penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Sehingga 
Pemerintah Daerah hanya berper-

an sebagai fasilitator dan penyedia 
anggaran. 

Agus menjelaskan, Ranperda 
Simpada dibuat untuk melemba-
ga kan sistem pembangaunan 
partisipatif yang sudah dilakukan 
desa melalui PNPM menjadi aturan 
baku. Nantinya masyarakat tidak 
hanya menjadi objek namun juga 
subjek pembangunan. Sedangkan 
Ranperda Pemberian Kewenangan 
Kepada Desa dibuat untuk mem-
berikan keleluasaan desa memper-
luas kewenangan yang selama ini 
dipegang oleh Pemkab. Blitar. 

Sementara Ranperda Swake-
lola Masyarakat bertujuan untuk 
memberikan payung hukum atas 

pelaksanaan  pembangunan yang 
melibatkan masyarakat. Tiga Ran-
perda yang sudah masuk Badan 
Legislasi DPRD Kab. Blitar itu akan 
segera dilakukan pembahasan  
oleh masing-masing Pansus yang 
sudah dibentuk. Ditargetkan pada 
tahun ini ketiga Ranperda terse-
but sudah bisa ditetapkan menjadi 
Perda. (Irma Yuniar)

Tiga Ranperda Bapemas 
Masuk DPRD Kab. Blitar

Kades Harus Memberikan 
Pelayanan Kepada Masyarakat

Agus Budi Handoko
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Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo melalui Badan 
Pemberdayaan Masyara-
kat (Bapemas), Selasa 

(19/3) kembali melakukan monitor-
ing dan evaluasi terpadu posyandu 
di Posyandu Melati Dusun Kuncian, 
Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan. 
Monitoring dan evaluasi ini merupa-
kan rangkaian monitoring dari 48 po-
syandu yang digelar hingga 20 Juni 
2013 mendatang.

Dalam monitoring dan evalu-
asi terpadu posyandu ini, Bapemas 
membentuk tim monitoring yang ter-
diri dari TP. PKK, Dinas Kesehatan, 
BKP4, Dinas Perikanan dan Kelau-
tan, Disnak dan Keswan, Dinas Per-
tanian, BPPKB dan Bagian Kominfo. 
Tim ini bertugas sebagai pemantau/
pembina pada kegiatan monitoring 
posyandu tersebut untuk meman-
tau tertib administrasi posyandu dan 
juga kegiatan posyandu di Kabupa-
ten Probolinggo.

Ketua TP. PKK Kabupaten 
Probolinggo, Hj. Nunung Timbul Pri-
hanjoko, dalam sambutannya me-
ngatakan posyandu sebagai wadah 
atau sarana pelayanan kesehatan 
ibu dan anak perlu untuk terus di-
pertahankan keberadaannya dan 
ditingkatkan kualitasnya, sehingga 
posyandu mampu memberikan ke-
mudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan 
dasar untuk mempercepat penu-
runan angka kematian ibu dan anak.

“Mengingat sangat pentingnya 
posyandu dalam memantau dan 
memelihara kesehatan ibu dan 
anak, maka sejak tahun 2001 di Ka-
bupaten Probolinggo dilaksanakan 
revitalisasi posyandu, dimana pada 

program tersebut ditekankan pada 
peningkatan kinerja posyandu,” ujar 
Ny. Nunung.

Menurut Ny. Nunung, cukup ba-
nyak upaya yang sudah dilakukan 
untuk meningkatkan pelaksanaan 
revitalisasi posyandu khususnya 
di Kabupaten Probolinggo. Namun 
dengan upaya yang sudah maksi-
mal, belum memperoleh hasil yang 
optimal terutama untuk mencapai 
sasaran agar posyandu benar-benar 
menjadi milik masyarakat.

“Cukup banyak faktor penyebab-
nya, diantaranya adalah tingkat ke-
sadaran masyarakat untuk meman-
faatkan posyandu masih dirasakan 
kurang. Untuk mengatasi hal terse-
but kader posyandu bisa bekerja 
sama dengan TP PKK Desa yang 
merupakan mitra kerja pemerintah 
desa salah satu lembaga kema-
syarakatan yang telah mempunyai 
kelompok dengan harapan mampu 
memecahkan masalah di bidang ke-
sehatan, sehingga dapat meningkat-
kan kinerja posyandu dalam mem-
berikan pelayanan kesehatan bagi 
ibu dan anak,” jelas Ny. Nunung.

Lebih lanjut Ny. Nunung berharap 
agar dalam kegiatan ini adanya out 
put yang dapat memecahkan ma-
salah-masalah yang masih berkem-
bang di posyandu. Selanjutnya 
pengurus TP PKK Desa diharapkan 
dapat memberikan dukungan kepa-
da kader posyandu dalam mening-
katkan fungsi dan perannya, meng-
ingat TP. PKK Desa melalui dasa 
wismanya sudah lama bekerja sama 
dengan pengurus posyandu dalam 
menangani posyandu.

“Pengurus posyandu memiliki 
kepentingan yang sangat tinggi ter-

hadap posyandu, karena kesehatan 
adalah masalah yang harus dita-
ngani oleh masyarakat itu sendiri,” 
jelas Ny. Nunung.

Sementara Kepala  Bapemas 
Kabu paten Probolinggo, Heri 
 Sulistyanto, mengungkapkan bahwa 
monitoring dan evaluasi terpadu po-
syandu ini digelar dengan tujuan un-
tuk meningkatkan fungsi dan kinerja 
posyandu melalui revitalisasi pos-
yandu, meningkatkan kelengkapan 
sarana, alat dan obat di posyandu, 
meningkatkan jumlah dan kualitas 
kerja kader posyandu, meningkat-
kan kinerja kelembagaan posyandu 
serta meningkatkan frekwensi dan 
kualitas pembinaan posyandu oleh 
pokjanal posyandu kecamatan. “Sa-
saran kegiatan monitoring posyandu 
ini pada dasarnya meliputi 48 pos-
yandu di Kabupaten Probolinggo 
dari 1.312 posyandu,” jelas Heri.  

Dalam tiap monitoring tim juga 
memberikan bebepa bantuan, yaitu, 
penyangga timbangan, timbangan 
dacin dan kotak timbangan dari 
Bapemas. Lalu bantuan susu kotak, 
biskuit, gula pasir, kacang hijau dari 
Badan Ketahanan Pangan dan Pelak-
sana Penyuluhan Pertanian (BKP4) 
serta Dinas Peternakan dan Kese-
hatan Hewan (Disnak dan Keswan).
Selanjutnya bantuan alat ukur pan-
jang badan bayi dan lembar ba-
lik  dari Dinas Kesehatan, bantuan 
bibit dari Dinas Pertanian, makanan 
olahan hasil perikanan dari Dinas 
Perikanan dan Kelautan, penyulu-
han pelayanan implant oleh Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana (BPPKB) serta 
timbangan bayi oleh TP PKK Kabu-
paten Probolinggo. (yon)

Pemkab Monitoring dan 
Evaluasi Terpadu Posyandu
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UPKu Bukit Cokro se-
bagai pioner pember-
dayaan ekonomi ma-
syarakat telah disarakan 

oleh warga Desa Galengdowo, 
Kecamatan Wonosalam, Kabu-
paten Jombang. UPKu Bukit Cokro 
berdiri pada 20 Mei 2009 dengan 
modal awal Rp 102,300,000 dari 
APBD Provinsi Jawa Timur dan 

dana penguatan sebanyak Rp 
45.000.000 dari Pemerintah Ka-
bupaten Jombang. Dana tersebut 
disalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk simpan pinjam ke-
pada warga. UPKu mendapatkan 
dana untuk Pemberdayaan Usaha 
Rp.57,780,000, Pemberdayaan 
Manusia Rp.9,630,000, Pember-
dayaan Lingkungan Rp.28,890,000. 

”Kami memberikan pinjaman 
sebanyak Rp 1-3 juta kepada ma-
syarakat sesuai dengan kebutuh-
an. Bunga yang kami berlaku-
kan sebesar 2 persen. Syaratnya 
mere ka menyerahkan BPKB motor 
atau sertifi kat rumah,” kata Setiyo, 
Ketua UPKu Bukit Cokro kepada 
Gema Desa. 

Saat ini pemanfaat di UPKu 

UPKu Bukit Cokro, Ds. Galengdowo,  Kec. Wonosalam, Jombang  

KEMBANGKAN PAKAN 
SAPI PERAH 

Keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) Bukit Cokro, Desa Ga-
lengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, telah mampu membang-
kitkan ekonomi rakyat melalui jasa simpan pinjam. UPKu ini telah menyalurkan jasa 

Rp 120.475.000 juta kepada 132 orang.  
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Bukit Cokro sebanyak 132 orang 
yang terbagi atas 29 kelompok ma-
syarakat (pokmas). Setiap pokmas 
beranggota 5-9 orang. UPKu Bukit 
Cokro membuka unit usaha simpan 
pinjam dan sektor riil produksi pa-
kan ternak sapi perah. 

