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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Dalam rangka meningkatkan 
kepedulian dan peran aktif ma
syarakat, melalui kegiatan gotong 
royong menuju masyarakat yang 

adil dan makmur, menjadi dambaan setiap 
warga masyarakat. Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, bakal menggelar pencana
nangan Bulan Bakti Gotong Royong Ma
syarakat (BBGRM) bersamaan memperi
ngati  Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
untuk bulan Mei 2004. 

Begitu pun, ada hal yang menarik de
ngan digelarnya Rapat Koordinasi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) se
Provinsi Jawa Timur yang digelar di Batu. Ini 
menjadi laporan utama dari media kita, yang 
tersebar di berbagai daerah di provinsi ini. 
Karena itu, berbagai hal terkait dengan pro
gram pembangunan Pemprov Jawa Timur di 
masa mendatang, dapat diketahui dengan 
cukup rinci.

Di sisi lain, memang ada hal menarik dari 
diadakan kegiatan terkait dengan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). 
Kini, badan ini  mengadakan persiapan
persiapan, termasuk audiensi peserta dari 
tingkat Kabupaten/kota hingga penilaian 
lapangan yang dilakukan Tim Juri Lomba 
Gotong Royong Provinsi Jawa Timur. Inilah 
yang tersaji sebagai laporan khusus pada 

Gema Desa edisi kali ini.
Seperti biasanya, BBGRM dan HKG 

PKK ke 42 adalah  untuk meningkatkan rasa 
Kebersamaan menuju kemandirian Bangsa 
Melalui kegiatan gotong royong untuk ma
syarakat akan tercipta masyarakat yang 
adil dan makmur , meningkatkan kepedulian  
dan peran aktif masyarakat dan pemerintah 
, serta mempunyai rasa memiliki dan ber
tanggung jawab pada hasil pembangunan.

Sebelum menikmati liputan  khusus, 
agaknya perlu diketahu beberapa 
 informasi penting. Tahun 2014, Kabupaten 
Ngawi ke betulan ketiban sampur untuk 
penyelenggara an Pencanangan BBGRM 
dan HKG PKK tersebut. Ada yang me
narik dari wilayah kabupaten ini, pada 2014 
ternyata banyak  mendapatkan pengharga
an dan prestasii. Beberapa diantaranya 
merupakan kegiatan yang dikomandoi oleh 
Bapemas dan Pemdes Pemkab setempat. 

Agaknya, Kabupaten  Ngawi mendapat
kan kepercayaan, penghargaan dan presta
si  tersebut. Kabupaten Ngawi memang 
mempunyai potensi local unggulan,  khusus
nya bidang pariwisata, dan UMKM nya , ke 
depan untuk terus ditingkatkan dalam bi
dang pariwisatanya Dalam mengembang
kan kepariwisataan seperti di Trinil, jamus, 
air terjun, benteng pendem, juga kesenian 
seperti tari OregOreg, Kecetan, Dongkrek, 
dan wayang Krucil. 

Selain itu, sejumlah profil kelurahan, pro
fil desa dan profil tokoh, cukup mewarnai sa
jian kita kali ini. Titik tekannya, pada inovasi 
terhadap ekonomi. Sehingga perekonomian 
di masingmasing daerah tetap lancar dalam 
Basic Pembangunan Pedesaan, memberi  
semangat kepada Gapoktan untuk mempu
nyai jiwa produksi  dan jiwa pedagang.

Akhirnya, bila ada kritik dan saran Redak
si Gema Desa akan menerimanya dengan 
senang hati. Selamat membaca!

Dari Rakor hingga 
Persiapan BBGRM-HKG PKK
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PEMERINTAH Provinsi 
Jawa Timur lima tahun 
ke depan ingin mewu-
judkan Jawa Timur lebih 

sejahtera, berkeadilan, mandiri 
berdaya saing dan berakhlak me-
lalui strategi umum  pembangunan 
berkelanjutan  berpusat pada 
rakyat, inklusif dan  partisipatoris, 
pertumbuhan ekonomi berpi-
hak pada rakyat miskin (pro poor 
growth) dan pengarusutamaan 
gender. Program-program unggul-
an Pemprov Jatim lima tahun ke 
depan, khususnya yang terkini, 
dengan peningkatan kesejahte ra-

an rakyat yang berkeadilan, an-
tara lain pengembangan wajar 12 
tahun, peningkatan Bosda Madin, 
pengembangan SMK mini dan BLK 
plus, ponkesdes, taman posyandu, 
bebas pasung, pe nanggulangan 
feminisasi kemiskin an, penang-
gulangan kemiskinan nelayan pe-
sisir, renovasi RTLH dan pemban-
gunan rusunawa. 

Capaian indikator ki nerja uta-
ma Pemprov Jatim tahun 2009 
- 2019 dapat diwujudkan den-
gan pertumbuhan ekonomi yang 
mening kat 1,54%, TPT yang 
mencapai sebesar 0,75%, jumlah 

Untuk penguatan 
perekonomian, di 
pedesaan-pedesaan 
dibentuk suatu 
kelembagaan. Seperti 
koperasi wanita, 
UPKu, dan lembaga 
lain yang mendukung 
peningkatan 
pemberdayaan 
masyarakat.

Jatim Terapkan Lima Strategi 
Tanggulangi Kemiskinan
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penduduk miskin yang menurun 
3,95%, IPM mening kat sebesar 
1,77. Hal ini menunjukkan pertum
buhan ekonomi yang inklusif, di 
mana pertumbuhan ekonomi yang 
meningkat diiringi dengan penu
runan jumlah penduduk miskin 
yang signifikan, penurunan tingkat 
pengangguran terbuka dan pe
ningkatan indeks pembangunan 
manusia.

    Hidup sejahtera adalah yang ti
dak berada pada garis kemiskin
an. Namun, sayangnya, masih 
banyak masyarakat yang ber
pandangan bahwa hidup sejah
te ra adalah hidup yang nyaman, 
dimana tiap pagi bisa menikmati 
kopi dan merokok, dengan begitu 
tidak perlu lagi bekerja lebih keras, 
pendidikan yang tinggi.

Kurang lebih sebanyak 10 

persen, dari jumlah penduduk 
yang ada di Jatim yakni 3,8 juta, 
beranggapan bahwa hidup layak 
adalah seperti contoh tersebut, 
terutama masyarakat di pedesa
an yang pendidikannya masih 
 rendah.

Masalah tersebut merupakan 
satu hal yang secara kultural per
masalahan kemiskinan di Jatim. 
Selain itu, karena tingkat pendidik
an yang rendah sehingga dipe ro
leh kesimpulankesim pulan yang 
keliru tersebut. Oleh sebab itu  
permasalahan yang  harus dapat 
diatasi yakni kemiskin an, isolasi, 
kerentanan dan fisik yang tidak 
sehat.

Seperti diketahui bahwa kondi
si umum di Jatim menurut ha
sil sensus BPS pada per 1 Juli 
2010 jumlah penduduk mencapai 
37.476.757 jiwa, sedangkan pada 
20112012 mencapai 38.552.990 
jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 
Jatim masih di bawah 1 persen 
pada tahun 2012, yakni 0,16 
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persen, jika dibandingkan dengan 
laju pertumbuhan penduduk pada 
tingkat nasional yang mencapai 
1,6 persen dan di Jabar mencapai 
2,23 persen.

Berdasarkan data BPS  tahun 
2008, titik nol jumlah RTM ta
hun 2009 sebesar 3.079.822 
dan terbagi menjadi tiga kategor, 
yakni hampir miskin mencapai 
1.330.696 (43%) rumah tangga, 
miskin mencapai 1.256.122 (41%) 
rumah tangga dan yang sangat 
miskin mencapai 493.004 (16%) 
rumah tangga.

Penanganan kemiskinan ha
rus dilakukan dalam mening
katkan kepedulian (awareness) 
dengan cara meletakkan hati dan 
perasaan cintanya terhadap ma
syarakat miskin. “Yang terpen
ting bagaimana orang yang tidak 
mampu, diurus dan diajak berbi
cara serta harus ada intervensi 
program dari negara. Program 
tersebut antara lain salah satunya 
melalui pengembangan Usaha Mi
kro Kecil dan Menengah (UMKM),” 
kata Miswan, Kabid Penmas 
Bappeda Provinsi Jawa Timur, se
bagai salah satu narasumber pada 
Rapat Koordinasi Badan Pember
dayaan Masyarakat (Ba pemas) 
seJawa Timur, di Hotel Royal 
 Orchid, Batu, 1011 April 2014.

“Melihat kondisi tersebut, di
harapkan bahwa orang miskin 
jangan diharuskan untuk berpikir 
bagaimana menyelesaikan ma
salah kemiskinan, tapi bagaimana 
kita harus meletakkan pemikiran 
tentang dirinya sendiri dan meli
batkan untuk mengambil keputus
an,” imbuhnya.

Untuk penguatan perekonomi
an, di pedesaanpedesaan diben
tuk suatu kelembagaan yang dise
but koperasi wanita. “Mengapa 
koperasi wanita, karena perem
puan sangat berhatihati sekali, 
selain itu juga tidak boros, maka 

sangat tepat sekali kalau perem
puan sebagai akuntannya karena 
yang bisa mengatur keuangan,” 
katanya.

Menurutnya, secara sosiolo
gis kemiskinan perempuan sa
ngat mempengaruhi gizi keluarga, 
mempengaruhi pendidikan anak 
karena pengaruh perempuan sa
ngat kuat sekali di dalam keluarga.

Maka dari itu, untuk mensin
kro nisasikan program penanggu
langan kemiskinan perlu dikem
bangkan koperasi wanita, ini 
me  rupakan wahana untuk men cip
ta kan para wirausaha yang ang
gotanya terdiri dari perempuan, 
sehingga melalui koperasi wanita 
diharapkan dapat menghasilkan 
sesuatu secara bersamasama 
meningkatkan produktivitas. 

Setelah dilantik untuk periode 
kedua, pasangan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Jatim, Soekar
woSaifullah Yusuf bertekat un
tuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan program
programnya. Untuk itu, diingatkan 
kepada seluruh Satuan Kerja Pe
rangkat Daerah (SKPD) terus me
ningkatkan kinerja pelayanan pub
lik yang baik, de ngan mene rapkan 
tiga hal yakni transparan pada 
biaya, transparan waktu dan per
syaratan yang jelas. Dengan ad
anya tiga hal itu, akan memudah

kan dan menarik minat investor 
menanamkan modalnya di Jatim. 
Hal itu merupakan persyaratan 
yang terukur sesuai de ngan Stan
dar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan laporan dari 
masyarakat, ternyata pelayanan 
pu blik dinilai terbaik. Artinya, 
jumlah pengaduan yang diterima 
tidak begitu besar dibandingkan 
de ngan yang menyatakan pela
yanan baik. perbandingannya, 
sekitar 75 per sen itu pelayanan 
baik. sedangkan 25 persennya 
penga duan atau tidak puas ter
hadap pelayanan pu blik. “Penga
duan masih ada, sekitar 25 pers
en, itu yang diadukan atau tidak 
puas pada pelayanan publik,” 
katanya.

