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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

BICARA emansipasi perempuan, asosiasi seseorang 
pasti ke wanita pekerja di kota-kota. Wanita dengan 
dandanan rapi, bau wangi dan duduk di meja kerja 
yang bersih. Atau membayangkan wanita di ruang-

ruang rapat ber-AC di perkantoran mewah. Sedikit sekali ketika 
membicarakan emansipasi bayangan kita ke wanita-wanita di 
pedesaan yang bergelut dengan usaha kecil, mulai dari melijo, 
usaha produktif, peternakan, pertanian hingga bengkel motor. 

Padahal, wanita pekerja seperti ini jumlahnya jutaan di 
negeri ini. Mereka, karena dorongan ekonomi, terpanggil 
untuk membantu 
kesulitan ekonomi 
keluarga dengan 
melakukan usaha, 
baik dilakukan 
secara per orangan 
maupun kelompok. 
Penghasilannya 
memang tidak 
seberapa 
dibandingkan 
wanita pekerja 
di perkotaan, 
namun hasilnya 
sangat membantu 
untuk menopang 
keluarga. Mereka 
tidak mau tinggal 
diam atas kondisi 
sosial ekonomi 
keluarganya.

Sayangnya, 
sejauh ini wanita-
wanita pekerja 
seperti ini menjadi 
sasaran bank 
titil atau rentenir. 
Memang mereka 
bisa dengan cepat memperoleh pinjaman modal, cukup dengan 
foto kopi KTP, tetapi bunganya mencekik leher. Mereka juga 
harus mengangsur harian plus dengan bunganya. Tidak ada 
jalan lain untuk mencari permodalan. Pinjam ke bank, ibarat 
angan-angan di awang-awang. Mereka dinilai tidak bankable 
dan feasible.

Perang melawan rentenir atau bank titil akhir-akhir ini 
digalakkan Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo. Gubernur 
pilihan rakyat ini sangat peduli pada wong cilik, dan bercita-cita 
memutus ketergantungan wong cilik pada bank titil. Karena 
itu dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro yang tidak 
membebani rakyat, khususnya wanita-wanita di desa-desa.

Ya, patut kita hargai wanita-wanita pekerja di desa-desa. 
Mereka adalah pahlawan bagi keluarga dan lingkungannya. (*) 

GDGDSurat Redaksi
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 Perlu Sarana 
Konsultasi Bapemas 

INGIN saya sampaikan tentang penduduk 
kami yang sebenarnya memiliki etos kerja dan 
semangat berusaha yang besar. Namun kurang 
mendapatkan perhatian. Sehingga  pekerjaan 
yang kami lakukan sehari-hari hanya habis 
untuk makan sehari-hari. Itupun masih kurang 
sehingga harus pinjam sana pinjam sini. Bahkan 
bisa dikatakan  daerah kami termasuk daerah 
yang kurang mampu secara ekonomi. Nah 
melalui rubrik ini, kami ingin sampaikan kepada 
Bapemas, bagaimana kalau membuat forum 
konsultasi tentang pemberdayaan masyarakat di 
desa kami?  

Darmanto, Bojonegoro.

Perbanyak Informasi 
Potensi Desa

Saya menyambut baik terbitnya buletin Gema 
Desa oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur. Sebab, 
buletin ini menyajikan informasi tentang potensi 
desa di Jawa Timur, mulai dari produk unggulan, 
profi l desa berprestasi, profi l UPK, dan profi l 
wanita-wanita yang berdedikasi mengembangkan 
desanya. Saya memberikan apresiasi pada 
bulletin ini karena informasi seperti saya 
sebutkan di atas sedikit sekali porsinya di media 
cetak umum, atau hampir tidak ada sama sekali. 
Dulu, sekitar tahun 90-an, di Jawa Timur terdapat 
majalah Tilik Desa, yang juga menyajikan 
informasi tentang dunia pedesaan dan pertanian. 
Kemudian Harian Umum Karya Darma dengan 
sisipan Koran Masuk Desa (KMD) yang 

peredarannya hingga ke desa-desa, bahkan di 
sejumlah desa mempunyai papan baca. Adanya 
media-media ini tidak hanya dibutuhkan oleh 
masyarakat desa sebagai pembaca, tetapi juga 
masyarakat luar yang ingin mengetahui potensi 
satu desa. Karena itu saran saya, pertama, 
perluas distribusi buletin Gema Desa ke desa-
desa. Kedua, perbanyak informasi potensi desa, 
terutama pertanian dan UMKM, sehingga banyak 
membantu petani dan pelaku UMKM di desa. 
Demikian saran dari saya, atas perhatiannya 
kami haturkan terima kasih.

Firdaus, Bhayangkara Permai, 
Urangagung, Sidoarjo

Panti Asuhan Butuh 
Bantuan Modal

KAMI memiliki panti asuhan yang sejak 
dua tahun lalu memiliki usaha pembuatan 
kerajinan berbahan rotan. Usaha kami, meski 
omsetnya tidak terlalu besar, setiap bulan 
mengalami kemajuan dalam sisi nilai maupun 
volume. Namun hingga kini masih belum 
tersentuh bantuan permodalan dari pemerintah. 
Bagaimana agar usaha kami dapat bersinergi 
dengan program-program pemberdayaan dari 
pemerintah, khususnya dari Provinsi Jawa Timur 
agar usaha kami dapat lebih maju lagi dan lebih 
mensejahterakan anak yatim? Mohon saran dan 
masukannya 

Antok Sukarno, Jember

Bagaimana Kriteria 
Desa yang Dapat 
Bantuan?

Saya tinggal di salah satu desa di Kabupaten 
Ngawi. Tingkat kesejahteraan masyarakat 
di desa saya dapat dibilang cukup rendah. 
Namun herannya, sampai saat ini belum pernah 
tersentuh oleh program-program pemerintah 
baik itu yang berorientasi pada pemberdayaan 
maupun pengentasan kemiskinan dari 
pemerintah daerah maupun pusat. Yang saya 
tanyakan, kriteria desa yang bagaimana yang 
mendapatkan program bantuan dari pemerintah? 
Mohon penjelasannya.

 
Mashudi, Ngawi

Surat PembacaGDGD
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SEJAK berdiri UPK 
di desanya, ibu-ibu 
warga Desa Binade, 
Kecamatan Ngrayun, 

Kabupaten Ponorogo, yang 
tergabung dalam Pokmas 
Sidimukti, kini bernafas lega. 
Mereka tidak lagi kesulitan 
modal untuk mengembangkan 
usaha tempenya. Tahun 1998 
Pokmas ini memperoleh 
bantuan modal dari UPK Bina 
Arta Desa Benade sebesar 
Rp 250.000 plus mesin 
giling kedelai untuk memulai 
usahanya. 

Sekarang usaha tempe 
anggota Pokmas Bina Arta 
sudah berkembang. Itu 
sebabnya, melihat potensi 
ekonomi yang berkembang, 
pada tahun 2005 UPK Bina Arta 
berinisiatif meningkatkan daya 
produksi usaha rumahan ini. 
Wujud nyata keterlibatan UPK 
adalah dengan memberikan 
bantuan modal lunak dari 
program Gerdu Taskin sebesar 
Rp 1 juta dengan jangka waktu 
pengembalian 10 bulan. 

Saat ini Pokmas Sidomukti 
dalam satu bulan minimal 
membutuhkan kedelai hingga 
150 kg. Bukan angka besar 
memang, namun jika dilihat 
dari geografi s wilayah, hal ini 
bagaikan secercah harapan 
sumber ekonomi potensial yang 
harus dibudayakan. 

Sementara itu Bu Tarmi, 
warga Kelurahan Ringinanom, 
Kecamatan Kota, Kota Kediri, 
sekarang tidak susah-susah 
lagi mencari modal untuk 
usaha kripik dan sate bekicot 
miliknya. Swkadar tahu, usaha 

kripik dan sate bekicot Bu 
Tarmi pernah mewakili usaha 
kripik bekicot kategori terbersih 
tingkat Provinsi Jawa Timur. 
Modal pertama kali berdiri Rp 
25.000. Pada tahun 2007 UPK 
Tangguh memberikan pinjaman 
Rp. 800.000 kepada Bu 
Tarmi. Penambahan modal ini 
sangat berpengaruh terhadap 
omzet penjualan karena 
mampu menambah bahan 
baku sehingga memenuhi 
permintaan konsumen. 
Peminjaman yang kontinyu ini 
terkait dengan perkembangan 
usaha Bu Tarmi serta 
pengembalian pinjaman yang 
tergolong baik.

Sekarang Bu Tarmi 
mempekerjakan 3 orang dari 
anggota keluarga yang masih 
menganggur. Manajemen yang 
digunakan adalah kekeluargaan 
karena berprinsip saling 
membantu dalam menjalankan 
usaha.

“Sejak mendapat bantuan 
pinjaman dari UPK keuntungan 
bersih per hari usaha keripik 
dan sate bekicot saya sekitar 
Rp. 40.000,” kata Bu Tarmi. 
Pasar produkya adalah toko 
dan swalayan di Kota Kediri. 
Pasar ini biasanya melakukan 
sistem pemesanan terlebih 
dahulu mengingat produksi sate 
dan keripik bekicot yang masih 
terbatas.

Manfaat UPK juga dirasakan 
Sumarti (34), warga Desa 
Golan, Kecamatan Sukorejo, 
Kabupaten Ponorogo. Ibu tiga 
orang anak yang tergabung 
dalam Pokmas Melati ini merasa 
banyak terbantu oleh UPK 

dalam mengembangkan usaha 
bengkelnya. 

Sebelumya, Sumiarti sering 
meminjam dana di salah satu 
lembaga keuangan di Kota 
Ponorogo. Namun karena 
administrasi yang sedikit 
rumit dan bunga pinjaman 
yang relatif besar, akhirnya 
dia memutuskan berhenti 
meminjam di LKM tersebut dan 
bergabung di Pokmas Melati. 
“Tapi kalau bisa dana pinjaman 
yang disediakan lebih banyak, 
agar dapat lebih membantu,” 
harapnya dengan senyum.

Tak dapat dipungkiri, 
keberadaan unit pengelola 
keuangan (UPK) di desa-
desa banyak membantu 
perekonomian warga setempat, 
tak terkecuali perempuan. 
Dengan adanya UPK mereka 
tidak lagi kesulitan keuangan 
ketika membutuhkan modal 
usaha. Tinggal datang ke 
UPK, yang tentunya menjadi 
anggota Pokmas dulu, mereka 
bisa meminjam uang. Seperti 
dikatakan Sumiarti, pinjam 
di lembaga keuangan selain 
UPK prosedurnya berbelit, di 
samping bunganya tinggi.

Sebenarnya selain UPK, 
di desa-desa juga terdapat 
program Usaha Ekonomi 
Desa (UED), yang tahun 2010 
ini diarahkan menjadi Usa -
ha Ekonomi Desa Simpan 
Pinjam Perempuan (UED-SP). 
Melihat namanya, sudah dapat 
ditebak, program ini difokuskan 
ke simpan pinjam bagi 
perempuan. Direncanakan, 
pada tahun 2010 sebanyak 20 
desa di 15 

Dari UPK hingga UED SP

Bantu Kemandirian 
Perempuan

GDGDLaporan Utama
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kabupaten di Jawa Timur 
tersentuh program ini. Dana 
yang diberikan adalah hibah 
murni, di mana masing-masing 
desa akan memperoleh Rp 
22,5 juta. Kelak UED-SP bisa 
menjadi bagian salah satu unit 
usaha atau sebagai  lokomotif 
berdirinya bumdes. 

Duapuluh desa yang menjadi 
sasaran UED SP ini adalah 
desa kategori miskin dan hampir 
miskin berdasarkan data PPLS 
(Pendataan Program Layanan 
Sosial) tahun 2008. Nantinya 
satu unit UED SP terdapat 8 
pokmas di mana setiap pokmas 
beranggotan 10 rumah tangga 
miskin (RTM). Dengan demikian 
dalam satu desa program ini 
bisa merangkul sedikitnya 80 
RTM. Mereka bisa meminjam 
dengan jasa operasional yang 
relatif ringan, yaitu antara 0,5% 
sampai 1,5%.

Pinjaman diarahkan untuk 
modal usaha. Berdasarkan 
pemetaan, nantinya pinjaman 
diprioritaskan kepada 
perempuan yang mempunyai 
usaha atau untuk memulai 
usaha baru (baik sebagai 
usaha pokok atau sampingan) . 
Mereka selama ini kerap pinjam 
ke bank titil bila butuh modal 
usaha. Itu sebabnya, kehadiran 
UED SP diharapkan bisa 
menghindarkan ketergantungan 
RTM ke rentenir atau kegiatan 
lain yang sejenis.

Kenapa perempuan? 
Berdasarkan data dan 
pengalaman, perempuan lebih 
mempunyai tanggung jawab 
pada keuangan. Mereka benar-
benar memanfaatkan uang 
pinjaman untuk usaha dan untuk 
kepentingan keluarga, bukan 
dimanfaatkan yang lain. Selain 
itu,  berdasarkan pengalaman, 
perempuan lebih ulet dan lebih 
lancar dalam pengembalian. 
(bud)

BERKAT kerja keras Nurul, staf 
kelurahan dan warganya, Kelurahan 
Sukorame, Kecamatan Gresik, 
Kabupaten Gresik berhasil meraih 
juara I Lomba Desa/Kelurahan 
Tingkat Nasional tahun 2009. 
Sebelumnya, kelurahan dengan 
penduduk 5.961 jiwa. jiwa ini terpilih 
sebagai juara I Lomba Desa/
Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
tahun. ”Saya sudah mengira bakal 
mendapat juara I Tingkat Nasional, 
karena dari apa yang telah dikerjakan bersama masyarakat 
memang patut diapresiasi sebagai juara,” kata Nurul Puspitasari 
Wardani.