Jumlah anggota simpan pinjam 
mencapai 85 orang, yang sebagian 
besar memiliki usaha produktif se-
perti perdagangan, pertanian ceng-
keh, perkebunan, peternak sapi 
dan industri kecil. Para peminjam 
UPKu adalah warga Desa Galeng-
dowo yang membutuhkan modal 
untuk pengembangan usaha. 

”UPKu Bukit Cokro merupakan 
lembaga keuangan yang memberi-
kan kemudahan bagi warga dalam 
hal permodalan. Apalagi UPKu me-
nyediakan dana sosial untuk san-
tunan beasiswa dan anggota yang 
sakit,” terangnya. 

Produksi Pakan Ternak 
Sapi Perah

Menurut Setiyo, selain mem-
berikan pinjaman modal kepada 
masyarakat, UPKu Bukit Cokro 
juga terlibat dalam pemberdayaan 
masyarakat semisal pelatihan per-
tanian, pelatihan pakan ternak sapi 
dan pembinaan kepada kelompok 
masyarakat. Pelatihan itu dimak-
sudkan untuk memberdayakan 
masyarakat Galengdowo agar ke-
sejahteraannya makin meningkat. 

Desa Galengdowo adalah 
desa agraris dan mayoritas pen-
duduknya bermata pencahar-
ian sebagai petani kebun, dengan 
kondisi tanah dataran tinggi dan 
berbukit. Tanaman kebun yang di-
tanam di antaranya kopi, cengkeh, 
durian, manggis, rambutan dan 
salak. Kendati lahannya subur, na-
mun kebanyakan laham di Desa 
Galengdowo bukan milik warga se-
tempat, melainkan milik pengusaha 
luar kota semisal Surabaya, Sido-

arjo dan lainnya. 
Kendisi ini sangat mempriha-

tinkan lantaran masyarakat Ga-
lengdowo hanya sebagai buruh 
tani dengan pendapatan minim. 
Penghasilan masyarakat yang ti-
dak menentu itu mengharuskan 
masyarakat mencari alternatif mata 
pencaharian lain di antaranya se-
bagian pekerja pabrik dan TKI, 
dan juga sebagian beternak sapi, 
berdagang di pasar dan membuka 
warung serta usaha kecil lainya. 

”Untuk meningkatkan usaha, 
UPKu bekerjasama dengan ma-
syarakat untuk memproduksi pakan 
ternak sapi perah dengan sistem 
kemitraan yang setiap bulan disa-
lurkan kepada peternak,” katanya.

Bahan dasar pakan itu terdiri 
dari sekam dan pakan. Setiap bu-
lan UPKu Bukit Cokro memproduk-
si 20 ton pakan ternak. Harga 1 ton 
pakan ternak sapi dijual kepada 
petani antara Rp 20 ribu sampai Rp 
50 ribu. Dari hasil pengolahan pak-
an ternak itu UPKu mendapatkan 
keuntungan ekonomi Rp 8.378.000 
selama tiga tahun dengan asepsi 
modal per tahun Rp 11.556.000. 

Selain pembuatan pakan ter-
nak sapi perah, UPKu Bukit Cokro 
juga memproduksi bibit cengkeh 
yang saat ini jumlahnya mencapai 
ratusan bibit. Bibit tersebut dijual 
kepada masyarakat di luar Jom-
bang seperti Mojokerto, Magetan 
dan Malang. Cengkeh hasil mitra 
usaha UPKu mampu meningkat-
kan kesejahteraan petani cengkeh 
dan memberikan keuntungan Rp 
800.000 per tahun. 

UPKu Bukit Coktro pada tahun 
2011 telah membukukan SHU se-
banyak Rp 16,346,800 dan telah 
mengalokasikan dana sosial se-
banyak Rp.817,300 ditambah 
alokasi dana sosial tahun 2010 
yang belum dibagikan Rp 683,000 
sehingga total dana sosial Rp 

1,500,300. UPKu Bukit Cokro telah 
menyalurkan dana sosial berupa 
paket sembako masing-masing 
senilai Rp 35,000 berisi minyak go-
reng 1 liter, mie instan 4 bungkus, 
gula 1 kg, susu 1 kaleng. Semua di-
berikan kepada  42 keluarga yang 
masuk katagori miskin. 

”UPKu Bukit Cokro pada ta-
hun 2012 mendapat penghar-
gaan sebagai UPKu terbaik II dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dengan memperoleh bantan dana 
penguatan modal sebanyak Rp 
23.000.000, sementara SHU per 
tahun membukukan keuntungan 
sebanyak 16.346.800,” kata Setiyo.  

Sementara itu Ketua Forum 
UPKu Kabupaten Jombang, Mu-
hammad Yunus, menegaskan, 
jumlah UPKu di Kabupaten Jom-
bang sebanyak 106 unit. UPKu ini 
bekerjasama dengan pemerintah 
desa dan kelurahan. Tujuannya 
adalah untuk membantu masyara-
kat dalam meningkatkan keuang-
an terutama permodalan. Tahun 
2012 ada 5 UPKu di Kabupaten 
Jombang yang memperoleh peng-
hargaan sebagai UPKu terbaik dan 
sehat, salah satunya UPKu Bukit 
Cokro. 

Menurut Muhammad  Yunus, di 
Kabupaten Jombang kebera da an 
UPKu telah dirasakan manfaatnya 
oleh mayarakat, ini ditandai de-
ngan meningkatnya kesejahtera an 
masyarakat yang masuk katagori 
rumah tangga miskin. Di antara 
manfaat UPKu adalah  mengurangi 
beban hidup,   pemberian ke-
sem  patan usaha dan peningkat-
an pendapatan melalui akses 
modal pada lembaga keuang an 
mikro yang mudah dan cepat, 
terpenuhi nya sarana dan prasa-
rana lingkung an desa, dan proses 
pembelajaran sosial dan dalam pe-
ngambilan keputusan pembangun-
an desa. (ham)
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Menjelang tutup tahun 
2012 ekonomi dunia 
masih ditandai dengan  
pelambatan pertumbuh-

an ekonomi,  krisis global ekonomi di 
Amerika dan Eropa tampaknya be-
lum menunjukkan tanda-tanda akan 
segera berakhir,  disisi lain  dampak 
turunannya telah mulai dirasakan  
oleh negara-negara berkembang.

Krisis ekonomi dan keuangan 
yang terjadi tersebut telah  menye-
babkan keresahan ditengah masya-
rakat,  khususnya pada negara-ne-
gara yang terkena imbas krisis, 
meminjam istilah Prof. Joseph Stiglitz 
peraih nobel ekonomi, terjadi konfl ik 
antara kelompok 1% dengan kelom-
pok 99%, kelompok 1% melambang-
kan populasi yang menguasai seba-
gian besar ekonomi negara, yang di 
Amerika menguasai  93% pendapat-
an nasional, sedangkan kelompok 
99% merupakan mayoritas masyara-
kat penduduk yang merasakan dam-
pak krisis ekonomi.

Bercermin dari dampak krisis 
ekonomi global yang tengah me-
landa Amerika dan Eropa dimaksud, 
setidaknya dapat ditarik pelajaran 
yang sangat berharga bahwa per-
tumbuhan ekonomi yang dirancang 
tidak akan sustainable tanpa diikuti 
dengan strategi untuk menciptakan 
pemerataan, mekanisme pasar 
yang mengandalkan invisible hands 
telah  terbukti gagal  menopang per-
tumbuhan ekonomi dengan  distri-
busi pendapatan yang adil.

Sejatinya pertumbuhan dan pem-
bangunan ekonomi suatu bangsa  
diarahkan untuk menjawab berbagai 
permasalahan pokok yang dihadapi 
bangsa tersebut,   seperti kemiskin-

an, ketenagakerjaan dan pemera-
taan  yang kesemuanya bermuara 
pada upaya meningkatkan kese-
jahteraan rakyatnya.

Indikator secara sederhana dapat 
dicermati dari apakah pertumbuhan 
dan pembangunan ekonomi yang 
terjadi telah  menciptakan pertum-
buhan ekonomi yang sustain dan 
sustainable?, apakah jumlah pe-
ngangguran dan tingkat kemiskinan 
masyarakatnya berkurang?, dan tak 
kalah pentingnya  lagi apakah telah 
terjadi pemerataan atau berkurang-
nya kesenjangan antara yang kaya 
dan yang miskin?. Pertanyaan-
pertanyaan fundamental inilah yang 
perlu dijawab  ketika menetapkan 
strategi pertumbuhan dan pemba-
ngunan nasional suatu bangsa.

Financial Inclusion : 
Strategi pemberantasan 
kemiskinan dan pemer-
ataan pembangunan

Konsep fi nancial inclusion telah 
menjadi trending topic  yang mengisi 
wacana  diskursus inteklektual yang 
menyita perhatian dunia akhir-akhir 
ini,  fi nancial inclusion merupakan 
koreksi terhadap fi nancial exclu-
tion, sebuah kondisi fi nancial yang 
hanya menguntungkan  segelintir 
orang,  dunia saat ini dihuni sekitar 
2,7 miliar orang dewasa yang tidak 
punya akses ke sumber keuangan.