Di sisi lainnya, pada tahun de
pan 2014 dan 2015, Indonesia 
menghadapi dunia pasar bebas. 
Dalam hal ini, pemerintah pusat 
mengharapkan kepada Jatim un
tuk bisa merumuskan dan mampu 
menjadi provinsi yang bisa me
ngantisipasi pasar bebas. Jatim, 
menjadi bagian suasana pasar 
bebas, karena itu segera dilaku
kan langkah apa yang dirumus
kan. Itu semuanya mengandal
kan birokrasi, bahkan, Indonesia 
mengandal kan Jatim. Karena itu, 
kita harus melakukan perubahan 
serius.  (yad)

Laporan Utama
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UU Desa dan Kemandirian 
Pemerintahan Desa 

Desa, sebuah entitas so-
sial-politik yang memiliki 
karakteristik unik dalam 
struktur formal kelem-

bagaan negara Republik Indone-
sia. Lahir Undang-Undang No.6  
Tahun 2014 tentang Peme rintahan 
Desa menjadi muara guna perwu-
judan kemandirian atau otonomi 
pemerintahannya. Otonomi yang 
bukan asal  otonomi, namun ha-
rus membuahkan demokrasi yang 
bersifat partisipatif dalam pemba-
ngunan ekonomi desa secara me-
nyeluruh.

Undang-Undang No.6  Tahun 
2014, diharapkan dapat mengatasi 
persoalan yang ada di desa, mulai 
dari sosial, budaya dan ekonomi. 
Menurut Ketua Badan Pember-
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur, Drs H Zar-
kasi, M.Si., dengan UU No.6 Thn 
2014, memberikan harapan baru 
guna meningkatkan peran aparat 
pemerintah desa sebagai garda 
terdepan dalam pembangun an 
dan kemasyarakatan.

“Dengan UU tersebut, mening-
katkan partisipasi dan gotong 
royong masyarakat dalam pem-
bangunan desa. Selain itu, mem-
percepat pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan ma-
syarakat desa,” tuturnya.

Dan, yang tak kalah penting-
nya, menurut Drs H Zarkasi, M.Si.,  
UU tersebut akan memperkuat 
desa sebagai entitas masyarakat 
yang mandiri.

Sebelumnya, perjuangan me-
nuntut otonomi desa seakan 
mene mukan hasil ketika spirit 
otonomi daerah (yang menjadi 

amanat gerakan reformasi) ter-
manifestasi dalam sebuah un-
dang-undang (UU), yakni UU 
No.32 tahun 2004. Dalam UU 
tersebut disinggung pula perihal 
pemerintahan desa, yang kemudi-
an secara spesifik diatur dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 
tahun 2005 tentang Desa sebagai 
salah satu aturan pelaksana dari 
UU No.32/2004. Jadi, sebenarnya 
kini telah ada regulasi yang khu-
sus mengatur desa, namun regu-
lasi itu ada di level PP dan bukan 
UU.

Definisi desa menurut PP No 
72/2005 adalah kesatuan ma-
syarakat hukum yang memiliki ba-
tas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus ke-
pentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerin-
tahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Secara tersurat, 
PP ini mengakui adanya otonomi 
desa dalam bingkai NKRI.

PP itu juga memberikan ke-
wenangan yang cukup besar bagi 
kepala desa dalam melaksanakan 
tugas sebagai kepala pemerintah-
an desa. Kewenangan-kewenang-
an bagi kepala desa ter sebut. Per-
tama, Memimpin pe nye lenggara an 
 pemerintahan berdasarkan ke bi-
jak  an yang ditetapkan bersama 
Badan Permusya waratan Desa 
(BPD). Kedua, Mengajukan ran-
cangan Peraturan Desa (Perdes). 
Ketiga, Menetapkan Peraturan 
Desa yang telah mendapat per-
setujuan bersama BPD. Keempat, 
Menyusun dan mengajukan ran-
cangan peraturan desa mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Desa (APBDesa) untuk dibahas 
dan ditetapkan bersama BPD. 

Kelima, Membina kehidupan 
masyarakat desa. Keenam, Mem-
bina perekonomian desa. Ketu-
juh, Mengkoordinasikan pemban-
gunan desa secara partisipatif. 
Kedelapan, Mewakili desanya di 
dalam dan di luar pengadilan dan 
dapat menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakili sesuai dengan 
peraturan perundang undangan. 
Kesembilan, Melaksanakan we-
wenang lain sesuai dengan per-
aturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa 
juga ada dalam UU No.32/2004. 
Dalam UU itu dijelaskan tentang  
definisi desa, yakni  suatu kesatu-
an masyarakat hukum yang mem-
punyai susunan asli berdasarkan 
hak asal usul yang bersifat istime-
wa, sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan pasal 18 Undang- 
Undang Dasar 1945.  Basis  pemi-
kir  an dalam pengaturan  mengenai 
Pemerintahan Desa adalah keane-
karagaman, partisipasi, oto   no mi 
asli, demokratisasi, dan pember-
dayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, baik UU 
No.32/2004 maupun PP No. 72 
/2005  itu  memang mengamanat-
kan adanya desentralisasi kekua-
sa   an bagi pemerintahan  desa. 
Se lain itu, PP 72/2005  juga  mele-
gi timasi peran BPD  sebagai lem-
baga representatif rakyat desa 
untuk melakukan kontrol terha-
dap kebijakan pemerintah desa. 
Tetapi, PP itu tetap memunculkan 
masalah terkait peran BPD.  PP itu 
masih memposisikan kewenangan 
BPD di bawah pemerintah desa. 
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Hal itu tampak pada pasal 29 yang 
menyebutkan kedudukan BPD 
sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan desa.

Sementara itu, bagi Pemerin
tah Desa,  selain memberikan 
pe luang bagi terwujudnya ke
mandirian desa, era otonomi dae
rah juga mensyaratkan kesiapan 
desa dalam menghadapi bera
gam tantangan. Pemerintah Desa 
yang terdiri dari kepala desa dan 
pe rangkat desa dituntut untuk 
melaksanakan tugas pemerintah
an de ngan sebaikbaiknya, seperti 
dalam hal perumusan kebijakan 
desa seperti Perdes dan APB 
Desa, merencanakan dan melak
sanakan pembangunan ekonomi 
desa yang sesuai dengan  kondisi 
sosioekonomi masyarakat  desa 
serta memberikan pelayanan ke
pada masyarakat desa se perti 
dalam hal administrasi kepen
dudukan dan kesehatan.

Hanya dengan kesiapan itu
lah  desadesa di negeri ini dapat 
diharapkan bermetamorfosa men
jadi desa yang mandiri dan se

jahtera. Hal ini tampak mudah, 
mengingat regulasi yang ada 
telah memberikan otoritas bagi 
pemerintah desa untuk mengelola 
wilayahnya. Namun, pelaksaana
an otoritas itu tidaklah seperti yang 
diharapkan. Kenyataannya, otori
tas kepala desa masih sering ter
potong oleh kewenangan pemerin
tah kabupaten atau bupati.  Kini, 
untuk  mendirikan pasar di desa 
saja harus ada izin dari pemerin
tah kabupaten.

Realitas tersebut disebabkan 
oleh berbagai faktor. Dan faktor 
terbesarnya adalah  minimnya  
anggar an bagi pembangunan  
desa dan belanja pemerintah
an desa. Perlu untuk diketahui, 
sebagi an besar dana bagi pem
bangunan desa berasal program 
kabupaten maupun pusat. Dana 
pembangun an desa yang ber
asal dari internal desa ha nyalah 
pendapatan asli desa yang be
rasal dari hasil usaha desa dan 
hasil kekayaan desa yang ber
sumber dari tanah kas desa dan 
pasar desa. Dan itu tidak lah mam

pu mengcover seluruh kebutuhan 
pembangunan desa.

Sementara itu,  suplai dana 
pem bangunan desa dari pemerin
tah kabupaten maupun pusat juga 
seringkali tidak memadai bagi ke
pentingan pembangunan desa 
maupun belanja pemerintah desa. 
Suplai dana yang berasal dari 
Dana Perimbangan Keuangan Pu
sat dan Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) serta bagi hasil pa
jak daerah itu tidak mampu mencu
kupi kebutuhan  desa dalam men
jalankan pembangunan di segala 
sektor, karena keba nyakan suplai 
dana itu hanya ‘sisasisa’ penye
rapan anggaran yang sebagi an 
besar telah digunakan pihak kabu
paten maupun kota.

Namun, tetap saja desa mem
butuhkan aliran dana dari peme
rintah/pemprov/pemkab. Sebab, 
me ngandalkan pendapatan asli 
desa saja tidak akan menca
pai hasil pembangunan yang di
inginkan, bahkan dalam standar 
minimum sekalipun. Hal inilah 
yang se sungguhnya menimbul
kan ketidak mandirian desa dalam 
segala aspek. Ketiadaan alokasi 
khusus anggaran dari negara 
untuk desa menyebabkan desa 
mesti berebut ‘remahremah’ dana 
pembangun an.

Ketidakmandirian dalam  aspek 
lainnya juga terlihat dalam me
kanisme pengambilan kebijakan 
pembangunan melalui musyawa
rah perencanaan pembangunan 
(musrenbang). Dalam mekanisme 
tersebut, pihak desa hanya bisa 
memberikan usulanusulan dan 
aspirasi tertentu guna kepentingan 
pembangunan desa. Sementara, 
implementasinya (yang sangat ter
kait erat dengan pendanaan) harus 
menunggu ‘kebaikan hati’ peme
rintah Kabupaten. Hal ini juga dise
babkan ketergantungan desa pada 
sokongan finansial desanya. (yad)
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Dalam lima tahun ke de
pan, berbagai usaha 
dilakukan untuk menga
wal “Jawa Timur Lebih 

Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, 
Berdaya Saing, dan Berakhlak”. 
Diperlukan kesinambungan pem
bangunan yang dinamis, dengan 
beberapa perubahan (sustain and 
change) untuk menuju Jawa Timur 
lebih baik dan lebih sejahtera. 
Tertuang dalam bingkai “Makin 
Mandiri dan Sejahtera bersama 
Wong Cilik”.

Peningkatan yang  signifikan 
dari pembangunan di Jawa Ti mur 
menunjukkan usaha yang meng
gembirakan. Hasilhasil pem ba
ngunan pun sudah dinikmati dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Namun, seiring dengan dinamika 
pembangunan serta tantangan glo
balisasi, pembangunan tidak bisa 
mandek. Pembangunan harus ber

lanjut.
Keberlanjutan pembangunan 

sudah pasti mengusung perubah an 
ke arah yang lebih baik, sehingga 
visi pembangunan jangka panjang 
Jawa Timur sebagai pusat agrobis
nis terkemuka, berdaya saing global 
dan berkelanjutan untuk menuju 
Jawa Timur makmur dan berakhlak 
menjadi wujud yang nyata.

Berpijak pada upaya untuk 
mewujudkan keterpaduan dan ke
berlanjutan pembangunan dalam 
konstelasi Provinsi Jawa Timur 
dan Nasional, maka diperlukan 
perencanaan pembangunan jang
ka menengah daerah Provinsi 
Jawa Timur. Perencanaan pem
bangunan jangka menengah ini 
diharapkan mampu mewujudkan 
keterpaduan, keberlanjutan dan 
sinergitas pembangunan.

Kebijakan Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo berikhtiar agar 

capaian keberhasilan penyeleng
garaan pembangunan Jawa Timur 
pada lima tahun terakhir (2009
2014) untuk mewujudkan “Jawa 
Timur yang Makmur dan Bera
khlak dalam Kerangka Negara Ke
satuan Republik Indonesia” lewat 
misi “Makmur bersama Wong Cilik 
melalui APBD untuk Rakyat” ha
rus terus dipelihara dan ditumbuh
kembangkan. 

Itulah yang terungkap dalam 
Rapat Koordinasi Badan Pember
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
seJawa Timur, di Hotel Grand Or
chid, Batu, 1011 April 2014. Rapat 
dipimpin Kepala Bapemas P{rov. 
Jawa Timur, Drs Zarkasi, M.Si., 
dihadiri juga Ir Miswan Hadi, MM., 
Kabid Penmas Bappeda Provinsi 
Jawa Timur, yang dihadiri jajaran 
pimpinan bidangbidang di ling
kungan Bapemas Provinsi Jawa 
Timur dan Bapemas/Bappeda 
kab/kota se Jawa Timur.

