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GDGDSurat Redaksi

Habis gelap terbitlah 
terang, begitu ungka-
pan yang selalu kita 
dengar bila membi-

carakan perjuangan Raden Ajeng 
Kartini. Wanita Rembang yang la-
hir dan besar dalam keluarga pri-
yayi Jawa ini berusaha keluar dari 
kungkungan nilai, di mana wanita 
tempatnya di dalam rumah. 

Lewat surat-suratnya yang 
dikirim pada sahabatnya di Nege-
ri Belanda, Kartini mencita-cita-
kan bahwa wanita tidak sekadar 
hanya di dalam rumah.  

Perjuangan Kartini adalah 
bagaimana wanita bisa berparti-
sipasi di luar rumah, sebagaima-
na pria. Bila perlu sederajat de-
ngan pria. Bahkan, lebih ekstrem 
lagi, bila perlu di atas pria. Tetapi 
sebetulnya perjuangan Kartini 
tidak seekstrem itu. Dia hanya 
ingin wanita bisa berpartisipasi 
dalam segala kegiatan masyara-
kat, seperti halnya pria.

Tetapi kemudian kita melihat 
sekarang emansipasi wanita, 
mungkin seperti yang dicita-cita-
kan Kartini, sudah terjadi di sega-
la kehidupan. Wanita bukan ha-
nya melakukan pekerjaan rumah 
tangga, pekerjaan domestik. 

Dalam dunia pekerjaan, wanita 
tidak canggung lagi menempati 
posisi pekerjaan yang dulu hanya 
milik pria. Di Indonesia, wanita 
sudah menjadi presiden, menteri, 
gubernur, bupati sampai kepala 
desa. Wanita tidak tabu lagi men-
jadi pemimpin.

Kita juga melihat banyak wani-
ta yang menjadi tulang punggung 
keluarga dengan bekerja di pe-
kerjaan yang dahulu seolah ha-
nya untuk pria, seperti misalnya 
nakhoda kapal, sopir taksi, tu-
kang tambal ban, tukang becak, 
kuli bangunan, dan sebagainya. 
Kita juga melihat banyak wanita 
yang bekerja di dunia mekanik.

Keterlibatan wanita dalam 
segala bidang kehidupan san-
gat diperlukan. Melalui wadah 
PKK, misalnya, kita menyaksi-
kan wanita menggerakkan dan 
menghidup kan kegiatan di kam-
pung-kampung dan desa. Di de-
sa-desa kita melihat wanita men-
jadi pengelola UPKu. Gerakan 
ekonomi kerakyatan ditunjukkan 
dengan dibentuknya koperasi 
wanita, di mana pengurus dan 
anggotanya adalah wanita.

Memperingati Hari Kartini, yang 
jatuh setiap 21 April, selalu terbay-
ang wajah Kartini yang berseri-seri 
melihat kaumnya kini tidak lagi dis-
isihkan, tidak lagi menempati bilik 
kecil di rumah menunggu suami 
pulang kerja. Betapa berbinar-bi-
narnya Kartini melihat wanita me-
mimpin negara, kabupaten, desa, 
atau perusahaan besar. Zaman 
kegelapan yang dialami Kartini 
dan keluarganya kini sudah tidak 
ada lagi, digantikan oleh zaman 
yang membuka pintu seluas-luas-
nya bagi kiprah wanita. (*)
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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender



U
jung tombak kon-
sep penanggulangan 
kemiskinan di Jawa 
Timur tidak lepas dari 

peran Lembaga perekonomian 
masyarakat yang dibentuk sebagai 
pengelola program pemberdayaan 
masyarakat. Mengingat cukup vi-
talnya lembaga ini, Pemprov Jawa 
Timur berkepentingan untuk terus 
mengembangkan dan menguatkan 
kelembagaannya.

Tahun ini, program dan keg-
iatan pemberdayaan masyarakat 
diarahkan kepada konsep menin-
gkatkan keberdayaan masyara-
kat melalui penguatan kapasitas 
kelembagaan masyarakat, dengan 
tetap diprioritaskan kepada ke-

lompok rumah tangga miskin. Me-
lalui konsep penguatan kapasitas 
kelembagaan masyarakat, tahun 
ini Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur telah mengalokasikan be-
lanja hibah barang untuk lembaga 
perekonomian masyarakat seperti 
UPKu/BKAD/UED-SP di 176 desa/
kelurahan se-Jawa Timur.

“Diharapkan, melalui alokasi 
belanja hibah barang ini, dapat 
meningkatkan kapasitas lembaga 
ekonomi masyarakat tersebut un-
tuk pengembangan usaha, sehing-
ga dapat membantu meningkat-
kan pendapatan masyarakat,” kata 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs Zarkasi MSi saat mem-

buka Rapat Koordinasi Bapemas 
se-Jawa Timur awal bulan lalu di 
Kota Batu.

Menurut dia, konsep bantuan 
hibah barang tersebut adalah kali 
pertama dilakukan setelah ter-
bitnya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang 
resmi berlaku pada Juli 2011 lalu. 
Kebijakan baru tersebut menga-
tur tentang pedoman pemberian 
hibah dan bantuan sosial yang ber-
sumber dari APBD.

Selain memacu kinerja lem-
baga ekonomi masyarakat dengan 
pemberian bantuan barang, fokus 
kinerja Bapemas dalam hal pen-
anggulangan kemiskinan diarah-
kan kepada pengurangan beban 
hidup dan perbaikan kualitas hid-

up, membangun segmen usaha ke-
cil menengah dengan iklim usaha 
yang kondusif, serta pemanfaatan 
teknologi tepat guna.

Program pemberdayaan ma-
syarakat yang selama ini efektif di-
lakukan kata Zarkasi, secara tidak 
langsung juga mendukung pertum-
buhan ekonomi Jawa Timur yang 
pada 2011 mengalami peningkatan 
sebesar 7,22 persen. Angka itu be-
rada di atas rata-rata pertumbuhan 
ekonomi nasional yang hanya sebe-
sar 6,50 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut 
sekaligus juga berdampak kepada 
berkurangnya angka pengangguran 
dari 4,25 persen pada 2010, men-

Laporan UtamaGDGD
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jadi 4,16 persen pada 2011. Juga 
pada angka kemiskinan dari 15,26 
persen pada 2010 menjadi 13,85 
persen per September 2011. “Tidak 
hanya itu, IPM juga meningkat dari 
71,62 pada 2010, menjadi 72,15 
pada 2011,” tambah Zarkasi.

Pencapaian keberhasilan pem-
bangunan perekonomian dan pen-
ingkatan kualitas pertumbuhan 
di Jawa Timur ini tidak lepas dari 
dukungan seluruh kabupaten/kota 
yang secara umum menunjukkan 
kinerja yang positif dengan menu-
runnya kesenjangan ekonomi an-
tar kabupaten/kota di Jawa Timur 
seba gaimana indeks disparitas 
wilayah pada 2009 sebesar 115,58 
dan pada 2011 menurun menjadi 
112,53 seiring dengan semakin 
membaiknya perekonomian kabu-
paten/kota. 

“Kedepan, untuk memacu out-
put daerah dalam rangka pem-
erataan perekonomian di Jawa 

Timur, perlu terus diupayakan 
peningkatannya melalui optimali-
sasi sumberdaya atau potensi yang 
dimiliki oleh masing-masing kabu-
paten/kota,” jelasnya. 

Pembangunan daerah  sendiri, 
menurut Zarkasi selain bagian inte-
gral pembangunan nasional, selain 
berkepentingan terhadap penye-
lenggaraan pembangunan sek toral 
nasional di daerah, juga berke-
pentingan terhadap pemba ngunan 
dalam dimensi kewilayahan. Dua 
kepentingan tersebut menjadikan 
aktifi tas pembangunan daerah 
bersinergi dengan tujuan penca-
paian sasaran sektoral nasional di 
daerah, dan tujuan pengintegra-
sian pembangunan antar sektor di 
dalam satu wilayah.

Dalam perspektif ini, fungsi dan 
peran pemerintah daerah menjadi 
sangat penting . Kunci keberhasi-
lan pembangunan daerah adalah 
koordinasi dan keterpaduan antara 

pemerintah pusat dan daerah, an-
tar provinsi, antar kabupaten/kota, 
serta antara provinsi dan kabu-
paten/kota. “Untuk itu, kontribusi 
kinerja pembangunan kabupaten/
kota sangat diharapkan mendu-
kung peningkatan agregat kinerja 
pembangunan regional provinsi 
Jawa Timur maupun pembangu-
nan nasional,” pungkasnya.

Rapat koordinasi yang digelar se-
lama dua hari dan dihadiri oleh 38 
instansi Bapemas atau sejenisnya se-
Jawa Timur itu juga menjadi kesem-
patan bagi Kepala Bapemas Provinsi 
Jatim, Drs Zarkasi MSi untuk mem-
perkenalkan diri sebagai kepala 
Bapemas baru menggantikan Totok 
Soewarto SH MSi. Drs Zarkasi MSi 
sendiri diangkat berdasarkan Kepu-
tusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
: 821.2/2735/212/2011 dan resmi 
menjabat sebagai Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur sejak Januari 
2012. (Sal)

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN

B
upati Madiun H. 
Muhtarom, S.Sos ber-
tempat di Pendopo Keca-
matan Sawahan, 3 April 

2012 menyerahkan Bantuan Lang-
sung Masyarakat (BLM) kegiatan 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat-Mandiri Perdesaan 
(PNPM-MP) kepada 14 Ketua 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) 
se Kabupaten Madiun sebesar 
Rp.12.503.000.000.

Mereka yang menerima ma-
sing-masing Kec. Kebonsari 
(Rp.800.000.000), Kec. Dolopo 
(Rp.700.000.000), Kec. Geger 
(Rp.1.250.500.000), Kec. Dagan-
gan (Rp.1.050.500.000),  Kec. Kare 
(Rp.900.000.000), Kec. Gemarang 
(Rp. 900.000.000) , Kec. Wungu 

(Rp.1.050.500.000),  Kec. Madiun 
(Rp.600.000.000), Kec. Balerejo 
(Rp.1,050.500.000), Kec. Mejayan 
(Rp. 700.000.000), Kec. Saradan 
(Rp.1.250.500.000), Kec. Pilang-
kenceng (Rp.1.050.500.000), Kec. 
Sawahan (Rp. 600.000.000), dan 
Kec. Wonoasri (Rp.600.000.000).

Dalam sambutannya Bupati 
Madiun H. Muhtarom menjelas-
kan, bahwa PNPM-MP adalah 
program pemerintah yang tujuan-
nya mendukung percepatan pe-
nanggulangan kemiskinan melalui 
peningkatan partisipasi masyara-
kat, mengembangkan kapasitas 
pemerintahan lokal serta menye-
diakan prasarana dan sarana so-
sial dasar dan ekonomi pedesaan. 
PNPM-MP program yang terinte-

grasi dan perluasan program pe-
nanggulangan kemiskinan yang 
berbasis masyarakat. Seperti kita 
ketahui bersama, bahwa dana 
PNPM-MP tahun 2012 di Kab. Ma-
diun sebesar Rp 12.503.000.000 
yang bersumber dari APBN sebe-
sar Rp.11.875.000.000 dan sisanya 
sebesar Rp 628.000.000.

Terkait dengan pembentukan 
Ruang Belajar Masyarakat (RBM), 
yaitu suatu kultur atau perilaku yang 
terorganisir, terstruktur dan sis-
tematis serta terbentuk sebagai hasil 
pengkondisian ruang bersama yang 
dilakukan secara terus menerus oleh 
masyarakat pelaku program  yang 
tujuannya untuk mengembangkan 
kapasitas pelaku PNPM-MP. Ini 
merupakan forum strategis guna 
meningkatkan kapasitas para pelaku 
dan kualitas pelaksanaan PNPM-MP 
sesuai dengan pedoman umum, pe-
tunjuk teknis operasional maupun 
regulasi lainnya.