Jika kondisi ini terus terjadi, jum-
lah orang miskin akan tetap tinggi, 
saat ini sekitar 1,7 miliar atau 30% 
penghuni dunia masih hidup dibawah 
garis kemiskinan, hal ini diyakini ada 
hubungannya  dengan akses penda-
naan, tanpa dana yang cukup UMKM 
tidak bisa tumbuh, jika UMKM tidak 

tumbuh, tidak ada penyerapan tena-
ga kerja baru, akses pendanaan se-
makin sulit karena mayoritas UMKM 
tidak memiliki collateral.

Fenomena ini menjadikan betapa 
strategisnya penerapan fi nancial 
inclusion bagi upaya pemberan-
tasan kemiskinan, guna  membuka 
ruang  untuk mewujudkan akses 
masyarakat seluas-luasnya kepada 
layanan jasa keuangan,  mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan mengu-
rangi ketidakmerataan pendapat-
an,  yang sangat penting untuk me-
ngan tisipasi dampak pelambatan 
pertumbuhan ekonomi global dan 
sebagai salah satu strategi dalam 
memberantas kemiskinan.

Melalui penerapan fi nancial 
 inclusion  akan membuka akses 
masyarakat miskin kepada upaya 
peningkatan kegiatan  ekonominya, 
karena adanya  penyediaan jasa 
keuangan seperti tabungan, kredit, 
pembayaran dan asuransi, yang 
akan membawa “unbankable people” 
dalam jaringan lembaga keuangan 
sehingga mereka dapat menikmati 
layanan keuangan seperti kelompok 
“bankable people”. 

Dengan kata lain fi nancial inclu-
sion dapat diringkaskan menjadi 
suatu kegiatan menyeluruh yang 
bertujuan untuk meniadakan segala 
bentuk hambatan baik yang bersifat 
harga maupun non harga terhadap 
akses masyarakat dalam meng-
gunakan dan/atau memanfaatkan 
layanan jasa keuangan (disarikan 
dari berbagai defi nisi Word Bank, 
2008;European Commision 2008; 
McKillop dan Wilson 2007; Sinclair 
2001).

Financial Inclusion: Strategi 
Pemberantasan Kemiskinan
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Financial Inclusion dan 
Posisi Indonesia

Presiden RI pada pertemuan 
puncak G-20  di Los  Cabos, Mek-
siko, 17-19 Juni 2012, menyam-
paikan komitmen Indonesia untuk 
berkontribusi kepada upaya global 
baik dalam penyelamatan perekono-
mian sekaligus menuju pertumbuh-
an global yang kuat, berimbang dan 
berkelanjutan. Bersama Presiden 
Meksiko, Presiden Chile, dan Prin-
cess Maxima dari Belanda, Presiden 
RI telah memprakarsai peluncuran 
apa  yang disebut dengan global 
network bagi fi nancial inclusion. Satu 
ajakan kepada bangsa-bangsa se-
dunia agar bisa bekerja sama lebih 
efektif untuk menyukseskan gerakan 
fi nancial inclusion.

Sebelumnya Putri Maxima dari 
Belanda juga telah mengapresiasi 
Indonesia sebagai salah satu negara 
yang memberikan perhatian tinggi ter-
hadap kredit bagi UMKM dan rakyat 
kecil dalam bentuk kredit usaha se-
bagai salah satu bentuk dari praktek 
keuangan inklusif. Puncak pengakuan 
dunia internasional terhadap prestasi 
bangsa Indonesia mengembangkan 
fi nancial inclusion  ditandai, dengan 
penyampaian  letter of recognition 
oleh Dr. Larry Reed kepada Presiden 
RI dalam acara International Micro Fi-
nance Conference,  tanggal 22 Okto-
ber di Yogyakarta, sebagai apresiasi 
terhadap perjuangan  gigih Indonesia 
mengembangkan kredit mikro dan 
keuangan mikro dalam menanggu-
langi kemiskinan,  pengangguran, 
dan mencegah melebarnya kesen-
jangan.

Pemerintah Indonesia menyadari 
betul akan pentingnya  “proteksi” 
kebijakan kepada kelompok ma-
syarakat miskin,  agar  konfl ik  antara 
kelompok 1% dengan kelompok 
99%,  dapat diminimalisir,  hal ini 
dilakukan melalui berbagai strategi, 
pertumbuhan ekonomi dilakukan 
melalui strategi MP3EI guna  men-
ciptakan percepatan dan perluasan 
pembangunan ekonomi, sedang-
kan percepatan penanggulangan 

kemiskinan dan mengurangi kesen-
jangan,  dilakukan melalui strategi 
MP3KI sebagai  social protection,  
kepada kelompok masyakarakat 
miskin dan percepatan pengentasan 
kemiskinannya.

Implementasi Financial 
Inclusion di Indonesia

KUR merupakan kisah sukses 
implementasi fi nancial inclusion di 
Indonesia  yang mendapatkan dia-
presiasi masyarakat internasional 
dan diadopsi menjadi best practise 
penanggulangan kemiskinan di 
negara-negara berkembang, meng-
ingat sejak  pertama kali diluncurkan 
pada tahun 2007,  total kredit mikro 
yang dialirkan kepada masyarakat, 
utamanya pelaku usaha mikro, ke-
cil, dan menengah, telah mencapai 
Rp 87 triliun atau setara dengan 9,5 
miliar dollar AS.

Pada tahun 2012 ini total realisasi 
dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dipastikan melampaui target tahun 
2012 yang dipatok Rp 30 triliun,  
karena sampai dengan  pertengah-
an Desember 2012  telah menca-
pai Rp31,623 triliun atau tercapai 
105,4%.   Realisasi KUR di Indone-
sia ini  sangat relevan dengan upaya 
pemberantasan kemiskinan dan 
mengurangi kesenjangan ekonomi 
di tengah masyarakat, mengingat 
fi nancial inclusion ini  dapat meng-
gerakkan  lebih dari 7 juta unit usaha 
mikro, kecil, dan menengah, yang 
merupakan mayoritas masyarakat 
kelas bawah, KUR sekaligus bentuk 
nyata inovasi fi nancial inclusion di In-
donesia.

Implementasi KUR yang ber-
peran sentral dalam menggerak-
kan  UMKM  dan mampu mendo-
rong berkembangnya sektor riil 
sebagai tulang punggung mengen-
taskan kemiskinan masyarakat,  
mengingat  nonperforming loan atau 
kredit macetnya juga rendah,  hal ini 
sekaligus menunjukkan begitu be-
sarnya potensi pengembangan eko-
nomi berbasis UMKM dan tingginya 
tingkat ketaatan terhadap pengem-

balian pinjaman.
Namun semua kisah sukses 

tersebut  hendaknya tidak menjadi-
kan kita terlena dan mengendurkan 
semangat  untuk terus mengoptimal-
kan sinergitas dalam meningkat-
kan implementasi  fi nancial inclu-
sion di Indonesia, khususnya di 
tahun 2013,  mengingat masih 
terdapat banyak tantangan  yang 
 membutuhkan optimalisasi koor-
dinasi guna membangun sinergi-
tas dalam mengatasinya, seperti  
bagaimana meningkatkan nilai eko-
nomi dari UMKM,  mengingat ren-
dahnya nilai ekonomis usaha dari 
productive poor,  local knowlegde 
bank yang kurang kondusif  terkait 
pinjaman kepada masyarakat miskin 
dan sebaran lokasi perbankan yang  
belum memadai dibanding dengan 
luasan geografi s Indonesia, khusus-
nya pada wilayah-wilayah  terpencil 
yang merupakan kantong-kantong 
kemiskinan.

Disamping itu, diperlukan adanya 
upaya  ekstra guna menghilangkan 
beberapa hambatan utama yang 
berpotensi menghambat  terhadap 
upaya peningkatan akses keuangan 
kepada kelompok miskin, utamanya 
dalam  memberikan  edukasi, eligi-
bilitas dan meningkatkan awareness 
intermediasi perbankan terhadap 
masyakarat miskin yang produk-
tif,  memudahkan akses/channel 
dari masyarakat miskin produktif ke-
pada lembaga perbankan, sehingga 
dapat mendorong  keikutsertaan 
seluruh lapisan masyarakat  dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan pemberantasan kemiskinan ser-
ta  mengurangi tingkat kesenjangan 
yang ada.  Dengan semangat ke-
bersamaan  dan kerja keras semua 
pemangku kepentingan,  kita yakin  
sebaran fi nancial inclusion   pada ta-
hun 2013 akan semakin meningkat 
dan berkonstribusi positip terhadap 
upaya pemberantasan kemiskinan 
dan mengurangi kesenjangan di In-
donesia.

*) Asisten SKP Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan.
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Lembaga Penelitian, Pendi-
dikan dan Pengembangan 
Masyarakat (LP3M) Al-
gheins adalah suatu lem-

baga swadaya masyarakat yang 
dibentuk dan dibangun atas dasar 
upaya dalam pengembangan po-
tensi sumber daya manusia berba-
sis pemberdayaan masyarakat di 
Kabupaten Ponorogo, khususnya 

kaum perempuan. 
Pendidikan yang diselengga-

rakan oleh lembaga ini bukanlah 
pendidikan formal seperti yang 
kita bayangkan, yaitu masuk se-
tiap hari serta memakai seragam 
sekolah, melainkan pendidikan in-
formal. Pendidikan yang ini lebih 
mirip semacam kursus-kursus 
keterampilan dan atau bimbingan 

kerja, bahkan sampai dengan ma-
salah bertani dan berkebun. Ini 
sesuai dengan visi Algheins,  yaitu 
terwujudnya masyarakat sejahtera, 
dinamis, kritis dengan tegaknya su-
premasi hukum (demokratis, adil, 
transparansi, akuntabilitas dan 
partisipatif) serta terbangunnya 
basis masyarakat yang mandiri, 
berdaulat  dan bertanggung jawab. 