Lewat misi “Makmur bersama 
Wong Cilik melalui APBD untuk 
Rakyat, merupakan modal dasar 
untuk meraih capaian dan prestasi 
pembangunan yang lebih baik 
pada periode lima tahun ke depan, 

Makmur Bersama 
Wong Cilik
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2014-2019. Berpijak pada visi 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Jawa 
Timur 2005-2025, yaitu terwujud-
nya Jawa Timur sebagai Pusat 
Agribisnis Terkemuka, Berdaya 
Saing Global, dan  Berkelanjutan, 
maka periode 2014-2019 merupa-
kan pembangunan jangka mene-
ngah tahap ketiga.

Pembangunan tahap ketiga ini 
dengan berlandaskan pelaksa-
naan, pencapaian, dan sebagai 
keberlanjutan pembangunan 
 tahap pertama dan kedua dituju-
kan lebih memantapkan pemba-
ngun an secara menyeluruh di pel-
bagai bidang dengan menekankan 
pa da pencapaian daya saing 
 kompe ti tif per ekonomian berlan-
das kan keung gulan sumber daya 
alam, dan sumber daya manusia 
berkualitas, serta kemampuan 
ilmu dan teknologi yang terus 
 meningkat.

Pembagunan tahap ketiga 
ini,ditujukan untuk memantapkan 
kemajuan daerah dan mengem-
bangkan kesejahteraan. Dinamika 
ekonomi yang atraktif pada tahap 
sebelumnya dimantapkan dengan 

memperluas jangkauan jaringan 
kerja kegiatan ekonomi yang ber-
skala nasional dan  internasional. 
Tahapan ini juga ditandai makin 
dominannya peran pengetahuan 
dan penguasaan teknologi, serta 
diarahkan pada upaya optimal 
pendayagunaan potensi sumber 
daya, sehingga kemajuan yang 
dicapai menjadikan Jawa Timur 
lebih berdaya saing.

Arah pembangunan Jawa 
Timur seperti tertuang dalam 
RPJPD 2005-2015, juga hasil ca-
paian pembangunan 2009-2014 
yang signifikan, tantangan Jawa 
Timur lima tahun ke depan adalah 
mengawal “Jawa Timur Lebih Se-
jahtera, Berkeadilan, Mandiri, Ber-
daya Saing, dan Berakhlak”. Se-
bab itu diperlukan kesinambung an 
pembangunan yang dinamis, de-
ngan beberapa perubahan (sus-
tain and change) untuk menuju 
Jawa Timur lebih baik dan lebih 
sejahtera guna mencapai lima misi 
yang tertuang dalam bingkai “Ma-
kin Mandiri dan Sejahtera bersa-
ma Wong Cilik”.

Terkait dengan bingkai misi 
tersebut, strategi yang diterapkan 

dalam pembangunan Jawa Timur 
2014-2019 secara lebih tegas me-
nyatakan keberpihakannya kepa-
da rakyat miskin. Strategi itu dise-
but pro-poor growth. Pemikirannya 
adalah pertumbuhan dan peme-
rataan harus berjalan serempak 
dan bukan pilihan prioritas (trade-
off) satu terhadap lainnya. Ini seja-
lan dengan misi Makin Mandiri dan 
Sejahtera bersama Wong Cilik di 
mana wong cilik atau rakyat miskin 
tidak boleh tertinggal atau diting-
galkan dalam memperoleh man-
faat dari pertumbuhan ekonomi.

Lima program prioritas Pakde 
Karwo pada periode kedua kepe-
mimpinannya, terkait misi Makin 
Mandiri dan Sejahtera Bersama 
Wong Cilik yang dicanangkannya, 
masing-masing adalah mening-
katkan kesejahteraan rakyat yang 
berkeadilan. Meningkatkan pem-
bangunan ekonomi yang inklusif, 
mandiri, dan berdaya saing berba-
sis agrobinis/agroindustri, dan in-
dustrialisasi. Meningkatkan pem-
bangunan yang berkelanjuitan dan 
penataan ruang. Meningkatkan 
reformasi birokrasi dan pelayanan 
publik. Terakhir, meningkatkan ke-
salehan sosial dan harmoni sosial.

Lima program tersebut tentu 
merupakan pekerjaan besar. Mu-
dah membicarakan dan boleh 
jadi rumit mengejawantahkan jika 
pemerintah tidak memiliki komit-
men,  dedikasi, dan spirit. Dalam 
hal ini tentu Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur sudah memiliki kesi-
ap an prima mengingat lima tahun 
sebelum periode ini sudah me-
ngantongi capaian pembangunan 
yang signifikan. Pemerintah sudah 
tentu juga memiliki ukuran-ukuran 
agar indikator kinerja utama untuk 
mewujudkan makin mandiri bersa-
ma wong cilik tersebut bisa dilak-
sanakan dan dinantikan capaian 
keberhasilannya berikutnya pada 
periode 2014-2019.
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Untuk itu, sebagai awalan pe
ren canaan,  pertumbuhan ekonomi 
inklusif diharapkan terus berlang
sung dengan mantap sehingga 
peme rataan pendapatan dan pem
erataan hasilhasil pembangunan 
makin bisa dinikmati masyarakat. 
Dari pertumbuhan ekonomi inklusif 
tersebut, otomatis, akan mampu 
mendorong peningkatan indeks 
pembangunan manusia. Sebagai 
wujud nyatanya adalah  terciptanya 
lapangan kerja bagi angkatan 
 kerja, menekan angka penganggu
r an,  dan mengu rangi tingkat ke
miskinan.

Pakde Karwo, dalam berbagai 
kesempatan, cukup menegaskan, 
bahwa pelaku pembangunan ha
rus mendapatkan peran strategis. 

Ini berlaku tanpa terkecuali terma
suk peran serta daerah di wilayah 
Jawa Timur. Tujuannya agar pe
laku pembangunan dapat secara 
maksimal memberikan kontribusi 
pembangunan hingga mampu me
nyentuh aspek kesejahteraan ma
syarakat, pelayanan umum, serta 
menumbuhkan daya saing daerah.

Di luar lima program prioritas 
di atas, Pemprov Jatim telah me-
launching programprogram ung
gulan. Di antaranya, Pengemba
ngan “WAJAR” alias Wajib Belajar 
12 Tahun, Peningkatan dan Per
luasan BOSDA untuk Madarasah 
Diniyah, Pengembang an SMK 
Minini dan BLK Plus, Percepatan 
Perluasan Polindes dan Posken
des, Penguatan dan Pengembang

an BKB, Posyandu, Paud Guna 
Menyiapkan Gene rasi Unggul, 
Jawa Timur Bebas Pasung untuk 
Orang dengan Masalah Kejiwaan, 
Penanggulangan Feminisasi Ke
miskinan, Penanggu langan Ke
miskinan Masyarakat Nelayan Pe
sisir, Peningkatan dan Penuntasan 
Renovasi Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH), Peningkatan Pem
bangunan Rusunawa, Penguatan 
Skill UMKM dan Akses Permodal
an, Pengembangan dan Pember
dayaan Koperasi, Pengembangan 
dan Pemberda yaan Argoindus
tri Berbasis Industri Kerakyatan, 
Pengembangan Karang Kitri dan 
Pengembangan Ketahanan Pa
ngan Desa, Penguatan Produksi 
Tanaman Pangan untuk menca
pai Swasembada Berkelanjutan, 
Penguatan dan  Pengembangan 
Kantor Perwakilan Dagang, Pe
ning  katan Investasi dan PMA, 
Pengembangan Pengolahan In
dustri Non Argo, Peningkatan 
Pembangunan JITUTJIDES, Pe
ningkatan Pembangunan Embung 
GeoMembrane, Pengembangan 
Bandara Perintas untuk Pener
bangan Antar Kota, Peningkatan 
Pengendalian Pencemaran Ling
kungan, Peningkatan Rehabilitasi 
Kawasan Hutan dan lahan Kri
tis, Peningkatan Pengembangan 
Govermen, Pengembangan Fo
rum Lintas Agama, Revitalisasi 
Budaya dan Kearifan Lokal, dll.

Kendati perkembangan pem
bangunan serta pertumbuhan 
ekonomi Jawa Timur memiliki skor 
signifikan tetap saja Jatim memi
liki ancaman nyata dari dampak 
dan gejolak perekonomian glo
bal. Kondisi perekonomian global 
awal 2014 ini masih diwarnai 
dengan ekses krisis global yang 
diawali dari krisis utang Yunani 
yang mengimbas pada Uni Eropa. 
Menjalar juga hingga Amerika dan 
akhirnya berdampak pada seluruh 
dunia. (yad)
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Adapun batas-batas 
wilayah Kelurahan Bla-
bak meliputi: Sebelah 
utara berbatasan de-

ngan wilayah Kelurahan Betet dan 
Kelurahan Tosaren Kecamatan 
Pesantren. Sebelah selatan ber-
batasan dengan wilayah Desa Bla-
bak dan Desa Ngreco Kec. Kandat 
Kab. Kediri. Sebelah barat ber-
batasan dengan Kelurahan Rejo-
mulyo Kecamatan Kota dan Desa 
Mangunrejo Kec. Ngadiluwih Kab. 

Kediri. Sedangkan batas sebelah 
timur adalah wilayah Kelurahan 
Bawang Kecamatan Pesantren 
dan Desa Siril Kec. Wates Kab. 
Kediri.

Sebagaimana amanat Otonomi 
Daerah, pada Bulan Oktober Ta-
hun 2002 status Kelurahan Blabak 
sebelumnya adalah desa berubah 
menjadi kelurahan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Kediri 
Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Status Desa menjadi 

Kelurahan. 
Berbagai potensi sumberdaya 

alam dan sumberdaya manu-
sia serta sarana prasarana yang 
memadai menunjang optimal-
nya pelaksanaan pembangunan 
wilayah Kelurahan Blabak.Untuk 
mengembangkan potensi yang 
ada Kelurahan Blabak menguna-
kan Visi yaitu Membangun potensi 
untuk mewujudkan Kemakmuran 
Bersama, dengan Misi  Kelurahan 
Blabak yaitu Meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi,  Peningkatan 
kapasitas pembangunan yang 
komprehensif, terpadu dan 
berkelanjutan serta pemerataan 
hasil-hasil pembangunan dengan 
meningkatkan Stabilitas wilayah 
yang kondusif, harmonis dan dina-
mis.

Pembangunan ekonomi Ke-
lurahan Blabak diarahkan untuk 
menggali potensi dan peman-
faatan lahan menuju kemandirian 
perekonomian, meningkatkan 
daya saing, memperluas lapangan 
kerja dan kesempatan usaha serta 
pemanfaatan keunggulan kom-
petitif dengan selalu memperhati-
kan dampak bagi stabilitas eko-
nomi masyarakatdenganProgram 
One Village One Product (OVOP) 
dikembangkan di seluruh lingkung-
an Kelurahan Blabak guna mem-
percepat pertumbuhan industri 
kecil dan rumah tangga, dan me-
ningkatkan keunggulan kompetitif 
masing-masing lingkungan. Ada-
pun fokus pengembangan produk 
ungulan yaitu pembuatan sulak/
kemucing, seni ukir kayu, tanaman 
hias serta produk jamu tradisional 
dan batubata.