Sebelum mengakhiri sambutan-
nya Bupati Madiun menegaskan 
agar pertama, seluruh Program 
Penanggulangan Kemiskinan yang 
berbasis pemberdayaan masyara-
kat supaya disinergikan dengan 
PNPM-MP. Kedua, perencanaan 
pembangunan reguler agar diinte-
grasikan dengan pola perencanaan 
PNPM-MP. Ketiga, pelaku program 
agar sesuai dengan rencana kerja 
yang telah disepakati. Keempat, 
pergunakan dana sesuai perun-
tukan, dan lima teruskan tingkat 
kualitas pelaksanaan PNPM-MP. 

Bupati Madiun

Serahkan BLM PNPM-Mandiri 
Perdesaan Kepada 14 UPK

Bupati Madiun menyerahkan BLM PNPM-Mandiri kepada salah seorang ketua UPK.
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P
rogram Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat 
Mandiri (PNPM M) me-
milih kemitraan sebagai 

fokus untuk memastikan keberlan-
jutan penanggulangan kemisikinan. 
Demikian disampaikan Direktur 
Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Ke-
menterian Pekerjaan Umum, Budi 
Yuwono, dalam dialog interaktif 
di Desa Domasan, Kecamatan Ka-
lidawir, Kabupaten Tulungagung, 23 
April 2012, yang dihadiri.Bupati Tu-
lungagung, Ir. Heru Tjahjono MM, 
kepala SKPD Pemkab Tulungagung, 
camat, kades kecamatan setempat 
dan pengurus PNPM M serta warga 
setempat.

Menurutnya, pelaksanaan 
PNPM Mandiri telah memberikan 
dampak positif di berbagai bidang, 
baik bagi masyarakat maupun 
pemerintah daerah. Melalui PNPM 
Mandiri banyak sarana dan prasa-
rana yang dibangun. Contohnya di 
Kabupaten Tulungagung terbukti 
banyak ditemui jalan yang baik dan 
sangat mulus, meskipun berada di 
daerah pedesaan. 

“Memasuki tahun keenam 
PNPM Mandiri, upaya mewujud-
kan masyarakat yang berdaya, 
mandiri dan madani diharapkan 
dapat terwujud seiring dengan 
strategi kemitraan yang dibangun 
agar masyarakat dapat melak-
sanakan fungsi pemberdayaan 
yang ditandai dengan kemampuan-

nya bermitra,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Bu-

pati Tulungagung sangat berterima 
kasih dengan kedatangan Ditjen 
Cipta Karya di Kabupaten Tulun-
gagung dengan meninjau beberapa 
sarana dan prasarana yang ada di 
Tulungagung, dan hal ini menjadi 
motivator tersendiri bagi warga, 
utamanya dalam melanjutkan pro-
gram-program pembangunan yang 
ada di daerahnya.

Sesuai data yang ada, Pro-
gram Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan tahun anggaran 2011 
Desa Domasan, Kecamatan Kali-
dawir, jumlah dana bantuan yang 
dikucurkan sebesar Rp 250 juta, 
untuk pembangunan infrastruk-
tur Rp 245 juta, operasional dan 
perencanaan Rp 5 juta. Sedang-
kan jalan desa yang dikunjungi 

digarap oleh PNPM M Barokah 
berupa jalan con block berada di 
Dusun Tuban RW 01 RT 01 dan 
02 ijumlah volumenya 3.592,4 
meter persegi,

Ditjen Cipta Karya yang juga 
ketua IKALITA (Ikatan Alumni 
Tulungagung) selain mengunjungi 
jalan desa hasil dari kerja PNPM M 
Desa Domasan, juga mengunjungi 
beberapa tempat lainnya. Bebera-
pa tempat itu di antaranya kantor 
perpustakaan di timur alun-alun, 
Balai Rakyat utara alun-alun, jalan 
di tepi kali Ngrowo yang telah dipa-
ving dan dipergunakan sebagai sa-
rana olahraga joging track, Rumah 
Sakit Umum Dr. Iskak, dan SMU 
Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung 
karena Ditjen Cipta Karya ini per-
nah sekolah di tempat tersebut. 
(her/hms)

Dirjen Cipta Karya Tinjau 
Pelaksanaan PNPM 

Kabupaten Tulungagung

Bupati Tulungagung Heru Tjahjono (kiri) mendampingi  Budi Yuwono (tengah)
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B
eberapa tahun terakhir, 
di Desa Punten memang 
jarang sekali warga yang 
menanami lahannya de-

ngan apel. Perlahan, mereka mulai 
merubahnya dengan Jeruk Keprok 
yang konon jenis bibit tanaman 
aslinya memang berasal dari Desa 
Punten.

Kepala Dusun Payan, Desa 
Punten, Sapari, mengakui, komo-
ditas jeruk keprok memang men-
jadi favorit petani di Desa Punten 
sejak enam tahun terkahir. ‘’Mung-
kin bagi petani, selain perawatan 
mudah, harga jeruk keprok lebih 

membawa keuntungan ekonomis 
daripada apel,’’ katanya.

Selain itu, anomali cuaca juga 
turut menjadi faktor alasan petani 
apel beralih ke jeruk keprok. Hu-
jan yang tidak menentu membuat 
pera watan tanaman apel lebih sulit. 
Justru sebaliknya, hujan akan lebih 
baik bagi tanaman jeruk keprok. 
‘’Perbandingan perawatan tana-
man jeruk keprok dengan tanaman 
apel adalah 1 banding 3. Jika apel 
disemprot 3 kali, jeruk keprok ha-
nya sekali,’’ tambahnya.

Begitu juga dengan harga jual. 
Kalau apel, dari tingkat petani di-

jual dengan harga Rp 2.500 - Rp 
3.000/kilonya, itupun laba petani 
sangat nipis. Kalau jeruk keprok 
bisa mencapai harga Rp 15.000 
kilonya, paling murah Rp 10.000. 
Pemasarannya juga tidak begitu 
sulit, bahkan pembeli dari super-
market biasa mengambil langsung 
dari kebun.

Menurut salah seorang petani 
jeruk keprok, Supaad, pupuk untuk 
menanam jeruk keprok berasal dari 
pupuk bokasi yang biasa dibuatnya 
sendiri dari campuran bahan or-
ganik dan pupuk kandang.

Petani yang memiliki 1.000 
pohon jeruk keprok ini juga men-
gakui, bahwa jeruk keprok adalah 
jenis tanaman asli dari Desa Punt-
en, namun sayangnya kalah pamor 
dengan apel. ‘’Karena itu, mulai 
saat ini kami berusaha memperke-
nalkan jeruk keprok sebagai peng-
ganti ikon apel yang terkenal dari 

Jeruk Keprok Punten Jeruk Keprok Punten 
Gantikan Ikon ApelGantikan Ikon Apel

Kota Batu identik dengan produk agrobis buah apel. 
Namun tidak bagi warga Desa Punten, Kecamatan 

Bumiaji. Meskipun masih di wilayah administratif Kota 
Batu, Desa Punten justru ingin merubah ikon buah 

apel dengan jeruk keprok.

Profil DesaGDGD
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Kota Batu,’’ ungkapnya.
Sayangnya, dia mengaku 

pendampingan pemerintah ke-
pada petani jeruk keprok di Desa 
Punten belum maksimal sehing-
ga, promosi juga belum maksi-
mal. ‘’Dalam waktu dekat kami 
akan membuat kelompok petani 
jeruk keprok agar pemerintah le-
bih memperhatikan kami dengan 
pendampingan teknologi cocok 
tanam maupun bantuan pemberi-
an bibit jeruk keprok,’’ harapnya.

Di sisi lain, populasi pohon 
dan produksi buah apel Batu terus 
merosot. Pada 2005 dari 2,6 juta 
pohon apel, hanya 2,2 juta  pohon 
yang produktif. Produksi buah 
apel sebanyak 1.235 ton dengan 
produktivitas 28 kilogram per po-
hon. Lima tahun kemudian, yakni 
2010 hanya tersisa 2,5 juta pohon. 
Adapun yang produktif 1,9 pohon. 
Produktivitas juga menurun men-
jadi 17 kilogram per pohon, de-
ngan hasil produksi 842 ton.

Jeruk Keprok Punten yang 
juga dikenal dengan Jeruk Batu-
55 cocok dibudidayakan di ka-
wasan dengan ketinggian antara 
700-1.200 meter. Dulunya Jeruk 
ini dikenal dengan nama Jeruk 
Punten yang menurut asal usul-
nya ada sejak jaman Belanda dulu 
dan berkembang pada tahun 1970 
an yang kemudian tergeser oleh 
berkembangnya tanaman apel 
pada tahun 1980 an.

Ciri khas dari buah Jeruk 
Keprok Batu 55 adalah adanya 
benjolan di bagian pangkal buah, 
sedangkan Cir-ciri yang lain 
adalah warna kulit buah oranye 
penuh, kulit buah agak tebal, rasa 
buah manis. Lokasi penanaman 
Jeruk Keprok Batu 55 sebagian 
besar ada di desa Punten dan 
Desa Oro-oro Ombo serta bebera-

GDGDProfil DesaProfil Desa

Supari, Kepala Dusun Payan



Profil DesaGDGD

10 GEMADESA Edisi April 2012

pa dikembangkan di Desa Tlekung 
tempat Balai Penelitian Tanaman 
Jeruk.

Pemasaran Jeruk Keprok Batu 
55 selain di sekitar Malang Raya 
juga beberapa kabupaten/ kota di 
Jawa Timur serta beberapa daerah 
di luar propinsi seperti Bali, Ja-
karta, Bandung, Semarang, Jogya-
karta, Pemalang, dan Kroya.

Jeruk keprok punten dulu 
sangat terkenal. Akibat serangan 
CVPD (Citrus Vein Phloem De-
generation), tanaman jeruk ini pu-
nah. Namun, dalam Kontes Jeruk 
Keprok Nasional tanggal 30 Juli 
2005 lalu di Loka Penelitian (Lolit) 
Tlekung Kota Batu, jeruk ini berha-
sil merebut perhatian publik.

Lebih dari 15 jenis keprok 
yang dilepas Menteri Pertanian 
sebagai varietas unggul, tersung-
kur oleh keprok batu-55 sebagai 
pendatang baru. Varietas yang di-
yakini sebagai ”turunan” keprok 
punten ini merebut kedudukan 
teratas untuk predikat ”keprok 
nasional”. Figur di belakang ke-

berhasilan itu adalah Sutjipto 
Gunawan (52), pemilik kebun je-
ruk seluas 10 hektar di Giripurno, 
pinggiran wilayah Kota Batu.

Ikon Wisata
Semakin banyaknya tanaman 

jeruk keprok di Desa Punten di-
harapkan pemerintah desa setem-
pat menjadi ikon wisata tersen diri 
bagi Desa Punten. Selain jeruk 
keprok, potensi holtikultura yang 
kini dikembangkan adalah tana-
man bunga hias.

Menurut Sekretaris Desa Pun-
ten, Hening Trisunu, berada di 
Kota wisata pegunungan adalah 
kelebihan dan anugerah bagi warga 
Desa Punten. Karena itu, pihaknya 
kini tengah mengembangkan po-
tensi wisata yang ada di salah satu 
dusun, yakni Dusun Kungkuk. ‘’Di 
sana, sedang dirintis konsep kam-
pung wisata yang dilengkapi fasili-
tas wisata seperti outbond, home-
stay,’’ katanya.

Desa Punten merupakan daerah 
pegunungan yang terletak di kaki 

Gunung Arjuno dengan keting-
gian 800 meter diatas permukaan 
laut. Desa Punten masuk dalam 
wilayah Kecamatan Bumiaji Kota 
Batu dengan total luas wilayah 
seluas 281.935 hektare. Dari luas 
wilayah tersebut, 39.680 hektare 
merupakan persawahan, sekitar 
59 hektarenya adalah pemukiman, 
12.080 tegalan, 125 hektare hutan 
negara, dan lain-lain berupa jalan 
umum dan makam umum sekitar 
2.66 hektare.