Algheins didirikan pada 25 Ma-
ret 1989, “Anggota awal sebanyak 
8 orang yang dapat juga dikatakan 
sebagai perintis serta penggagas 
LP3M Algheins, karena saya ter-
masuk generasi ke IV,” kata Indri 
Mastuti, Direktur LP3M Algheins, 
saat ditemui Gema Desa di kan-

Tahun 2012 LP3M Algheins terpilih sebagai nominator 
lembaga non pemerintah Pro Poor Award, bersama 

BMT-MMU Sidogiri, Kabupaten Pasuruan. Akhirnya tim 
juri memutuskan memilih BMT-MMU Sidogiri sebagai 

pemenangnya. Seperti apakah LP3M Algheins? Berikut 
liputannya.

LP3M Algheins, Ponorogo

EMANSIPASI WANITA 
KHAS PONOROGO
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tornya, Jl. Ir. Juanda 132A Tonatan, 
Ponorogo. 

Latar belakang didirikannya 
LP3M Algheins adalah dengan 
melihat kondisi masyarakat Kab. 
Ponorogo yang semakin lama ti-
dak tambah sejahtera, bahkan se-
makin terpuruk karena tidak bisa 
selaras dengan perkembangan ja-
man. Lembaga ini hadir menjawab 
semua tantangan jaman yang se-
makin kompleks, agar masyarakat 
bisa lebih survive dalam menjalani 
kehidupan sehari-sehari. LP3M Al-
gheins dengan segala kemampuan 
yang ada, baik sarana, prasarana, 
dan SDM yang selalu siap setiap 
saat, memberikan pelatihan dan 
pendidikan dasar guna pember-
dayaan masyarakat.  

Pelatihan dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh lembaga 

yang bermototo “Ayo Sinau Ben 
Pinter” ini sangatlah mengena dan 
sesuai dengan kebutuhan serta 
kondisi yang terjadi di Ponorogo. 
“Kita sering membaca dan mung-
kin mendengar kisah atau berita-
berita yang pernah dimuat be-
berapa surat kabar, bahwa angka 
human traffi cking di Ponorogo 
sangat tinggi, yakni 80 %. Itu tidak 
terlepas dari imbasnya perkem-
bangan jaman di bidang teknologi 

informasi khususnya 
internet,” kata Indri. 

Dikatakan oleh In-
dri, para pelaku human 
traffi cking meman-
faatkan jejaring sosial 
bernama facebook, 
twiter, serta akun-akun 
yang lain, dengan tipu 
daya serta bujuk ra-
yunya, berhasil mem-
perdaya para ABG 
yang notabene baru 
mengenal teknologi. 
Mereka dapat dengan 
mudahnya ‘ditelan 
mentah-mentah’ oleh 
orang-orang yang me-
manfaatkan  kepolosan 
serta kekaguman 
mere ka (para ABG), 

dengan penuh rasa ingin tahu 
yang lebih, terhadap teknologi ini 
(internet). 

Maka berangkat dari kenyataan 
ini, kehadiran LP3M Algheins sa-
ngat didambakan serta dibutuhkan 
masyarakat Ponorogo. Dengan 
mengadakan pelatihan komputer 
kepada orang tua dalam hal ini 
ibu-ibu yang dikhususkan pada 
internet, diharapkan para orang 
tua melek informasi dan teknologi 

yang ditawarkan internet. Dengan 
demikian para ibu bisa memantau 
perkembangan dan aktivitas anak-
anaknya sehingga bisa memini-
malisir terjadinya kasus human 
traffi cking. “Program pengenalan 
internet ini dilakukan 10 kali per-
temuan. Dan untuk lebih meman-
tapkannya, diadakan perlombaan 
internet. Bahkan ibu-ibu sekarang 
sudah pada punya akun facebook 
sendiri,” tambah Indri yang alumni 
Fakultas Pertanian Universitas 
Muhammadiyah Malang ini.

Lembaga ini murni ingin 
mencerdaskan masyarakat Pono-
rogo pada umumnya, serta kaum 
perempuan pada khususnya. Dalam 
segala ke giatannya kaum perem-
puan memang sengaja dipilih oleh 
LP3M Algheins untuk dilibatkan 
secara langsung karena melawan 
stereotip yang ada, bahwa kaum 
perempuan hanya sebagai konco 
wingking (Jawa, teman di dapur) 
saja. LP3M Algheins tidak semata-
mata ingin kesetaraan gender saja 

diselenggarakan oleh lemmbaga 
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seperti yang banyak terjadi di daerah 
lainnya, yang mana kaum perem-
puan bisa melakukan sesuatu yang 
biasa dikerjakan kaum pria. Lebih 
daripada itu, perempuan dituntut 
untuk memiliki peranan, tanpa ber-
maksud menggantikan peran pria 
pada umumnya, akan tetapi kecen-
derungan untuk aktif di segala lini se-
hingga pada akhirnya atribut ‘konco 
wingking’ berubah menjadi ‘konco 
samping’. 

Di bidang jurnalistik, kaum 
perempuan Ponorogo memiliki 
wadah tersendiri yaitu sebuah ma-
jalah yang terbit satu kali dalam 
setahun, dengan nama Konco 
Wingking. Melalui majalah ini ibu-
ibu bisa mencurahkan isi hatinya, 
uneg- uneg, maupun menulis berita 
seputar kegiatan desa maupun ke-
giatan-kegiatan yang sudah mere-
ka lakukan. Dalam pendistribusian-
nya majalah ini, sampai di 12 desa. 

Di sisi lain, dari 12 desa ini ada 
sebuah lembaga keuangan desa 
berupa koperasi primer di mana 
satu desa terdiri dari 10 kelompok 
yang tersebar di lima kecamatan. 
Koperasi primer ini untuk mem-
perkuat permodalan usaha. Dalam 
memperkuat kelembagaan yang ada 
di Ponorogo, LP3M Algheins beker-
jasama dengan elemen perguruan 
tinggi dari Unmer Ponorogo guna 
asistensi serta pendampingan.

Juga ada program lagi dari 
LP3M Algheins yang tidak kalah 
serunya dengan program-program 
yang lain, yaitu Keaksaraan Usaha 
Mandiri. Program ini mengadopsi 
sistem CBSA (Cara Belajar Siswa 
Aktif), semacam pengenalan istilah 
dalam bidang ekonomi, terutama 
di bidang administrasi supaya ibu-
ibu melek administrasi. “Ibu-ibu 
akan diajarkan bagaimana meng-
hitung neraca secara sederhana, 
jangan sampai usaha-usaha yang 
sudah dijalankan secara terencana 
akan mengalami kerugian gara-

gara minimnya analisis disebabkan 
karena kurang menguasainya isti-
lah dalam administrasi,” kata wani-
ta kelahiran Ponorogo 20 Agustus 
1972 ini.  

Untuk kegiatan lain yang sudah 
dilakukan LP3M Algheins di anta-
ranya emergency banjir, yaitu suatu 
kegiatan dalam rangka membantu 
meringankan korban banjir di Kab. 
Ponorogo, gaduhan kambing, kegi-
atan memberikan stimulan modal 
untuk usaha produktif ternak kam-
bing, santunan sosial anak sekolah 
yaitu dengan membantu biaya pen-
didikan untuk masuk sekolah SMK, 
PIDRA (Participatory Integrated 
Development in Rainfed Areas), 
yakni kegiatan untuk meningkat-
kan kesejahteraan massyarakat di 
lahan kering, pemberdayaan ma-
syarakat dalam proyek pembangu-
nan dan rehabilitasi sarana prasa-
rana air bersih perdesaan, dan 
kegiatan untuk meningkatkan par-
tisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan pipanisasi.

Ada pula pendidikan keluarga 
berwawasan gender, yaitu melaku-
kan penyadaran pendidikan  ke luarga 
yang berwawasan gender dan me-

ningkatkan pendapatan keluarga 
melalui pemanaatan pekarangan, 
pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan bertujuan untuk me-
ningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk mengelola limbah keluarga 
dan meningkatkan ketersediaan 
sayuran organik untuk keluarga, 
pendidikan kecakapan hidup perem-
puan, pemanfaatan potensi lokal 
yang belum tertangani menjadi ko-
moditas unggul, pendidikan keak-
saraan dasar untuk meningkatkan 
keberaksaraan dan kesejahteraan 
masyarakat, kewirausahaan perem-
puan melalui inisiasi inkubator bisnis, 
memanfaatkan potensi lokal menjadi 
komoditas unggulan melalui inku-
bator bisnis sebagai pusat kegiatan 
produktif, pendidikan multikeak-
saraan berbasis informasi teknologi, 
untuk meningkatkan kemampuan 
orangtua terhadap  perkembangan in-
formasi teknologi, serta pendamping-
an kegiatan penetapan lingkungan 
permukiman penduduk perdesaan-
yang bertujuan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, moni-
toring serta evaluasi dalam kegiatan 
pemberda yaan masyarakat.(yud)    

Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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Hijrah dari kampung halamannya di Malang, 
sempat menjadi dilema buat keluarga Al-
fi yah. Berbekal uang Rp. 25 juta, ibu dua 
anak itu, memulai hidup barunya di Desa 

Prejekan, Bondowoso, dengan merintis usaha keru-
puk. Sayangnya, usaha olahan makanan yang sudah 
turun-temurun dijalani keluarga besarnya di Malang, 
justru merugikan Ibu Alfi yah. “Saya baru merintis bikin 
kerupuk jadi belum punya langganan jadi rugi,” ke-
nang perempuan berusia 45 tahun itu. 