Kelurahan Blabak

Membangun Kebersamaan 
Lestarikan Kegotong-Royongan

Kelurahan Blabak merupakan wilayah Kota 
Kediri paling tenggara yang berbatasan 
langsung dengan wilayah Kabupaten 
Kediri. Secara administrasi berada dalam 
wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri. 
Terletak 8 Km (45 menit perjalanan) di 
sebelah tenggara dari pusat pemerintahan 
Kota Kediri dengan luas wilayah secara 
keseluruhan 377,89 Ha dan berpenduduk 
5.805 jiwa terbagi dalam 2.592 KK. 
Kelurahan Blabak terbagi menjadi 4 (empat) 
lingkungan yaitu Bulurejo, Balekambang, 
Jegles dan Pagut.
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Lingkungan bersih, asri dan 
nyaman utamanya juga tidak luput 
dari perhatian masyarakat Bla-
bak. Kepedulian masyarakat akan 
pentingnya lingkungan bersih dan 
sehat tercermin dari kegiatan go-
tong royong rutin bersih-bersih 
lingkungan, kegiatan pengolahan 
sampah organik-anorganik dan 
pembentukan Kader Lingkungan. 
Alhasil Kelurahan Blabak terpilih 
sebagai Kelurahan Juara Favorit 
Kampungku Hijau Kampungku 
Sehat (Green and Clean) Tingkat 
Kota Kediri Pada Tahun 2009 dan 
Juara I Kampungku Hijau Kam-
pungku Sehat (Green and Clean) 
Tahun 2010. Terkait juga masalah 
kebersihan, pada tahun ini Blabak 
didaulat sebagai Kelurahan Per-
contohan Implementasi Teknologi 
Tepat Guna Pengelolaan Sampah.

Kelurahan Blabak tidak melu-
pakan Budaya Kesenian tradisional 
yang sekarang sudah hampir punah 
yaitu KesenianWayang Orang, Ke-
lurahan Blabak mengembangkan 
budaya wayang orang 
di kemajuan zaman 
dengan budaya 
tradisional dengan 
budaya modern 
sehingga wayang 
orang ter sebut 
enak ditonton 
oleh ma-
syarakat. 
S e l a i n 
Budaya-

Wayang Orang juga mempunyai 
Budaya lain yaitu Jaranan Kridho 
Budoyo dan Jaranan Bandung Ta-
runan, Kelompok Kerawitan Among 
Eko Budoyo.

 Kelurahan Blabak dipimpin 
Among Prasodjo SH yang terpilih 
menjadi Kepala Kelurahan Blabak 
sejak 2011 sampai sekarang dan 
sebagaimana tuntutan reformasi 
dan otonomi daerah, Pemerintah 
Kelurahan Blabak bertekad untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 
baik (good governance),  yaitu 
pemerintahan yang lebih berdaya 
guna, berhasil guna, bersih dan ber-
tanggung jawab dengan berprinsip 
pada tiga hal pokok yaitu transpa-
ransi, partisipatif dan akuntabel.

 Penghargaan yang pernah di-
raih Kelurahan Blabak pada 2011 
mendapat Juara Lomba Desa dan 
Kelurahan yaitu Juara III Lomba 
Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi 
JawaTimurTahun 2011. Pada 2014 
Kelurahan Blabak mendapatkan 
juara I Lomba Pelaksana Gotong 
Royong Terbaik Tingkat Kota Kediri 
dengan Surat Keputusan Walikota 
Kediri tanggal 10 Maret 2014 no-
mor 188.45/78/419.16/2014 dan 
berhak mengikuti Lomba Pelak-
sanaan Gotong Royong Tingkat 
Provinsi Jawa Timur yang pelak-

sanaan tanggal 13 - 14 Maret 
2014. Dilaksa nakan presen-

tasi kegotongroyongan Ke-
lurahan Blabak dari be-
berapa indokator yang 
ada dalam penilaian 
tersebut dan dilanjut-
kan dengan penilaian 
lapang yang dilak-

sanakantanggal 20 - 27 
Maret 2014.

Kelurahan Blabak men-
da patkan peninjaunan la-

pangan dari Tim Penilai dari 
Provinsi Jawa Timur bersama 
Kediri pada 24 Maret 2014 di 
ruang serbaguna Kelurah-

an Blabak dan diterima langsung 
Among Sar djono SH, Kepala Ke-
lurahan Blabak dan berharap Ke-
luarahan menjadi Juara Lomba 
Pelaksana Gotong Royong Tingkat 
ProvinsiJawaTimur.

Pemberdayaan ekono-
mi masyarakat.

Ekonomi masyarakat Kelurah-
an Blabak utamanya ditopang 
dari sektor pertanian (padi dan 
tebu) disamping didukung sek-
tor lainnya seperti peternakan, 
perikanan, industri, industri kecil 
dan rumah tangga, perdagangan 
dan jasa. Sebagai wilayah daerah 
perkotaan Kelurahan Blabak ma-
sih memiliki area pertanian yang 
terhitung cukup luas yaitu 110,552 
Ha. Karenanya kelurahan ini men-
jadi salah satu lumbung pangan di 
Kota Kediri. 

Tercatat dalam rentang waktu 2 
(dua) tahun terakhir ini (Tahun 2009 
s/d tahun 2010) peningkatan hasil 
dari sektor pertanian pada tahun 
2009 sebesar Rp399.200.000.- 
dan pada tahun 2010 sebesar 
Rp642.665.000,- sehingga dapat 
kita cermati bahwa telah terjadi 
pe ningkatan persentase pendapa-
tan di sektor ini sebesar 60,9%. 

Sektor perkebunan khusunya 
tebu juga memberikan kontribu-
si yang besar bagi peningkatan 
pendapatan, tercatat tahun 2009 
sektor perkebunan menghasilkan 
Rp4.505.610.000 dan tahun 2010 
sebesar Rp4.452.070.000. Keber-
hasilan ini juga merupakan buah 
dari upaya pertemuan rutin dan 
penyuluhan pertanian yang inten-
sif yang telah dilaksanakan oleh 
aparat Kelurahan bekerja sama 
dengan dinas terkait (Dinas Perta-
nian) kepada 4 (empat) kelompok 
tani yang terdapat di masing-ma-
sing lingkungan, yaitu Kelompok 
Tani Sejahtera, Abadi Jaya, Tani 
Harapan dan Mina Mulya. Tidak 
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hanya diberikan penyuluhan tetapi 
masing-masing kelompok tani juga 
disediakan lahan sebagai tempat 
uji coba (Demplot) seluas 0,25 Ha.

Tak hanya pertanian, Kelurah-
an Blabak ternyata juga memiliki 
potensi pada sektor peternakan 
dan perikanan. Sektor peternakan 
meliputi peternakan sapi, kam bing, 
bebek, dan ayam. Sedangkan 
sektor perikanan adalah budidaya 
ikan hias, ikan nila, lele, gurami 
dan ikan konsumsi lainnya. Kedua 
sektor ini, peternakan dan perikan-
an, telah menyumbang pendapat-
an sebesar Rp567.000.000 pada 
tahun 2009 dan meningkat men-
jadi Rp818.000.000 tahun 2010.

Untuk sektor industri kecil dan 
rumah tangga, produk unggulan-
nya adalah sulak. Sulak Blabak 
menjadi ikon unggulan kelurahan 
bahkan Kota Kediri. Sulak dari 
bulu ayam yang terkenal halus, 
kuat dan berpenampilan menarik 
ini tersentra di Lingkungan Bu-
lurejo dengan 40 unit usaha dan 
menyerap tenaga kerja sekitar 256 
tenaga kerja dengan klasifikasi 30 
unit usaha rumah tangga berom-
set Rp432.000.000/tahun dan 10 
unit usaha kecil dengan omset 
sekitar Rp1.200.000.000/tahun.

 Jenis sulak unggulan diantara-
nya Sulak Mini Bunga Persik dan 
Sulak Mini Pelangi yang saat ini 
laris manis untuk souvenir, pem-

bersih interior mobil dan perabot 
elektronik. Produk ini telah men-
jangkau pasar tradisional dan 
modern di wilayah Kediri, Tulung-
agung, Blitar, Nganjuk, Jombang, 
dan sekitarnya, juga sebagian 
telah menjangkau wilayah lain 
seperti Jakarta, Bali dan Kota–kota 
besar lainnya, bahkan meram-
bah pasar ekspor wilayah Eropa 
(Swiss) dan Australia.

Produk unggulan yang tak ka-
lah hebatnya adalah industri bata 
merah yang tersentra di Lingkung-
an Pagut. Industri ini digeluti tidak 
kurang oleh 37 unit usaha yang 
menyerap tenaga kerja sekitar 
148 orang dengan omset rata-
rata Rp4.662.000.000/tahun. Ti-
dak hanya memenuhi kebutuhan 
warga sekitar, industri bata merah 
juga untuk memenuhi permintaan 
pasar di Surabaya, Kota dan Ka-
bupaten Kediri.

Budidaya jamur tiram juga 
menjadi alternatif usaha warga. 
Permintaan pasar yang cukup 
tinggi masih belum dapat terpe-
nuhi sehingga sangat prospe-
ktif untuk dikembangkan. Bebe-
rapa wirausaha muda telah 
me ngembang kan usaha ini sejak 
dua tahun terakhir. Hasil budidaya 
tersebut disamping dijual lang-
sung juga diolah menjadi berbagai 
produk makanan yang menghasil-
kan nilai tambah seperti kripik 

jamur, sate jamur, botok jamur, 
dan produk lainnya. Tidak kurang 
rata-rata Rp140.000.000/tahun di-
peroleh dari sektor usaha ini.

Selain beberapa industri rumah 
tangga di atas, industri yang tidak 
dapat dipandang sebelah mata 
perkembangannya adalah produksi 
bahan jamu tradisional, kerajinan 
ukiran kayu, produksi madu, telur 
asin, tahu kuning, aneka kripik dan 
lain sebagainya. Dari 6 (enam) in-
dustri tersebut pada tahun 2009 
warga Blabak mendapat  pendapa-
tan sebesar Rp151.200.000/thn 
dan pada tahun 2010 sebesar 
Rp216.000.000/thn.

Kontribusi pendapatan dari 
sektor perdagangan dan jasa di 
Kelurahan Blabak juga mening-
kat. Sektor perdagangan dari 
Rp2.634.000.000/thn pada 2009 
dan Rp3.500.000.000/thn pada ta-
hun 2010. Besarnya pendapat an 
warga di sektor perdagangan ini, 
berasal dari toko, kios, warung dan 
usaha perdagangan lainnya. Sedan-
gkan sektor jasa pada tahun 2009 
Rp5.040.000.000/thn dan tahun 
2010 sebesar Rp6.720.000.000/
thn. Sektor jasa ini meliputi rumah 
makan, perbengkelan, salon kecan-
tikan, jahit, Dokter/Bidan praktek, 
jasa transportasi angkutan, konsul-
tan dan lainnya.

Sebagai penunjang keberhasi-
lan peningkatan grafik pendapa-
tan masyarakat di berbagai sektor 
perekonomian, di Blabak terdapat 
toko dan kios (55 buah), warung 
makan (25  buah), jasa angkutan 
(28 buah), pangkalan ojek dan 
kendaraan umum (1 buah). Semua 
lembaga tersebut berperan besar 
terhadap peningkatan pendapa-
tan warga Blabak. Sektor penun-
jang perekonomian lainnya adalah 
Koperasi Wanita P3EL, Koperasi 
Wanita Puspita Kencana yang 
dikelola sepenuhnya oleh ibu-ibu 
PKK, UPK “ Sejahtera” yang ter-



Edisi April 2014 15

Profil Kelurahan
bentuk dari Program PNPM, dan 
BKD (Badan Kredit Desa). 