Sebelah utara Desa Punten ber-
batasan dengan Desa Tulungrejo, 
timur dengan Desa Sumbergondo 
dan Desa Bulukerto. Sebelah se-
latan bersebelahan dengan Desa 
Sidomulyo Kecamatan Batu, dan 
sebelah barat dengan Desa Gu-
nungsari. Desa Punten membawahi 
empat dusun yakni Dusun Krajan, 
Gempol, Kungkuk, dan Dusun Pay-
an yang terbagi dalam 8 RW dan 35 
RT.

Dalam sejarah Kota Batu sejak 
ditetapkannya Peraturan Pemerin-
tah Nomor 12 Tahun 1993 tentang 

Perangkat Desa Punten
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Pembentukan Kota Administratif 
Batu hingga saat ini mengalami 
peningkatan status menjadi daerah 
otonomi Kota Batu, Desa Punten 
memiliki posisi yang sangat strat-
egis, karena berada pada pusat 
wilayah pengembangan Agro Kota 
Wisata Batu.

Desa yang dihuni lebih dari 
5.406 jiwa dalam 1.484 kepala ke-
luarga ini seiring berjalannya wak-
tu berubah menjadi desa mandiri 
karena didukung potensi sumber-
daya manusia, sumberdaya alam 
dan sumberdaya budaya yang me-
nonjol.

Apalagi dalam tatanan manaje-
men pemerintahan, Desa Punten 
telah mampu menyelenggarakan 
pemerintahan secara berkualitas, 
berdaya guna dan berhasil guna. 
Berbagai infrastruktur berhasil 
dibangun, termasuk infrastruktur 
kelembagaan masyarakat seperti 
PKK, LPMD, BPD, Linmas, Bum-
des, Gapoktan, Karang Taruna dan 
kelembagaan masyarakat lainnya 
yang tersedia dalam kondisi yang 
memadai.

Keberadaan Infrastruktur terse-
but bermanfaat dan berjalan baik 
karena juga didukung oleh sum-
berdaya aparatur yang mumpuni 
dan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan yang tinggi.

Dewasa ini, Desa Punten men-
coba strategi baru dalam men-
jalankan peran dan fungsinya. 
Strategi tersebut diarahkan tidak 
hanya sekadar menonjolkan fungsi 
pelayanan prima, namun penon-
jolan utama pada konsep pember-
dayaan masyarakat dalam pem-
bangunan di segala bidang.

Konsep yang ditawarkan dalam 
strategi pembangunan desa ini 
lebih dikenal dengan entepreneur-
ship Desa Punten. Wujud nyata 

yang telah dilakukan antara lain, 
pengkaryaan gedung serba guna 
untuk umum, pasar desa, pen-
gelolaan lembaga keuangan desa 
(Bank Desa), pengelolaan lapangan 
olahraga untuk umum, Hippam, 
Gapoktan, administrasi kelistrikan, 
pengembangan kampung wisata 

dan sebagainya.
Dari sebagian konsep yang 

telah dijalankan tersebut, pada 
prinsipnya masih banyak hal yang 
harus dikembangkan dan diwujud-
kan guna menuju desa yang benar-
benar mandiri dengan konsep en-
tepreneurship. (sal)

Luas 281.935 hektare
-  39.680 hektare (persawahan)
- 59 hektare (pemukiman)
- 12.080 hektare (tegalan)
- 125 hektare (hutan Negara)
- 2.66 hektare (lain-lain berupa jalan      
  umum dan makam umum 

Karakter Pegunungan, 800 Mdpl

Jumlah penduduk 5.406 jiwa / 1.484 kepala keluarga

Batas wilayah Utara : Desa Tulungrejo
Timur : Desa Sumbergondo dan Desa Bulukerto
Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Batu
Barat : Desa Gunungsari

Potensi ekonomi Pertanian jeruk keprok
Kampung Wisata
Aneka makanan ringan 
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P
ara produsen makanan 
olahan di Kab. Bangkalan, 
Madura, sejak beberapa 
tahun terakhir mampu 

memproses buah salak menjadi 
dodol. Pemrosesan buah salak itu 
mampu meningkatkan nilai tam-
bah salak dibandingkan hanya 
menjualnya dalam bentuk buah 
segar. Selain itu, dapat mengatasi 
penurunan harga jual salak saat 
berlangsung panen raya.

Kab. Bangkalan telah lama me-
miliki sentra tanaman salak yang 
dibudidayakan oleh masyarakat di 
beberapa desa. Bila musim panen 
salak tiba, maka hasil produksinya 
melimpah ruah bahkan sebagian ter-
buang percuma karena tidak terjual.

Untuk menghindari hal terse-
but, kalangan wanita warga Kam-
pung Morkolak, Desa Kramat, Kec. 
Kota Bangkalan mengakalinya 
dengan memproses menjadi dodol. 
Ternyata produk tersebut diminati 
konsumen dari Kota Bangkalan 
sendiri maupun daerah lain.

Salah satu pembuat dodol yang 
menekuni usaha itu adalah Sani-
yah, 46 tahun, warga Morkolak. 
Dia memproses dodol sesudah me-
lihat banyak buah salak terbuang 
percuma, karena tidak laku dijual.

”Saya prihatin saat melihat ibu-
ibu pada pagi hari berangkat ke 
pasar untuk berjualan salak, tetapi 
sesudah siang membawa kembali 
dagangannya akibat tidak laku. 
Maka timbul pemikiran saya un-
tuk mengubah buah salak menjadi 
dodol,” kata Saniyah, saat ditemui 
belum lama ini.

Untuk mewujudkan idenya, 

Saniyah berupaya mencari infor-
masi tentang cara membuat dodol 
dari buah salak. Wanita paruh baya 
itu kemudian mengikuti pelatihan 
usaha kecil menengah (UKM) di 
Nganjuk, Jawa Timur, pada 2005.

Dengan bekal pengetahuan 
yang didapat dari pelatihan terse-
but Saniyah mulai menekuni pem-
buatan dodol salak, dengan mem-
beli salak dari warga kampungnya 
untuk bahan baku. Dia membeli 
dengan harga standar yang berlaku 
di pasaran.”Yang saya manfaatkan 
tentunya buah salak yang masih 
segar langsung petik dari pohonnya 
di kebun, bukan salak yang telah 
busuk,” paparnya. Warga pemilik 
tanaman salak merasa senang ha-
sil panennya dibeli Saniyah dengan 
harga standar. Sebaliknya, Sani-
yah pun senang bisa mendapat-
kan bahan baku salak berkualitas.

Tidak Sulit
Proses pembuatan dodol salak 

tidak terlalu sulit. Yang penting, 
harus mampu menyeleksi buah sa-

lak yang masih segar untuk bahan 
baku, supaya produk dodol yang 
dihasilkannya menjadi enak dan ti-
dak kecut/masam.

Setelah kulit salak dikupas, 
buah salak lantas dicuci hingga 
bersih dan direbus hingga lembek. 
Selanjutnya, diaduk menggunakan 
peralatan semi modern dengan be-
berapa bahan baku lainnya seperti 
gula pasir, ketan dan santan.

”Kami memanfaatkan alat 
pengaduk dodol bantuan Dinas 
Pertanian Jawa Timur yang kami 
peroleh pada 2006,” papar Saniyah.
Peralatan tersebut berdiameter 0,5 
meter mampu menampung 12 kg 
buah salak, 3 kg gula pasir, 2 kg ket-
an dan santan hasil perasan 20 biji 
kelapa. Pengadukan seluruh bahan 
baku itu berlangsung selama 6 jam.
Adukan dodol salak yang telah 
di ngin dipotong-potong sesuai 
ukuran kemasan plastik. Saniyah 
merasa bersyukur bisa membantu 
warga di kampungnya memanfaat-
kan salak yang tidak laku dijual 
menjadi dodol.  (mar) 

Dodol Salak Bangkalan 
Kian Digemari Konsumen
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Tim Penggerak PKK Kabupaten 
Lumajang yang dimotori Ny Su-
padmi Sjahrazad Masdar bersama-
sama dengan pengurus lainnya  
melaksanakan sambang desa di 21 
kecamatan, dimulai tanggal 25 April 
2012. Pertama kali yang disambangi 
yaitu Desa Jatiroto, Kecamatan Jat-
iroto. Acara sambang desa ini dilak-
sanakan sampai 21 juni 2012. 

Ini adalah program Tim Peng-
gerak PKK Kabupaten Lumajang, 
khususnya untuk desa-desa yang 
terpencil. Tujuan agar program 
PKK bisa langsung me ngena ke-
pada masyarakat. Menyertai 
kegiatan sambaing desa, juga 
diberikan pengobatan gratis ke-
pada lansia, pemberian bantuan 

makanan kepada anak-anak Paud, 
pemberian bantuan bibit ikan lele 
kepada balita gizi buruk, pem-
berian bantuan garam beryodi-
um dan sembako kepada lansia.
Dikatakan oleh Ny Supadmi Sjah-
razad Masdar, tujuan Tim Peng-
gerak mengadakan sambang desa 
adalah ingin bersilahturahmi dan 
melihat dari dekat pelaksanaan 
pembangunan di desa-desa, uta-
manya tentang pola hidup bersih, 
apakah sudah betul-betul dite-
rapkan di desa tersebut, dan juga 
apakah PKK di desa masih berjalan. 
“Yang paling diutamakan adalah 
balita gizi buruk, karena selama ini 
masih banyak diketemukan balita-
balita yang mengalami gizi buruk,” 

kata Ny. Supadmi. 
Sengaja dalam acara sambang 

desa ini Tim Penggarak PKK Ka-
bupaten Lumajang menggandeng 
SKPD yang terkait dengan kegiatan 
PKK, misalnya Dinas Kesehatan, Di-
nas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT 
Pendidikan, dan Dinas Pemberda-
yaan Perempuan dan Kantor Sosial. 

Digandengnya dinas-dinas ter-
kait dengan maksud program yang 
ada di dinas tersebut bisa langsung 
tepat sasaran, dan pelaksanaan pro-
gram pembangunan di desa bisa 
berjalan dengan lancar. Ny. Supad-
mi mengingatkan kepada seluruh 
perangkat desa agar betul-betul bisa 
memberikan pelayanan yang bagus 
kepada masyarakat. “Kami ber-
harap juga bisa menjadi contoh baik 
bagi masyarakat sekitar,” harapnya. 
(mas)

K
etua Tim Unit Pelaksana 
Program Keluarga Hara-
pan (PKH) Pusat M As-
wad mengungkapkan 

penerima Program Keluarga Harap-
an di Lamongan merupakan yang 
terbesar di Jawa timur. Meskipun 
jumlah penerimanya kini juga sudah 
jauh menurun dibanding program 
pertama di tahun 2007, yakni dari 
3.2925 rumah tangga sangat miskin 
(RTSM) sekarang sudah turun men-
jadi 26.596 RTSM.

Menurut dia, selain menerima 
PKH award kategori verifi kasi ter-
baik wilayah Indonesia tengah, 
Lamongan juga masuk dalam em-
pat kategori dari enam kategori yang 
diadakan. Di antanya  kategori per-
hatian pemerintah daerah terhadap 
pendamping dan operator PKH dan 
kerjasama pendamping dan ope-
rator. Hal itu diungkapkannya saat 

Bimbingan Teknik operator PKH di 
Ruang Sabha Nirbawa, Kabupaten 
Lamongan, 17 April 2012.

Dalam kesempatan ini Bupati 
Lamongan, Fadeli, mengharapkan 
agar fakta bahwa besarnya jumlah 
RTSM penerima PKH di Lamo ngan 
hendaknya menjadi pemicu dan 
motivasi dalam mensinergikan pro-
gram-program PKH. Kepada para 
pendamping, Fadeli mengharapkan 
agar bisa mengarahkan keluarga-
keluarga yang didampingi untuk bisa 
meningkatkan kesehatan dan pendi-
dikan anak-ananya. 