Meskipun sempat berencana pulang kampung, 
beruntung keinginan itu segara digagalkan Alfi yah. 
Dengan penuh keuletan tak terasa 8 tahun sudah ibu 
dua anak itu menjalankan bisnis kerupuk merk Idola, 
yang meraup untung Rp. 10 juta tiap minggunya. 

Kini, Alfi yah pun mengembangkan usahanya de ngan 
memproduksi kembang gula, yang ia pasarkan hingga 
ke Pulau Dewata, Bali. “Saya dikasih lihat kembang gula 
dari hajatan pengantin. Saya ditanya bisa  nggak buat 
kembang gula bahannya dari kelapa, gula dan pewarna 
makanan. Ya, saya jawab bisa. Sejak itu saya langsung 
memproduksi kembang gula yang dipa kai buat sembah-
yangan di Bali,” jelas Alfi yah sembari menunjukkan proses 
produksi pembuatan kembang gula.

Omset Rp 100 Juta per Bulan
Hanya dengan memasak campuran parutan ke-

pala, gula dan pewarna makanan, siapa sangka jika 
Alfi yah bisa meraup untung hingga 100 juta per bu-
lan. Dalam satu hari, produksi kembang gula meng-
habiskan 200 butir kelapa, gula setengah kwintal dan 
pewarna makanan. Bila cuaca cerah, Alfi yah yang 
dibantu 7 orang karyawannya sanggup memproduksi 

500 kembang gula. Butuh waktu 3 hari untuk proses 
penjemuran kembang gula yang dipasarkan ke Bali 
untuk kebutuhan sembahyangan. “Pro ses dijemur 
selama 3 hari harus betul-betul kering, jadi kembang 
gula awet selama 2 bulan,” ujar Alfi yah.

Meraup banyak untung, tak lantas membuat Alfi yah 
lupa dengan sesama. Terbukti, ia bersama suami dan 
kedua putra-putrinya, melibatkan para tetangga untuk 
produksi kerupuk dan kembang gula Idola. “Ada 14 
orang yang kerja sama saya. Senang bisa mengajak 
tetangga yang nganggur untuk kerja karena perminta-
an terus meningkat. Sekarang saya dan suami juga 
berencana buka cabang, masih cari tempat baru yang 
tetangganya bisa diajak bekerja,” urai Alfi yah.

Sayangnya, ditengah meningkatnya permintaan 
kembang gula dan kerupuk Idola, Alfi yah masih beker-
ja secara manual. Contohnya saja dalam urusan men-
gupas batok kelapa hingga menjadi parutan kelapa 
dikerjakan secara manual, sehingga hasil yang di-
dapat kurang maksimal. “Sekarang masih punya satu 
mesin parutan kelapa, satu jam bisa memarut kelapa 
hingga 25 butir. Ke depannya saya butuh bantuan un-
tuk mendapatkan alat parutan kelapa dan mengupas 
batok kelapa, jadi lebih cepat kerjanya mengingat ba-
nyak pesanan,” ujar Alfi yah. (adam, yas)

Alfi yah, Produsen Kembang Gula Idola

Kembang Gula dan Kerupuk 
Tembus Pasar Bali

Cuaca panas memberi keuntungan 
tersendiri buat keluarga Ibu Alfi yah. Pe-

milik usaha rumahan yang memproduksi 
kembang gula dan kerupuk merk Idola 
itu, mengandalkan proses produksinya 
pada sinar matahari, hingga sukses me-
raup untung Rp. 100 juta tiap bulannya.



Kebutuhan energi masyarakat kian meningkat 
seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi. Semakin menipisnya 
persediaan minyak dunia mendorong berbagai 

lembaga mengembangkan energy alternatif. Berbagai 
macam jenis energy alternatif yang dikembangkan mulai 
dari bio-fuel (biodiesel, bioethanol, biogas dll), energi ber-
basis angin, panas bumi, tenaga surya dll. 

Namun biaya yang harus dikeluarkan untuk peng-
gunaan alternatif energi tersebut juga lumayan besar. 
Sebut saja solar cell (panel surya), untuk ukuran ke-
cil saja yang digunakan untuk memanaskan air untuk 
mandi harganya bisa mencapai Rp 2 juta s/d Rp 5 juta. 
Biodiesel dan bioethanol juga relatif sangat mahal, 
harga dari bahan bakar pengganti solar dan bensin ini 
mencapai  Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per liternya, 
harga yang cukup jauh dari harga solar dan bensin 
bersubsidi yang hanya Rp 4.500. Inilah salah satu 
sebab industri biodiesel dan bioethanol tidak dapat 
berkembang di Indonesia.

Saat ini akan dipaparkan teknologi tepat guna dari 
barang bekas, yaitu kompor payung tenaga surya. 
Taukah Anda bawa payung bekas yang Anda punya di 
rumah dapat digunakan sebagai refl ektor radiasi ma-

tahari untuk digunakan sebagai kompor tenaga surya? 
Berikut ini akan dijelaskan secara detail prinsip ker-

ja dan cara pembuatannya.
Prinsip kerja & Dasar Teori Kompor Payung Tenaga 

Surya
Model perpindahan energi panas dari panas ma-

tahari ke kompor listrik

U(T − T0). Diasumsikan bahwa suhu bahan yang 
akan dipanaskan (dalam hal ini mengambil contoh air) 

adalah sama dengan suhu lingkungan. Maka turunan 
persamaan matematika untuk pemanasan, setelah di-
integralkan dari waktu awal pemanasan (t0) ke waktu 
pemanasan tp (waktu yang dibutuhkan untuk menca-
pai suhu Tp) adalah sebagai berikut :

Rumus waktu yang dibutuhkan untuk memasak 
pada kompor surya, di mana Cp adalah panas spesifi k 
bahan yang dipanaskan (dalam hal ini air), λ adalah 
parameter tidak berdimensi, Rasio panas yang hilang 
pada temperature Tp ketika dibagi oleh energy surya 
Qs, adalah mengikuti persamaan sebagai berikut :

Rasio panas yang hilang pada kompor energi surya. 
Untuk meminimalisasi panas yang hilang (agar panas 
yang hilang mendekati nol), (U=0), maka nilai  harus-
lah -1 sehingga waktu pemanasan untuk mencapai 
suhu tertentu (Tp) sama dengan persamaan sebagai 
berikut :

KOMPOR ENERGI SURYA 
DARI PAYUNG BEKAS

Kompor tenaga surya dari payung bekas

Teknologi Tepat GunaTeknologi Tepat Guna
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Persamaan akhir waktu pemasakan pada kompor 
energi surya sehingga untuk mengefektifkan kompor 
energy surya (meminimumkan waktu pemasakan) dari 
persamaan diatas, dapat dilakukan empat cara yaitu :

 Meningkatkan inpun energy surya (Qs) dengan  
mengoperasikan kompor energy surya pada saat 
terjadi panas terik matahari (menjelang tengah 
hari) atau menggunakan refl ector untuk mening-
katkan konsentrasi panas.
 Mengungi bobot bahan yang akan dimasak (dalam 

hal ini air)
 Meningkatkan suhu awal bahan yang akan dima-

sak (dengan menghangatkan terkebih dahulu)
 Menurunkan koefi sien panas yang hilang (U) 

atau mengurangi rasio panas yang hilang (λ) bisa 
menggunakan isolator panas pada panic tempat 
memasak, memberikan perhatian lebih untuk pa-
nas radiasi panas pada peralatan, dan memilih 
tempat memasak yang anginya tidak kencang.

Bahan-Bahan yang 
Dibu tuhkan  dan Cara 
Membuat Kompor Pa-
yung Tenaga Surya

Bahan yang dibutuhkan 
dalam pembuatan kom-
por payung tenaga surya 
adalah sebagai berikut :
1. Payung bekas dengan 

diameter 120-150 cm, 
pilihlah payung dengan 
diameter yang lumayan 
besar dengan warna 
bagian dalam payung 
yang dapat menerus-
kan sinar matahari 
(warna perak).