Atas prestasinya ini, bersama Camat Gresik Indah Shofi ana, 
Nurul Puspita Wardani memperoleh Pamong Award Tingkat 
Nasional untuk kategori Lurah Berprestasi yang diselenggarakan 
Forum Komunikasi Pamong Praja (FKPP). Penyerahan 
penghargaan tersebut dilakukan Sekjen Depdagri Diah Anggraini 
di Jakarta, Desember 2009. ”Semula kami tidak percaya. Tapi, 
setelah kami cek, ternyata kabar itu benar,” tutur lulusan STPDN 
ini.

Pipit, demikian dia biasa disapa, mengaku bangga dengan 
masyarakatnya yang mempunyai kepedulian tinggi untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan di semua sektor, baik itu 

Mereka Berkiprah 
untuk Desanya

Lurah Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik 
Nurul Puspita Wardani

Wanita sekarang tidak hanya kanca wingking, 
yang hanya mengerjakan pekerjaan domestik. 
Sambil tetap tidak melupakan urusan rumah 

tangganya, banyak wanita yang juga mengambil 
peran yang biasa dimainkan pria. Dalam tingkatan 
yang sederhana, kita menyaksikan wanita menjadi 
lurah dan berhasil mengemban tugas itu. Juga kita 

menyaksikan wanita yang aktif dalam pembangunan 
di desanya dan menggerakkan roda perekonomian 
di kampungnya. Memperingati Hari Kartini, Gema 
Desa edisi ini meneropong sejumlah wanita yang 

mengabdikan dirinya pada pemerintahan dan 
desanya.

PBB Diangsur

Laporan UtamaGDGD
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pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, 
pendidikan, kesehatan dan pembangunan 
infrastruktur. Bahkan, lurah yang memimpin 
sejak 2007 ini berani mengklaim bahwa 90% 
dana pembangunan fi sik fasilitas kelurahan 
berasal dari dana swadaya masyarakat. 

“Buktinya dana pembangunan fi sik yang 
terkumpul pada 2007 sebesar Rp 199 juta, terus 
berkembang menjadi Rp 499 juta pada 2008, 
artinya dalam waktu setahun masyarakat mampu 
menghimpun dana sebesar Rp 300 juta untuk 
pembangunan,” katanya.

Ide-ide kreatif diterapkan, salah satunya 
sistem pembayaran PBB. Agar tidak 
memberatkan masyarakat, petugas kelurahan 
menerapkan sistem kredit. artinya, masyarakat 
dapat mengangsur pembayaran PBB. Angsuran 
dapat dibayar kepada petugas yang datang ke 
rumah-rumah warga sekali dalam sepekan. (*)

Endang Kalimasada, 
Pengusaha Roti

Bermitra 
dengan Tetangga

ORANG lebih 
mengenalnya 
bernama Endang 
Kalimasada 
ketimbang nama 
aslinya, Endang 
Setya Yukti. Bukan 
hanya sebagian 
besar warga Blitar, 
tetapi juga beberapa 
agen roti di Jawa 
Timur. ”Di mana-
mana saya dipanggil 
Mbak Endang 
Kalimasada. Ndak 
apa-apa, itu berarti diri saya sudah menjadi 
brand, Kalimasada sudah menyatu dan menjadi 
diri saya,” kata Endang Kalimasada.

Di rumahnya, di Dusun Ngade, Desa 
Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar, Endang memproduksi sekitar 40 jenis roti 
kering dengan merek Kalimasada Cake and 
Bakery. Orang tidak pernah membayangkan 
kalau di sebuah pedusunan terdapat pabrik roti 
dengan alat-alat modern.

Kenapa bertahan di desa? ”Banyak 

alasannya. Pertama, di sinilah cikal bakal kami 
merintis Kalimasada. Kedua, banyak tenaga 
kerja. Ya, hitung-hitung menampung tenaga 
kerja di sini. Ketiga, kami bisa membeli langsung 
bahan baku untuk membuat roti dari warga 
sekitar sini, misalnya pisang, nenas dan telur,” 
kata wanita yang tiga kali menerima Star Award 
dari Balai POM Jatim untuk kategori kebersihan 
tempat kerja ini.

Pada hari biasa Endang dibantu 10 orang 
karyawan. Sedangkan menjelang Lebaran 
sedikitnya Endang membutuhkan 125 orang 
karyawan, yang tak lain adalah tetangganya. 
Mereka bekerja dari pagi sampai sore. 
”Lumayan, bisa menambah penghasilan warga 
sekitarnya,” kata wanita yang masuk nominator 
Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur Terbaik 
dari Deperindag Propinsi Jawa Timur ini. (bud)

Fenita Ningtyas, 
Guru TK

Mengabdi untuk Desa
FENITA 

NINGTYAS, 
selain sebagai 
Kepala Sekolah 
TK Pertiwi Desa 
Kudu, Kecamatan 
Kertosono, 
Kabupaten Nganjuk, 
juga menjadi 
salah seorang 
anggota Badan 
Permusyawaratan 
Desa Kudu 
serta salah satu 
penggiat PKK di 
desanya. Ibu tiga orang anak ini hanya ingin 
mewujudkan cita-citanya untuk memberikan 
hak memperoleh pendidikan bagi semua anak-
anak di Desa Kudu tanpa terkecuali, bagi yang 
miskin maupun yang kaya.

Satu hal lagi, menurut wanita kelahiran 43 
tahun lampau ini, yang membuatnya betah 
bergabung bersama aparatur desa membangun 
desa, yakni kebersamaan dan komitmen yang 
luar biasa kuat dari masing-masing individu 
untuk membangun desa dan mensejahterakan 
kehidupan semua warga desa Kudu. “Saya 
akan tetap mengabdi di Desa Kudu selagi warga 
masih membutuhkan saya,“ ujarnya  (*)

GDGDLaporan Utama
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Sri Susilowati, 
Penggerak Ekonomi

Kembangkan 
Potensi Warga

BERAWAL dari 
keprihatinannya melihat 
minimnya akses 
pemasaran produk 
warga Kelurahan Blitar, 
Sri Susilowati bersama 
beberapa perempuan 
di Kelurahan Blitar 
mendirikan kelompok 
usaha bersama. “Saya 
dan beberapa teman 
sebenarnya khawatir 
melihat muda-mudi yang menganggur, padahal 
mereka bisa membuat sesuatu yang berharga 
bagi orang lain. Makanya dengan kelompok ini 
diharapkan juga bisa memancing mereka agar 
berbuat sesuatu yang bisa dihargai oleh orang 
lain,” katanya.  

Pada tahun 2006 kelompok tersebut berhasil 
dibangun. Sri dipercaya menjadi koordinator 
dalam kelompok usaha bersama yang diberi 
nama Bondan Palupi. Anggota kelompok tersebut 
terdiri atas beberapa warga yang usianya masih 
relatif muda, tetapi bisa menghasilkan atau 
membuat suatu produk yang memiliki nilai jual. 

Bondan Palupi memproduksi dan memasarkan 
sejumah produk makanan ringan home industri, 
seperti rengginang, krupuk ketela, sarmier, kopi 
bubuk, dan telur asin. Awalnya produknya hanya 
dijual saat pameran saja, namun sekarang sudah 
mulai didistribusikan ke luar kota. 

Berkat perjuangan Sri dan beberapa warga, 
akhirnya banyak warga yang unjuk gigi ikut 
bergabung dengan Bondan Palupi. Bahkan 
sekarang kelompok ini memiliki 20 orang anggota 
dengan berbagai macam ketrampilan membuat 
produk. “Disamping itu, dengan semakin 
banyaknya warga yang memiliki kreativitas, 
maka semakin bertambah pula ruang-ruang 
bagi mereka untuk menambah penghasilan 
dan memperbaiki kehiduapan secara ekonomi,” 
ujarnya. 

Sebenarnya Sri ingin membantu lebih dari 
sekadar membentuk kelembagaan dalam 
memberdayakan perekonomian warga Kelurahan 
Blitar, namun berdasarkan analisisnya, saat 
ini yang paling relevan untuk dilakukan adalah 

seperti itu. “Ke depan saya ingin membentuk 
pusat pelatihan dan kursus pembuatan kue dan 
jahit,” katanya. (*) 

Yarmi, 
Petani Bawang

Bangga dengan 
Prestasi Desanya

SEHARI-HARINYA 
Yarmi bekerja sebagai 
petani bawang merag. 
Pekerjaan ini sudah lazim 
dilakukan oleh wanita di 
desanya, Desa Banaran 
Wetan, Kecamatan Bagor, 
Kabupaten Nganjuk, yang 
merupakan sentra bawang 
merah. Namun kegiatannya 
sebagai petani bawang 
tidak menghalanginya 
untuk menjadi pengurus di lembaga pedesaan. 
Hingga saat ini, Yarmi tercatat sebagai bendahara 
PKK Desa Banaran, salah satu pengurus 
Posyandu, desa siaga hingga karang taruna

Wanita kelahiran Desa Banaran Wetan 37 
tahun silam ini merasa ada yang kurang jika 
tidak hadir untuk membantu kegiatan desa 
tercintanya. “Setiap kali ada kegiatan saya wajib 
datang,” kata ibu dua orang anak ini. Yarmi 
tidak tahu sampai kapan harus berhenti menjadi 
aktivis desa, “Selama desa masih membutuhkan 
tenaga dan pikiran saya dan saya masih 
mampu, saya akan terus membantu, toh ini juga 
untuk kemajuan masyarakat desa,” kata istri Edi 
Purwito ini.

Tahun 2009 boleh dibilang tahun paling 
membanggakan bagi Yarmi. Pasalnya, jerih 
payahnya aktif di kegiatan desanya membuahkan 
hasil. Beberapa penghargaan diraih oleh Desa 
Banaran, di antaranya juara II Lomba Desa 
Tingkat Provinsi Jawa Timur, dan juara pertama 
Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat 
Nasional.

“Tahun lalu adalah masa-masa paling 
melelahkan bagi saya, kerena harus 
mempersiapkan beberapa lomba yang waktunya 
hampir bersamaan, namun alhamdulillah 
semuanya membuahkan hasil, meskipun cukup 
menguras tenaga dan pikiran, tapi saya cukup 
senang,” katanya.(*)

Laporan UtamaGDGD
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PERAN PKK dalam pembangunan menjadi 
di Jawa Timur tidak bisa diabaikan. 
Wadah kaum hawa ini bahkan setahun 
terakhir nampak gregetnya. Salah satu 
buktinya, mereka sukses mencanangkan 

beberapa program. ‘’Kami melakukan jejaring dengan 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk ikut 
mengangkat kesejahteraan masyarakat,’’ kata Ny 
Nina Soekarwo, Ketua PKK Provinsi Jatim Periode 
2009-2014, beberapa waktu lalu.

Beberapa program antara lain gerakan perempuan 
menanam, menebar, dan memelihara. Pemprov 
bersama PKK Jatim menanam sekitar 1.500 
bibit pohon, menebar benih ikan tawar, dan 
melepas berbagai jenis burung. Itu sebagai 
simbol pelestarian satwa yang dipusatkan 
di kawasan sekitar pintu tol Romokalisari, 
kawasan Surabaya Barat.

PKK juga ikut andil dalam 
keberhasilan keluarga berencana 
(KB). Salah satu di antaranya melalui 
kegiatan dasa wisma. Di dalamnya 
ada kegiatan mencatat segala 
macam data yang dibutuhkan. 
Misalnya, mendata orang miskin, 
KB, gizi buruk, angka kematian ibu 
(AKI), dan angka kelahiran bayi 
(AKB).

Agar AKI dan AKB bisa ditekan, 
PKK lebih mengoptimalkan peran 
posyandu (pos pelayanan terpadu). 
Posyandu merupakan bentuk upaya 
kesehatan yang diselenggarakan dari, 
oleh, untuk, dan bersama masyarakat. 
‘’Untuk KB, kami telah mencanangkan 
kegiatan Kesatuan Gerak PK-KB,’’ jelas 
Nina.

Kegiatan itu ditandai dengan 
penyelenggaraan pelayanan KB secara massal. 
Antara lain, pelayanan KB implant, pelayan 
medis operasi pria (MOP) maupun wanita 
(MOW), pameran produk usaha peningkatan 
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), serta 
pemberian bantuan sembako untuk masyarakat 
miskin, akseptor KB, dan balita buruk. (*)

Ny Nina Soekarwo 

PKK Jatim Terus 
Menunjukkan Greget

GDGDLaporan Utama
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UPAYA pengurangan 
kemiskinan dan 
pengangguran 
terus 
dikembangkan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur secara komprehensif, 
terfokus dan memperhatikan 
tipologi desa, kultur masyarakat 
serta mendayagunakan 
teknologi tepat guna.

Untuk mengatasi tingginya 
jumlah penduduk miskin, 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur memprioritaskan 
program penanggulangan 
kemiskinan dan pengangguran 
dengan tetap mempertajam 
program-program pengurangan 
kemiskinan, antara lain 
melalui Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM) dan Penguatan 
UPK Program Gerdu Taskin, 
Program Pemberdayaan 
Potensi Masyarakat Desa/
Kelurahan (P3D/K) dan 

Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK) serta 
program-program lainnya.

Program-program 
penanggulangan kemiskinan 
tersebut, ke depan diarahkan 
pada penciptaan lingkungan 
lokal yang kondusif bagi 
Rumah Tangga Miskin (RTM) 
kategori Hampir Miskin 
bersama komunitasnya. 
Dengan demikian mampu 
mengurangi kemiskinan dan 
menolong diri sendiri (self help) 
dan mendayagunakan secara 
optimal potensi sumberdaya 
lokal.

Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK) 
merupakan salah satu program 
pengentasan kemiskinan dan 
penanganan pengangguran 
yang ditekankan pada 
pengembangan sektor riil 
dengan mempertimbangkan 

potensi dan masalah yang 
ada di daerah sasaran, yang 
meliputi Sumberdaya Alam 
(SDA), Sumberdaya Manusia 
(SDM), kondisi geografi s, 
sosial budaya dan peluang 
pengembangan program serta 
upaya-upaya pelestariannya. 