Program PKH memang difokus-
kan kepada anak-anak dan ibu 
hamil. Penerima program ini adalah 
keluarga sangat miskin yang memliki 
anak yang bersekolah dari SD ampai 
SMP. Menurut Afi fah, salah satu 
pendamping di Lamongan, banyak 
keluarga sangat miskin yang protes 

karena anak yang bersekolah di SMA 
juga memerlukan biaya sekolah yang 
tidak sedikit. 

Alokasi peserta PKH berkurang 
setiap tahunnya di tiap tahapan pen-
cairan karena adanya verifi kasi. Ta-
hun 2007, pada tahap pertama ada 
31.520 RTSM dengan nilai pencairan 
Rp 11.564.894.000. Sementara ta-
hap 2 menjadi 31.529 RTSM dengan 
anggaran Rp 12.524.923.000 dan 
tahap ketiga menjadi 31.530 RTSM 
dan cair Rp 12.544.858.000.

Tahun 2011 tahap pertama men-
jadi 27.988 RTSM dengan dana Rp 
7.702.050.000, tahap kedua seban-
yak 27.932 RTSM dengan pencai-
ran Rp 7.690.300.000, tahap ke-
tiga sebanyak 26.580 RTSM dan Rp 
7.184.700.000. Sedangkan tahun ini 
baru dicairkan untuk tahapan perta-
ma kepada 26.596 RTSM sebesar Rp 
7.314.350.000. (hms)

Peserta PKH Lamongan 
Terbesar di Jatim

Ketua Tim PKK Lumajang 
Sambangi Desa-Desa



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

hingga memajang hasil kerajinan, 
termasuk hasil kerajinan yang di-
gelar Diskoperindag. Suguhan 
ditampilkan oleh ratusan stand, 
meliputi 176 stand yang di gelar 

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

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

keroncong, bakti sosial dengan 
pengobatan dan pembagian sem-
bako gratis atau kesenian daerah 
yang ditampilkan oleh Kecamatan 
Kedopok, Mayangan, Kademan-
gan, Wonoasih Kanigaran, PDAM, 
RSUD dr.Muh Saleh, Satuan Polisi 
PP, Dinas Pendidikan, Bappeda, 
Dishub, Badan Pelayanan dan 
Perizinan, BLH serta dari kala-
ngan Parpol serta Paguyuban PKL 
yang menyajikan berbagai macam 
makanan tradisional

Jajaran pejabat Pemkot pun ter-
lihat hadir. Wali Kota H.M Buchori, 
ketua DPRD, Jajaran Muspida dan 
sejumlah pejabat lainnya berjalan 
menyusuri jalan Panglima Sudir-
man. Wali Kota Probolinggo H.M 
Buhori mengaku bangga dapat 
melaksanakan kegiatan pagi di Ja-
lan Panglima Sudirman (MPS2) 
epsode 1 tahun 2012. Acara ini 
merupakan ungkapan dan ekpresi 
masyarakat Kota Probolinggo ter-
hadap seni dan budaya yang dimi-
likinya.

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

GDGD
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Merangsang Geliat Usaha 
Kecil dan Pemerintah 

Lewat MPS2 

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

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

Kota Probolinggo H.M Buchori, 18 Maret lalu. 
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MPS2 kata budi juga menjadi 
media untuk memfasilitasi para 
pelaku usaha untuk mempromosi-
kan produk-produknya. Selain itu, 
MPS2 juga kerap disertai tampilan 
kesenian. Keberadaan MPS2 juga 
pernah dibeberkan menjadi fak-
tor menekan laju infl asi di Kota 
Probolinggo. Maka dari itu, ke-
beradaan MPS2 dan Semipro ma-
sih menjadi event wisata unggulan 
bagi Pemkot Probolinggo.

Selain MPS2, kota Probolinggo 
juga memiliki kegiatan Seminggu 
di Kota Probolinggo (Semipro). 
Semipro biasa digelar setahun 
sekali pada musim liburan seko-
lah di pertengahan tahun. Semipro 
mengeksplorasi budaya apa saja 
yang ada di Kota Probolinggo me-
lalui karya seni atau kulinernya. 
Dengan budaya diharapkan bisa 
meningkatkan potensi wisata yang 
dikunjungi, melihat budaya dan 
wisata berdampak pada pember-
dayaan ekonomi lokal. Bahasa 
mudahnya, masyarakat yang ada 
akan mengeluarkan uang untuk 

menginap, makan atau transport. 
Nah, hal itu yang berdampak pada 
pedagang atau penyedia jasa trans-
portasi.

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

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

hingga Bali. “Sebelum berkunjung 
ke Gunung Bromo, Pasir Putih Si-
tubondo, Tanjung Papuma Jember 
atau Bali wisatawan bisa mampir-
lah ke Kota Probolinggo,” jelasnya. 

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

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



p

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs 
Zarkasi, M.Si, memberikan sambutan. 

Suasana rapat koordinasi.



Penilaian Lomba
Gotong Royong  2012

Tim penilai di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kab. Magetan

Tim penilai di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kab. Gresik

Tim penilai di Desa Gunungsari, Kecamatan Arjosari, Kab. Pacitan



L
embaga pendidikan tidak 
hanya mengarahkan anak 
didiknya untuk mengabdi 
kepada masyarakat, lem-

baga pendidikan itu sendiri pun 
juga memiliki kewajiban untuk 
mengabdi kepada masyarakat. 

Pondok Pesantren (Ponpes) Al 
Haddad Desa Pesanggrahan, Ke-
camatan Batu, Kota Batu memilih 
bentuk lain dalam melakukan pe-
ngabdiannya kepada masyarakat 
sekitar selain memberikan pen-
didikan agama Islam kepada ma-
syarakat sekitar.

Melalui Program Penguatan 
Kelembagaan dan Pemberda yaan 
Masyarakat Ponpes Pemprov Ja-
tim, Ponpes yang berdiri 1980 
itu mencoba membangun per-
ekonomian warga sekitar dengan 
pendekatan pengembangan ber-
bagai usaha.

Mendapat kucuran dana dari 
program pemberdayaan yang 
digawangi Pemprov Jatim melalui 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

sebesar Rp 30 juta awal tahun lalu. 
Dana tersebut dikelola dalam pen-
gawasan Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu) Ponpes Alhad-
dad.

Ketua UPKu Ponpes Alhad-
dad, Saiful Anwar mengatakan, 
dana tersebut dipergunakan un-
tuk membeli tiga ekor sapi betina 
masing-masing seharga Rp 7 jt, 
Rp 8,9 juta, Rp 8 juta. Ketiga ekor 
sapi betina tersebut diswakelo-
lakan kepada tiga orang peternak 
setempat dengan komitmen bagi
hasil 40 : 60 persen. ‘’Sapi yang 
kami beli sengaja yang baru bun-
ting, baru setelah akan melahirkan 
kami jual, karena biasanya harga 
jualnya tinggi,’’ katanya.

Selain mengembangkan usaha 
penggemukan sapi, Ponpes putra 
yang dihuni sekitar 200 santri tetap 
dan tidak tetap ini juga memberi-
kan manfaat dana program senilai 
Rp 5 juta kepada dua pengusaha 
mebeler dan seorang pedagang 
peracangan. Dana program terse-

but dipinjamkan kepada masyara-
kat tanpa bunga sedikitpun.

‘’Kami murni ingin membantu 
masyarakat, kami hanya berharap 
masyarakat membalasnya dengan 
infaq, itu pun tidak wajib dan tidak 
ditentukan nilainya,’’ jelas Saiful.

Sebenarnya kata dia, program 
menganjurkan untuk membentuk 
jasa simpan pinjam, namun setelah 
dibicarakan dengan pengasuh dan 
pengurus pesantren, akhirnya 
UPKu tidak membentuk dengan 
alasan syariat agama. ‘’Ponpes 
hanya ingin bantu masyarakat, dan 
tidak butuh untung.

Hasilnya akan diputar untuk 
masyarakat sebagai bentuk pe-
ngabdian pesantren kepada ma-
syarakat yang turut membantu dan 
mengembangkan pesantren selama 
ini,’’ kata Pengasuh Pesantren Al 
Haddad, KH Achmad Khoir.

Program Penguatan Kelem-
bagaan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat Pondok Pesantren 
adalah salah satu bentuk pro-
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Pesantren Mengabdi Kepada 
Masyarakat
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gram pengentasan kemiskinan 
yang didesain Pemprov Jatim 
khusus untuk masyarakat di 
pesantren dan di sekitar pesantren.
Program ini memandang kunci 
pembangunan yang perlu dapat 
perhatian adalah modal sosial yag 
selama ini kurang dapat perha-
tian, dan salah satu modal sosial 
tersebut adalah pesantren beserta 
pranata-pranata sosial keagamaan 
yang melekat di dalamnya.

Perlu diingat, bahwa Jatim bo-
leh dibilang gudangnya pesantren, 
karena provinsi ini dihuni oleh 
sekitar 4 ribu pesantren, dengan 
jumlah santri yang mencapai juta-
an santri. Pesantren dianggap me-
miliki lima potensi dasar sebagai 
modal pembangunan, yakni lemba-
ga, kyai, jaringan ustadz dan santri, 
semangat pengabdian, dan jamaah 
pengajian non santri.

Melalui proram ini, diharap-
kan tercipta interelasi positif an-
tara pemerintah, pesantren dan 
masyarakat sebagai mitra kerja 
pembangunan. Disamping juga 
diharapkan mengurangi ketimpa-
ngan dan kesenjangan sosial eko-
nomi masyarakat. Hasil usaha eko-
nomi pesantren terpisah dengan 
kekayaan pesantren, pemanfaat 
hasil program adalah pesantren 
dan masyarakat miskin dengan 
ketentuan 50% keuntungan untuk 
pengembangan pesantren, 30% 
untuk masyarakat sekitar, dan 20% 
untuk tambahan modal pengem-
bangan usaha.

Dalam menyalurkan 30% keun-
tungan untuk masyarakat miskin, 
diharuskan membentuk unit sim-
pan pinjam berbasis syariah se-
hingga penyaluran keuntungan 
merupakan permodalan bagi usaha 
kecil masyarakat miskin.

Tahun lalu, ada 15 lokasi pro-
gram yang sudah melalui proses 
verifi kasi kelayakan program. Ke-
15 lokasi tersebut yakni di Kabu-
paten Ponorogo tepatnya di Desa 
Keniten, Kec Ponorogo, dan Desa 
Ngunut, Kec Babadan. Pacitan 
di Desa Sidomulyo, kec K ebona-
gung. Kabupaten Blitar di Kelura-
han Sukorejo Kecamatan Sukorejo, 
dan Kelurahan Gedog Kecamatan 
Sananwetan.

Kabupaten Trenggalek di Desa 
Kedunglurah Kecamatan Pogalan 
dan Desa Wonoanto Kecamatan 
Gandusari. Kabupaten Madiun di 
Desa Sangen Kecamatan Geger 
dan Desa Dagangan kecamatan 
Dagangan. Kabupaten Bojonegoro 
di Desa Selorejo Kecamatan Bau-
reno dan Desa Dengok Kecamatan 
Padangan.

Sedangkan untuk Kabupaten 
Lumajang di Desa Barat Kecamatan 
Padang dan Desa Kalidilem Keca-
matan R anduagung. Sementara di 
Kota Batu di Kelurahan Temas Ke-
camatan Batu dan Kelurahan Pe-
sanggrahan Kecamatan Batu.

Dalam kegiatan ini, institusi 
sosial tersebut adalah Unit Pen-
gelola Keuangan dan Usaha Pon-
dok Pesantren (UPKu) Pondok 

Pesantren yang dibentuk masyara-
kat dan pondok pesantren, khusus-
nya pondok pesantren salaf, yaitu 
pesantren lokal yang lebih banyak 
warna pendidikan dan pengajaran 
keagamaannya (diniyah). 