2. Jika Anda tidak mempu-
nyai wayung dengan 
warna perak, maka 
dapa digunakan alu-
minium foil yang ditem-
pelkan pada bagian be-

lakang payung
3. Penahan bahan yang dimasak, dapat berupa kayu 

atau pipa besi
4. Tali, gunting, doble tip, dan lem secukupnya

Cara Membuat Kompor Payung Tenaga Surya
1. Susunlah payung dengan refl ector menyerupai pa-

rabola, jika Anda tidak mempunyai payung dengan 
warna silver, Anda dapat menggunakan payung 
biasa dengan melapisi aluminium foil pada bagian 
dalam payung. Guntinglah aluminium foil dan tem-
pelkan ke bagian dalam payung sehingga keselu-
ruhan bagian dalam payung dapat tertutupi oleh 
aluminium foil.

2. Hadapkan payung yang telah dilengkapi refl ector ke 
arah sinar matahari, kemudian susunlah penopang 
bahan yang akan dimasak (dalam hal ini air) se-
hingga panci yang akan digunakan tepat berada 
pada titik fokus parabola (Anda dapat mengetaui 
fokus parabola dengan merasakan panas di depan 
payung, pilihlah titik terpanas untuk menempatkan 
panci

3. Ikatlah penyangga dengan kuat, tunggulah bebera-
pa saat hingga air dalam panci naik suhunya.

4. Lakukan hal ini pada lokasi yang tidak berhembus 
angina kencang

5. Demikian, selamat mencoba

Kompor payung tenaga surya
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PPerlu diingat bahwa be-
lut akan cepat besar jika 
medianya cocok, se-
hingga dalam budidaya 

belut dalam Bak  media harus 
menjadi perhatian yang utama. 
Media yang baik untuk  beternak 
belut di bak adalah lumpur  kering, 
kompos, jerami padi, pupuk 
TSP, dan mikroorganisme stater.
Peletakkannya diatur: bagian dasar 
kolam dilapisi jerami setebal 50 cm. 
Di atas jerami disiramkan 1 liter mik-
roorganisma stater.

Berikutnya kompos setinggi 5 
cm. Media teratas adalah lumpur 
kering setinggi 25 cm yang sudah di-
campur pupuk TSP sebanyak 5 kg.
Karena belut tetap memerlukan air 
maka dalam beternak belut dalam 
bak ini sebagai habitat hidupnya, 
kolam diberi air sampai ketinggian 15 
cm dari media teratas. Jangan lupa 
tanami eceng gondok sebagai tem-
pat bersembunyi belut. Enceng gon-
dok harus menutupi ¾ besar kolam.

Bibit belut yang ingin diter-
nakkan tersebut tidak serta-merta 
dimasukkan. Media dalam kolam 
perlu didiamkan selama 2 minggu 
agar terjadi fermentasi. Media yang 
sudah terfermentasi akan menye-
diakan sumber pakan tambahan 
untuk ternak belut nantinya secara 
alami seperti jentik nyamuk, zoo-
plankton, cacing, dan jasad-jasad 
renik. Setelah itu baru bibit belut 
yang akan diternakkan dimasukkan.
Sifat kanibalisme dalam beternak 
belut di bak yang dimiliki Monopte-
rus albus itu tidak terjadi selama 
pembesaran. Asal, pakan dalam bu-
didaya belut tersebut tersedia dalam 

jumlah cukup. Saat masih anakan 
belut tidak akan saling mengganggu. 
Sifat kanibal muncul saat belut beru-
mur 10 bulan, ujarnya. Sebab itu ti-
dak perlu khawatir memasukkan bib-
it dalam jumlah besar hingga ribuan 
ekor. Dalam 1 bak berukuran 5 m x 
5 m x 1 m, saya dapat memasukkan 
hingga 8.400 bibit. 

Pakan yang diberikan agar budi-
daya belut haruslah segar dan hidup, 
seperti ikan cetol, ikan impun, bibit 
ikan mas, cacing tanah, belatung, 
dan bekicot. Pakan diberikan mini-
mal sehari sekali di atas pukul 17.00. 
Untuk menambah nafsu makan 
dapat diberi temulawak Curcuma 
xanthorhiza. Sekitar 200 g temula-
wak ditumbuk lalu direbus dengan 1 
liter air. Setelah dingin, air rebusan 
dituang ke bak pembesaran. Pilih 
tempat yang biasanya belut bersem-
bunyi.

Pelet ikan dapat diberikan seba-
gai pakan selingan untuk memacu 
pertumbuhan belut yang dibudida-
yakan. Pemberiannya ditaburkan ke 
seluruh area bak secara merata. Tak 
sampai beberapa menit biasa nya 
anakan belut segera menyantap-
nya. Pelet diberikan maksimal 3 kali 

seminggu. Dosisnya 5% dari bo-
bot bibit yang ditebar. Jika bibit yang 
ditebar 40 kg, pelet yang diberikan 
sekitar 2 kg.

Hama utama dalam budidaya 
belut di bak adalah kehadiran hama 
seperti burung belibis, bebek, dan 
berang-berang perlu diwaspadai. 
Mereka biasanya spontan masuk jika 
kondisi Bak dibiarkan tak terawat. 
Kehadiran mereka sedikit-banyak tu-
rut mendongkrak naiknya pH karena 
kotoran yang dibuangnya. Hama 
bisa dihilangkan dengan membuat 
kondisi Bak rapi dan pengontrolan 
rutin sehari sekali.

Perlu diingat selain pakan, yang 
perlu diperhatikan dalam budidaya 
belut di Bak adalah kualitas air. 
Bibit belut menyukai pH 5-7. Se-
lama pembesaran, perubahan air 
menjadi basa sering terjadi di kolam 
Bak. Air basa akan tampak merah 
kecokelatan. Penyebabnya antara 
lain tingginya kadar amonia seiring 
bertumpuknya sisa-sisa pakan dan 
dekomposisi hasil metabolisme. Be-
lut yang hidup dalam kondisi itu akan 
cepat mati. Untuk mengatasinya, pH 
air perlu rutin diukur. Jika terjadi pe-
rubahan, segera beri penetralisir.

Suhu air optimal untuk beternak 
belut perlu dijaga agar tetap pada 
kisaran 26-28oC. Peternak di dae-
rah panas bersuhu 29-32oC, sep-
erti Jakarta, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi, perlu hujan buatan untuk 
mendapatkan suhu yang ideal. Ha-
nya dalam tempo 4 bulan sudah siap 
panen.

BETERNAK BETERNAK 
BELUT DI BAKBELUT DI BAK

BudidayaBudidaya
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Di dunia kerja, para perempuan 
yang pemalu cenderung memi-
liki jenjang karier yang lebih lam-
bat dibandingkan dengan rekan 

kerjanya yang tidak pemalu. Padahal, be-
lum tentu si pemalu ini kurang berprestasi 
dibandingkan rekan lainnya. Hanya saja, 
perempuan yang pemalu sering terjebak 
dalam rasa minder yang berakibat pada 
kesulitan mendapatkan promosi kerja.
Untuk mengatasi hal ini, penulis buku Self-
Promotion for Introvert, Nancy Ancowitz, 
memberikan beberapa saran untuk men-
gatasi sifat pemalu, sehingga Anda pun 
memperoleh peluang yang sama untuk di-
promosikan.
1. Perbesar suara Anda

Salah satu hal yang bisa dikenali 
dari seorang pemalu adalah volume su-
ara yang kecil dan meragukan. “Anda 
tidak bisa menjual diri Anda jika suara 
Anda sangat kecil, tak terdengar, dan 
ragu-ragu,” beber Nancy. Untuk berla-
tih berbicara lebih keras, gunakan tape 
recorder untuk mengukur volume su-
ara Anda. Latihlah terus sampai nada 
suara Anda menjadi lebih besar dan meyakinkan. 

2. Berikan penjelasan dengan data
“Orang yang introver punya sifat yang tidak 

suka membual dengan target. Namun, jika atasan 
tak melihat Anda menonjol, berarti karier Anda ta-
mat,” jelasnya. Tetapi tak perlu menjadi orang 
yang “menjilat” dengan memasang target yang 
terlalu tinggi hanya untuk menyenangkan hati 
atasan. Untuk mengingatkan si bos tentang presta-
si Anda, uraikan pencapaian Anda melalui data. 

3. Tak ragu meminta bantuan
Jika merasa tak mengerti akan sesuatu, jangan 

sungkan meminta bantuan pada atasan. Ungkapkan 
dalam nada yang tegas untuk mendapatkan bim-
bingannya, misalnya membantu menyusun proposal 

kerja yang lebih baik. Pendekatan ini juga berfungsi 
untuk menekankan bahwa atasan juga bertanggung-
jawab membantu Anda untuk sukses. Nancy me-
ngungkapkan bahwa cara ini akan membuat Anda ter-
lihat bijaksana, dan bisa bekerjasama dengan atasan.

4. Kenakan aksesori
Lho, apa hubungannya aksesori dan kesuksesan 

berkarier? Nancy mengungkapkan bahwa penampi-
lan Anda akan banyak berbicara bahkan sebelum 
Anda mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini sangat 
dibutuhkan untuk bersikap lebih profesional. Sisih-
kan koleksi busana Anda yang menggunakan warna-
warna aman, seperti putih, krem, atau abu-abu. Pakai 
busana dengan warna yang lebih cerah atau menon-
jol, seperti kuning, fuchsia, atau tosca. Tambahkan be-
berapa aksesori batu-batuan, ikat pinggang, atau tas 
dan sepatu dengan warna yang ngejreng.