Disamping tiga lembaga terse-
but, terdapat simpan pinjam yang 
dikelola tiap Rukun Tetangga (RT) 
dengan modal berasal dari pemer-
intah kelurahan. Modal tersebut di-
alokasikan khusus oleh pemerintah 
kelurahan sebesar Rp. 500.000/ta-
hun yang berasal dari hasil lelang 
tanah kas kepada masing-masing 
RT. Lembaga-lembaga ekonomi ini 
terbukti berhasil menjadi alternatif 
sumber permodalan bagi warga 
yang kesulitan akses ke perbank-
an juga menghindarkan warga dari 
jeratan bu nga tinggi para rentenir 
(Bank Thitil/Bank Keliling).

Ditunjang potensi sumber daya 
alam dan sumber daya manusia 

yang dibekali keterampilan untuk 
menggunakan Teknologi Tepat 
Guna di berbagai bidang tersebut 
disertai dengan dorongan secara 
sinergis dari Pemerintah Kelurah-
an Blabak beserta aparatnya, dari 
tahun ke tahun kualitas dan kuan-
titas perekonomian masyarakat 
bisa meningkat. 

Terbukti, dari data yang ada, 
dalam kurun waktu tahun 2009 
hingga tahun 2010, jumlah Keluar-
ga Sejahtera (KS) 1, KS-2, KS-3, 
dan KS-3 plus di Blabak, mengal-

ami kenaikan prosentase 9,1%% 
yaitu untuk KS-3 plus. Keadaan ini 
tentu saja, sangat diinginkan oleh 
Pemerintah dan Bangsa Indonesia 
secara umum. Yang artinya, bahwa 
program pengentasan kemiskin an 
dapat berjalan secara efektif me-
lalui peningkatan pendapatan di 
sektor ekonomi rill.

Pemerintah Kelurahan Blabak 
cukup menyadari bahwa di balik 
capaian keberhasilan pembangun-
an di bidang ekonomi tersebut, 
tentunya muncul dampak negatif 
sebagi konsekuensi logisnya, na-
mun dampak tersebut selalu di-
upayakan untuk diminimalisir. Be-
berapa dampak negatif dan usaha 
mengatasinya.

Di antaranya, masalah pence-

maran/kerusakan lingkungan. 
Me respon dampak ini pemerintah 
kelurahan beserta masyarakat 
membentuk Kader Lingkungan 
dan mensosialisasikan gerakan 
pemilahan sampah. Untuk kerusa-
kan lingkungan akibat industri 
batu bata, pemerintah kelurahan 
bekerja sama dengan PT Gudang 
Garam, Tbk merehabilitasi lahan 
dengan pengurukan kompos (lim-
bah PT Gudang Garam, Tbk yang 
telah diolah). Kelompok Tani juga 
berpartisipasi terhadap pelestarian 

lingkungan dengan mengolah lim-
bah ternak menjadi pupuk organik.

 Rusaknya tatanan nilai-nilai 
sosial budaya. Berubahnya suatu 
wilayah menjadi perkotaan tentu-
nya berdampak pada terkikisnya 
tatanan nilai-nilai sosial budaya, 
seperti individualis, hedonis, dan 
materialis.  Menghadapi dampak 
negatif ini warga Kelurahan Blabak 
senantiasa memegang teguh nilai-
nilai budaya yang menjadi ciri khas 
Bangsa Indonesia.

Meningkatnya pengangguran. 
Masalah pengangguran masih 
menjadi momok bagi kehidupan 
bermasyarakat, salah satu penye-
babnya adalah modernisasi alat 
produksi, ketatnya persaingan di 
dunia usaha dan pasar tenaga 

kerja. Untuk mengatasi masalah 
tersebut seluruh elemen masya-
rakat dengan bahu membahu 
berupaya menekan tingkat pe-
ngangguran (baik pengangguran 
terbuka maupun terselubung) me-
lalui proyek padat karya, pengem-
bangan usaha-usaha ekonomi 
produktif dan pelatihan ketrampil-
an. Dari jumlah usia produktif 15 
– 56 tahun, tercatat 70 orang ti-
dak berkerja pada tahun 2009 dan 
menurun menjadi 56 orang pada 
tahun 2010. (Abah Sugeng)
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Hari Jumat merupakan 
hari istimewa bagi 
warga Desa Tumpeng 
Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Bondowoso. Warga 
desa yang dihuni sebanyak 1.360 
kepala keluarga ini, justru men
jadikan kegiatan kerja bakti dan 
kegotong royongan.

“Bila semangat kegotong
royongan bagi warga di kawasan 
perkotaan sudah memudar, bagi 
kami ini bagian yang tak terpisah
kan dari kehidupan kami. Kego
tongroyongan demi kepentingan 
bersama bagian seharihari kami. 
Karena itu, ketika ada kerja bakti 
di balai desa, misalnya, sema
ngat itu semakin mencerminkan 
kehidupan keseharian kami,” tutur 
Syafii, Plt Kepala Desa Tumpeng, 
Kecamatan Wonosari,Kabupaten 
Bondowoso.

Dipilihnya hari Jumat, merupa
kan kesepatan yang telah dijalani 
selama beberapa tahun terakhir. 
Kebetulan, meski warga di desa 

yang mayoritas petani, semangat 
untuk memperbaiki diri tidaklah 
pupus. Berbagai usaha dilakukan 
agar desa yang dihuni warga de
ngan rumah tangga miskin (RTM) 
sebanyak 623 kepala keluarga ini, 
semakin menyesuaikan dengan 
perkembangan yang ada. Setidak
nya, angka kemiskinan bisa di
kurangi.

“Minimal dengan mengurangi 
beban mereka dari kehidupan se
harihari. Itu pun sebenarnya, se

cara pelan kami lakukan pendekat
an ke berbagai pihak agar bisa 
membantu kami,” tutur Syafii.

Ia mencoba untuk mencari ja
lan keluar. Misalnya, dengan me
ngajukan permohonan dana CSR 
Bank Jatim dan pihak Pemerin
tah Kabupaten Bondowoso. Yang 
menggembirakan, permohonan 
agar dilakukan perbaikan rumah 
kepada warga yang tergolong 
rumah tangga miskin bisa diwujud
kan.

Dari Bank Jatim sesungguhnya 
sudah dilakukan pendekatan se
jak 2005. Namun, mulai tahun lalu 
sudah berhasil dikucurkan untuk 
plesterisasi sebanyak 25 warga. 
Dari rumah warga yang sebelum
nya berlantai tanah berubah men
jadi berlantai semen alias diples
ter. Ini sebuah langkah maju.

Maka untuk 2014, merupakan 
kabar gembira ketika Bank Jatim 
menyanggupi mengucurkan dana 
CSRnya kepada warga miskin di 
Desa Tumpeng masingmasing 
Rp1 juta guna perbaikan rumah
nya. Dari sini, kemudian ada turun 

Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso

Kebersamaan demi Kemajuan, 
Kurangi Angka Kemiskinan

Akses menuju Desa 
Tumpeng memang 
cukup jauh dari 
ibukota kabupaten. 
Namun, semangat 
warganya untuk 
membenahi diri 
dengan aktivitas 
ekonomi, sosial dan 
keagamaan, menjadi 
daya dorong bagi 
kemajuan bersama.

Perangkat Desa Wonosari Tumpeng Bondowoso.

Syafii-Istri_Plt kades Wonosari 
Tumpeng
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tangan langsung dari Pemkab se-
tempat.

Maka, melalui Bapemas Kabu-
paten Bondowoso sejak 2011 di-
kucurkan dana plesterisasi setiap 
kelompok sebanyak 10 rumah. Ini 
berlangsung terus, mulai 2012, 
2013 dan 2014, akhirnya masing-
masing rumah miskin mendapat 
Rp1 juta untuk perbaikan rumah 
berukuran 5 x 6 meter. “Semua 
ini, cukup membahagiakan kami. 
Perhatian untuk perbaikan dalam 
bentuk fisik bangunan bagi warga 
miskin cukup menjadikan harapan 
kami,” tutur Syafii, didampingi se-
genap perangkat desa tersebut.

Bahkan, kini Desa Tumpeng 
mendapat perhatian juga dari 
CSR Bank Mandiri yang pada ta-
hun ini bersedia mengucurkan 

dana untuk membantu sebanyak 
25 rumah. Masing-masing rumah 
tangga miskin mendapat dana se-
nilai Rp1 juta.

Desa Tumpeng dengan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 1.456 
jiwa dan perempuan 1.522 jiwa, 
kerap juga mendapat perhatian 
dari pemerintah. Misalnya, dana 
PNPM Mandiri Perdesaan yang di-
manfaatkan untuk pengolahan air 
bersih pada 2012, mendapat seni-
lai Rp 75 juta. “Memang, BUMDes 
di desa kami belum ada, namun 
ada kegiatan yang sangat men-

dukung untuk perbaikan ekonomi 
warga. Seperti koperasi wanita, 
cukup membantuk keberadaan 
bagi warga kami, seperti mem-
berikan modal bagi mereka yang 
bergerak di bidang usaha perto-
koan pracangan atau jual kecil-
kecilan yang lain,” kata Syafii.

Keberadaan UPKu Al-Mubarok 
dan Koperasi Wanita Dewi Sri 
menjadi harapan bagi perbaikan 
kehidupan warga Tumpeng di 
masa depan. Semua itu merupa-
kan aktivitas untuk menopang ke-
giatan perekonomian yang terlah 
dijalankan oleh warga.

Selain itu, nafas keagamaan 
Islam sangat terasa di Desa 
Tumpeng. Kegiatan pengajian ru-
tin bagi warga, lebih terasa ketika 
ada Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum asuhan KH Bahroji, mem-
punyai kepedulian yang tinggi 
bagi perkembangan agama di ma-
syarakatnya. Sehingga, kegiatan 
rutin seperti Tahlilan, Dibaan dan 
Yasinan sangat membantu mem-
pererat tali persaudaraan dan se-
mangat gotong royong di antara 
warga.

Desa Tumpeng kini mengang-
garkan bagi pembangunan di 
desanya, dengan Anggaran Pe-
nerimaan dan Belanja Desa (APB-
Des) sebesar Rp 257.160.000 
pada 2014, meningkat dari ta-

hun sebelum nya sebesar Rp 
102.351.000.  Hal ini menunjukkan 
usaha dan kegiatan di desa terse-
but semakin gairah dan berjalan 
sesuai  harap an warganya.

Syafii, yang warga asli Desa 
Tumpeng, dilahirkan pada 16 
Agustus 1965. Lulus SMA, meng-
abdikan dirinya untuk desanya. Se-
jak 2000, Syafii diangkat menjadi 
sekretaris desa, yang sebelum-
nya menjadi Kaur Umum. Setelah 
kekosongan jabatan kepala desa, 
ia kini menjadi Plt Kades.

“Saya bersyukur, kegiatan 
di kalangan generasi muda pun 
berjalan. Seperti mereka yang 
tergabung dalam kegiatan sepak-
bola ada 2 klub, yang memanfaat-
kan penuh lapangan sepakbole di 
desa kami. Belum lagi kegiatan 
lain yang sangat positif, dengan 
adanya usaha perbengkelan yang 
dilakukan anak-anak Karang Taru-
na,” tutur Syafii, ayah dua putra ini.

Kini, aktivitas lain yang cukup 
memberikan harapan adalah pe-
ngelolaan sampah. Bila di desa 
lain, masalah sampah dibuang 
asal ada tempat kosong karena 
luasnya tanah, namun di Desa 
Tumpeng mencoba untuk me-
ngelolanya agar lebih memberikan 
nilai manfaat.