Implementasi P2SLBK 
sebagai salah satu upaya 
penanggulangan kemiskinan 
dan pengangguran bukan 
merupakan hal yang mudah. 
Pengelolaan program secara 
partisipatif dengan memadukan 
peran serta berbagai pihak 
yang berkepentingan 
(stakeholders), mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan pengawasan 
program harus menjadi bagian 
penting dari sasaran kebijakan.

Dalam hal ini diperlukan 
keterlibatan dan dukungan 
semua unsur, termasuk 
Perguruan Tinggi untuk 
bergerak bersama-sama dan 
berpartisipasi secara sinergis 
guna mensukseskan P2SLBK 
dalam bentuk pendampingan 
atau bentuk dukungan lainnya.

Agar terbangunnya 
persepsi yang sama dalam  
pelaksanaan pengembangan 
sumberdaya lokal berbasis 
kawasan baik di provinsi 
maupun kabupaten sehingga 
diharapkan dapat memperoleh 
capaian program yang optimal 
terutama untuk mengurangi 
angka pengentasan kemiskinan 
dan pengangguran, Bapemas 
Provinsi Jawa Timur 

Sosialisasi  P2SLBK Tahun Anggaran 2010

Penanganan Pengangguran 
Melalui Sektor Riil

Bersambung ke hal 28
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BERBAGAI 
upaya dilakukan 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk 
mengurangi 

kemiskinan di Jawa Timur, dan 
terbukti telah memberikan hasil 
cukup signifi kan. Berdasarkan 
analisis kemiskinan BPS, 
pada 2005 terdapat 22,51% 
penduduk miskin di Jawa Timur, 
kemudian menurun menjadi 
19,89% pada 2006. 

Persentase penduduk miskin 
menunjukkan kecenderungan 
terus menurun. Pada 2007, 
menjadi 18,89%, dan pada 
2008 kembali menurun menjadi 
18,51%. Pada Maret 2009 turun 
lagi menjadi 16,68% (6.022.590 
jiwa). 

Meski demikian, persoalan 
kemiskinan bukan sekadar 
berapa jumlah dan persentase 
penduduk miskin. Selain harus 
mampu memperkecil jumlah 
penduduk miskin, kebijakan 
penanggulangan kemiskinan 
sekaligus harus bisa 
mengurangi tingkat kedalaman 
dan keparahan kemiskinan.

Pemecahan masalah 
kemiskinan didasarkan pada 
pemahaman suara masyarakat 
miskin itu sendiri dan adanya 
penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan terhadap 
hak-hak dasar mereka. 
Penghormatan bermakna 
bahwa fokus kebijakan dan 
pelayanan publik pemerintah 
daerah, dalam hal ini 
harus memperhatikan dan 
mengedepankan pemenuhan 
hak-hak dasar sekaligus 
menguatkan kapasitas 
masyarakat miskin agar 

terbebas dari belenggu 
kemiskinan. 

Perlindungan bermakna 
bahwa adanya kebijakan nyata 
dan sungguh-sungguh untuk 
mencegah dan melindungi 
orang miskin dari ancaman 
kerentanan  sehingga memiliki 
keamanan dan peluang untuk 
berkembang.  Pemenuhan 
berarti bahwa upaya 
menggunakan sumberdaya 
dan sumberdana yang tersedia 
dalam memenuhi hak-hak 
dasar masyarakat miskin, 
termasuk menggerakkan 
secara aktif sumberdaya 
dari masyarakat, swasta dan 
berbagai pihak. 

Dalam konteks ini telah ada 
komitmen kuat dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur untuk 
menyejahterakan wong cilik, 
sebagaimana RPJMD Jawa 
Timur tahun 2009-2014 
menjelaskan bahwa visi  dan 
misi pembangunan daerah  
adalah terwujudnya Jawa Timur 
yang makmur dan berakhlaq 
dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dan misi pembangunan daerah 
adalah mewujudkan Makmur 
bersama Wong Cilik melalui 
APBD untuk Rakyat.

Dalam rangka memberikan 
penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan kebutuhan 
wong cilik agar sejahtera 
dan mandiri, strategi 
penanggulangan kemiskinan 
di Jawa Timur difokuskan 
pada: (i) pemberian bantuan 
langsung (cash transfer) pada 
rumah tangga miskin (RTM) 
kategori sangat miskin (sebesar 
493.004 RTM atau 16%) dan 

miskin (sebesar 1.256.122 RTM 
atau 41%), (ii) pemberdayaan 
masyarakat terutama ditujukan 
pada rumah tangga hampir 
miskin (near poor) sebesar 
1.330.696 RTM atau 43%, (iii) 
pengembangan usaha mikro, 
kecil dan koperasi terutama 
ditujukan pada kelembagaan 
usaha yang feasible tetapi 
belum bankable yang selama 
ini digeluti oleh masyarakat 
miskin. 

Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM) didesain sebagai 
program strategis untuk 
meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dengan fokus 
pada pemberian peluang 
bagi tumbuhnya partisipasi 
masyarakat, keswadayaan dan 
kemandirian, terutama pada 
RTM dengan kategori hampir 
miskin  untuk mengembangkan 
usaha ekonomi secara optimal. 
Melalui PPKM diharapkan 
mampu menumbuhkan usaha 
ekonomi RTM, menggerakkan 
sektor riil dan peningkatan 
skala usaha dengan dukungan 
pengembangan sumber daya 
manusia, sumber permodalan 
dan infrastruktur usaha maupun 
bantuan teknis lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

Bertempat di Hotel Orchid, 
Kota Batu, Bapemas Provinsi 
Jawa Timur menyelenggarakan 
sosialisasi Program 
Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat (PPKM). Tujuan 
sosialisasi ini membangun 
komitmen, menyamakan 
persepsi,  dan meningkatkan 
koordinasi pengelolaan 
Program 

Sosialisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (PPKM)

Beri Peluang Tumbuhnya 
Partisipasi Masyarakat
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Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat (PPKM), sebagai 
bagian dari upaya percepatan 
penanggulangan kemiskinan di 
Jawa Timur.

Selain itu mensosialisasikan 
PPKM tahun 2010, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian, monitoring 
dan evaluasi, pemanfaatan dan 
pelestarian  serta tindak lanjut 
PPKM. Disamping itu juga 
mewujudkan sinkronisasi antar 
lembaga pemerintah selaku 
pelaksana program serta 
memperjelas  peran dan fungsi 
masing–masing stakeholder 
dalam proses pembangunan 
yang partisipatif.

Secara keseluruhan peserta 

sosialisasi PPKM Provinsi Jawa 
Timur tahun 2010 berjumlah 
76 orang terdiri dari Bappeda 
Provinsi Jawa Timur, Bappeda  
kabupaten/kota lokasi PPKM 
se Jatim, badan/dinas/kantor 
Pemberdayaan 

Masyarakat kab/kota lokasi 
PPKM se Jatim, Bakorwil I s/d 
IV di Jatim, LPPM Universitas 
Brawijaya, Universitas Negeri 
Malang dan LSM Pinbuk Jawa 
Timur.

Materi yang diberikan dalam 
sosialisasi adalah kebijakan 
penanganan kemiskinan di 
Jawa Timur tahun 2009-2014, 
Standar Pelayanan Publik 
(SPP) dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) masing-

masing kegiatan, pengelolaan 
dan pertanggungjawaban 
bantuan hibah dan bantuan 
keuangan ke kabupaten/kota, 
diskusi Rencana Kegiatan 
dan Anggaran (RKA) Bantuan 
Keuangan BOP PPKM dan 
P-U PKu, dan pendampingan 
Program Pemberdayaan 
Potensi Desa/Kelurahan.

Fasilitator sosialiasi Program 
Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat (PPKM) berasal 
dari Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Bappeda Provinsi Jawa 
Timur, Biro Keuangan Setda 
Provinsi Jawa Timur dan 
Pendamping Provinsi Jawa 
Timur. (*)

DALAM rangka 
mendukung 
percepatan 
penanggulangan 
kemiskinan, 

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur telah melaksanakan 
berbagai program/kegiatan 
penanggulangan kemiskinan, 
dan di antaranya adalah 
Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM). PPKM merupakan 
revitalisasi dari program 
Gerdu-taskin yang sudah 
dilaksanakan sejak tahun 2002. 
Program ini didesain sebagai 
program strategis untuk 
meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dengan fokus pada 
kesejahteraan dan kemandirian 
usaha ekonomi produktif 
masyarakat desa/kelurahan 
melalui pengembangan skala 
usaha dan peningkatan 
pendapatan maupun 
pemenuhan kebutuhan dasar 
RTM.

PPKM tahun 2010 

dilaksanakan pada 204 
desa/kelurahan di 34 
kabupaten/kota. Dalam 
rangka pengelolaan program 
agar tepat sasaran, tepat 
perlakuan dan tepat program, 
ada beberapa hal yang perlu 
mendapatkan perhatian: 
Pertama, program/kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
adalah bagian dari pelayanan 
publik, karena itu dalam 
menjalankan program harus 
berpegang pada prinsip-prinsip 
pelayanan publik.

Kedua, diberikan 
pemahaman kepada 
masyarakat bahwa dana PPKM 
bukan dana hibah habis pakai, 
melainkan dana hibah bergulir 
yang dikelola oleh UPK untuk 
kemudian digulirkan kepada 
masyarakat lain yang masih 
membutuhkan. Ketiga, mari 
kita kembangkan mekanisme 
komunikasi dan koordinasi 
yang efektif dan harmonis 
dalam rangka secara bersama-
sama mensejahterakan wong 

cilik sebagai bagian dari tugas 
dan fungsi pemerintahan.

Keempat, agar kegiatan ini 
kita jalankan secara sungguh-
sungguh, hati-hati dan cermat 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, mari kita kembangkan 
check and recheck, dan 
perlunya dikembangkan 
mekanisme pengawasan 
oleh masyarakat sehingga 
pelaksanaan program ini bisa 
tepat sasaran.  Masyarakat 
harus diberikan kesempatan 
seluas-luasnya untuk 
memperoleh informasi sebagai 
bentuk transparansi dan 
pertanggungjawaban publik. (*)

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur Totok Soewarto, SH. M.Si

Berpegang pada Prinsip Pelayanan Publik
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RAPAT Sinkronisasi 
pelaksanaan 
Sitem Informasi 
Pendayagunaan 

Profi l Desa/Kelurahan (SI-
P2DK) merupakan salah satu 
agenda dalam melaksanakan 
kegiatan SI-P2DK. Rapat 
sinkronisasi dilaksanakan 
setelah kegiatan sosialisasi, 
identifi kasi dan peninjauan 
lapangan calon lokasi kegiatan 
SI-P2DK selesai dilaksanakan.

Rapat Sinkronisasi SI-
P2DK dilaksanakan sebagai 
upaya mensinergikan dan 
mengintegrasikan pelaksanaan 
implementasi SI-P2DK di Jawa 
Timur, yang diselenggarakan 
dalam dua angkatan dengan 
peserta yang berbeda. 
Angkatan I diselenggarakan 
pada tanggal 12 s/d 14 April 
2010 di Hotel Cendana dan  
diikuti oleh 38 peserta yang 
terdiri dari unsur pejabat di 
lingkungan Badan/Dinas/Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Sedangkan angkatan II 
diselenggarakan pada tanggal 
14 s/d 16 April 2010 bertempat 
di Hotel Cendana diikuti 38 
orang peserta yang merupakan 
operator SI-P2DK pada Badan/
Dinas/Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten/
Kota se Jawa Timur dengan 
narasumber berasal dari 
Bappeda Provinsi Jawa Timur, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Unair Surabaya dan Digital 
Sistem Semesta Surabaya.

Tujuan  dilaksanakannya 
Rapat Sinkronisasi SI-P2DK 

adalah: Pertama, menyamakan 
persepsi tentang pelaksanaan 
pilot project SI-P2DK di Jawa 
Timur tahun 2010; Kedua, agar 
kabupaten/kota dapat mengisi 
dengan benar dan tepat, serta 
mempunyai pemahaman 
yang sama dalam melakukan 
pendataan dan analisa 
kebutuhan; Ketiga, merupakan 
salah satu media untuk 
melakukan dialog dalam rangka  
membangun dan mewujudkan 
tujuan penyusunan dan 
pendayagunaan profi l desa dan 
kelurahan; dan keempat, media 
pembelajaran implementasi 
penggunaan software SI-P2DK. 

Hasil yang dicapai dari 
Rapat Sinkronisasi SI-P2DK 
yaitu pelaksanaan pilot project 
SI-P2DK di Jawa Timur dapat 
dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme dan aturan yang 
berlaku; Tersusunnya SI-P2DK 
yang benar, tepat, akurat, dan 
sesuai dengan kondisi riil; 
Terbangunnya komunikasi dan 
koordinasi yang sinergi dalam 
pelaksanaan SI-P2DK di Jawa 
Timur; Meningkatkan dukungan 
dan pemahaman peserta akan 
pentingnya SI-P2DK untuk 
perencanaan pembangunan 

Komitmen Terhadap Implementasi 
Profi l Desa/Kelurahan Masih Rendah

Rapat Sinkronisasi SI-P2DK 
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partisipatif; Peserta (operator) 
SI-P2DK kabupaten/kota dapat 
melakukan update data ke 
dalam software secara benar.

Materi yang dibahas dalam 
Rapat Sinkronisasi adalah: 
(1) Kebijakan pendayagunaan 
Profi l Desa/Kelurahan; (2) 
Rencana Pengembangan 
Pendayagunaan Profi l Desa/
Kelurahan; (3) Evaluasi 
Pengembangan Profi l Desa/
Kelurahan; (4) Mekanisme 
Pelaksanaan SI-P2DK;  (5) 
Data Based Sebagai Basis 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan; (6) khusus 
untuk operator SI-P2DK 
mendapatkan tambahan 
materi “Implementasi  Software 
Profi l Desa/Kelurahan” yang 
diselenggarakan dengan 
praktek operasional komputer 
bertempat di Gedung ITAT 
Surabaya.