SUKSES DALAM 
KARIR WALAU PEMALU

Tips KarierTips Karier
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Jantung merupakan organ vital yang dimiliki 
manusia. Ketika jantung sudah berhenti berde-
tak, bisa dipastikan nyawa kita sudah terpisah 
dari raga kita. Bagi sebagian besar manusia 

tentu menginginkan jantungnya selalu sehat, dengan 
melakukan berbagai usaha untuk menyehatkan jan-
tung. Menjaga jantung agar tetap sehat merupakan 
kewajiban setiap individu. Lalu bagaimana menjaga 
jantung agar tetap sehat? Berikut tips menjaga jantung 
agar tetap sehat:

1. Bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, 
maka mulai sekarang berhentilah dari kebiasaan yang 
tidak menyehatkan tersebut. Perlu Anda ketahui, pero-
kok memiliki peluang sangat besar mengalami sera-
ngan jantung dibandingkan mereka yang tidak memi-
liki kebiasaan merokok sama sekali.

2. Usahakan mengurangi konsumsi garam yang 
berlebihan, karena garam bisa mengakibatkan tekan-
an darah tinggi, sehingga mampu meningkatkan se-
rangan jantung koroner.

3. Rajin dan tingkatkan intensitas berolahraga tera-
tur setiap pagi. Dalam hal ini bisa dengan berjalan atau 
berlari santai selama setengah jam atau lebih.

4. Berbagai masalah yang memusingkan pikiran 
Anda bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung 
Anda. Usahakan meluangkan waktu menonton acara 
TV yang berisi komedi agar Anda bisa tertawa lepas 
dan menenangkan pikiran Anda.

5. Anda juga bisa menyempatkan diri untuk berlibur 
atau bertamasya ke suatu tempat yang menyenang-
kan, sehingga bisa menyegarkan pikiran Anda yang 
juga berdampak sangat baik pada kesehatan jantung 
Anda. 

6. Anda sebaiknya mengurangi atau bahkan tidak 
minum-minuman yang mengandung alkohol. Ini di-
karenakan minuman beralkohol mampu merusak otot 
jantung Anda.

7. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang 
banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuh-
kan jantung Anda seperti bayam, buah alpukat serta 
kacang-kacangan serta kurangi makanan yang memi-
liki kadar kolesterol yang sangat tinggi.

Semoga tips di atas berguna dan bermanfaat bagii 
Anda.  

Menjaga 
Jantung 
Agar Tetap 
Sehat

Tip KesehatanTip Kesehatan
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Desa 
Kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang ber-
wenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, ber-
dasarkan asal-usul dan adat-istiadat se-
tempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

Kelurahan
Wilayah kerja lurah sebagai perang-

kat daerah kabupaten/kota dalam wilayah 
kerja kecamatan.

Pembangunan desa dan
kelurahan

Seluruh kegiatanpembangunan yang 
berlangsung di desa dan kelurahan yang 
dilaksanakan secara terpadu dengan 
mengembangkan swadaya gotong ro-
yong masyarakat.

Pelaksanaan penilaian 
gotong royong terbaik 

Mengukur keberadaan gotong royong 
sebagai nilai-nilai di masyarakat atau ke-
beradaan gotong royong sebagai modal 
sosial dan upaya-upaya yang dilakukan 
oleh komponen bangsa untuk melestari-
kan gotong royong. 

Verifikasi
Pemeriksaan tentang kebenaran lapo-

ran, pernyataan, perhitungan uang, dsb.

Cash Flow
Biasa disebut aliran kas, merupakan 

sejumlah uang kas yang keluar dan yang 
masuk sebagai akibat dari aktivitas peru-
sahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang 
terdiri dari aliran masuk dalam perusa-
haan dan aliran kas keluar perusahaan, 
serta beberapa saldonya setiap periode.

Depresiasi
Atau penyusutan adalah alokasi jum-

lah suatu aktiva yang dapat disusutkan 
sepanjang masa manfaat yang diestima-
si. Penyusutan untuk periode akuntansi 
dibebankan ke pendapatan, baik secara 
langsung maupun tidak.

Indonesia No 4 Negara 
Terindah di Dunia 

Indonesia semakin terso-
hor sebagai negara yang 
indah. Berdasarkan sur-

vei pengguna Twitter dan 
Pinterest, negeri tercinta 
ini menempati posisi ke-4 
negara terindah di dunia.
Survei ini dilakukan oleh 
First Choice, sebuah situs 
perusahaan travel asal Bri-
tania Raya. Dalam situs res-
mi surveinya, First Choice 
meminta para traveler untuk 
berpartisipasi dalam dua 
jejaring sosial yakni Twitter 
dan Pinterest. Partisipan 
harus mencantumkan foto 
pada dahsboard (pin) di Pin-
terest. Sementara di Twitter, 
mereka mendeskripsikan 
negara destinasi wisata.
Hasilnya, Latvia yang bera-
da di Eropa bagian Provinsi 
Baltik menempati posisi 
pertama dengan 36 persen 
suara. Dilanjutkan oleh Mek-
siko, Turki, lalu Indonesia 
(169 total suara).

Britania Raya sendiri 
menempati posisi kelima. 
Selanjutnya, ada lebih dari 
100 negara lain hingga posi-
si terakhir ditempati oleh Su-
dan. Survei ini baru saja be-
rakhir pada 1 Mei 2012 lalu.
Bayangkan saja, Indonesia 

berada di posisi lebih tinggi 
daripada negara-negara 
yang terkenal indah seperti 
Italia, Selandia Baru, Kana-
da, Kroasia, bahkan Swiss 
dan Prancis! Survei ini ber-
hasil membuktikan pada 
dunia bahwa Indonesia 
adalah negeri yang sangat 
kaya, serta jadi destinasi fa-
vorit para turis dari berbagai 
negara. Berikut posisi 20 
besar negara terindah di du-
nia versi situs First Choice:

1.Latvia
2. Meksiko
3. Turki
4. Indonesia
5. Britania Raya
6. Italia
7. Selandia Baru
8. Brazil
9. India
10. Kanada
11. Irlandia
12. Amerika Serikat
13. Kroasia
14. Swiss
15. Australia
16. Kolombia
17. Yunani
18. Peru
19. Portugal
20. Prancis
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Kunjungan dan pembinaan 
oleh istri Sekdaprov Jawa 
Timur, Dr Rasiyo, ini juga 
istimewa bagi anggota 

DWP Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. Betapa tidak istimewa, ta-
hun 2013 DWP Bapemas Provinsi 
Jawa Timur masuk enam besar 
DWP di lingkungan IPP di Jawa 
Timur yang laporan pelaksanaan 
program kerjanya dinilai baik oleh 
DWP Provinsi Jawa Timur. 

Adapun penilaian laporan 
pelaksanaan program terbaik baru 
tahun ini dilaksanakan. Sebelum-
nya tidak ada. Rencananya setiap 
tahun akan diadakan penilaian se-
rupa di lingkungan IPP atau DWP 
di SKPD. Di Jawa Timur terdapat 
63 SKPD, di mana nantinya setiap 
tahun akan dipilih enam unit DWP-
nya dengan laporan pelaksanaan 
program kerja terbaik.

Siang itu, setelah diterima Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Drs Zarkasi, M.Si, beserta istri, Ny. 
Purmiasih dan rombongan melihat-
lihat produk kreatif hasil kegiatan 
anggota DWP Bapemas Provinsi 
Jawa Timur. Setelah itu di ruang 
Amerta Ny. Pumiasih, didampingi 
Ny. Kartini Zarkasi, memberikan 
pengarahan dan pembinaan kepa-
da anggota DWP Bapemas Jatim.

Dalam arahannya Ny. Pumiasih 
pertama-tama menyampaikan ha-
sil rakernas Dharma Wanita di Ja-
karta, 12 Juli 2012. Hasil raker nas 
ini sudah disosialisasikan di kan-

Masuk 6 Besar Laporan Terbaik Pelaksanaan Program Kerja 

DWP BAPEMAS JATIM 
DIKUNJUNGI 

NY. PURMIASIH RASIYO
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bapemas Provinsi 

Jawa Timur mendapat kunjungan tamu kehormatan, 
yaitu Dra. Hj. Purmiasih Rasiyo, MM, Ketua DWP Provinsi 

Jawa Timur. Bersama tujuh pengurus DWP Provinsi 
Jawa Timur, Ny. Purmiasih bertatap muka sekaligus 
memberikan pembinaan dan pengarahan anggota 

DWP Bapemas Provinsi Jawa Timur di aula Amerta, 19 
Maret 2013

Dharma WanitaDharma Wanita
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tor Gubernur Jawa Timur dengan 
dihadiri Tim Penggerak PKK dari 
38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 
Agenda sosialisasi ini meliputi 
Pendidikan Menengah Universal 
(PMU) dan bela negara. 

Ny. Purmiasih juga mengin-
gatkan anggota DWP sebagai 
pendamping suami dalam bertu-
gas, mempunyai keuntungan ter-
sendiri dengan kedekatannya se-
bagai seorang istri PNS hingga 
bisa melihat kegiatan/tugas yang 
diemban suami dari dekat. “DWP 
hadir untuk mencari solusi,” kata 
Ny. Pumiasih. 