Salah satu ciri pesantren salaf 
ini adalah kegiatan mengkaji kitab 
– kitab klasik atau kitab kuning,
tetapi tidak mengabaikan kebutuhan 
duniawinya, misalnya dengan kegi-
atan ketrampilan. Dengan demikian 
terjadi kombinasi yang seimbang 
antara kebutuhan spiritual dan ma-
terial. UPKu Pondok Pesantren yang 
merupakan model penggabungan 
antara masyarakat dan pesantren 
diyakini dapat menjadi agen peruba-
han dan pemberdayaan masyarakat 
yang efektif lagi strategis.

Hal ini dapat dipahami, kare-
na kelahiran pondok pesantren 
diharapkan dapat berkontribusi 
dalam menjawab persoalan sosi-
al dan keagamaan masyarakat. 
Kepedulian dan keberpihakan pada 
tanggung jawab moral yang lahir 
atas kesadaran dan pemahaman 
keagamaannya. Dalam kontek ini 
lembaga pondok pesantren berke-
wajiban mengamalkan ilmunya, 
sekaligus membimbing masyarakat 
dalam menapak kehidupan, menu-
ju tata kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu lembaga pon-
dok pesantren selalu berada dan 
menjadi bagian dari sistem sosial 
kehidupan masyarakat. Sedang-
kan masyarakat dilibatkan sebagai 
fungsi kontrol dan keterbukaan 
pelaksanaan kegiatan.

Dengan realitas itulah maka ber-
bagai kegiatan pemberdayaan yang 
memfokuskan diri pada penguatan 
kapasitas masyarakat melalui lem-
baga – lembaga sosial masyarakat 
terutama pondok pesantren yang 
eksis di tengah – tengah masyara-
kat merupakan pilihan tepat.(sal)
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B
anyak asumsi salah ten-
tang konfl ik, yang saat 
ini sering mencuat ke 
permukaan dan mem-

pengaruhi dimensi harmoni sosial 
masyarakat. Konfl ik dianggap se-
bagai sesuatu yang tabu dan seo-
lah menjadi “monster” yang meru-
sak tatanan sosial masyarakat. 
Konfl ik yang kini terjadi baik kon-
fl ik yang bersifat horizontal yang 
melibatkan pelaku dari unsur civil 
society (masyarakat sipil) mau-
pun konfl ik yang bersifat vertikal 
yang aktornya masyarakat dan alat 
kekuasaan dianggap sebagai ben-
cana demokrasi atau sinyal kega-
galan harmoni sosial masyarakat.
Anggapan tentang konfl ik tersebut 
jelas tidak benar, karena konfl ik 
merupakan keniscayaan dan meru-
pakan problem sosiologis masyara-
kat. Konfl ik tidaklah bisa dihindari, 
karena konfl ik merupakan urusan 
manusiawi.

Konfl ik sesungguhnya meru-
pakan frasa yang menjelaskan 
perbedaan kepentingan antara 
dua pihak baik individual maupun 
kelompok yang saling bersinggun-
gan. Konfl ik merupakan sesuatu 
yang bisa dikelola. Pengelolaan 
konfl ik adalah kata kunci kema-
juan, untuk mengubah struktur

sosial yang tidak adil men-
jadi berkeadilan. 

Dalam pengelolaan kon-
fl ik sebagaimana yang diungkap 
T.Yulianto dalam buku “Mende-
dah Konfl ik dan Pemberdayaan” 
terdapat sebuah visi bahwa se-
sungguhnya konfl ik harus ditan-
gani agar tidak berubah menjadi 
kekerasan. Konfl ik bisa dikelola 
menjadi enerji yang positif bagi
perubahan sosial (hal 25). Menge-
lola konfl ik memiliki tujuan untuk 
bisa menegasikan dimensi negatif 
dari konfl ik menjadi enerji positif 
untuk mewujudkan keadilan. Kon-
fl ik sebagai dampak ketidakadilan 
sosial bisa didorong menjadi media 
penguatan kelompok yang termar-
jinalisasikan untuk mencapai titik
keseimbangan untuk bernegoisasi.
Konfl ik merupakan media bagi ma-
syarakat untuk bisa terampil me-
nentukan tujuan hidup yang pulih 
relasi sosialnya. Konfl ik adalah ba-
gian dari konstruksi sosial dengan 
beragam perbedaan pendapat dan 
kepentingannya.

Bagi pelaku program pember-
dayaan seperti PNPM Mandiri 
konfl ik adalah sebuah keniscayaan, 
Konfl ik akan selalu terjadi dalam 
fase implementasi program yang 
melibatkan banyak pelaku. Untuk 

i t u -
lah jika terjadi konfl ik per-
lu dilakukan langkah pena-
nganan melalui berbagai
me toda: mediasi konfl ik, resolusi 
konfl ik, manajemen konfl ik dan 
transformasi konfl ik. Masing-ma-
sing memiliki orientasi, tujuan dan 
alur penanganan yang berbeda se-
jauh mana tingkat intensitas dan 
keberdampakan konfl ik bagi ma-
syarakat. Konfl ik yang baru awal 
di dalam konstruksi program pem-
berdayaan harus ditangani secara 
cepat agar tidak menjadi kekerasan
simbolik maupun kekerasan mani-
fest.

Buku karya pelaku PNPM 
Mandiri, yakni Pokja RBM PNPM 
Kabupaten Magetan ini layak diba-
ca menjadi buku saku dan panduan 
(the handbook) bagi mereka yang 
sadar bahwa konfl ik adalah realitas 
sehingga mereka bisa menjadi agen 
mediasi konfl ik yang mendamai-
kan. Konfl ik tidak untuk dihindari 
namun didorong menjadi enerji 
positif bagi perubahan sosial yang 
berkeadilan. 

*) Penulis resensi: Tulus Wi-
dayat, staf Bapermas Magetan.

 

Judul Buku: Mendedah Konfl ik dan Pemberdayaan
Penulis      : T.Yulianto
Penerbit  : Pokja Media RBM PNPM Magetan
Halaman  : 46 + Vi
Cetakan    : Maret 2012

Redefi nisi Konfl ik 
Bagi Keadilan
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S
ebanyak 21 perempuan 
Jawa Timur mendapat 
penghargaan dari Kaukus 
Perempuan Parlemen 

DPRD Provinsi Jawa Timur pada 
peringatan Hari Kartini, 21 April 
2012. Mereka terdiri dari kaum 
perempuan yang mendedikasikan 
diri demi kepentingan orang lain 
maupun menjadi tulang punggung 
keluarganya. Di samping itu ada 
pula beberapa nama para perem-
puan yang berprestasi di bidang 
akademisi.

Untuk kategori Kartini Tulang 
Punggung keluarga ada 7 nama yang 
berhasil memperoleh penghargaan 
sebagai perempuan perkasa dalam 
acara Sarasehan Kartini 2012 dan 
penganugerahan apresiasi Kartini 
2012, yaitu Maisaroh (guru ngaji 

dan penjual tempe) asal Sidoarjo, 
Harwati (tukang ojek lumpur Lap-
indo) asal Sidoarjo, Unifah (pen-
jual kopi) asal Pasuruan, Sudartik 
(penjahit) asal Surabaya, Khoma-
riah (korban PHK) asal Surabaya, 
Istiqomah (pembantu rumah tang-
ga) asal Tuban dan Tumini (penjual 
warung kopi) asal Kediri.

Untuk kategori Kartini yang 
mendedikasikan hidupnya untuk 
orang lain juga berjumlah 7 orang, 
yaitu Mardiyah (guru MI Ma’arif 
Jatirejo) asal Sidoarjo, Ir Joeli 
Hidayati MM (sopir taksi) asal 
Malang, Suratmi (juru rawat RS 
Dr Soetomo) asal Surabaya, Har-
min (staf TU Unair) asal Surabaya, 
Ratna Indah Kurniawati (perawat 
kusta Puskesmas Gratis) asal Pa-
suruan, Rini Saraswati (bidan) asal 

Malang dan Zairoh (pengurus panti 
asuhan Peneleh) asal Surabaya.

Sementara untuk Kategori Kar-
tini berprestasi akademik yaitu 
Dwi Putri Indrawati (mahasiswi 
UPN Veteran Jatim, IPK 3,2) asal 
Surabaya, Mustika Sari (mahasiswi 
UPK, IPK 3,94) asal Tulungagung, 
Nur Rahmah(mahasiswi FH Unair, 
IPK 3,6) asal Surabaya, Ria Agus-
tina (mahasiswi Fakultas Satra 
Unair, IPK 3,4) asal Surabaya, Ira 
Puspita (mahasiswi AWS Stikosa) 
asal Surabaya, Badriyatus Salehah 
(mahasiswi UWK) asal Surabaya 
dan Jazilatus Sa’adah (mahasiswi 
Universitas Maulana Malik Ibra-
him, IPK 3,6) asal Tulungagung.

Penganugerahan ini banyak di-
saksikan istri pejabat di lingkungan 
Pemprov Jatim. Hj Nina Soekarwo, 
Ny Fatmah Saifullah Yusuf dan Siti 
Zuhro Phd, peneliti utama LIPI, ser-
ta beberapa istri para pejabat di ma-
sing-masing SKPD Pemprov Jatim.
Ketua Kaukus Perempuan DPRD 
Jatim, Titik Indrawati men-
gatakan, pemberian penghargaan 
kepada kaum perempuan ini akan 
dilaksanakan secara rutin setiap 
tahun. Kebetulan momen pembe-
rian penghargaan yang pertama ini 
bersamaan dengan Hari Kartini. 
“Nantinya program nyata ini tidak 
hanya dilakukan pada Hari Kartini, 
tapi juga Hari Ibu. Ini baru pro-
gram awal dan satu-satunya pro-

Kaukus Perempuan Apresiasi 21 “Kartini” Jatim

Budhe Karwo: Perempuan 
Diberdayakan Jadi Pelaku 

Ekonomi

Penerima penghargaan dari Kaukus Perempuan
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gram bukan hanya di Jatim, tapi 
juga di Indonesia,” ujarnya.

Sebenarnya, tambah Titik, 
Kaukus Perempuan DPRD Jatim 
memiliki banyak program nyata, 
seperti mengunjungi panti asuhan 
dan memberikan pembelajaran 
politik di tingkat kabupaten/kota 
dengan mengadakan road show di 
daerah-daerah. “Jadi kaukus perem-
puan ini lebih menekankan program 
yang jelas, sehingga tidak ada kaum 
perempuan yang termarjinalkan 
dan terpinggirkan. Mulai detik ini 
perasaan-perasaan semacam ini di-
hilangkan,” jelasnya. 

30% Kuota
Ketua Tim Penggerak PKK 

Provinsi Jawa Timur Dra Nina 
Soekarwo MSi atau yang akrab di-
panggil Budhe Karwo berharap, 
melalui momen Hari Kartini peran 
serta kaum perempuan di DPRD 
mendapatkan kuota lebih dari 
30%. Harapan itu merupakan ba-
gian dalam memaknai peringatan 
Hari RA Kartini yang mengingin-
kan kualitas kaum perempuan di 
dunia politik sama dengan kaum 
pria.

“Kita berharap pada saat sarase-
han ini masalah politik, keter-
wakilan kaum perempuan di Jatim 
melebihi yang di nasional walau-
pun masih belum mencpai 30%. 
Harapan kita 30% itu terwujud, 
akan tetapi saya menganggap jum-
lah 30% kuota itu agak pro kontra. 
Kenapa harus 30%, kalau memang 
mampu lebih dari 30% itu tidak 
apa-apa,” ujar Budhe Karwo.