Kebijakan pendayagunaan 
profi l desa/kelurahan  
menjelaskan tentang 
pentingnya pendayagunaan 
profi l desa/kelurahan dalam 
perencanaan pembangunan, 
evaluasi kinerja, dan 
pengembangan potensi desa/
kelurahan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
di Jawa Timur. Sedangkan 
Rencana Pengembangan 
Pendayagunaan Profi l 
Desa menjelaskan tentang 
rencana pengembangan 
pendayagunaan profi l desa/
kelurahan di Jawa Timur yang 
ditargetkan mencapai 5.176 
desa/kelurahan pada tahun 
2014.

Berdasarkan hasil 
evaluasi implementasi profi l 
desa/kelurahan tahun 2009 
disampaikan bahwa, pertama, 
dari 38 kabupaten/kota, 
baru 18 kabuten/kota, yaitu 
Kota Pasuruan, Malang, dan 
Mojokerto, serta Kabupaten 
Nganjuk, Pacitan, Bojonego, 

Lamongan, Jember, 
Situbondo, Madiun, Sampang, 
Bangkalan, Trenggalek, 
Bondowoso, Ponorogo, 
Malang, Pamekasan, dan 
Tuban. Kedua, rekapitulasi 
hasil analisa data profi l 
desa/kelurahan yang sudah 
diinventarisasi belum 
menggambarkan identifi kasi 
masalah/kebutuhan baik yang 
terkait dengan potensi maupun 
perkembangan desa/kelurahan, 
dan ketiga, hasil profi l desa/
kelurahan yang disusun 
oleh kabupaten/kota hanya 
menghasilkan analisa makro.

Belum optimalnya 
implementasi profi l desa/
kelurahan di Jawa Timur 
disebabkan oleh beberapa 
alasan, yaitu: Pertama, 
komitmen kabupaten/kota 
terhadap implementasi profi l 

desa/kelurahan rendah; 
Kedua, petugas pendataan 
di desa hanya menjadi 
tanggungjawab sekdes/sekkel 
sehingga tidak optimal; 
Ketiga, belum optimalnya 
pemerintah desa/kelurahan 
dalam memberdayakan 
lembaga kemasyarakatan 
yang ada untuk melakukan 
kegiatan pendataan; Keempat, 
terbatasnya sarana prasarana 

dan SDM di desa; dan kelima, 
belum menjadi persyaratan 
dalam memperoleh program 
pemberdayaan masyarakat 
maupun penanggulangan 
kemiskinan. 

Mekanisme pelaksanaan 
SI-P2DK menjelaskan 
tentang mekanisme 
pelaksanaan, pencairan dan 
pertanggungjawaban serta 
penggunaan bantuan keuangan 
untuk kegiatan pendataan dan 
penyusunan SI-P2DK. 

Solusi yang akan 
dilakukan dalam melakukan 
percepatan implementasi 

SI-P2DK adalah pertama, 
membangun komitmen 
dengan kabupaten/kota dalam 
mengimplementasikan profi l 
desa/kelurahan; Kedua, 
membangun sinergi dengan 
provinsi dan pemerintah untuk 
mengambil peran dalam 
mendayagunakan profi l desa; 
Ketiga, mengoptimalkan 
peran Pokja; Keempat, 
mengoptimalkan peran 
lembaga kemasyarakatan 
desa; Kelima, meningkatkan 
SDM di desa; dan keenam, 
menjadikan profi l desa/
kelurahan sebagai persyaratan 
untuk mendapatkan program/
kegiatan pembangunan. (*)



HARI pertama 
tahun 2010 bisa 
jadi merupakan 
hari bersejarah 
bagi warga 

kelurahan di ujung timur Kota 
Surabaya. Karena hari itu, 
Walikota Surabaya meresmikan 
sebuah wahana wisata baru 
berbasis lingkungan, yakni 
hutan mangrove di Kelurahan 
Wonorejo, Kecamatan 
Rungkut, Kota Surabaya.

Wahana wisata di kawasan 
konservasi hutan bakau 
tersebut setidaknya akan 
membawa nuansa baru 
sebagai ikon wisata di kota 
metropolis ini, selain Kebun 
Binatang Surabaya, Pantai 
Kenjeran dan Museum Tugu 
Pahlawan. 

Inisiatif mengembangkan 
kawasan konservasi hutan 
bakau menjadi kawasan wisata 
menurut Lurah Wonorejo, 
Habib, sebenarnya sudah 
ada semenjak dirinya masih 
belum menjabat sebagai lurah. 
“Inisiatif membuat wahana 
wisata hutan mangrove ini dari 

inisiatif beberapa warga yang 
kemudian didukung oleh Camat 
Rungkut dan Lurah Wonorejo 
saat itu,” kata Habib.

Keinginan mewujudkan 
kawasan wisata tersebut 
semakin matang saat Lurah 
Wonorejo yang saat itu dijabat 
Hastiadi ditunjuk mewakili lurah 
se-Surabaya untuk mengikuti 
seminar World Oceans Weeks 
(WOW) di Tiongkok, 5-10 
November 2009. Dia dipilih 
setelah menjadi juara pertama 
lomba Kelurahan Berhasil 
Tingkat Kota Surabaya pada 
Agustus 2009. 

Seminar WOW adalah 
pertemuan rutin yang 
diselenggarakan oleh 
pemerintah Tiongkok. 
Pertemuan itu membahas 
tentang bagaimana 
memanfaatkan potensi 
kelautan di masing-masing 
negara. Dalam subtopic 
dibahas tentang potensi 
hutan mangrove. Lebih dari 
15 negara menjadi peserta 
workshop, di antaranya Filipina, 
Myanmar, Malaysia, Ethiopia 

dan Amerika Serikat.
Dari seminar itu disadari 

tentang pentingnya 
melestarikan hutan mangrove 
dan menjaga ekosistem pantai, 
sementara hutan mangrove di 
Wonorejo tidak hanya sebagai 
kawasan hutan bakau, namun 
juga punya lebih banyak 
potensi keberagaman yang 
bisa dijual untuk pariwisata. 

“Di hutan mangrove 
Wonorejo, selain bisa 
menikmati keindahan alam, 
pengunjung hutan mangrove 
bisa bermain-main dengan 
kerang dan aneka ikan. Di sana 

Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya 

Kembangkan Ekowisata Kembangkan Ekowisata 
MangroveMangrove

Habib Lurah Wonorejo.
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juga masih banyak ditemui fl ora 
dan fauna tersendiri yang tidak 
dimiliki wilayah lain di Surabaya 
seperti hewan nyambik, monyet 
hingga buaya,” ujarnya.  

Namun, semua itu akhirnya 
terjawab sejak Pemerintah Kota 
Surabaya membuka Ekowisata 
Mangrove Wonorejo (EMW) di 
kawasan pantai timur Surabaya 
yang terletak di wilayah RW 
VII Kelurahan Wonorejo. 
Namun tidak disangka, pola 
pengembangkan masyarakat 
berbasis ekosistem lingkungan 
inilah yang menggiring kelurahan 
di sebelah barat selat Madura 
ini menggondol juara kedua 
kelurahan terbaik Jatim tahun 
2009.

Kelurahan Wonorejo 
dinilai berhasil memfasilitasi 
pembentukan komunitas petani 
mangrove dalam Lembaga 
Ekowisata Wonorejo yang 
menginisiasi terbentuknya 
Ekowisata Mangrove Wonorejo 
(EMW).

Kelurahan berpenduduk 
sekitar 12 ribu jiwa lebih ini 
sebenarnya merupakan kawasan 
pengembangan yang banyak 
dipilih pihak pengembang 
untuk membangun kawasan 
perumahan, karena itu tidak 
jarang jika banyak pendatang 
yang mendiami kelurahan seluas 
650 hektar ini. 

Menurut catatan, setidaknya 
sudah ada enam lokasi 
perumahan di kawasan 
Kelurahan Wonorejo. Namun 
pendatang yang bermukim di 
komplek perumahan tersebut 
hidup rukun dengan warga asli 
yang sebagian memiliki mata 
pencaharian sebagai petani 
tambak dan petani mangrove. 
“Meski diserbu banyak 
pendatang, potensi lokal kami 
sebagai kawasan konservasi 
hutan mangrove tidak akan 
hilang,” katanya. (Faisal)

  

Menginspirasi 
Batik Mangrove

Mengembangkan wisata hutan mangrove ternyata tidak 
hanya mendatangkan potensi ekonomi bagi warga lokal, namun 
juga menginspirasi desain produk batik bagi perempuan sekitar. 
Batik motif mangrove kini menjadi produk andalan perajin batik 
Surabaya khususnya di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan 
Rungkut.      

Salah seorang perajin batik motif mangrove asli Kelurahan 
Wonorejo, Ari Bintarti, mengatakan, batik motif mangrove 
merupakan simbol kepedulian warga terhadap rusaknya 
lingkungan di kawasan konservasi pantai Timur Surabaya.

“Banyaknya tanaman mangrove yang ditebang secara liar 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan 
lingkungan sekitar menjadi rusak. Selain itu, banyak satwa yang 
terancam punah dan bahkan di sekitar pantai sering terjadi abrasi 
dan erosi,” katanya. 

Menurut dia, tujuan batik mangrove selain sebagai tujuan 
ekonomi, juga sebagai sarana kampanye lingkungan, yakni 
dengan cara mengenalkan mangrove melalui seni batik.

Motif batik mangrove kental dengan beragam motif bunga, 
buah, akar, binatang dan yang hidup di rawa-rawa sekitar pantai 
Wonorejo, seperti baringtonia, tanjang, nipah, nyamplung, dan 
bogem. Warna yang dipilih adalah warna-warna yang cerah 
kekhasan sulur-sulur mangrovenya dan selalu dalam bentuk batik 
tulis, bukan cetak.

Awal mula pembuatan batik motif mangrove, menurut Ari, 
diawali saat dia bersama puluhan wanita di Kecamatan Rungkut 
mendapat pelatihan membatik pada akhir 2009. “Dari forum itu 
tercetus ide membuat batik motif mangrove dikaitkan dengan isu 
lingkungan lokal yang tengah berkembang,” kata Ari.

Namun ia sendiri cukup menyadari bahwa produksi mangrove 
masih sangat terbatas, sehingga belum bisa bersaing dengan 
batik kelas atas seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Pasar batik 
motif mangrove saat ini hanya terbatas pada instansi Pemerintah 
Kota Surabaya dan di sejumlah galeri di Surabaya.

Karena itu, dia terus meminta fasilitasi pemerintah untuk 
mengembangkan produk khas ini dengan memberikan stimulan 
modal dan pelatihan kepada lebih banyak lagi perempuan-
perempuan di Kelurahan Wonorejo. (Faisal)

Profil KelurahanGDGD
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UPAYA membangun 
desa tidak selamanya 
harus mengandalkan 
bantuan murni dari 

pemerintah. Jika pemerintah 
desa jeli, aktivitas ekonomi 
seperti pasar dapat dijadikan 
sumber pendapatan yang 
mampu memberikan kontribusi 
pada pembangunan desa 
dan aktifi tas sosial lainnya. 
Upaya tersebut yang kini terus 
dikembangkan Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan 
sebagai upaya penunjang 
kegiatan ekonomi di pedesaan.

Selain membangkitkan 
perekonomian di pedesaan, 
upaya revitalisasi pasar desa 
juga mampu membatasi 
ekspansi pasar modern ke 
kawasan pedesaan. Karena 
ekspansi pasar modern yang 
kini marak terjadi terbukti 
mampu mematikan aktivitas 
ekonomi masyarakat kecil.   

Menurut kepala Kepala 
Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Daerah (BPMD) Kabupaten 
Pamekasan, Drs Herman 
Kusnadi MM, keberadaan 
pasar desa yang ada selama 
ini hanya sekadar pelengkap 
kebutuhan masyarakat dalam 
memperoleh kebutuhan hidup 
sehari-hari. “Pasar desa 
yang ada jauh dari kesan 
profesional, baik  dalam hal 
menejemen bisnis maupun 
penataan. Apalagi memberi 
kontribusi pada desa,” jelasnya.

Parahnya, tanpa diketahui 
ada pihak yang justru 
mengambil untung dari 
keberadaaan pasar tersebut. 
Ditengarai mereka adalah 

orang-orang dekat kepala desa 
(klebun) yang dipasrahi untuk 
mengurus administrasi pasar. 
Retribusi yang diambil dari 
para pedagang juga ditengarai 
masuk ke kantong-kantong 
pribadi mereka.

Bermula dari keprihatinan 
tersebut, akhirnya Pemkab 
Pamekasan melalui  BPMD 
pada 2008 memberikan 
pelatihan kepada petugas 
pasar desa tentang cara 
mengelola pasar desa 
dengan baik. “Alhamdulillah, 
sejak ada pelatihan tersebut, 
sudah ada beberapa pasar 
desa yang sudah meningkat 
baik manajemennya, dan 
memberikan kontribusi pada 
desa untuk pembangunan 
infrastruktur,” kata Herman.

Menurut perhitungan secara 
kotor, berdasarkan aktivitas 
setidaknya di beberapa pasar 
desa di Pamekasan berpotensi 
memiliki pendapatan sekitar 
Rp 4,5 juta/tahun. Pendapatan 
tersebut didapat dari retribusi 
pedagang dan parkir. 
Perhitungan tersebut didapat 
dari pasar yang hanya buka 
saat “pasaran” atau dua kali 
seminggu pada hari-hari 

tertentu, belum termasuk pasar 
yang memiliki jadwal buka 
setiap hari.  