Kebetulan, menurut Syafii, pi-
haknya sudah membeli kompresor 
untuk mengolah agar barang-ba-
rang tak berguna bisa memberi-
kan nilai guna. “Dengan berbagai 
ikhtiar, kami coba untuk mem-
berdayakan kemampuan warga 
agar bisa terus berusaha untuk 
perbaikan hidup. Dengan me-
ngawali dari dirinya, nanti tentu 
akan memberikan pengaruh posi-
tif bagi orang lain. Dan bila hal 
itu bergerak dengan kesadaran 
penuh seluruh desa, tentu saja 
desa akan berkembang lebih baik 
dari sebelumnya,” tutur Syafii, op-
timistis. (yad)

Kades tumpang bersama pejabat Bapemas Bondowoso
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Terkait dengan Penca
nangan Bulan Bakti Go
tong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI dan Hari Ke

satuan Gerak (HKG) Pemberda

ya an dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) ke42 Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014, menurut rencana 
akan dilangsungkan di Ngawi. 
Tim Penilai Tingkat Provinsi Jawa 
Timur telah melakukan penilaian 
lapangan di sejumlah daerah, 
seperti di Kediri (Kelurahan Bla
bak, Kota Kediri), Kota Madiun 
(Kelurahan Demangan, Keca
matan Taman), Kabupaten Pacitan 
(Desa Jeruk, Kecamatan Bandar), 
pertengahan Maret 2014. 

Kegiatan tahunan ini, berusa
ha untuk meningkatkan kepeduli
an dan peran aktif masyara
kat berdasarkan semangat 
ke  bersamaan, kekeluargaan dan 
bergotong ro yongan dalam pengu
atan integritas sosial melalui ke
giatankegiatan gotong royong un

tuk mencapai masyarakat adil dan 
makmur, menuju keluarga sehat 
sejahtera.

Ketua Tim Penilai Tingkat 
Provinsi Jawa Timur sekaligus Ke
pala Bidang Sosial Budaya Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Ba
pemas) Provinsi Jawa timur, Su
riaman, lomba gotong royong yang 
dilakukan tahun ini, bertujuan un
tuk mendorong masyarakat ber
partisipasi melakukan gotong ro
yong yang saat ini perlahan mulai 
ditinggalkan.

Suriaman menambahkan, pe
menang Juara I nantinya, ber
potensi dilombakan kembali di 
tingkat nasional. “Jadi lomba go
tong royong yang dilakukan pada 
intinya untuk mensuport kegiatan 
semacam ini yang dirasakan mu

Penilaian Lomba 
Gotong Royong 

Terbaik Jawa Timur 2014
Pencanangan Bulan 

Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) akan 

mendorong masyarakat 
berpartisipasi melakukan 

gotong royong. Tim 
Penilai Tingkat Provinsi 

Jawa Timur telah 
melakukan penilaian 
lapangan di sejumlah 

daerah.

20 Edisi April 2014
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lai pudar di tengah masyarakat,” 
terangnya.

Menurut Suriaman, proses 
penilaianya sendiri berdasarkan 
surat keputusan Gubernur Jawa 
Timur tentang tim lomba. Yakni, 
kabupaten/kota menyampaikan 
kepada provinsi, perwakilan atau 
kelurahan yang pernah mendapat 
juara tingkat kabupaten/kota untuk 
dikirim ke tingkat provinsi. 

Penilaian dilakukan melalui 
tiga tahapan yaitu tahap adminis
trasi, Presentasi dan Peninjauan 
lapangan, yang terdiri dari 4 indi
kator atau bidang, yaitu bidang 
Kemasyarakatan, ekonomi, sosial 
budaya, dan agama serta bidang 
lingkungan.

Banyak daerah berharap 
mendapat penilaian positif dari 
Tim Penilai Tingkat Provinsi Jawa 
Timur. Seperti Kabupaten Ngawi 
kembali, yang berusaha menoreh
kan catatan prestasi. Desa 
Babadan, Kecamatan Paron me
wakili Kabupaten Ngawi menuju 
lomba 3 besar penilaian gotong 
royong Propinsi Jawa Timur tahun 
2014 selain dua kabupaten lainya 
seperti Kediri dan Pacitan.

Sementara itu, Mohamad So
diq, Kepala BPM dan Pemdes 
Kabupaten Ngawi menjelaskan, 
Desa Babadan yang kental de
ngan wisata spritualnya khusus
nya Alas Srigati siap menang un
tuk mewakili Kabupaten Ngawi 
baik dari partisipasi masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat mau
pun motivasi dari masyarakat di
tingkat Provinsi Jawa Timur.

Bergotong royong untuk pem
bangunan juga tetap berlaku di 
Desa Dagan Kec Solokuro Lamon
gan. Tak heran bila desa tersebut 
juga ditetapkan oleh Pemprov Ja

tim masuk tiga besar dalam Lom
ba Gotong Royong Tingkat Jatim.

Kepala Badan Pemberda yaan 
Masyarakat (Bapemas) Kabu
paten Lamongan Moh Nalikan, 
dalam kesempatan mendampingi 
tim penilai lomba saat beraudensi 
dengan Bupati dan Sekda di ruang 
Guest House Pemkab Lamong
an menyebutkan, saat ini warga 
Desa Dagan sedang membangun 
tempat ibadah dengan total biaya 
yang dibutuhkan mencapai Rp 2,5 
miliar. Dan dana pembangunannya 
adalah dari swadaya masyarakat.

Selain itu, Desa Dagan yang 
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dipimpin oleh Warjidan itu, me
miliki Sistem Keamanan Rakyat 
yang dibentuk secara gotong ro
yong atas seringnya terjadi kasus 
pencurian hewan ternak pada 
medio 20012010. “Sekarang de
sanya sangat kondusif dan tidak 
ada lagi pencurian hewan ternak,” 
ujarnya.

Kegotong royongan warga 
Desa Dagan juga terlihat dari upa
ya mereka secara swdaya mem
beli mobil kesehatan desa senilai 
Rp 120 juta. Urunan warga mem
beli mobil itu karena jauhnya jarak 
Dagan dari rumah sakit terdekat.

Bupati Lamongan Fadeli dalam 
kesempatan itu mengatakan, pen
duduk Desa Dagan memang ter
kenal agamis. Selain itu, kata dia, 
desa di Kecamatan Solokuro terse
but juga memiliki tingkat partisipasi 
masyarakat yang sangat tinggi.

Ia berharap, dalam perlombaan 

gotong royong tingkat Jatim ini, 
Desa Dagan bisa terpilih menjadi 
yang terbaik, dan bisa mewakili 
Jawa Timur dalam perlombaan 
desa Gotong Royong tingkat Na
sional.

Suriaman, tim Penilai Lom
ba Gotong Royong Tingkat Ja
tim, mengaku kedatanganya ke 
Lamongan adalah mencari yang 
terbaik diantara tiga besar. Untuk 
itu pihaknya sangat serius dalam 
melakukan penilaian. Lamongan 
adalah yang pertama dinilai dian
tara tiga desa lainnya, di wilayah 
Surabaya dan Pacitan. Ada em
pat penilaian yang menjadi acuan 
juri. Yakni bidang lingkungan, so
sial budaya, agama dan ekonomi. 
Sehingga tim juri pun berisi lintas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). 

Sejauh ini, ada catatan me
narik dari pernyataan Gubernur 

Jawa Timur Dr Soekarwo, terkait 
dengan pelaksanaan Pencanang
an Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) X dan Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) Pember
dayaan dan Kesejahteraan Ke
luarga (PKK) Provinsi Jawa Timur 
tahun lalu. Menurut Soekarwo, 
musyawarah mufakat merupakan 
hal yang sangat penting bagi ma
syarakat Indonesia menjadi sari 
pati dari kegiatan gotong royong 
masyarakat. 

“Ini disebabkan karena musya
warah mufakat melibatkan ber
bagai pihak di dalam musyawarah. 
Selain itu, musyawarah mufakat 
dan gotong royong menjadi ke
arifan lokal (local wisdom). Begitu 
pentingnya, musyawarah mufakat 
lebih penting dibandingkan pe
ngambilan keputusan dengan su
ara terbanyak,’ tutur Pakde Karwo, 
panggilan akrabnya.

``Jika terdapat permasalahan 
dibicarakan dengan musyawarah 
mufakat, maka yang dihasilkan 
merupakan suara yang bijaksana 
dihasilkan dari berbagai pihak,`` 
ujarnya.

Kini, untuk pelaksanaan Pen
canangan Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) XI 
dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) 
Pemberdayaan dan Kesejahter
aan Keluarga (PKK) Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2014, menurut 
rencana akan dilangsungkan di 
Ngawi. (yad)

Laporan Khusus
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Atas kepemimpinan, 
Kelurahan Manisrejo, 
Kecamatan Taman, 
Kota Madiun, berhasil 
meraih predikat juara 

dalam Lomba Gotong Royong, 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2013. 
Dengan kemampuan itu, Dasno 
Ssos, juga menjadi sosok yang se
lalu diperhatikan oleh warganya, 
yang kini berjumlah 15.982 jiwa.

Dasno, yang kelahiran Boyola
li, 17 September 1960, menamat
kan pendidikannya di Universitas 
Merdeka, Madiun pada 1988. Ke
berhasilan pembangunan selama 
ini, menjadikan Kelurahan Ma
nisrejo tampak semarak dengan 
berbagai aktivitas, mulai dari eko
nomi, soal dan budaya.

“Kami kami, yang paling pen
ting adalah selalu melakukan 
rembukan atau musyawarah 
dengan warga, dan instansi ter
kait bila menyangkut langkah
langkah penting dalam pemerin

tahan di kelurahan. Ya, kami cukup 
sms dengan tokohtokoh masyara
kat, sudah bisa berkumpul di sini, 
di balai kelurahan,” tutur Dasno, 
didampingi istrinya, Ny Dasno.

Baginya, kekompakan ma
syarakat sangat mendorong 
partisipasi dalam menggerakan 
kemajuan di kelurahan yang di
pimpinannya. “Saya kira, gotong 
royong masih tetap terpelihara 
di wilayah kami. Sehingga, kami 

sendiri tidak merasa jauh dengan 
warga meski tinggal di wilayah lain 
di luar kelurahan ini,” tuturnya.

Kelurahan Manisrejo memi
liki 32 masjid, 8 musala, cukup 
memberikan gambaran be
tapa ketenteraman ma
syarakat, didukung 
dengan semangat 
keagamaan yang 
baik.  Pendekatan 
kepada tokoh ma
syarakat  setempat, 
baik yang tergabung 
dalam Lembaga 
P e m b e r d a y a a n 
Ma syarakat mau
pun tokoh lainnya, 
sangat membantu 
kelancaran pelak
sanaan program
program kelurahan.

”Segala hal ter
kait dengan kebi
jakan di kelurahan, 
saya melibatkan 
banyak pihak sebe
lum diputuskan. Arti

nya, kami minta 
pendapat dan 

m a s u k a n 
agar tidak 

ter jad i 

Dasno, Lurah Manisrejo

Utamakan Musyawarah, 
Program Pro-Rakyat 

Jalan Terus

Mengutamakan 
mufakat untuk 
memutuskan masalah. 
Itulah yang mendasari 
kepemimpinan Dasno. 
Masyarakat pun dengan 
mudah mendukung, 
berpartisipasi aktif.
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hal-hal yang tak diinginkan. Ter-
masuk masalah perizinan kera-
maian, atau usaha hiburan, tidak 
gegabah dalam mengeluarkan 
perizinan. Karena, pertimbangan-
nya ketenteraman dan kedamaian 
di masyarakat,” kata Dasno, yang 
dikarunia tiga putra ini.

Sejauh ini, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Madiun, menyerap as-
pirasi warganya dengan mengge-
lar kunjungan kerja (kunk-
er) ke seluruh kelurahan 
yang ada di wilayah setem-
pat secara bergantian.