Meski begitu, kata Budhe, kalau 
kualitas kaum perempuan dengan 
kualitas kaum pria pada saat mengi-
kuti dunia politik ternyata hasilnya 
pemilihan kurang begitu maksimal 
maka hal itu bisa diterima dengan 

sukarela. “Kalau kualitasnya bersa-
ing dengan kaum pria pada saat pe-
milihan itu ternyata tidak mampu 
maka kita mengakuinya,” tuturnya.
Dia menjelaskan, perjuangan 
Kartini sebetulnya telah mendo-
brak pada zaman penjajahan dulu 
mengingat semua akses pada kaum 
perempuan, mulai pendidikan, 
politik dan sosial budaya tertutup 
pada saat itu. “Perjuangan Kartini 
pada saat ini saya kira sudah ter-
wujud. Hanya dari segi kuantitas 
masih kurang, akan tetapi untuk 
kualitas sudah baik,” katanya.

Prosentase politisi perempuan 
di Jatim saat ini, Kata Bude Karwo, 
jumlahnya masih kecil dibanding-
kan dengan politisi dengan kaum 
pria. Jumlah perempuan Anggota 
DPRD Provinsi Jatim diband-
ing anggota pria 18%. Padahal, 
pada UU Pemilu No 12 Tahun 
2003 telah mengamanatkan par-
pol memberi kuota 30% bagi caleg 
perempuan ternyata implementa-
sinya masih belum bisa terpenuhi.
Lebih lanjut dia mengatakan ada 
dua keunggulan dari politisi perem-
puan, yakni lebih peka terhadap 
permasalahan, kepentingan dan 
kebutuhan perempuan serta lebih 
memahami imbas gejolak ekonomi 
terhadap rumah tangga. Selain itu 

kepekaannya bisa mendekatkan 
perempuan dengan konstituen.

Selain itu, kata Nina, perjuan-
gan RA Kartini menjadi acuan 
kaum perempuan yang terjun di du-
nia politik karena telah mempunyai 
pemikiran yang amat maju, konsen 
pada pendidikan kaum perempuan 
sehingga perempuan memiliki hak 
pendidikan setara dengan laki-laki. 
“Melalui pendidikan diharapkan 
kaum perempuan menjadi kritis 
dalam memahami permasalahan 
yang dihadapi (seperti soal pan-
gan, kesehatan, mengurus ekonomi 
rumah tangga ataupun mendidik 
anak) untuk kemudian mengam-
bil peran guna mengatasinya,” pa-
parnya.

Bude Karwo menuturkan, ke-
giatan sarasehan yang digelar 
Kaukus Perempuan Perlemen 
DPRD Jatim ini telah memberi-
kan legitimasi penghargaan pada 
kaum perempuan yang berjuang di 
bidang masing-masing. “Ini ben-
tuk apresiasi yang sangat bagus 
pada pejuang-pejuang perempuan. 
Karena saya melihat single par-
ent maupun tidak yang keluarga 
miskin itu diberdayakan untuk 
mampu menjadi pelaku ekonomi 
sekaligus mendobrak kemiskinan 
yang ada di Jatim,” urainya. (sal)

Budhe Karwo menyampaikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan.



P
enghargaan ini membawa 
pengalaman baru bagi Aris. 
Kolam ikan di rumahnya di 
Dusun Kebon, Kelurahan 

Blitar, Kota Blitar, kerap dikunjungi 
orang yang belajar ikan koi.

Aris berkisah bahwa perjuangan-
nya berbisnis budidaya ikan koi dimu-
lai dari paling bawah. Tetapi, karena 
disebabkan sesuatu hal, bisnis ini 
sempat ditinggalkan untuk mengejar 
ringgit ke Malaysia seperti pemuda 
kampung lainnya. Dua tahun men-
jadi tukang las Malaysia, kembali 
lagi ke Indonesia untuk berdagang. 
“Tapi juga tidak cocok,” katanya. Ga-
gal menjadi pedagang Aris mencoba 
menenuni kembali budidaya ikan koi. 

Perkenalan Aris dengan ikan koi 
bermula dia saat bersepeda di ka-
wasan Nglegok, Kabupaten Blitar, 
1996. Ngle gok banyak menyimpan 
pedagang ikan hias, jenis ikan koi 
yang digemari. Aris terkesima dan ter-
tarik melihat ikan-ikan koi di dalam 
empang.  

Ternyata empang itu milik seorang 
juragan ikan bernama Thungkel, yang 
merupakan pesohor ikan koi di Ngle-
gok. Esoknya Aris datang lagi ke tepi 
empang untuk melihat ikan. Ham-
pir setiap hari Aris melakukan itu. 
Sampai akhirnya dia berkenalan de-
ngan Thungkel. Dalam kesempatan 
lain, setelah keduanya cukup akrab, 
Aris dipinjami lahan dan diberi ikan 
olehnya. 

Mendapat kesempatan emas 
itu Aris kontan menempatkan diri 
di bawah usaha Thungkel. Tanpa 
dibayar. Aris membantu apa saja un-
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Profil Tokohhhh GDGD

Pelopor Budidaya Koi 
di Terpal

Aris Andrianto

Aris Andrianto (37) menjadi tukang ikan ber-
prestasi dari Kota Blitar. Inovasinya terkait 

teknologi tepat guna (TTG) yang diterapkan 
untuk budidaya ikan koi pada kelompok Mina 
Kebon Sari mendapat penghargaan tinggi dari 
Provinsi Jawa Timur. Dia menjadi juara pertama 
dengan menyisihkan banyak inovator TTG. Den-
gan juara itu Aris juga berhak atas hadiah Rp 10 

juta untuk pembinaan. 
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tuk keperluan ikan koi juragan 
tersebut. Seiring dengan keper-
cayaan Thungkel, Aris ikut me-
nyeleksi benih ikan-ikan koi yang 
hendak dibesarkan atau dipasar-
kan. Sebagai upah kerja kerasnya, 
dia diberi benih ikan koi. Hingga 
akhirnya pemberian itu mencapai 
1000 ekor. Ini adalah hal yang tak 
terlupakan dalam hidupnya, sebab 
ternyata pemberian itu dimaksud-
kan Thungkel sebagai modal kerja 
bagi Aris untuk memulai sebuah 
usaha budidaya ikan. 

“Untuk mengawali usaha saya 
menyewa sawah beberapa petak. 
Beberapa kali juga berhasil panen 
dan cukup menguntungkan. Saya 
serahkan semuanya ke beliau se-
bab modal semua berasal darinya. 
Namun ia malah menolak. Bagi 
Pak Thungkel yang sudah seperti 
bapak saya itu, usaha ini bukan se-
bagai saingan dari usaha miliknya. 
Tapi lebih sebagai partner dalam 
usaha,” kata pria kelahiran Blitar, 
11 Mei 1973, ini.

Ketika pengalamannya budi-
daya koi ini makin baik, tiba-tiba 
muncul isu dari kolektor-kolektor 
koi di Jakarta yang menyebutkan 
bahwa ikan koi asal Blitar tidak ada 
yang bagus. Katanya, bagaimana 
mau bagus wong memeliharanya di 
sawah. Ini yang membuat ikan koi 
asal Blitar menjadi gonjang-gan-
jing harga pasarannya.   Terpan-
cing dengan isu itu, diam-diam 
Aris berburu pengetahuan soal 
budidaya ikan lebih luas. Budidaya 
ikan apa saja. Ia blusukan ke ber-
bagai kota dan kampung-kampung 
yang memiliki sentra ikan teruta-
ma yang memiliki inovasi. 

Dari pengalamannya berkeli-
ling itu terbetiklah satu ide, kenapa 
ikan koi tidak dibudidaya saja di 
kolam terpal seperti umumnya bu-

didaya ikan lele di beberapa dae-
rah. Aris menemui banyak kendala, 
sebab ikan koi menuntut hidup di 
air yang terus menerus jernih, se-
mentara di terpal air cepat keruh. 

Nyaris saja ide dibuang, dan 
beralih ke kolam permanen yang 
terbuat dari semen cor seperti lai-
knya kolam-kolam standar untuk 
memelihara ikan koi. Tapi Aris 
terbentur modal, di mana mem-
bangun kolam cor yang untuk per 
seribu benih ikan koi paling tidak 
membutuhkan modal tak kurang 
dari Rp 50 juta. 

Setelah memutar otak dan se-
rangkaian percobaan, ide kolam 
terpal itu tak jadi dibuang. Kolam 
ikan terpal tetap diterapkan de-
ngan tambahan fi lter-fi lter air yang 
ia ciptakan dengan sedikit meniru 
teknik tetangganya yang sedang 
membuat tandon air. Cara menger-
jakan tandon air yang sederhana 
itu lah yang ia tiru. Bahwa tandon 
air itu dibangun dengan teknik 
knock down alias bongkar pasang. 
Dalam hati ia berpikir, mampukah 
menahan beban air jika kapasitas 
tandon airnya besar. 

Maka bekerjalah dia membuat 
fi lter-fi lter dengan plat beton pen-
jernih air yang dikreasikan dengan 
teknik bongkar pasang ala tandon 
air milik tetangganya. Plus, untuk 
menghemat biaya Aris memanfaat-
kan limbah-limbah terutama limbah 
serutan karung plastik untuk alat 
penyaring. Serutan plastik itu seka-
ligus sebagai pengganti biobol alias 
rumah bakteri penjernih air yang 
harganya relarif mahal. Per satuan-
nya seharga Rp 130.000, padahal 
untuk per kubik air membutuhkan 
biobol tak kurang dari 1000 buah. 

Selama tahun 2002-2005 Aris 
berkutat dengan eksperimen ko-
lam terpal dan fi lter perjernih dari 

limbah plastik. Minimal dalam se-
tahun ia melakukan ujicoba 2-3 kali 
percobaan. Dalam satu kali perco-
baan minimal pula ia harus merogoh 
kocek Rp 4 juta. Selama hasil per-
cobaan, ternyata ikan koi pertum-
buhannya jauh lebih bagus. Ikan 
menjadi lebih sehat dan warnanya 
jauh lebih menco rong karena lebih 
pas dengan suhu kolam terpal. Be-
gitu juga dengan ikan-ikan milik 
kelompok budidayanya yang diberi 
nama Mina Kebon Sari.

Di tahun keempat masa per-
cobaan, Aris pun berhasil dengan 
kolam terpal eksperimennya. Na-
mun ia tak berhenti sampai di situ, 
kolam-kolam terpal selanjutnya 
diinovasikan untuk penghematan 
lahan. Jadi, sekarang, siapa pun 
bisa memelihara dan berbisnis 
ikan koi andai ia tidak punya lahan 
yang cukup di rumahnya. Inovasi 
Aris akhirnya mendapat sambutan 
luas di kelompoknya, juga dalam 
komunitas ikan koi yang lebih be-
sar. “Untuk standar budidaya ikan 
koi, prasarana yang dibutuhkan 
minimal mencapai Rp 50 juta. Na-
mun inovasi kolam terpal dan fi lter 
knock down ini, biaya bisa ditekan 
sampai hanya di kisaran Rp 14 juta 
saja,” beber lulusan STM K Blitar 
tahun 1989. 

Temuan Aris ini juga membuat 
dirinya makin mapan secara eko-
nomi. Kalau dahulu hanya me-
ngandalkan ikan koi penghasilan-
nya per bulan rata-rata Rp 2-6 juta, 
kini dengan menjadi konsultan 
dari kolam inovasinya dia mampu 
meraup penghasilan di atas Rp 14 
juta dalam sebulan. Penghasilan 
meningkat ini juga menular kepada 
anggota kelompoknya, sebab ikan-
ikan dari kelompok Mina Kebon 
Sari bisa dipastikan akan berkuali-
tas sangat bagus. (wid)         
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Pencabut 
Bulu Ayam

1. Fungsi : Melepaskan bulu ayam dari tubuhnya.
2. Cara kerja 
 Ayam direndam dalam air hangat terlebih dahulu.
 Hidupkan motor.
 Masukkan ayam ke dalam alat selama 15 menit.
 Selesai bekerja, alat dibersihkan supaya tahan lama
3. Spesifi kasi
 Dimensi alat : diameter selinder = 48 cm; p = 82 cm; 

l = 51 cm; t = 95 cm
 Berat : 15 kg
 Tenaga penggerak : motor bensin 3,5 hp
 Kapasitas kerja : 6 ekor/proses.
 Operator : 1 orang
 Bahan : alumunium, 
 besi siku.
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A
yam serama dipublika-
sikan pada tahun 1990 
melalui kontes pertama 
yang diselenggarakan 

di Perlis. Dalam perlombaan Wee 
Yean Een tampil sebagai salah 
satu juri. Selain di Malaysia kontes 
ayam serama juga banyak digelar 
di Thailand. Di Indonesia Serama 
mulai dipertandingkan pada tahun 
2004 di Ancol, Jakarta. Penggemar 
ayam serama berkumpul dalam se-
buah wadah bernaman Persatuan 
Pelestari Ayam Serama Indonesia 
(P2ASI).