Sementara itu, sebagai 
upaya revitalisasi pasar desa, 
Pemkab Pamekasan pada 
APBD 2009 dan 2010 sudah 
menganggarkan dana hibah 
untuk perbaikan pasar desa 
sebanyak Rp 50 juta/pasar 
desa. Karena keterbatasan 
anggaran, 26 pasar desa yang 
berlokasi di tanah kas desa di 
Pamekasan, sejak 2009 hanya 
delapan desa yang sudah 
tercover, ditambah empat desa 
lagi pada perubahan anggaran 
di pertengahan tahun ini.

Upaya revitalisasi pasar 
desa tersebut disambut baik 
oleh pemerintah pusat dalam 
hal ini Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Kementerian Dalam 
Negeri (Ditjen PMD). Bahkan 
Ditjen PMD membangun 
pasar desa percontohan 
di Pamekasan, tepatnya di 
Desa Panempan, Kecamatan 
Pamekasan. “Ke depan, kami 
berupaya agar dalam satu 
kecamatan ada satu desa 
percontohan,” kata Herman. 
(sal)       

Kabupaten Pamekasan

Maksimalkan Pendapatan 
Pasar Desa

GDGDKiat Pemberdayaan
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Siang itu Herman tampak sibuk 
memoles beberapa papan kayu 
Jati berukuran panjang 1 meter 
dengan lebar sekitar 60 cm. Kedua 
tanganya begitu lincah saling 

bahu membahu mengukir papan yang hampir 
100% sempurna itu. Udara siang hari yang 
lumayan panas tidak dirasakannya. Kepiawaian 
tangannya mengerjakan pesanan yang akan 
diambil esok pagi seakan melupakan rasa 
gerahnya. Di benaknya mungkin hanya ada 
perasaan bagaimana order yang diperolehnya 
dapat rampung hari ini.   

Dari hasil kerjanya, Herman dan beberapa 
rekannya telah banyak memproduksi lemari, 
dipan, tempat hias, kursi, meja dan beberapa 
jenis mebel lainnya. Produk mebel itu kemudian 
dijual ke berbagai daerah di dalam kawasan 
maupun di luar Madura. Harganya pun variatif, 
mulai Rp 750.000 sampai Rp 4 juta. 

Herman adalah satu dari lima karyawan 
yang bekerja di salah satu unit usaha yang 
dikembangkan Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Sakinah, Desa Gingging, Kecamatan 
Bluto, Kabupaten Sumenep, sejak tiga tahun 
terakhir. Meski belum memiliki tempat khusus, 
usaha yang dirintis sejak 2007 ini dinilai 
terus berkembang. Hal ini berdasarkan terus 
meningkatnya pemesanan mebel hingga saat 
ini. “Meski bertempat di balai desa, kini kami 
sudah memiliki lima karyawan,” kata Ketua 
UPK Sakinah, Ha’is.

Keuntungan usaha juga lumayan besar, 
dengan menjual keahlian para karyawannya, 

UPK mendapat keuntungan sekitar Rp 500 
ribu – Rp 1 juta lebih per unit. Menurut Ha’is, 
awalnya para pekerja tersebut tidak memiliki 
pengetahuan apa-apa tentang produksi mebel, 
sehingga UPK mendatangkan tenaga khusus 
untuk melatih mereka. “Untungnya mereka 
semangat untuk belajar dan punya keinginan 
untuk terus berinovasi,” katanya. 

UPK Sakinah berdiri pada 2006, dengan 
modal awal Rp 36 juta, saat ini berhasil 
membantu menghidupkan sektor perekonomian 
warga Desa Gingging melalui pinjaman 
permodalan usaha kecil. UPK yang memiliki 
270 anggota dari 27 kelompok masyarakat 
(pokmas) ini memberikan pinjaman permodalan 
bagi anggotanya untuk berbagai usaha seperti 
distributor kelapa, peracangan, usaha kerupuk, 
petani, mabel dan lain sebagainya. Selain itu 
warga juga berani membuka beberapa jenis 
usaha baru untuk menunjang perekonomian 
keluarga selain bertani palawija. 

Sayangnya, menurut Ha’is, UPK masih 
belum mampu memberikan pinjaman lebih 
kepada pokmas karena keterbatasan dana. 
Plafon pinjaman setiap pokmas hanya dibatasi 
Rp 2,5 juta. Dari jumlah itu baru dibagi kepada 
anggota masing-masing Rp 250 ribu. “Nilai 
pinjaman ini diakui anggota masih terlalu kecil 
untuk membuka usaha atau mengembangkan 
usaha, akhirnya mereka masih menambal 
modal dari sumber lain,“ katanya.

Karena keterbatasan dana tersebut, Ha’is 
berharap mendapatkan dana penguatan 

UPK Sakinah Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

Kembangkan Usaha Mebel
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MENIN DAK LAN-
JUTI Peraturan 
Menteri Dalam 
Negeri Nomor 
12 tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan 
dan Pendayagunaan 
Data Profi l Desa dan 
Kelurahan serta dalam 
upaya mengoptimalkan  
penyediaan informasi untuk 
pembangunan partisipatif yang 
akurat, objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan, 
maka diperlukan informasi 
dan data yang relevan sesuai 
dengan kondisi riil di lapangan. 
Penyediaan informasi yang 
akurat dan objektif untuk 
rencana pembangunan 
dilaksanakan melalui 
penyediaan  Profi l Desa dan 
Kelurahan yang di-update 
(divalidasi) setiap tahun oleh 
kelompok kerja Profi l Desa/
kelurahan  yang ada di Desa/
kelurahan.

Profi l Desa/kelurahan 
merupakan gambaran potensi 
dan tingkat perkembangan 
Desa/kelurahan. Gambaran 
potensi Desa/kelurahan 
berisikan tentang data potensi 
yang ada di Desa/kelurahan, 
yang terdiri dari Potensi 
Sumber Daya Alam, Sumber 
Daya Manusia, Kelembagaan 
dan Potensi Sarana Prasarana 
yang tersedia. Data Potensi 
tersebut harus  mencakup 
potensi-potensi sumber daya 
alam yang memberikan kriteria, 
karakter dan tipikal sebuah 
desa atau kelurahan. 

Tipe-tipe desa/kelurahan 
yang dapat diidentifi kasi 
berdasarkan program aplikasi 
didasarkan pada penilaian 
skoring mata pencaharian 
dan eksistensi kawasan. 
Tipe-tipe desa/kelurahan 
yaitu desa persawahan, 
desa nelayan, desa industri 
besar, desa industri sedang/
kecil, desa perladangan, 
desa perkebunan, dan lain 
sebagainya (Permendagri No. 
12 Th. 2007). 

Sedangkan data 
tingkat perkembangan, 
menggambarkan tingkat 
perkembangan kemajuan, 
atau kemunduran suatu desa/
kelurahan dilihat dari berbagai 
parameter yang telah diukur. 
Keseluruhan scoring potensi 
dan tingkat perkembangan 
inilah yang menjadi acuan 
untuk kriteria suatu desa/
kelurahan apakah berstatus 
berkembang (swadaya), 
mandiri (swakarya) atau maju 
(swasembada).

Berdasarkan hal tersebut di 
atas, penyusunan Profi l Desa/
kelurahan sangat penting untuk 
dilakukan oleh pemerintah 
dalam berbagai tingkatan 
mulai dari desa/kelurahan, 
kecamatan, kabupaten/kota, 
hingga provinsi. 

Meskipun Profi l Desa/
kelurahan mempunyai peran 
strategis sebagai dasar untuk 
menyusun perencanaan 
pembangunan partisipatif, 
namun dalam realisasinya 
belum banyak dilakukan oleh 

desa/kelurahan, kecamatan 
maupun kabupaten/kota dan 
provinsi. Akibatnya, potensi 
desa/kelurahan belum 
dapat dioptimalkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Lebih lanjut, 
tingkat perkembangan 
desa/kelurahan yang berupa 
tingkat kemajuan dan atau 
keberhasilan masyarakat 
suatu desa/kelurahan, 
pemerintahan desa/kelurahan 
serta pemerintahan daerah 
dalam melaksanakan 
program pembangunan 
di desa/kelurahan belum 
terpetakan dengan baik 
sehingga perencanaan 
pembangunan oleh masyarakat 
lebih sering didasarkan 
pada keinginan bukan pada 
kebutuhan. Selain sebagai 
dasar perencanaan, profi l 
desa/kelurahan merupakan 
salah satu poin penting 
dalam lomba desa/kelurahan 
yang diselenggarakan oleh 
pemerintah pusat. 

Sebagai bentuk komitmen 
pemerintah akan pentingnya 
profi l desa/kelurahan bagi 
pembangunan, maka 
diterbitkan regulasi untuk 

Urgensi SI-P2DK Bagi 
Perencanaan Pembangunan

Oleh Dr Andromeda Q, MM.



pelaksanaan profi l desa/
kelurahan, yaitu: (i) Surat 
Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 25 Tahun 1996 
tentang Data Dasar Profi l Desa 
dan Kelurahan. Selanjutnya 
ditindaklanjuti dengan 
Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 Tahun 1996 
tentang Petunjuk Keputusan 
Menteri Dalam Negeri nomor 
25 Tahun 1996. Di Jawa 
Timur, Surat Keputusan dan 
Instruksi Mendagri tersebut 
ditindaklanjuti dengan Surat 
Gubernur tanggal 15 Juni 1996 
Nomor: 412.21/9016/206/2006 
tentang Pedoman Sistem 
Pendataan Profi l Desa dan 
Kelurahan (ii) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
: 12 tahun 2007 Tentang 
Pedoman Penyusunan dan 
Pendayagunaan Data Profi l 
Desa dan Kelurahan.

Terkait dengan hal tersebut 
di atas dan untuk percepatan 
implementasi penyusunan 
profi l desa/kelurahan di Jawa 
Timur, maka dilaksanakan pilot 
project profi l desa/kelurahan di 
Jawa Timur mulai tahun 2009 
sampai tahun 2010. Melalui 
pilot project ini, diharapkan 
dapat disusun profi l desa/
kelurahan untuk kepentingan 
perencanaan pembangunan 
yang berorientasi pada potensi, 
permasalahan, dan kebutuhan 
masyarakat sehingga 

perencanaan pembangunan 
dapat dilaksanakan sesuai 
dengan kaidah-kaidah “Dari, 
Oleh, dan Untuk Masyarakat 
(DOUM).” 

Mekanisme dan Hasil 
pengolahan SI-P2DK

Mekanisme penyusunan 
SI-P2DK merupakan tahapan 
kegiatan yang harus dilakukan 
dalam menyusun SI-P2DK. 
Tahapan kegiatan tersebut 
meliputi: (1) Penyiapan 
instrumen pengumpulan data; 
(2) Penyiapan kelompok kerja 
profi l desa/kelurahan; (3) 
Pelaksanaan pengumpulan 
data; (4) Pengolahan data; 
(5) Publikasi data profi l 
desa dan kelurahan; dan (6) 
Pelembagaan profi l desa/
kelurahan.

Kegiatan pengumpulan, 
pengolahan dan publikasi 
data profi l desa dan kelurahan 
dilaksanakan oleh kelompok 
kerja (Pokja) profi l desa/
kelurahan di tingkat desa/
kelurahan, kecamatan, 
kabupaten/kota dan provinsi.

Sumber informasi dalam 
pengumpulan data profi l 
desa/kelurahan adalah 
kepala keluarga, pengurus 
RT, pengurus RW, kepala 
dusun, kepala lingkungan, 
kepala desa, lurah dan 
perangkat desa/kelurahan, 

pengurus TP-PKK dan 
lembaga kemasyarakatan 
serta unit pelaksana teknis 
satuan kerja perangkat daerah 
dan perangkat pusat yang 
ada di desa, kelurahan dan 
kecamatan.

Pelaksanaan pengumpulan 
data meliputi pencarian data 
lapangan, verifi kasi data, 
klarifi kasi, tabulasi, kompilasi 
dan rekapitulasi serta validasi 
dan input data. Sedangkan 
pengolahan data meliputi 
tabulasi, kompilasi dan analisis

Hasil pengolahan data SI-
P2DK meliputi data tentang:  
Kualitas ibu dan anak di 
tingkat dusun dan lingkungan 
hasil RIAD; Tingkatan potensi 
umum desa dan kelurahan; 
Potensi pengembangan 
desa dan kelurahan; Tipologi 
pengembangan desa dan 
kelurahan sesuai potensi 
unggulan; Laju perkembangan 
desa dan kelurahan; Klasifi kasi 
tingkat perkembangan desa 
dan kelurahan; Kategori 
status kemajuan desa dan 
kelurahan; Permasalahan 
kualitas keluarga, tingkatan 
potensi umum, faktor pembatas 
pengembangan potensi dan 
laju perkembangan, tingkat dan 
kategori perkembangan desa 
dan kelurahan; dan indikasi 
program pembangunan desa 
dan kelurahan untuk tahun 
berikutnya.

Manfaat Pendayagu-
naan SI-P2DK 

Hasil penyusunan SI-
P2DK mempunyai beberapa 
manfaat, yaitu pertama, input 
strategis dalam musyawarah 
perencanaan pembangunan 
partisipatif berbasis potensi 
dan tingkat perkembangan 
masyarakat tingkat desa 
dan kelurahan, kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi 
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dan nasional. Penyusunan 
SI-P2DK dilakukan melalui 
pendataan pada setiap 
rumah tangga. Oleh karena 
itu, dalam penyusunan dan 
pendataannya memperhatikan 
asas keakuratan dan 
kevaliditan sehingga rencana 
pembangunan yang disusun 
oleh desa/kelurahan dalam 
prosesnya dilakukan secara 
partisipatif,  tepat sasaran 
serta sesuai dengan kondisi 
dan permasalahan masyarakat 
desa/kelurahan. Penyusunan 
profi l desa/kelurahan dilakukan 
dengan mengedepankan 
prinsip-prinsip transparansi, 
demokrasi, berkeadilan, dan 
akuntable. 