Kunjungan kerja Wali 
Kota Madiun Bambang Iri-
anto beserta jajarannya, 
termasuk ke wilayah Kelu-
rahan Manisrejo, mendapat 
sambutan dari warga. Se-
lain menyerap aspirasi war-
ga, kunjungan kerja juga 
bertujuan untuk ajang sila-
turahmi pimpinan Pemkot 
Madiun dengan rakyatnya. 
Sehingga, diharapkan Kota 
Madiun yang rukun, damai, 
dan sejahtera akan terwujud.

Ada hal menarik kemudian 
dike tahui warga. Di antaranya, 
kinerja pertumbuhan ekonomi 
Kota Madiun yang mengalami per-
cepatan di atas rata-rata nasional 
dan Jawa Timur. Selain itu, tingkat 
pengangguran terbuka, mening-
katnya tingkat partisipasi angka-
tan kerja, dan peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM).

Serta sejumlah program pro-
rakyat yang terbukti mampu 
mening katan kesejahteraan ma-
syarakat setempat. Yakni, pener-
bitan Kartu Madiun Pintar, program 
Jamkesmasta, pembangunan ru-
mah tidak layak huni (RTLH), dan 
program Jambanisasi. 

Guna meningkatkan hasil pem-
bangunan lima tahun kedepan, 
Pemkot Madiun melalui pimpinan-
nya, tetap menekankan pada li-

ma program penting dan utama.  
Yaitu, peningkatan kualitas dan 
aksesbilitas pelayanan pendidik -
an, peningkatan kualitas dan 
akses bilitas pelayanan kesehatan, 
peningkatan infrastruktur wilayah 
terutama penanggulangan ban-
jir, peningkatan pengentasan ke-
miskinan, dan peningkatan sum-
ber daya aparatur.

“Alhamdulillah, untuk masalah 

ini sejumlah program pro-rakyat 
sudah dilaksanakan akan tetap 
dilaksanakan. Bedah rumah atau 
RTLH, terus. Jambanisasi, terus. 
Jamkesmasta, terus. Dan wajib 
belajar 12 tahun juga terus,” tutur 
Lurah Manisrejo, Kecamatan Ta-
man, Kota Madiun, Dasno. 

Selain itu, Dasno merasa ber-
syukur adanya program lain se-
perti, pemberian beasiswa bagi 
mahasiswa berprestasi dari ke-
luarga kurang mampu, prioritas 
bagi siswa di Politeknik Negeri 
dan Aka demi Perkeretaapian In-
donesia, serta peningkatan akses 
bursa tenaga kerja.

“Dengan beasiswa untuk ma-
hasiswa dari keluarga kurang 
mampu, diharapkan mahasiswa 
dapat lebih berprestasi dan meng-
ubah nasibnya untuk meningkat-
kan taraf hidup keluarganya,” kata 

Lurah Dasno.
Di samping menyampaikan 

program pemerintah yang pro-
rakyat, Pemkot Madiun memberi-
kan sejumlah bantuan kepada 
warga di masing-masing kelurah-
an. Di antaranya, bantuan sem-
bako, dana bagi anak yatim piatu, 
pemasangan PDAM gratis, RTLH, 
saluran air, dan pembuatan jam-
ban.

Yang menarik, dalam 
forum silaturahmi, ter-
dapat sesi tanya jawab, 
warga diberi kesem-
patan menyampaikan 
masukan dan keluhan 
secara langsung ke-
pada pimpinan Pemkot 
Madiun untuk kemudian 
diberikan solusi atas per-
masalahan tersebut.

“Memang, kami ber-
syukur karena peran 
masyarakat dalam pem-
bangunan cukup bagus. 
Di antaranya adalah 
upaya swadaya warga 

Kelurahan Manisrejo dalam pem-
bangunan gapura. Kami mengajak 
masyarakat untuk berperan aktif 
dalam melakukan pembangunan 
di segala bidang,” kata Dasno. 

Dukungan dan tanggapan posi-
tif dari masyarakat memang diper-
lukan. Dengan demikian,  warga 
kelurahan merasa dekat dan 
mendapat perhatian dari pemerin-
tahnya. “Tentu perasaan kami ba-
hagia, ketika mendapat kunjungan 
dan bantuan yang diberikan oleh 
Pemkot Madiun,” kenangnya.

“Kami juga mendukung pro-
gram-program Pemkot Madiun 
melalui pimpinan Bapak Wali Kota 
Bambang Irianto dan Wakil Wali 
Kota Sugeng Rismiyanto, untuk 
masyarakat selama lima tahun 
terakhir dan yang akan datang. 
Semoga masyarakat Madiun se-
makin maju,” ujar Dasno. (yad)
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Warga Desa Kalia 
nyar, Kecamatan Ta
man an, Kabupaten 
Bondowoso, kini 

mulai tergugah untuk meningkat
kan perekonomiannya. Selama 
ini, warga lebih banyak menjadi 
petani dan mulai mengembangkan 
potensi dirinya dengan berbagai 
kegiatan. Di antaranya, adalah ba
tik dan membuat genting. Dan se
mangat itu lebih ditopang adanya 
Unit Pengelolaan Keuangan dan 
Usaha (UPKu) “Laksana Jaya”.

UPKu “Laksana Jaya” dipim
pin ketuanya, Suleman, terus 
berusaha agar warga tidak putus 
harapan dalam meningkatkan per
ekonomian. “Alhamdulillah, seka
rang telah jalan usaha batik yang 
dikelola warga Kalianyar. Ini meru
pakan sektor riil yang digerakkan 
setelah UPKu hadir di desa kami,” 
tuturnya.

Selain batik, yang marak dik
erjakan warga adalah kegiat an 
membuat genting. Genting pro
duksi warga Kalianyar, memang 

tidak digunakan sendiri oleh war
ga Bondowoso. Tapi, justru bisa 
dikirim ke Pulau Bali dan daerah 
lain. “Ini memang lucu. Pemba
ngunan sekolah saja di Bondowo
so tidak menggunakan produksi 
kami. Tapi, syukurlah, masyarakat 
di luar daerah ini justru berminat. 
Ini merupakan kebanggaan kami,” 
tutur Suleman, didampingi Kades 
Kalianyar, Gunawan Ediyanto.

Selain Suleman, kerja sama 
di antara pengurus UPKu “Lak
sana Jaya” memberikan seman
gat tersendiri dalam melakukan 
pe ngelolaan dan menyalurkannya 
untuk kepentingan warga. Ber

UPKu ”Laksana Jaya” Desa Kalianyar, Tamanan, Bondowoso

Menggerakkan Partisipasi, 
Tingkatkan Taraf Perekonomian

UPKu “Laksana Jaya”, 
menjadi embrio 

untuk meningkatkan 
taraf perekonomian 

warga. Batik di antara 
potensi yang terus 

dikembangkan.
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tindak sebagai sekretaris UPKu 
adalah Slamet Riyadi dan benda
hara Herlina Efendi.

UPKu “Laksana Jaya” berdiri 
sejak 2013, dengan modal awal 
Rp100 juta. Selain menggarap di 
sektor riil, juga aktif di kegiatan 
simpan pinjam. Dengan mengatas
namakan kelompok masyarakat, 
UPKu Laksana Jaya melayani 
simpan pinjam secara bervariasi, 
mulai dari Rp1,5 juta hingga 2,5 
juta. 

Kegigihannya untuk mening
katkan taraf hidup warga, mem
berikan semangat tersendiri bagi 
Suleman. Demikian pula keha
diran Kades Gunawan Ediyanto 
yang selalu memberikan arahan 
guna kemajuan di desanya. Pem
pelesteran dari PPKM pun mem
berikan nuansa kemajuan di desa 
tersebut. “Tapi, saya masih belum 
puas bila Pemkab Bondowoso 
kurang memperhatikan produksi 
genting dari desa kami. Daerah 
lain saja mau menerima, kok kita 
sendiri mengabaikan,” keluhnya, 
heran.

Desa Kalianyar dihuni sekitar 
5.100 jiwa atau 1.856 Kepala Ke
luarga. Memang, mayoritas pe
tani menjadi penguat sebanyak 
40 persen dan buruh sebanyak 15 
persen. Namun, yang bergerak di 
bidang industri kecil sebanyak 50 
persen, dan lainnya jasa sebagai 
penjaga gudang, memberikan 
gambaran betapa desa ini mem
butuhkan perhatian serius.

Sejauh ini, dalam rangka me
ngoptimalkan peningkatan taraf 
hidup dan kesejahteraan ma
syarakat miskin,  berbagai pro
gram penanggulangan kemis
kin an secara terpadu dan 
berkesinambungan dilakukan.  
Keterpaduan diwujudkan me
lalui pemantapan pola kemitraan 
dan pembagian pendanaan an
tara Pemerintah Provinsi dengan 
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Pemerintah Kabupaten dan Kota 
maupun stakeholders lainnya. 
Sedangkan kesinambungan di
wujudkan melalui pengembang
an pola penanganan program.

Salah satu pola pemberdaya
an masyarakat yang selama ini 
dikembangkan adalah melalui 
pemberdayaan Unit Pengelolaan 
Keuangan dan Usaha (UPKu). Se
bagai instrumen yang memberikan 
pelayanan pinjaman permodalan 
kepada Kelompok Masyarakat 
Usaha   Ekonomi Produktif (Pok
mas UEP). 

Kehadiran UPKu “Laksana 
Jaya” di Desa Kalianyar ini, pun 
berusaha untuk memenuhi ke
butuhan permodalan baik pada 
kelompok maupun RTM secara 
perorangan yang akan memu
lai maupun melanjutkan usaha
nya dalam rangka peningkatan 
pendapatan (income generating). 
Dalam rangka mengoptimalkan 
peran UPKu sebagai instrumen 
pemberdayaan usaha dan pen
ingkatan kesejahteraan rumah 
tangga miskin maka dilakukan ke
giatan Pemberdayaan UPKu.

Secara umum Pemberdayaan 
UPKu bertujuan untuk meningkat
kan kinerja UPKu dalam memberi
kan pelayanan permodalan bagi 
RTM secara mudah, murah dan 
cepat serta pengembangan eko
nomi produktif masyarakat dalam 
rangka meningkatkan meningkat
kan kesejahteraannya.  

Sedangkan secara khusus 
bertujuan untuk menguatkan 
kapasitas kelembagaan UPKu 
agar berfungsi dan berperan 
optimal sebagai pengelola pro
gram pe nanggulangan kemiski
nan  maupun lembaga pelayanan 
keuangan mikro di Desa/ Kelurah
an. Mengembangkan kemampuan 
usaha dan peluang berusaha bagi 
RTM anggota Pokmas UEP dalam 
rangka peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraannya.
Selain itu, UPKu juga mengem

bangkan usaha layanan sosial 
melalui sistem keterjaminan sosial 
bagi RTM kategori sangat miskin. 
Mengembangkan jaringan usaha 
ekonomi dengan berbagai pihak 
untuk mendukung peningkatan 
perekonomian perdesaan.