Cara merawat serama tidak sulit 
dan tak berbelit-belit. Kebutuhan 
hidupnya sama seperti ayam buras. 
Menurut pengakuan Ir. Rudiasfi e 
Sjofi nal, peternak ayam serama di 
Jakarta, ayam cebol ini memang 
sedikit sukar dikembang-biakkan. 
Ukuran kakinya pendek menye-
babkan pejantan sulit melakukan 
penetrasi ketika hendak kawin. 
Akibatnya, proses percintaan men-
jadi tidak mesra dan sering tidak 
tepat mengenai sasaran.

Rudi sering membantu ayam 
pejantan nangkring di atas ayam 
betina. Teknik pengawinan ini di-
lakukan dengan cara memegang 
ayam betina lalu menyodorkanya 
ke depan pejantan. Syaratnya, ke-
dua mempelai harus benar-benar 
sudah siap kawin. Induk betina 
siap dipinang pada berusia 5 – 6 
bulan. Serama betina seperti itu 
biasanya berperilaku jongkok jika 
dipegang punggungnya. Sedang-

kan usia subur pejantan berkisar 
pada umur 4 hingga 5 bulan. Rudi 
juga menerapkan teknik kawin gil-
ir. Dalam metode ini ayam betina 
dipaksa melayani 3 ekor pejan-
tan. Penggiliran dilakukan secara 
berselang sekitar 2 – 3 jam. Me-
lalui cara perkawinan seperti itu 
diharapkan peluang keberhasilan 
bisa diperbesar. 

Meski ukuran tubuhnya kecil, 
serama termasuk jenis ayam ber-
nafsu birahi tinggi. Ia tak gentar 
dan tak segan-segan jatuh cintrong 
kepada ayam berbadan lebih gede. 
Menurut Johan, peternak ayam 
dari Bekasi, serama mulai belajar 
kawin ketika berusia 3 bulan. Pe-
jantan muda sehat harus bisa me-
nyalurkan hasrat bercintanya se-
banyak 6 – 8 kali setiap hari. Nafsu 
birahi serama memuncak ketika 

cuaca mendung, atau pagi dan sore 
hari.

Kesuburan ayam serama sangat 
dipengaruhi oleh kesehatan fi sik. 
Cuaca terlalu dingin bisa menu-
runkan kemampuan ayam betina 
menghasilkan telur. Sebab seba-
gian besar pakan digunakan untuk 
produksi energi guna memperta-
hankan panas badan. Jadi, ayam 
serama yang dipelihara di daerah 
dingin harus memperoleh pakan 
dengan kandungan karbohidrat 
tinggi. Semisal jagung. Sebagai 
hidangan tambahan, Rudi selalu 
menyuguhkan menu tambahan 
berupa jangkrik, dan tauge kepada 
ayam-ayamnya. Setiap seminggu 
sekali Rudi juga memberi ayamnya 
vitamin E. 

Cara praktis yang lain dilakukan 
oleh Albert Tan Swee Guan peter-

KonsultasiGDGD
Budi Daya Ayam Serama (1) 

Kesuburannya Dipengaruhi 
Kesehatan Fisik
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nak ayam serama asal Selangor, 
Malaysia. Ia tak pernah memberi 
menu tambahan aneh-aneh kepada 
ayam peliharaannya. Menurut pria 
berkacamata tersebut, pakan ayam 
petelur saja sudah cukup. Pabrik 
sudah meracik pakan tersebut 
sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan kebutuhan gizi yang diper-
lukan ayam. Albert selalu memberi 
pakan 2 kali dalam sehari kepada 
ayamnya. Yaitu di pagi hari dan 
malam hari sekitar pukul 8. “Itu 
Chiken feed sudah dikaji sesuai un-
tuk ayam, jadi you tak payah bagi 
apa-apa lagi,”terang pria tersebut 
dengan logat melayu.

Telur gagal menetas termasuk 
salah satu hambatan budidaya 
ayam serama. Dua kunci pen-
ting yang tak boleh dilupakan saat 
menetaskan telur ayam serama 
yaitu suhu dan kelembapan. Suhu 
penetasan tidak boleh melebihi 
atau kurang dari 37,5°C – 38°C. 
Kelembapan harus selalu disesuai-
kan dengan usia telur. Minggu per-
tama hingga minggu ke dua kelem-
bapan diatur pada kisaran 65% 
– 70%. 2 – 3 hari menjelang mene-
tas, kelembapan harus ditambah 
hingga kisaran 95% – 100%. Dera-
jat kelembaban bisa diukur dengan 
Hygro meter. Piranti ini biasanya 
sudah ada pada alat penetas. Kon-
disi udara terlalu kering membikin 
kulit telur jadi keras. Akibatnya 
anak ayam kesulitan memecah 
cangkang telur. Kalau sudah se-
perti itu, anak ayam bisa mati le-
mas gara-gara tidak bisa bernafas.
Di arena lomba, ayam serama 
dapat tampil prima jika birahinya 
sedang memuncak. Oleh karena 
itu, seminggu sebelum ikut kotes ia 
tidak boleh melihat lawan jenisnya. 
Jadi taruhlah serama Anda di tem-
pat yang terisolir. Umumnya nafsu 
birahi serama memuncak pada usia 

4 – 6 bulan.
Bulu ayam serama yang terlalu 

sering kawin sering rusak. Sewaktu 
bercumbu serama betina gemar 
mematok bulu leher sang pacar. 
Alhasil bulu wiring itu banyak yang 
copot sehingga serama jantan jadi 
botak. Hal itu bisa dicegah dengan 
jalan melarang serama jantan ber-
pacaran sebelum meraih prestasi.
Selain tidak boleh kawin, ayam se-
rama unggulan juga tak boleh ter-
lalu gaul. Ia dilarang terlalu sering 
bermain di halaman alias diumbar.

Menurut Gusti M. Taufi k, ayam 
yang kerap diumbar akan mandi 
pasir atau kipu. Nah, hal itulah yang 
memicu bulu jadi acak-acakan, pa-
tah, dan warnanya kusam. Mandi 
pasir juga bisa bikin sisik kaki co-
pot dan patah. Yang lebih berba-
haya lagi, dikawatirkan ayam akan 
memakan benda-benda berbahaya. 
Semisal pecahan kaca, dan karet. 
“Ayam saya pernah mendadak le-
mas. Lantas setelah saya potong 
ternyata di dalam temboloknya ada 
belingnya,” sahut Rudi salah satu 
pelopor ayam serama di Negeri ini.

Ayam serama juga harus di-
latih berkonsentrasi supaya tampil 
prima di atas panggung. Ia tidak 
boleh mematok karpet atau kabur 
dari panggung. Jadi ayam cebol ini 
harus tak jemu-jemu bergaya dan 
berkokok lantang di atas cat walk.
Cara melatih mental serama tidak 
susah. Sekitar 2 – 3 minggu sebelum 
kontes dia harus dibiasakan dengan 
panggung berkarpet. Basahi ayam 
mungil itu dengan sepotong lap. 
Setelah itu, taruhlah di atas meja 
yang diberi karpet berwarna hijau. 
Mengapa harus karpet berwarna hi-
jau? Pasalnya benda tersebut sering 
dikira rumput. Jadi kalau ketika 
latihan ia sering tertipu oleh karpet 
hijau, diharapkan saat di panggung 
lomba ia ogah mematok-matok kar-

pet lagi. Biar serama tidak kabur, 
tutuplah de ngan kurungan. Setelah 
itu posisikan meja latihan di tempat 
yang panas.

Seusai dijemur ayam tidak bo-
leh langsung diberi minum. Kalau 
hal itu dilanggar, ayam bisa diter-
jang penyakit ngorok. Wajahnya 
yang cerah mendadak berubah 
jadi pucat pasi. Taruhlah terlebih 
dulu ayam yang usai dijemur di 
tempat teduh selama 15 – 30 me-
nit. Nah, setelah itu ayam baru 
boleh menegak segelas air segar.
Serama wajip menyantap porsi 
pakan pas dengan menu extra gizi. 
Vitamin E, Pospor dan Calsium 
sangat penting untuk merawat ke-
cantikan bulu. Vitamin E banyak 
terkandung dalam minyak ikan.

Sedangkan Calsium dan Fospor 
banyak terdapat dalam sotong alias 
kulit cumi. Extra fooding terse-
but musti disuguhkan setiap hari.
Soal menu pakan serama, Rudi 
punya resep jitu yang layak ditiru. 
Setiap pagi ia selalu memberikan 
minuman bercampur Enervon C 
kepada seramanya. Ramuan terse-
but harus habis sekali minum serta 
tidak boleh terkena terik mataha-
ri. Sebab, khasiatnya bisa hilang. 
Menu sarat gizi lain yang ia suguh-
kan yaitu 3 ekor jangkrik dan kroto. 
Jagung tidak boleh dihidangkan se-
cara berlebihan. Sebab serama yang 
terlalu banyak menyantap jagung 
bisa cepat mengalami rontok bulu.
Selain penampilan menarik, se-
rama juga harus memiliki bobot 
badan seringan mungkin. Jadi, diet 
harus diawasi secara ketat. Hindari 
pemberian pakan yang banyak me-
ngandung lemak. 3 hari menjelang 
lomba, ayam serama disuguh beras 
merah atau gabah. Porsinya cukup 
2 – 3 sendok makan saja. Menu itu 
diberikan 2 kali dalam sehari. Yaitu 
pada pagi dan sore hari.
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Semangat di Pagi Hari untuk 
Aktivitas Seharian

A
da banyak hal 
yang bisa di-
lakukan, untuk 
membuat Anda 

semangat menghadapi hari. 
Misalnya dengan melakukan 
beberapa hal, seperti yang 
dikutip dari Times of india, 
tentang kebiasaan di pagi 
hari yang wajib dilakukan 
agar selalu fokus dan berse-
mangat.

1. Melihat Warna 
Terang

Menurut para ahli warna 
terang dapat membuat mata 
lebih segar dan melek, ke-
tika Anda bangun tidur di 
pagi hari. Anda akan mera-
sakan adanya peningkatan 
energi secara tiba-tiba, yang 
membuat semangat sepan-
jang hari.

Sebagai rekomendasi, co-
balah menaruh benda sepeti 
lampu meja, sarung bantal atau 
bingkai foto berwarna orange di 
samping tempat tidur. Untuk pili-
han lainnya, Anda bisa memakai 
busana tidur berwarna orange atau 
meminum jus jeruk saat sarapan. 

2. Hindari Menekan 
Tombol Snooze

Semakin sering Anda menekan 
tombol tunda pada alarm, maka 
Anda akan semakin tak berse-
mangat. Pasalnya, menekan tom-
bol snooze otak menyadari fakta 
bahwa Anda bisa tidur 5 menit lagi, 

sehingga otak cenderung masuk ke 
dalam mode tidur lelap sekali lagi. 
Inilah yang membuat Anda lesu 
dan menguap sepanjang hari.