Kedua, data profi l desa/
kelurahan juga bermanfaat 
untuk penyediaan bahan 
penilaian dan pengukuran 
untuk mengevaluasi kinerja 
pembangunan di desa dan 
kelurahan. Ketiga, hasil 
penyusunan profi l desa/
kelurahan juga dibutuhkan 
untuk mengukur status 
kemajuan dan kategorial 
tingkat perkembangan desa 
dan kelurahan swadaya ke 
swakarya menuju swasembada, 
pengembangan research 
and development, maupun 
untuk pengembangan usaha 
ekonomi produktif. Dengan 
demikian hasil penyusunan 
profi l desa/kelurahan selain 
dibutuhkan oleh pemerintah 
untuk melakukan memfasilitasi 
masyarakat dalam 
pembangunan, juga dibutuhkan 
oleh dunia usaha, dunia 
pendidikan, dan stakeholders 

lainnya. 
Keempat, mengetahui 

karakteristik potensi 
sumber daya alam, 
sumber daya manusia, 
dukungan kelembagaan dan 
perkembangan prasarana dan 
sarana, tingkat perkembangan 
ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, keamanan dan 
ketertiban, kesadaran politik dan 
peranserta masyarakat, kinerja 
lembaga kemasyarakatan 
dan pemerintahan desa dan 
kelurahan serta permasalahan 
pembangunan di setiap desa 
dan kelurahan.

Kelima, mengukur kecepatan 
perkembangan desa dan 
kelurahan sebagai dampak 
sinergitas potensi sumber daya 
manusia, sumber daya alam, 
kelembagaan dan prasarana 
dan sarana serta hasil 
kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan setiap tahun.

Keenam, menjadi 
pedoman dalam penentuan 
arah pengembangan desa 
dan kelurahan sesuai 
dengan tipologi potensi dan 
perkembangan masyarakat. 
Ketujuh, koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifi kasi 
kebijakan dan program 
pembangunan masuk desa dan 
kelurahan. Kedelapan, menjadi 
alat deteksi permasalahan 
yang menghambat laju 
perkembangan kemajuan 
masyarakat. Kesembilan, 
penataan administrasi 
pemerintahan desa dan 
kelurahan. Dan kesepuluh, 
penentuan lokasi sasaran dan 
keluarga penerima berbagai 

program penanggulangan 
kemiskinan dan pemberdayaan 
masyarakat.

Dalam era sekarang ini, 
transparansi, akuntabilitas, 
inovasi, dan responsibilitas 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi salah 
satu hal penting yang harus 
dilakukan oleh setiap pemangku 
kebijakan. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah dan 
pemerintah desa dituntut untuk 
terus menerus melakukan 
perbaikan dan improvisasi 
dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, baik dari 
sisi kualitas maupun kecepatan 
dan keakuratannya. Melalui SI-
P2DK, informasi yang berkaitan 
dengan pembangunan, potensi, 
data dasar keluarga, serta 
perkembangan desa akan 
dapat disediakan. Karena itu, 
berdasarkan manfaatnya, 
maka penyusunan SI-P2DK 
merupakan hal yang tidak dapat 
ditawar lagi.

Implementasi dan 
Pengembangan 
SI-P2DK) di Jawa 
Timur

Agar perencanaan 
pembangunan sesuai dengan 
karakteristik, tipologi, potensi, 
permasalahan, dan kondisi 
riil maka penyusunan profi l 
desa/kelurahan di Jawa Timur 
merupakan kegiatan yang 
wajib dilakukan sehingga 
sinergitas dan integritas 
kegiatan pembangunan dapat 
dicapai. Berdasarkan hal 
tersebut, implementasi  dan 
pengembangan SI-P2DK di 
Jawa Timur tidak dapat ditunda 
lagi.

Untuk mewujudkan 
implementasi dan 
pengembangan SI-P2DK di 
Jawa Timur, pertama-tama 
telah dilakukan redesign 



instrumen dan software untuk 
menyusun SI-P2DK yang  
sebelumnya telah disusun 
oleh Pemerintah Pusat sejak 
tahun 2007. Namun mengingat 
instrumen dan software belum 
dapat diimplementasikan oleh 
kabupaten/kota, maka Bapemas 
melalui Bidang Pemberdayaan 
Kelembagaan dan Pelatihan 
melakukan  redisign instrumen 
dan software dengan 
memasukkan karakteristik 
lokal sehingga hasilnya dapat 
diimplementasikan. 

Redisign instrumen 
dilakukan dengan melibatkan 
badan/dinas/lembaga terkait, 
sehingga indikator dan aspek-
aspek penting tercakup dalam 
instrumen dan selanjutnya hasil 
pengukuran dapat digunakan 
oleh badan/dinas/lembaga 
lain untuk menyusun program/
kegiatan pembangunan. Jumlah 
data profi l desa  sebanyak 2.816 
data. Suatu pendataan yang 
membutuhkan banyak waktu 
dan biaya untuk menggandakan 
form pendataan.  Data tersebut 
selanjutnya diolah dengan 
menggunakan alat bantu 
berupa program aplikasi 
profi l desa/kelurahan yang 
telah ditetapkan secara 
nasional dan disesuaikan 
dengan kondisi lokal Jatim. 
Jawa Timur merupakan satu-
satunya provinsi yang sudah 
melaksanakan penyusunan 
SI-P2DK yang sesuai dengan 
Permendagri 12 Tahun 2007.  

Untuk implementasi dan 
pengembangan SI-P2DK di 
Jawa Timur, maka pada tahun 
2009 telah dilakukan pilot 
project pada 4 kabupaten, 
yaitu Malang, Gresik, Magetan 
dan Bojonegoro melalui 
bantuan keuangan sebesar Rp. 
40.000.000 yang dipergunakan 
untuk melakukan pendataan 
dan menyusun profi l desa/
kelurahan. Masing-masing 

kabupaten menyusun profi l 
untuk 8 desa/kelurahan. 

Hasil implementasi profi l 
desa/kelurahan sudah dapat 
dilihat melalui website. Namun 
karena pencairan bantuan 
keuangan baru dapat dilakukan 
akhir Desember 2009, maka 
saat ini baru 2 kabupaten/
kota yang bisa diakses, 
yaitu Kabupaten Malang dan 
Kota Surabaya. Sedangkan 
Kabupaten Magetan baru 
akan direalisasikan pada 
bulan Mei. Untuk Kabupaten 
Gresik dan Bojonegoro segera 
menyusul karena saat ini 
sedang melakukan lomba 
desa/kelurahan. Sedangkan 
34 kabupaten/kota lainnya 
menjadi pengembangan pilot 
project SI-P2DK tahun 2010 
dengan jumlah desa/kelurahan 
sebanyak 912 desa/kelurahan 
se Jawa Timur. 

Untuk percepatan 
implementasi profi l desa/
kelurahan di Jawa Timur, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
telah melakukan konsultasi dan 
koordinasi dengan Pemerintah 
Pusat dan kabupaten/kota 
dalam hal pembiayaan. Melalui 
Surat Kepala Bapemas tahun 
2009, Pemerintah Pusat telah 
memberikan bantuan alat 
pendataan pada 12 kabupaten/
kota, di antaranya Kabupaten 
Malang, Gresik, Bojonegoro, 
Magetan, Sidoarjo, Jember dan 
Sampang. Selanjutnya pada 
tahun 2010 Pemerintah Pusat 
akan memberikan bantuan alat 
pendataan pada 26 kabupaten/
kota lainnya di Jawa Timur. 

Kedepan, profi l desa/
kelurahan akan tetap 
dikembangkan di Jawa Timur, 
sehingga seluruh desa/
kelurahan dapat menyusun 
profi l desa/kelurahan dengan 
instrumen yang telah tersedia. 
Guna mewujudkan hal ini, 
Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur siap dijadikan pilot 
project nasional dengan 
syarat Pemerintah Pusat dan 
kabupaten/kota menyediakan 
sharing dana untuk 
pelaksanaannya.  Mengingat 
kebutuhan anggaran yang 
digunakan untuk menyusun 
profi l desa/kelurahan relatif 
besar. 

Perlu Komitmen 
Semua Pihak

Penyusunan dan 
pengembangan SI-P2DK 
membutuhkan komitmen, 
kerjasama, dukungan dan 
kesungguhan dari berbagai 
pihak (masyarakat, pemerintah 
desa/kelurahan, kecamatan, 
pemerintah kabupaten/kota, 
pemerintah provinsi, dan 
pemerintah pusat) dalam 
memberikan fasilitasi guna 
mendukung pelaksanaan 
pengumpulan dan pengolahan, 
analisis, publikasi, pelaporan 
dan pendayagunaan SI-P2DK 
dalam berbagai tingkatan. 

Dalam rangka penyusunan 
dan pendayagunaan SI-P2DK 
dikembangkan kerjasama 
antara pemerintah dengan 
pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota, 
dan antara pemerintah provinsi 
dengan pemerintah kabupaten/
kota dalam bentuk pemberian 
pedoman, pendanaan, 
peralatan dan pelatihan.

Agar penyusunan dan 
pengembangan SI-P2DK 
optimal, dibutuhkan peran aktif 
pemerintah kabupaten/kota 
untuk mendukung percepatan 
implementasi SI-P2DK di 
wilayahnya. 

*) Penulis adalah Kepala 
Bidang Kelembagaan dan 
Partisipasi Masyarakat 
Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.
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UPK yang menhikuti pameran 
ini yaitu UPK Sejahtera 
(Kelurahan Rampal Celaket, 
Kecamatan Klojen, Kab. 
Malang), UPK Anggrek 

(Desa Pandanrejo, Kec. Pagak, Kab. 
Malang), UPK Gotong Royong (Desa 
Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kab. Malang), 
UPK Setya (Kelurahan Tlekung, Kec. 
Junrejo, Kota Batu) dan UPK Buring 
Sentosa (Kelurahan Buring, Kec. 
Kedungkandang, Kota Malang).

Gelar Pameran Pelayanan Publik 
dibuka oleh Gubernur  Jawa Timur, 
Dr H Soekarwo. Selesai pembukaan 
Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Hj. 
Nina Soekarwo didampingi Sekmen 
PAN dan Reformasi Birokrasi, Tasdik 
Kinanto, SH, M.Si, meninjau stan 
pameran, termasuk menyaksikan 
simulasi pelayanan permodalan oleh 
UPK Anggrek di stan Bapemas Provinsi 
Jatim.

Selama pameran berlangsung 
stan Bapemas mendapatkan respon 
yang bagus dari masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya pengunjung 
yang mendatangi stan Bapemas dan 
menanyakan tentang pelayanan UPK.

Gelar Pameran Pelayanan Publik 
ditutup oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Drs Saifullah Yusuf. Stan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur memperoleh 
penghargaan stan terbaik dari Wagub 
Saifullah Yusuf yang diberikan kepada 
Sekretaris Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs Setyo Hudoyo, M.Si. Pada 
acara penutupan ditampilkan simulasi 
pelayanan UPK oleh UPK Sejahtera. 
(bud)

Bapemas Jatim Ikuti
Gelar Pameran Pelayanan Publik

Bapemas Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 – 11 April 2010 mengikuti 
Gelar Pameran Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 
di Taman Krida Budaya, Jl. Soekarno Hatta Malang. Gelar Pameran 

Pelayanan Publik yang ditampilkan Bapemas adalah pelayanan 
permodalan oleh UPK bagi RTM secara mudah, murah dan cepat.
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Oleh : Abdus Sair*)

Pertanyaan :
Saya seorang pengusaha yang bergerak 

di bidang alat tulis. Usaha saya berdiri sudah 
hampir dua tahun. Bagaimana caranya saya bisa 
memperoleh NPWP yang baru? Terima kasih.

Selamet, Pasuruan. 
Jawaban :

Bapak Selamet yang terhormat, langkah-
langkah dalam memperoleh NPWP adalah 
sebagai berikut:
1. Membawa surat permohonan untuk 

memperoleh NPWP yang ditandatangani 
pimpinan perusahaan dilampiri dengan akta 
notaris, surat keterangan domisili perusahaan 
dari kelurahan/desa setempat, dan deskripsi 
usaha.

2. Datang ke kantor pajak untuk menemui 
konsultan pajak yang menangani wilayah 
Anda, di sana Anda nanti akan memperoleh 
formulir NPWP untuk badan, isi formulir yang 
sudah disediakan dan silakan untuk bertanya 
ke petugas apabila Anda mengalami kesulitan 
dalam pengisian formulir tersebut.

3. Kemudian langkah yang terakhir datang ke 
bagian penerbitan NPWP  (loket NPWP) untuk 
memperoleh NPWP yang dimaksud.

Antara Probiotik dan 
Prebiotik

Pengasuh yang terhormat, saya peternak layer 
(ayam petelur). Saat ini saya sering mendengar 
produk yang mengandung probiotik. Apa bedanya 
probiotik dan prebiotik? Bagaimana pola kerjanya 
dan sejauh mana manfaat produk tersebut 
terhadap performa ayam? Terimakasih

Beni, Malang
Jawab:

Bapak Beni yang kami hormati, terimakasih 
banyak atas ketertarikan Bapak pada produk 
probiotik maupun prebiotik. Saat ini memang 
banyak produk imbuhan pakan (feed additive) di 
pasaran yang mengandung probiotik dan prebiotik. 
Penggunaannya bukanlah hal baru dalam dunia 
peternakan. Namun sebelum memilih produk 
tersebut ada baiknya kita mengenal lebih jauh apa 
perbedaan antara kedua jenis produk tersebut.
Pengertian probiotik yang diperkenalkan oleh 
Fuller sejak 1992 adalah suatu makanan 
tambahan yang berupa mikroba hidup baik bakteri 
maupun yeast (ragi) yang mempunyai pengaruh 
menguntungkan bagi hewan dengan cara 

memperbaiki keseimbangan mikrofl ora intestinal.  
Probiotik mempunyai mekanisme kerja 

antara lain menghalangi multifi kasi, infeksi dan 
invasi mikroba patogen. Kemudian menetralisasi 
toksin dan produksi substansi yang bersifat 
antimikrobial seperti asam propionat, asam 
butirat dan asam asetat. Juga bisa menurunkan 
pH saluran pencernaan karena probiotik mampu 
menghasilkan asam lemak dan menstimulasi 
sistem immunitas hewan.