Perhatian DWP di sektor pen-
didikan, ekonomi kerakyatan dan 
sosial budaya juga cukup besar. 
Sektor pendidikan dengan adanya 
PMU, sektor ekonomi kreatif untuk 
meningkatkan kesejahteraan ang-
gota, dan sosial budaya kalau ada 
musibah harus tanggap. Dengan 
adanya PMU bisa menunda usia 
perkawinan serta bisa membantu 
program keluarga berencana.

Sementara itu Millenium Devel-
opment Goals (MDGs) memiliki dela-
pan sasaran, yakni penghapusan ke-
miskinan, pendidikan untuk semua, 
persamaan gender, penurunan 
angka kematian anak, pe ningkatan 
ke sehatan ibu, perlawanan terhadap 
penyakit, pelestarian lingkungan hi-
dup dan kerjasama global.

“Target semua itu di tahun 2015 
harus tercapai. Jangan hanya jadi 
penonton. Harus ambil bagian den-
gan menciptakan program yang riil. 

Tidak perlu muluk-muluk, meskipun 
kecil tapi bisa dilaksanakan secara 
efektif dan efi sien,” kata Ny. Pur-
miasih.

Ny. Purmiasih mengingatkan 
agar anggota DWP menjadi pelo-
por di daerahnya masing-masing. 
Karakter, tingkah laku, sopan san-
tun, norma-norma kebaikan harus 
selalu dijaga. Dalam keluarga juga 
demikian, dalam mendidik anak 
yang semakin tumbuh besar juga 
penuh perhatian. “Jangan malah 
dibiarkan dengan alasan  walah 
wong sudah besar kok anaknya, 
biar berpikir sendiri. Justru itu 
malah salah. Anak semakin besar 
harus semakin didekati,” kata Ny. 
Purmiasih. 

Masih menurutnya, kegiatan 
DWP juga diwujudkan dalam ben-
tuk penanaman dan pemeliharaan 
pohon, minimal di pekarangan 
rumah masing-masing. Kegiatan 
juga ditambah dengan penyebaran 
benih ikan. Dalam kaitan ini ang-

gota DWP sebaiknya mempunyai 
kolam yang tidak perlu terlalu le-
bar, minimal cukup untuk kebutuh-
an sehari-hari, untuk diberikan 
benih lele.

Acara kemudian dilanjutkan 
dengan laporan pelaksanaan 
program kerja DWP Bapemas 
Provinsi Jawa Timur tahun 2012, 
yang kemudian dilanjutkan de-
ngan pemaparan program kerja ta-
hun 2013 oleh Ny. Kartini Zarkasi, 
Ketua Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Bapemas Prov. Jatim. Ke-
mudian Ny. Purmiasih memberikan 
waktu sekitar 10 sampai 15 menit 
kepada tujuh orang pengurus DWP 
Provinsi Jawa Timur untuk melaku-
kan pembinaan administrasi di 
kantor DWP Bapemas Prov. Jatim. 
Mereka mulai mengecek persu-
ratan, mulai surat keluar-masuk, 
pendokumentasian serta pengarsi-
pan data, serta pembenahan ben-
tuk laporan-laporan. Intinya pro-
gram kerja harus sesuai dengan 
DWP Provinsi.

Diingatkan oleh Ny. Purmiasih, 
dalam melaksanakan suatu pro-
gram kerja diperlukan suatu evalu-
asi untuk melihat ada atau belum 
terlaksananya program kerja, 
serta dicari penyebab tidak/belum 
terealisasinya program tersebut. 
“Mekanisme evaluasi seperti ini 
menunjukkan bahwa kita dalam 
pelaksanaan program tidak kaku, 
namun fl eksibel,” tandasnya. (yud) 
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Bahan:
Sayur Brokoli secukupnya
Telur ayam 2 butir
Bawang merah
Cabe keriting
Penyedap rasa
Minyak goreng
Air putih
Anda pasti suka brokoli, sayuran satu ini banyak 

digunakan sebagai bahan sop atau sering kali dija-
dikan salad. Sayur brokoli merupakan salah satu al-
ternatif sayur hijau yang dapat dimasak dengan ber-
macam macam cara, salah satunya di tumis. Saya 
pernah mencoba menumis sayur brokoli dengan 
berbagai macam bumbu dan di padukan dengan 
berbagai bahan. Salah satu menu sederhana yang 
dapat Anda coba adalah menumis brokoli dengan 

telur orek. Selain bahan-bahan nya gampang di 
dapat, penyajian nya pun sangat praktis.

Karena saya sangat suka makanan ber sam-
bal, maka sayur brokoli di foto ini dicampur dengan 
sambal terasi. Tapi Anda dapat ber kreasi sendiri 
nantinya. Berikut cara memasaknya:
- Siapkan bumbu – bumbu dasar (bawang merah, 

cabe merah dll)
- Cuci bersih brokoli, rendam di dalam air dan po-

tong kecil
- Tumis bumbu secukupnya dan masukkan 2 butir 

telur ayam
- Masak dan aduk bumbu dan telur hingga menjadi 

orek telur
- Masukkan sayur brokoli yang telah di kering kan 

dari air
- Aduk dan masak bersama penyedap rasa
- Tambahkan sedikir sambal bila suka
- Tambahkan sedikit air putih
- Masak hingga matang

Satu hal yang paling perlu di ingat ketika me-
masak brokoli adalah Anda harus memilih sayur 
brokoli yang segar, hijau dan tidak mengand-
ung ulat sayur. Potong hingga ke bagian atas
dan cuci bersih dengan merendam di dalam air be-
berapa saat. Selamat mencoba!

Brokoli cah 
telur orek

ResepResep
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Wanita satu ini, Yeny Purnawati, 
kegiatannya boleh dibilang se-
gunung. Sebagai istri Kepala Ke-
lurahan Nambangan Kidul, Ke-

camatan Manguharjo, Kota Madiun, Muntoro 
Danardono, Yeny dituntut untuk aktif di semua 
kegiatan di lingkungan Kelurahan Nambangan 
Kidul, termasuk juga di lingkungan tempatnya 
tinggal, Kelurahan Kanigoro, Kec. Manguhar-
jo. 

Sejumlah jabatan yang diemban di an-
taranya Ketua Tim Penggerak PKK Kelura-
han Nambangan Kidul, Ketua BAZ Kelurahan 
Nambangan Kidul, Ketua Yayasan Yatim Piatu 
Misbalah di Kelurahan Kanigoro, Bendahara 
Kopwan Kartini Kelurahan Kanigoro, Ketua 
Kader di Kelurahan Kanigoro, Ketua Pokja I 
Tim PKK Kecamatan Manguharjo. Selain itu, 
wanita kelahiran 42 tahun lalu di Barito Se-
latan, Kalimantan Tengah, ini juga menjadi 
anggota Badan Pusat Statistik (BPS).

Diakuinya, kegiatannya yang seabrek itu 
dilakoninya dengan senang hati, dan juga 
pengabdian yang tulus kepada masyarakat. 
Ini ditunjang pula dengan pembawaannya 
yang lincah dan suara yang lantang, runtut 
dan tegas dalam berbicara. Dalam pembi-
caraan nampak putri anggota Kopassus ini 
menguasai masalah dari berbagai organisasi 
yang diikutinya.

Bahkan tidak jarang Yeny harus keluar 
uang dari saku pribadi untuk operasional, se-
bab kegiatan-kegiatan di atas memang tidak 
memberinya insentif. “Syukurlah saya menjadi 
anggota BPS, di mana honornya bisa saya 
pakai untuk operasional kegiatan. Orang men-
gira saya aktif di berbagai kegiatan itu ada 
honornya, tidak,” kata lulusan SMA di Balik-
papan ini. Karena itu dia harus pintar-pintar 
membagi uang dari gajian suaminya untuk 
kebutuhan rumah tangga dan uang dari honor 
sebagai anggota BPS.  

Sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Misbalah, 
Yeni harus memperhatikan 52 orang anak yatim pia-
tu, mulai dari balita sampai SMA. Melalui yayasan ini 
anak-anak yatim piatu tersebut memperoleh bantuan 
pendidikan. Karena ada BOS, maka bantuan tersebut 
berupa pembelian LKS, seragam sekolah dan untuk 
tingkat SMA bantuan berupa biaya sekolah.

Meski kesibukannya seabrek tetapi Yeny tetaplah 

seorang ibu dari dua orang anak, yaitu Amelia Diyah 
Kartikasari dan Adinda Dwi Puspitanugrahanti. Pu-
trinya yang pertama sekarang menempuh pendidikan 
di Universitas Airlangga, semester II di Jurusan Kes-
ehatan Masyarakat, sedangkan yang kecil masih SD. 
Sejumlah prestasi diraih oleh si kecil, di antaranya me-
wakili Provinsi Jawa Timur dalam lomba pidato tingkat 
nasional. “Sejak SD dia sudah bisa pidato dalam ba-
hasa Inggris,” kata Yeny.

Yeny Purnawati

Uang Pribadi
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