3. Terpapar Sinar Ma-
tahari

Sesegera mungkin Anda ter-
papar sinar matahari, secepat itu 
pula kadar melatonin (hormon 
yang membuat Anda mengantuk) 
berkurang. Sebagai rekomendasi, 
awali hari dengan duduk di teras 
rumah, sambil membaca koran dan 
sarapan pagi.

4. Melakukan Ak-
tivitas Fisik

Memulai hari dengan 
berolahraga atau melaku-
kan aktivitas fi sik selama 
45 menit seperti berlari 
kecil, berjalan di taman 
dapat mengurangi rasa 
pusing akibat bangun 
pagi. Selain itu, olahraga 
membuat Anda di luar ru-
angan lebih mudah terpa-
par sinar matahari.

5. Visualisasi 
Jadwal Seharian

Menggambarkan ren-
cana di benak, akan mem-
buat Anda lebih fokus dan 
bersemangat. Menurut 
para pakar, hal tersebut 
bisa bantu Anda men-
jalani rencana dengan 
lebih siap. Tanyakan pada 
diri, apa yang membuat 
Anda bersemangat hari 

ini, secara otomatis Anda pun jadi 
terangsang untuk mau berpikir ke 
depan dengan cara yang positif.

6. Minum Air Putih
Meminum banyak air putih 

saat bangun dapat membantu tu-
buh menyimpan cadangan min-
eral yang hilang pada malam hari. 
Sebab, menurunnya kadar mineral 
dapat membuat Anda lelah secara 
fi sik dan mental. Oleh karena itu, 
atur kadar air dalam tubuh dengan 
meminum delapan hingga 10 gelas 
air putih dalam sehari.
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B
elimbing wuluh, belimb-
ing sayur atau belimbing 
asam (Averrhoa bilimbi 
L.) adalah sejenis po-

hon kecil yang diperkirakan ber-
asal dari kepulauan Maluku, dan 
dikembangbiakkan serta tumbuh 
bebas di Indonesia, Filipina, Sri 
Lanka dan Myanmar. Tumbuhan 
ini biasa ditanam di pekarangan 
untuk diambil buahnya.

Manfaat belimbing wuluh yang 
rasanya asam, sejuk, menghilan-
gkan sakit (analgetik), memper-
banyak pengeluaran empedu, anti 
radang, peluruh kencing, astrin-
gent, penghilang jerawat, sariawan, 
batuk.  Rasa masam yang teramat 
sangat pada belimbing sayur men-

gandung kadar vitamin C cukup 
tinggi. Buah ini juga mengandung 
kalium yang mampu melancarkan 
keluarnya air seni sehingga dapat 
menurunkan tekanan darah. Kan-
dungan kimia pada batang yaitu 
saponin, tanin, glucoside, calsi-
um oksalat, sulfur, asam format, 
peroksidase. Sedangkan pada daun 
yaitu Tanin, sulfur, asam format, 
peroksidase, calsium oksalat, ka-
lium sitrat.

Buah belimbing wuluh biasa 
digunakan sebagai penambah rasa 
asam pada olahan masakan, peng-
hilang bau amis pada bahan pan-
gan dan mungkin buah satu ini di-
anggap mempunyai nilai ekonomi 
rendah. Betapa tidak dianggap 

begitu, karena dilihat dari bentuk 
dan juga rasa tidak banyak orang 
yang menyukainya. Hal tersebut 
dapat memacu penyia-nyiaan ba-
han pangan. Untuk menghindari 
penyia-nyiaan, dapat “disiasati” 
menjadi produk olahan yang mem-
punyai nilai ekonomi lebih tinggi 
di banding dalam bentuk mentah. 
Salah satunya adalah mengolahnya 
dalam bentuk manisan.

Manisan merupakan cara un-
tuk mengawetkan komoditi pa ngan 
dengan menggunakan gula dan 
bentuk makanan olahan yang ba-
nyak disukai oleh masyarakat kare-
na rasanya yang manis bercampur 
dengan rasa khas buah sangat co-
cok untuk dinikmati diberbagai 
kesempatan. Produk pangan yang 
mengandung kadar gula tinggi 
yaitu produk manisan yang dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang 
relatif lama.

Bahan yang digunakan dalam 
membuat manisan belimbing wu-
luh adalah belimbing wuluh segar, 
kapur sirih, air matang, gula pasir 
dan natrium metabisulfi t.  Sedang-
kan alat yang digunakan adalah 
pisau, timbangan, saringan, toples, 
plastik  yang sudah disterilkan atau 
plastik, talenan, panci dan was-
kom. Adapun cara pembuatannya 
adalah sebagai berikut :

- Pilih belimbing yang  baik, ti-
dak rusak dan tidak busuk;

- Cuci belimbing dengan air 
mengalir kemudian tiriskan;

- Rendam kapur sirih dengan 
2 lt air, biarkan mengendap, gu-

Membuat Manisan Belimbing Wuluh

Makanan Ringan Sekaligus 
Banyak Khasiat

ResepResep
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nakan air bagian atas yang bening 
tambahkan garam natrium metabi-
sulfi t sebanyak 2 gram perliter air. 
Aduk rata.

- Iris tipis bagian pangkal be-
limbing, agar air kapur sirih dan 
natrium metabisulfi t dapat mere-
sap ke dalamnya.

- Rendam belimbing dengan air 
campuran kapur sirih dan natrium 
metabisulfi t sedikitnya 2 jam. Cuci.

- Didihkan air, blanching be-
limbing selama 3 -5 menit, tiriskan.

- Masak 500 gr gula dengan 1 
lt air hingga mendidih, 
matikan api.

- Masukkan belimbing 
wuluh saat air gula masih 
panas. Biarkan terendam 
sehari. Tiriskan.

- Didihkan kembali 
air gula, tambahkan 500 
gr gula dan biarkan men-
didih lagi hingga beberapa 
saat. Matikan api, masuk-
kan belimbing diamkan 
satu malam, kemas dalam 
topples dan simpan dalam 
lemari pendingin jadilah 
manisan basah. 

Jika ingin membuat manisan 
kering maka kembali masukkan 
belimbing saat air gula masih pa-
nas. Rendam sehari.

- Lakukan proses yang sama 
sekali lagi. Tiriskan.

- Siapkan tampah atau loyang 
datar yang bersih, jemur belimbing 
di panas matahari sekitar 2 hari.

- Kemas manisan kering be-
limbing wuluh sehingga menarik.

- Manisan belimbing wuluh siap 
dikomersilkan.

Pada proses penggaraman, 
buah segar yang tadinya berwarna 
hijau muda berubah menjadi se-
dikit layu dan berubah menjadi 
kekuning-kuningan (seperti sudah 

matang). Hal 
ini disebabkan terjadi reaksi antara 
buah yang bersifat asam dengan 
garam yang bersifat basa.

Dalam proses penggulaan di-
lakukan sebanyak dua kali atau 
lebih karena pada penggulaan yang 
pertama air dan buahnya terasa 
asin. Setelah dilakukan penggulaan 
yang kedua dan didiamkan dengan 
perlakuan selama 1 x 24 jam sudah 
didapat rasa manisan yang enak 
dan segar. Namun dapat pula man-
isan basah ini dikeringkan den-
gan menggunakan sinar matahari 
selama 2 hari atau kabinet dryer.  
Untuk menjaga agar manisan ba-
sah belimbing wuluh ini tahan 
lama maka selama proses peren-
daman dan penyimpanan, wadah 
yang digunakan haruslah rapat 

dan disimpan dalam le-
mari pendingin  agar 
rasa, mutu terjaga dan 
dapat juga menambah-
kan natrium benzoat 
pada saat air gula ma-
sih hangat sebanyak 
1- 2 gram per 1 liter air.   
Dilihat dari proses, ba-
han dan alat dari pem-
buatan manisan ini 
terlihat sederhana na-
mun memiliki manfaat 

antara lain dapat menanggulangi 
penyia-nyiaan bahan pangan, me-
nambah nilai ekonomi dari buah 
belimbing wuluh, meningkatkan 
rasa yang lebih menarik, serta dapat 
menjadi makanan dalam berbagai 
kesempatan. Dari segi pengeluaran 
dalam memperoleh bahan tidak 
memerlukan biaya yang banyak se-
hingga diharapkan jika manisan ini 
diperdagangkan, dapat mendapat 
keuntungan yang berarti. Karena 
komoditi yang digunakan adalah 
buah yang terkenal sangat asam, 
maka perendaman dalam larutan 
garam diperlukan waktu yang cu-
kup lama agar dapat mengurangi 
rasa asam pada buah.(Ditulis No-
ventya Dahliawanty, Widyaiswara 
BPPSDMP Kementan)
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P
eringatan Hari Kartini 
tahun ini terasa lain bagi 
Maisaroh, seorang janda 
asal Desa Sepande, Ke-

camatan Candi, Kabupaten Sido-
arjo. Dia dipilih sebagai salah 
satu perempuan yang layak mem-
peroleh penghargaan Kartini 
Award dari Kaukus Perempuan 
DPRD Jatim sebagai fi gur seorang 
ibu yang mendedikasikan hidupnya 
untuk tulang punggung keluarga. 
Maisaroh sempat menyita perha-
tian publik setelah suaminya yang 
juga seorang guru ngaji dan pen-
jual tempe, almarhum H. Riyadis 
Sholikin tewas di ujung pistol ang-
gota Satreskrim Polres Sidoarjo 
yang tengah mabuk akhir 2011 lalu. 

Sepeninggal suaminya, Maisa-

roh terpaksa harus menang-
gung biaya kehidupan dan pen-
didikan dua orang anaknya yang 
kini masih duduk di bangku ke-
las IV dan kelas I sekolah dasar.
Bersama dengan puluhan perem-
puan perkasa lainnya, Maisyaroh 
tampak begitu senang dan sumrin-
gah setelah menerima pemberian 
penghargaan dalam acara perin-
gatan hari Kartini yang dikemas 
dalam bentuk Sarasehan Kartini 
2012 dan penganugerahan Kartini 
Award 2012 di Ruang Paripurna 
DPRD Jawa Timur itu dari Ketua 
PKK Jawa Timur, Nina Soekarwo. 

Dengan disertai kedua anak 
dan saudara iparnya serta Ir. H. 
Agus Ubaidillah, ketua TPFP Ka-
sus Pembunuhan Riyadis Sholikin, 

Maisyaroh tampak berbunga-bun-
ga dan bangga dengan piala peng-
hargaan yang ada digemggaman 
tangannya. “Alhamdulillah saya 
senang atas pemberian penghar-
gaan ini, karena bisa memberi se-
mangat bagi perjalanan hidup saya 
selanjutnya. Saat ini saya harus 
mencukupi kebutuhan hidup ked-
ua anak saya. Apalagi anak itu kan 
juga termasuk amanat dari suami 
saya,” kata Maisyaroh setelah me-
nerima penghargaan.

Begitu pula dengan Agus Ubai-
dillah, ketua PC GP Ansor Sidoarjo 
yang setia mendampingi proses 
hukum kasus tewasnya suami 
Maisaroh, juga ikut senang de-
ngan pemberian penghargaan yang 
diterima oleh Maisaroh. “Mudah-
mudahan ini menjadi contoh bagi 
Kartini-Kartini lain. Sejak diting-
galkan suaminya, Maisaroh harus 
berjuang sendiri untuk mencukupi 
kebutuhan hidup anak-anaknya 
dengan tetap berjualan Tempe.” 
kata Agus.(sal)
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Semangat Kartini 
Bagi Maisaroh



MENUNGGU IBU BEKERJA: Salah seorang pekerja di industri kecil kerajinan dari bahan fi berglass di Desa Pakis, Kec. MENUNGGU IBU BEKERJA: Salah seorang pekerja di industri kecil kerajinan dari bahan fi berglass di Desa Pakis, Kec. 
Trowulan, Kab. Mojokerto. Trowulan, Kab. Mojokerto. (FOTO LERES)(FOTO LERES)