Berbeda dengan probiotik, konsep prebiotik 
diperkenalkan oleh Gibson dan Robefroid pada 
1995. Prebiotik merupakan bahan makanan 
bernutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan 
berkembangnya bakteri baik yang sudah ada di 
dalam usus.  

Probiotik dalam saluran pencernaan biasanya 
mengatasi bakteri patogen dengan cara 
mendatangkan bantuan bakteri yang bersifat 
menguntungkan dari luar tubuh. Sedangkan 
prebiotik mengatasinya dengan mengoptimalkan 
pertumbuhan bakteri baik dengan cara 
menghambat tumbuhnya bakteri patogen. Probiotik 
dan prebiotik termasuk ke dalam imbuhan pakan 
yang bermanfaat untuk  memperbaiki performa, 
produksi dan kesehatan ternak.  
Alltech Inc, sebagai perusahaan yang berbasis 
teknologi dan riset senantiasa mengembangkan 
produk-produk inovatif dan berteknologi 
seperti produk yeast yang dikembangkan oleh 
Alltech adalah hasil seleksi ketat dari strain 
Saccharomyces cereviceae1026. Salah satu 
produk Alltech yang dinamakan Bio-Mos 
dikategorikan sebagai prebiotik. Bio-Mos bukan 
merupakan yeast utuh dan hidup, namun berupa 
hasil turunan yeast yang banyak mengandung 
Mannan Oligosaccharide (MOS) sehingga 
keampuhannya lebih baik. 

Daya kerja Bio-Mos adalah sebagai berikut,
1. Memblokir kolonisasi bakteri patogen dengan 

cara mengikat bakteri patogen dalam usus dan 
dibuang melalui feses

2. Memodulasi sistem kekebalan tubuh unggas 
(bukan menstimulasi sistem kekebalan) 
sehingga tidak mengganggu metabolisme 
energi tubuh.

3. Memberikan kesempatan pada bakteri dan 
mikrofl ora usus yang menguntungkan untuk 
berkembang dengan baik. Begitu pula dengan 
recovery usus yang rusak akibat perlekatan 
bakteri patogen sebelumnya. 

 Demikian jawaban dari kami, dan kami ucapkan 
terima kasih telah mengunjungi web kami.

Bagaimana Memperoleh NPWP?
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PinangMengobati 
Disentri Berdarah

Pinang (Areca catechu) adalah 
sejenis palma yang tumbuh di 
daerah Pasifi k, Asia dan Afrika 
bagian timur. Pinang juga merupakan 
nama buahnya yang diperdagangkan 

orang. Biji pinang mengandung alkaloida seperti 
misalnya arekaina (arecaine) dan arekolina 
(arecoline), yang sedikit banyak bersifat racun 
dan adiktif, dapat merangsang otak. Sediaan 
simplisia biji pinang di apotek biasa digunakan 
untuk mengobati cacingan, terutama untuk 
mengatasi cacing pita. Secara tradisional, 
biji pinang digunakan dalam ramuan untuk 
mengobati sakit disentri, diare berdarah, dan 
kudisan. Biji ini juga dimanfaatkan sebagai 
penghasil zat pewarna merah dan bahan 
penyamak. Pelepah daun yang seperti tabung 
(dikenal sebagai upih) digunakan sebagai 
pembungkus kue-kue dan makanan. Umbutnya 
dimakan sebagai lalapan atau dibikin acar. 
Batangnya kerap diperjual belikan, terutama di 
kota-kota besar di Jawa menjelang perayaan 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, sebagai 
sarana untuk lomba panjat pinang. Akar dan 
sabut pinang yang separuh reput digunakan 
untuk disenteri (cirit berdarah). Akar pinang juga 
digunakan untuk memperbanyak air kencing 
dan mengobati sakit perut. Campuran daunnya 
digunakan untuk memandikan kanak-kanak yang 
cirit-birit. Serbuk daun pinang bersama daun 
Atalantia dan limau digunakan untuk sakit perut. 
Serbuk pinang boleh membuang cacing gelang 
dan cacing kerawit. Ekstrak pinang didapati 
menghasilkan barah bila diletakkan pada selaput 
lendir hamster.

Akar Manis
Obati Lukak 
Lambung

AKAR manis (Glycyrrhiza glabra) 
merupakan tanaman sejenis 
polong-polongan yang berasal dari 
Eropa Selatan dan beberapa bagian 
wilayah Asia. Akar manis termasuk 

tanaman tahunan berbentuk terna dan dapat 
tumbuh sampai satu meter dengan daun yang 
tumbuh seperti sayap (pinnate) yang panjangnya 
7 sampai 15 cm. Daun-daunnya dapat berjumlah 
9-17 helai dalam satu cabang. Bunga akar manis 
tersusun secara infl orescens (berkelompok 
dalam satu cabang),warnanya berkisar dari 
keunguan sampai putih kebiru-biruan serta 

berukuran panjang 0,8-1,2 cm. Ekstrak akar 
manis didapat dengan cara merebus akar 
tanamannya yang menguapkan  airnya, dapat 
dijual dalam bentuk bubuk ataupun sirup (cair). 
Aka manis dapat digunakan untuk mengobati 
penyakit tukak lambung, caranya akar manis 3 
gram, rimpang kunyit 4 gram,  air 130 ml. Cara 
pembuatan: Dibuat infus atau diseduh. Cara 
pemakaian: Diminum 2 kali sehari, pagi dan 
sore. Tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan 
diulang selama 14 hari. Bagi penderita yang 
tidak tahan panasnya kunyit, ramuan dapat 
ditambah air hingga encer, diendapkan dahulu 
kemudian diminum. Peringatan, takaran yang 
terlalu besar dan pemakaian terlalu lama dapat 
mengakibatkan hipoklamia.
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1. Pengguna/Fungsi
Rice Milling, perkebunan kako, pengeringan ikan, pengeringan cabe, pembuatan 

manisan kering, dendeng, kerupuk, dan lain-lain.
2. Spesifi kasi
 a. Dimensi : Tinggi 70 cm, panjang 80 cm, lebar 70 cm.
 b. Konstruksi : ---
 c. Rancangan Fungsional : Bahan bakar adalah sekam kering yang telah dijemur 

ulang. 
 d. Rancangan Struktural : ---
 e. Bahan : ---
 . Kapasitas : 90 kg per jam
 g. Umur Alat : 5 (lima) tahun
3. Prinsip Kerja Alat
 Sekam kering dijatuhkan melalui sekat-sekat berupa tangga dan akan terbakar 

selama menuruni sekat. Sekam yang habis terbakar menjadi abu dan digantikan oleh 
sekam baru yang jatuh oleh kombinasi tenaga gravitasi dan dorongan kincir penjatuh 
sekam.

4. Perancang Alat: Daniel Saputra 
 

Tungku Sekam 
untuk 
Alat Pengering

Tehnologi Tepat GunaGDGD
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BAPEMAS Provinsi 
Jawa Timur, 
akhir April 2010, 
menyelenggarakan 
sosialisasi Program 

Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai (P2MPP)  
tingkat Provinsi Jawa Timur di 
Hotel  Royal Orchids Garden, 
Kota Batu.

Sosialisasi ini bertujuan 
terciptanya pemahaman dan 
persepsi yang sama bagi 
pelaku program dan semua 
pihak dalam pelaksanaan 
P2MPP Provinsi Jawa 
Timur tahun 2010. Selain itu 
memperjelas  peran dan fungsi 
masing–masing pengelola 
program, memastikan adanya 
dana sharing kabupaten 
yang akan dialokasikan untuk 
pelaksanaan P2MPP Provinsi 
Jawa Timur  Tahun 2010, serta 
mewujudkan sinkronisasi dan 
koordinasi antar pengelola  
program dan Bapemas 
Kabupaten.

Sosialisasi diikuti sebanyak 
45 orang  peserta dari Badan/
Dinas/Instansi terkait di 
lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jatim, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Badan/Dinas/Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten lokasi P2MPP tahun 
2010, Badan Perencanaan 
Pembangunan  Daerah 
Kabupaten (Bappeda) lokasi 
P2MPP Provinsi Jawa Timur 
tahun 2010, camat/kasi yang 
membidangi Pemberdayaan 
Masyarakat (Kasi PMD) 
Kecamatan di lokasi P2MPP 
tahun 2010, dan kepala desa 
pada lokasi P2MPP Provinsi 
Jawa Timur tahun 2010.

Fasilitator berasal dari 

Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Bappeda Provinsi Jawa Timur, 
Biro Keuangan Sekretariat 
Provinsi Jawa Timur, Lembaga 
Pengabdian dan Penelitian 
kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Brawijaya Malang, 
dan LPPM Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya 
(ITS - Surabaya).

Materi sosialisasi meliputi 
kebijakan penanggulangan 
kemiskinan, kebijakan P2MPP 
Provinsi Jawa Timur tahun 
2010, tata cara pecairan 
dan pengelolahan bantuan 
keuangan, pengembangan 
kelembagaan Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha 
(UPKu), pendampingan 
P2MPP, pengelolaan usaha 
di wilayah pesisir dan pantai, 
dan pengendalian program 
(monitoring dan pengawasan).

Sosialisasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai  Provinsi 
Jawa Timur tahun 2010 ini 
diharapkan dapat mewujudkan 
kesamaan pemahaman 
dalam pelaksanaan P2MPP 
yang mampu menumbuhkan 

partisipasi serta keswadayaan 
masyarakat di kawasan 
pesisir dan pantai. Dengan 
demikian capaian program 
dapat memberikan kontribusi 
yang positif yang berdampak 
langsung pada penurunan 
angka kemiskinan, terutama 
rumah tangga miskin kategori 
di kawasan pesisir dan pantai.

Seperti diketahui, wilayah 
pesisir dan pantai Jawa 
Timur mempunyai potensi 
sumberdaya alam yang cukup 
beragam, di antaranya potensi 
perikanan tangkap, budidaya 
tambak, industri pengolahan 
ikan, pertanian, perkebunan, 
peternakan dan wisata pantai. 
Dalam suatu  wilayah pesisir 
bisa mempunyai potensi alam 
yang beragam tersebut.

Namun di balik kekayaan 
potensi sumberdaya alam 
tersebut wilayah pesisir dan 
pantai mempunyai beragam 
permasalahan yang mendasar, 
yaitu sumberdaya manusianya 
masih marginal terutama di 
bidang pendidikan. Penelitian di 
salah satu wilayah di Jawa Timur 
menunjukkan bahwa tingkat 

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai  

Wujudkan Kesamaan 
Pemahaman Pelaksanaan P2MPP

Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDA & Drs. Agus Tumulyadi, M.Si  di 
dampingi moderator (Bandung Djatmiko, ST, M.Si) pada Acara Sosialisasi 
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai (P2MPP)  Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2009, di Hotel Royal Orchids Garden – Kota Batu
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pendidikan masyarakat pesisir 
mayoritas masih tamat SD 
(sekitar 45%), yang tidak tamat 
SD bisa mencapai 15%, bekerja 
di sektor nelayan dan pertanian 
35 %, dan pengangguran 
mencapai 15 %

Sebagai salah satu upaya 
untuk memberikan kontribusi 
pada penanggulangan dan 
pengentasan kemiskinan di Jawa 

Timur, pada tahun anggaran 
2010 Bapemas Provinsi Jawa 
Timur melaksanakan Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai (P2MPP).  

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai  
dimaksudkan sebagai upaya  
untuk mengembangkan potensi 
di wilayah pesisir dan pantai 
berlandaskan  budaya dan 

kearifan lokal. Di samping 
itu, melalui Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pantai diharapkan mampu 
mewujudkan pengelolaan 
program penanggulangan 
kemiskinan secara profesional 
dan berkelanjutan sehingga 
dapat  mengembangkan pola-
pola baru yang inovatif untuk 
penanggulangan kemiskinan.(*)

tambahan dari pemerintah, agar 
UPK Sakinah bisa memberikan 
bantuan maksimal kepada 
masyarakat, sehingga mampu 
merangsang kehidupan ekonomi 
masyarakat Desa Gingging.

Dari sisi administrasi, UPK 
Sakinah termasuk UPK yang 
cukup berkembang. Buktinya, 
secara umum, aset UPK Sakinah 

dari tahun ke tahun semakin 
bertambah. Dari modal awal 
pada 2006 sekitar Rp 36 juta,  
pada akhir 2009 sudah ber-
kembang menjadi Rp 84 juta 
lebih.

Sisa Hasil Usaha (SHU) 
setiap tahun UPK Sakinah 
disalurkan untuk dana sosial 
yang biasanya dalam bentuk 

santunan sembako kepada pra 
RTMR. Ini diambilkan 15% dari 
SHU UPK Sakinah. Dan 10% 
lagi untuk jasa ketua Pokmas, 
10% untuk kas desa, sedangkan 
pengurus mendapatkan 30% 
SHU sebagai honorarium. Dan 
si sanya 35% digunakan untuk 
modal kerja/penambahan modal 
UPK. (ian)

Kembangkan Usaha Mebel            Sambungan dari 22

mengadakan sosialisasi 
Program Pengembangan 
Sumberdaya Lo   kal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK) tingkat 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 
pada tanggal 26 s/d 27 April 
2010, di Hotel  Royal Orchids 
Garden, Kota Batu.

Tujuan sosialisasi ini adalah  
terciptanya pemahaman dan 
persepsi yang sama bagi pelaku 
program dan semua pihak 
dalam pelaksanaan P2SLBK 
Provinsi Jawa Timur Tahun 
2010; Untuk mewujudkan 
keterpaduan pengembangan 
ekonomi kawasan dari Badan/
Dinas/Instansi Provinsi maupun 
Kabupaten serta stakeholders 
lainnya; Untuk memastikan 
adanya  dana sharing kabupaten 
yang akan dialokasikan untuk 
pelaksanaan P2SLBK Tahun 
2010; Mewujudkan sinkronisasi 
dan koordinasi antar pengelola 
program  dan Bapemas 
Kabupaten; dan memperjelas  
peran dan fungsi masing–
masing pengelola program.

Sosialisasi ini diikuti 
sebanyak orang 40 peserta 
yang berasal dari Badan/
Dinas/Instansi terkait di 
lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jatim, Badan/Dinas/Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten lokasi Program 
Pengembangan Sumberdaya 
Lokal Berbasis Kawasan 
(P2SLBK) Tahun 2010, Badan 
Perencanaan Pembangunan  
Daerah (Bappeda) kabupaten 
lokasi Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK) Tahun 2010, 
camat/kasi yang membidangi 
Pemberdayaan Masyarakat 
(Kasi PMD) kecamatan di 
lokasi Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK)  Tahun 
2010, dan kepala desa di 
masing-masing lokasi Program 
Pengembangan Sumberdaya 
Lokal Berbasis Kawasan 
(P2SLBK) Tahun 2010.

Bertindak sebagai 
fasilitator berasal dari  Badan 

Pemberdayaan Masyarakat  
(Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Provinsi Jawa Timur, 
Lembaga Pengabdian dan 
Penelitian kepada Masyarakat 
(LP2M) Universitas Merdeka  
Malang, LPPM Universitas 
Negeri Malang, dan LSM 
PINBUK Surabaya.

Materi sosialisasi meliputi 
kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Jawa 
Timur, kebijakan Program 
Pengembangan Sumberdaya 
Lokal Berbasis Kawasan 
(P2SLBK) Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010, pengembangan 
kelembagaan Badan Kerjasama 
Antar Desa (BKAD), peran 
pendampingan pengelolaan 
dan mekanisme pelaksanaan 
Pengembangan Sumberdaya 
Lokal Berbasis Kawasan 
(P2SLBK), pengelolaan Usaha 
Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD)  dan pengembangan.*

 Penanganan pengangguran ....          Sambungan dari 22
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LUKA BAKAR – Oleskan madu 
secara merata pada luka bakar. 
Madu dapat mendinginkan dan 
mengurangi nyeri serta me  -
nyembuhkan luka dengan cepat 
tanpa meninggalkan bekas luka. 
Cara ini aman, karena bakteri 
tidak bisa hidup dalam madu.
INSOMNIA – Satu atau dua 
sendok teh madu tiap malam 
akan membantu Anda terlelap. 
Lebih ampuh lagi kalau 
dicampurkan dalam segelas 
susu hangat.
HIPERAKTIF – Ganti semua 
gula pasir Anda dengan madu. 
Gula pasir memiliki kemampuan 
stimulasi yang tinggi, padahal 
nutrisinya rendah. Sebaliknya 
madu mampu menyediakan 
energi melimpah tanpa membuat 
anak jadi hiperaktif.
HIDUNG MAMPET – Taruh satu 
sendok makan madu dalam 
baskom berisi air panas, lalu 
hirup uapnya setelah Anda 
menutup kepala Anda dengan 
handuk di atas baskom. Sangat 
manjur!
LELAH – Encerkan satu 
sendok makan madu dengan 
air hangat lalu diminum. 
Madu memiliki kandungan 
utama berupa fruktosa dan 
glukosa, jadi sangat mudah 
diserap tubuh. Atlet Yunani 
kuno selalu mengkonsumsi 
madu sebelum pertandingan 

untuk menambah stamina dan 
setelah pertandingan untuk 
mendinginkan tubuh.
MASKER WAJAH – Campurkan 
madu dengan oatmeal dalam 
takaran yang sama, kemudian 
gunakan sebagai masker. 
Biarkan selama setengah jam 
lalu bersihkan wajah Anda. Madu 
adalah pembersih wajah yang 
ampuh untuk menghilangkan 
jerawat dan noda di wajah.
GANGGUAN PENCERNAAN 
– Campurkan madu dengan 
cuka apel lalu ditambah lagi 
dengan air. Selain memperlancar 
pencernaan, ramuan ini juga 
baik untuk persendian dan 
penurunan berat badan.
HAIR CONDITIONER – Oleskan 
campuran madu dan minyak 
zaitun pada rambut Anda, lalu 
tutup kepala Anda dengan 
handuk hangat selama setengah 
hingga satu jam. Kemudian 
dibilas. Madu dapat memberi 
nutrisi yang diperlukan rambut 
dan kulit kepala.
SAKIT TENGGOROKAN 
– Biarkan satu sendok teh madu 
mengalir lambat di tenggorokan 
Anda. Madu berfungsi 
mengurangi peradangan.
STRESS – Perpaduan madu 
dan air adalah stabilizer alami 
yang luar biasa bagi tubuh 
kita, karena campuran tersebut 
memiliki efek menenangkan. 
Agar lebih efektif, gunakan 
perbandingan antara madu dan 
air sebanyak 1:4.
ANEMIA – Madu adalah 
“makanan” yang paling bagus 
untuk darah. Semakin gelap 
warna madu, semakin banyak 
pula kandungan mineralnya
PENGAWET MAKANAN– Jika 
Anda mengganti gula pada 

resep kue dan cookies Anda, 
maka kue dan cookies tersebut 
akan lebih tahan lama, karena 
madu bersifat anti-bakteri
BOTOL BAYI – Empat sendok 
teh madu yang dilarutkan 
bersama air dan dimasukkan 
ke dalam botol bayi akan 
memberikan efek tenang pada 
bayi sekaligus menambah 
asupan multivitamin si bayi. 
(Perhatian: hanya untuk bayi 
di atas usia satu tahun). Bagi 
bayi yang baru tumbuh gigi, 
mengoleskan madu pada 
gusi mereka akan membantu 
mengurangi rasa sakit karena 
tumbuhnya gigi.
OSTEOPOROSIS – Penelitian 
menunjukkan bahwa dengan 
mengkonsumsi satu sendok teh 
madu per hari dapat mencegah 
osteoporosis. Sangat dianjurkan 
untuk Anda yang sudah berusia 
kepala lima.
PANJANG UMUR – Orang-
orang dengan usia tertua 
di dunia pada umumnya 
adalah mereka yang rutin 
mengkonsumsi madu. Ada satu 
lagi fakta menarik, yaitu para 
peternak lebah (yang otomatis 
juga rajin mengkonsumsi madu 
) ternyata lebih sedikit berisiko 
terserang kanker dan rematik 
dibandingkan dengan pekerjaan 
manapun di dunia.
MIGREN – Saat migren baru 
menyerang, minumlah campuran 
satu sendok makan madu 
dengan setengah gelas air 
hangat. Jika dirasa perlu, ulangi 
20 menit kemudian.
IRITASI MATA – Larutkan madu 
dengan air hangat dalam takaran 
yang sama. Setelah dingin, cuci 
mata Anda yang terkena iritasi 
dengan larutan tersebut.

Sehat Dengan 
Minum MaduSELAIN lezat, madu 

memiliki banyak 
kandungan vitamin 
dan mineral, serta 

dikenal sejak jaman dahulu 
kala sebagai obat mujarab 
untuk mengatasi berbagai 
keluhan penyakit, baik penyakit 
dalam maupun luar. Kalau mau 
dibuat daftar khasiat madu, 
maka akan menghabiskan 
berlembar-lembar kertas. 
Di bawah ini adalah cara-
cara penggunaan madu 
untuk penyembuhan dan 
pengobatan:

GDGDTips Sehat
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BERKAMPANYE 
lazim dilakukan 
melalui berbagai 
media, baik itu cetak 

maupun elektronik, namun 
pola kampanye yang dilakukan 
Ari Bintarti ini sepertinya 
tidak lazim dilakukan oleh 
banyak orang, karena selain 
berkampanye, aktivitas yang 
dikembangkan ibu satu anak 
ini ternyata juga mampu 
menghasilkan secara ekonomi.

Kampanye yang dilakukan 
warga Kelurahan Wonorejo, 
Kecamatan Rungkut, Kota 
Surabaya, ini menggunakan 
kain batik tulis. Sementara 
materi kampanye yang 
disampaikan terkait lingkungan 
hutan mangrove di daerahnya 
yang akhir-akhir ini kurang 
mendapat perhatian.

“Banyaknya tanaman 
mangrove yang ditebang 
secara liar oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab 
mengakibatkan lingkungan 
sekitar menjadi rusak. Selain 
itu, banyak satwa yang 

terancam punah dan bahkan 
di sekitar pantai sering terjadi 
abrasi dan erosi,” kata istri 
Maruli ini. 

Wanita yang juga aktif di 
kegiatan lansia Kelurahan 
Wonorejo ini menuturkan, 
pembuatan batik motif 
mangrove diawali saat dia 
bersama puluhan wanita di 
Kecamatan Rungkut mendapat 
pelatihan membatik pada 
akhir 2009 dari pemerintah 
Kota Surabaya. Dari forum 
tersebut, tercetus ide membuat 
batik motif mangrove, 
terlebih dikaitkan dengan isu 
lingkungan lokal yang tengah 
berkembang. 

Motif batik mangrove 
kental dengan beragam motif 
bunga, buah, akar, binatang 
dan yang hidup di rawa-rawa 
sekitar pantai Wonorejo, seperti 
baringtonia, tanjang, nipah, 
nyamplung dan bogem. Warna 
yang dipilih adalah warna-
warna yang cerah kekhasan 
sulur-sulur mangrovenya dan 
selalu dalam bentuk batik tulis, 

bukan cetak. “Hingga saat ini 
saya masih mampu membuat 
27 motif batik, Sembilan di 
antaranya sudah dipesan 
secara pribadi atau kelompok 
untuk tidak dijual kepada orang 
lain,” kata wanita kelahiran 13 
Mei 1968 ini.   

Wanita yang memang 
memiliki hobi di bidang busana 
ini merupakan satu-satunya 
wanita yang hingga kini masih 
aktif memproduksi batik 
mangrove dari puluhan wanita 
di Kecamatan Rungkut yang 
juga pernah mendapatkan 
pelatihan. “Selain dapat 
keuntungan secara ekonomi, 
melalui batik ini saya juga 
mampu memberdayakan 
beberapa orang pembatik, 
sekaligus kampanye 
lingkungan,” jelasnya.  

Ari sadar, bahwa produksi 
batik motif mangrove yang 
dijualnya dengan harga Rp 
125 ribu hingga Rp 175 ribu 
per potong masih sangat 
terbatas, sehingga belum bisa 
bersaing dengan batik kelas 
atas seperti di Yogyakarta dan 
Surakarta. 

Pasar batik motif mangrove 
saat ini hanya terbatas masih 
pada kalangan instansi 
Pemerintah Kota Surabaya dan 
di sejumlah galeri di Surabaya. 
Namun dia yakin bahwa suatu 
saat batik motif mangrove yang 
diusungnya mampu bersaing 
dengan batik-batik yang lain, 
serta mampu lebih banyak 
memberdayakan pembatik-
pembatik dari Kelurahan 
Wonorejo.  

Karena itu, dia 
terus meminta fasilitasi 
pihak pemerintah untuk 
mengembangkan produk 
khas ini dengan memberikan 
stimulan modal dan pelatihan 
kepada lebih banyak lagi 
perempuan-perempuan di 
Kelurahan Wonorejo. (Faisal)

Kampanye 
Melalui Batik 

Ari BintartiAri Bintarti
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BANYAK cara dilakukan anggota 
DPR untuk terus mendekatkan diri 

dengan para konstituennya. Misalnya 
yang dilakukan Ingrid Kansil, anggota 
DPR daerah pemilihan Jawa Barat IV 

yang meliputi Kabupaten Sukabumi 
dan Kota Sukabumi. Tanggal 10 April 

Ingrid meresmikan Perpustakaan 
Keliling dan Mobil Kreatif Peduli 

Rakyat di Desa Simpenan, 
Pelabuhan Ratu, Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat. 
Dalam peresmian tersebut, Ingrid 

Kansil didampingi suaminya, Syarief 
Hasan yang juga Menteri Koperasi 

dan UKM. Perpustakaan Keliling 
dan Mobil Kreatif Peduli Rakyat 

itu tepatnya berlokasi di SDN 
Cidadap 1 dan 2. Ada hampir 

seribu buku pengetahuan yang 
ada di perpustakaan tersebut. 

Mobil tersebut juga akan 
digunakan oleh Ingrid 

Kansil untuk mendampingi 
konstituennya agar lebih 

gemar membaca dan 
menimba ilmu dalam 

pembangunan bangsa 
Indonesia, terutama bagi 

anak-anak mengingat 
gugus tugas Ingrid Kansil 
sebagai anggota Komisi 

VIII, salah satunya 
mengurusi persoalan 

anak.
 ”Dengan buku kita 

bertambah ilmu, seakan 
telah menjelajah alam 
raya dan mendorong 
menjadi masyarakat 
yang kreatif, inovatif 
dan produktif untuk 

kehidupan yang lebih 
baik,” kata Ingrid dalam 

sambutannya. (*)

Peduli Baca BukuPeduli Baca Buku
I n g g r i d  K a n s i l
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Bapemas Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 – 11 April 2010 mengikuti Gelar Pameran Pelayanan 
Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 di Taman Krida Budaya, Jl. Soekarno Hatta Malang, yang 
dibuka Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo. Dalam acara ini stan Bapemas Prov. Jawa Timur 
memperole     h penghargaan stan terbaik dari Wagub Jatim yang di terima Sekretaris Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Setyo Hudoyo, M.Si