“Kami berusaha lebih mengop
ti malkan pemanfaatan seluruh 

potensi dan sumberdaya lokal 
dalam melaksanakan aktivitas 
pemba ngunan ekonomi, cukup 
mendapat sambutan warga desa. 
Sehingga pada akhirnya akan 
dapat diwujudkan kemandirian 
seluruh komponen masyarakat 
desa dalam melaksanakan selu
ruh rangkaian aktivitas pemba
ngun an ekonomi,” tutur Kades 
Gunawan Ediyanto. (yad)

Profil UPKu
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Liguria - Meski kecil, sebuah desa kadang pu-
nya kecantikan luar biasa yang bisa menarik 
banyak wisatawan. Dari seluruh yang ada di 
dunia, berikut 6 desa yang paling cantik di du-

nia. Yuk tengok!
Entah itu karena letaknya yang berada di tengah 

kawasan super indah, atau pedesaan itu memang me-
miliki struktur menarik dan cantik. Dikumpulkan detik-
Travel, Kamis (13/3/2014) inilah 6 desa paling cantik 
yang bisa didatangi:

1. Desa Riomaggiore, Italia
Di Provinsi La Spezia, Liguria, Italia, ada desa can-

tik terletak di tepian pesisir. Alih-alih memiliki pantai 
atau pasir, desa ini berhadapan langsung dengan laut 
tanpa pasir. Desa yang berkontur perbukitan ini punya 
rumah yang berwarna-warni.

Perairan di sini juga disebut yang paling biru dan 
jernih sedunia. Para pecinta fotografi akan tergila-gila 
berada di sini. Desa ini selalu memesona baik pagi 
maupun malam hari. Ditambah, kuliner di desa ini juga 
lezat-lezat lho!

2. Hallstatt, Austria
Berada di Desa Hallstatt, Austria seperti masuk ke 

negeri dongeng. Rumah-rumah pedesaan berderet di 
jalan berbatu, dipercantik oleh bunga warna-warni dan 
danau luas.

Di ujung danau terhampar pegunungan yang 
membuat lanskap Hallstatt semakin cantik. Semua 
disempurnakan dengan tanaman berbunga yang me-
kar dengan aneka warna.

3. Colmar, Prancis
Colmar adalah desa mungil di perbatasan Prancis-

Jerman. Tak heran, Colmar menjadi desa akulturasi 
antar kedua negara. Rumah-rumah berarsitektur 
gothik ala Jerman sampai neo baroque ala Prancis 
berderet di sini. Anda bisa menjumpai makanan khas 
Prancis, foie gras, sampai sauerkraut ala Jerman.

Colmar punya jalan berbatu, kanal, dan rumah-
rumah kayu yang membuatnya seperti negeri do-
ngeng. Indah!

Ini 6 Desa Paling 
Cantik Sedunia
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4. Gasadalur, Denmark
Tidak banyak orang yang tinggal di desa ini. Tapi 

Desa Gasadalur, Kepulauan Faroe, Denmark punya 
pemandangan yang luar biasa. Berada di hampir 
ujung tebing dengan air terjun yang langsung jatuh ke 
laut, desa ini terlihat seperti lukisan.

Pemandangan yang terlihat dari atas sana adalah 
Pegunungan Bagar dan Pulau Mykines dari kejauhan. 
Rerumputan yang hijau, berpadu dengan langit mem
biru. Tak lupa, suara debur ombak terdengar menjadi 
latar belakang yang menyejukkan hati.

5. Giethoorn, Belanda
Mirip dengan Venesia, desa ini juga memiliki ba

nyak kanal. Malah, tidak ada jalan raya di sini, hanya 
kanal saja. Inilah yang membuat Desa Giethoorn di 
Belanda menjadi unik. Ditambah lagi, perumahan 
yang ada di sana sungguh cantik.

Bayangkan, pepohonan rindang dan semak ber
bunga memenuhi halaman rumah. Tanahnya diseli

muti rumput kecil yang empuk. Di depan rumah 
kadang terparkir perahu yang digunakan untuk trans

portasi ke antar rumah atau keluar desa. Siapa yang 
tidak jatuh cinta dengan desa yang satu ini?

6. Hobbiton, Selandia Baru
Desa serba hijau dan asri yang ada di film Lord of 

the Ring dan The Hobbit tak hanya bisa dilihat di layar 
lebar. Karena ada Desa Hobbiton yang bentuknya 
sangat mirip dengan yang ada di kedua film tersebut. 
Inilah salah satu daya tarik dari Selandia Baru.

Desa ini berada di Matamata, North Island. Telah 
banyak wisatawan yang datang ke sini karena pena
saran dengan pedesaan manusia kecil yang terin
spirasi dengan alam Selandia Baru. Sang sutradara 
membuat desa ini menjadi tempat syuting dari film 
tersebut. Hasilnya, desa wisata ala Hobbit pun siap 
menggoda Anda!

29Edisi April 2014
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Sampah yang tidak dike
lola dengan baik akan 
menimbulkan problem 
lingkungan yang sema

kin lama semakin kompleks. Pada 
saat ini banyak sekali teknologi 
pengelolaan dan pemanfaatan 
sampah baik yang  bersifat 
teknologi tinggi maupun teknologi 
tepat guna. Banyak penemuan 
teknologi tepat guna pengelolaan 
sampah yang sederhana namun 
efektif dalam pemanfaatannya.

Keranjang Takakura merupa
kan keranjang yang digunakan un
tuk  mengolah limbah rumah tang
ga (sisa sayuran, sisa makanan, 
kulit buah atau sampah organik 
lainnya) menjadi kompos. Proses 
pengomposan yang digunakan 
adalah sistem aerob, dimana mi
kroorganisme yang digunakan 
sebagai starter adalah mikroorga
nisme aerob. Komposter ini meru
pakan salah satu contoh teknologi 
tepat guna karena bahanbahan 
yang digunakan mudah didapat 
dan mudah diaplikasikan.

Keranjang Takakura dinama
kan seperti nama penemunya 
Koji Takakura, ahli kimia terapan 
di Himeji Institute of Techno logy 
Japan. Takakura melakukan pene
litian mengenai mikoorga nisme 

yang cocok digunakan untuk 
pengomposan sampah. Mikroor
ganisme aerob lokal inilah yang 
dikembangkan Takakura sebagai 
starter media keranjang takakura.

Bahanbahan yang digunak
an untuk merangkai keranjang 
Takakura adalah sebagai berikut.
iKeranjang baju kotor dengan 

tutupnya sebanyak satu buah

iJaring untuk penutup nasi 
(tersedia di tukang kelontong 
di pasar tradisional) dua buah

iKardus bekas yang masih 
layak digunakan

iBenang dan jarum untuk 
menjahit bantal sekam

iLakban lebar untuk kardus
iTanah pekarangan dua sekop 

untuk starter
iSekam 4 kantung (dapat di

beli di tukang tanaman)
iKain penutup keranjang

Cara Membuat Keranjang 
Takakura adalah sebagai berikut.

1. Lakbanlah kardus aqua 
tegak ke empat sisi bawah
nya, sedangkan sisi atas
nya dipotong sedikit supaya 
tingginya sesuai dengan 
tinggi keranjang.

2. Isilah kantung  jaring de ngan 
sekam kemudian jahit sisi 
atasnya agar sekamnya ti
dak keluar.  Bentuk mirip 
bantal, buat bantal sekam 

ini sebanyak dua buah.
3. Masukkan kardus aqua 

kedalam keranjang. Atur 
sedemikian rupa sehingga 
kardus aqua dapat masuk 
ke keranjang dan pastikan 
bahwa keranjang bisa ditu
tup.  Masukkan satu buah 
bantal sekam didasar ker
anjang. Bantal sekam ini 

berfungsi menahan cairan 
sampah dan kompos agar 
tidak  merembes.

4. Tuangkan sekam sebanyak 
satu kantung kedalam ke
ranjang.  Kemudian masuk
kan tanah satu sekop dari 
halaman rumah sebagai bio 
starter atau daptkan starter 
kompos dari tokotoko per
tanian.  Kemudian tutuplah 
keranjang  dengan bantal 
sekam yang telah dibuat 
satu lagi.

5. Simpanlah satu kantung 
sekam dalam wadah dan 
simpan dekat keranjang 
ini.  Sekam ini untuk me
nutup sampah yang baru 
anda masukkan kedalam 
keranjang.  Sekam ini juga 
di tambahkan jika isi keran
jang terlalu basah.

6. Keranjang takakura siap di
gunakan untuk menampung 
limbah organik rumah tang
ga Anda.

Teknologi Tepat Guna
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Keranjang Takakura untuk 
Pengomposan Limbah Rumah Tangga
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Setiap harinya kecuali 
Minggu, lebih dari tujuh 
jam waktu kita habis 
untuk bekerja. Hal ini 

pasti menimbulkan rasa penat dan 
jenuh. Terlebih jika pekerjaan be-
lum beres. Rasanya ingin kabur 
saja, segera menyusun liburan 
atau bermalas-malasan di 
rumah.

Lantas saat terasa pe-
nat, apa yang biasa Anda 
lakukan? Pergi ke salon 
memang salah satu solusi 
yang bagus. Namun pasti 
Anda pernah berada dalam 
situasi keuangan yang 
menipis, atau Anda tak 
punya banyak waktu un-
tuk pergi ke salon. Berikut 
ada beberapa cara yang 
wajib Anda coba. Cara ini 
tergolong mudah, meriah 
dan benar-benar pas un-
tuk menghilangkan kepe-
natan seusai kerja. Berikut 
kami berikan beberapa tips yang 
bias Anda lakukan untuk mengusir 
rasa penat setelah bekerja.

1. Pijat lulur. 
Pijat lulur ini wajib Anda laku-

kan sendiri. Bagian yang harus 
Anda pijit adalah sekujur tangan 
dan kaki Anda. Bagian bahu serta 
punggung. Berikan pijatan lembut 
sampai Anda merasakan kenya-
manan. Anda lebih mengenal ana-
tomi tubuh Anda, maka lebih baik 
Anda melakukan pijatan itu sen-
diri. Buka orang lain. Kegiatan pijat 
lulur ini bisa Anda lakukan sebe-
lum mandi. Jangan lupa hasilnya 
akan lebih nyaman apabila Anda 

mandi dengan air hangat. Karena 
air hangat membantu memperlan-
car aliran darah Anda

2. Rendam kaki 
Anda dalam ramuan peng-

hilang penat. Siapkan air ha-
ngat dan satu sendok teh garam 

dalam sebuah ember. Masukkan 
kuntum-kuntum bunga mawar 
atau jika Anda mau bisa diganti 
dengan aroma wewangian dari 
aroma terapi. Beri satu atau dua 
tetes saja. Cermatlah memilih aro-
manya. Cari aroma yang memberi 
relaksasi dan kenyamanan, serta 
mampu membangkitkan sema-
ngat. Rendam kaki Anda di dalam-
nya selama kurang lebih 30 menit. 
Rasakan pula kehangatan yang 
menjalar di kaki Anda. Bukankah 
Anda merasa lebih fresh seka-
rang?

3. Mandi air hangat. 
Jangan sepelekan kegiatan 

mandi Anda. Mulai saat ini jadi-
kan waktu mandi Anda sebagai 
saat yang istimewa. Misalnya, 
gunakan sabun yang mengan-
dung aroma terapi. Atau sabun 
yang beraroma buah-buahan atau 
bunga. Hal itu sangat membantu 
Anda untuk menenangkan pikiran. 

Oleskan sabun di sekujur 
tubuh Anda. Lalu bilas per-
lahan dengan air hangat. 
Rasakan setiap aliran air di 
tubuh Anda. Guyur tubuh 
Anda mulai dari kepala sam-
pai ujung kaki. Jadi apabila 
kepala Anda terasa berat, 
beban itu akan luntur seiring 
dengan sabun dan guyuran 
air di tubuh Anda.

4. Minum teh  
hangat. 

Ingat, teh mengandung 
berbagai macam zat yang 
bermanfaat untuk tubuh. 
Jadi jangan ragu mengkon-

sumsi teh hangat saat Anda mera-
sa tubuh terasa penat. Teh mem-
bantu menyegarkan tubuh Anda. 
Mengembalikan rasa segar dan 
semangat yang telah dipakai se-
harian penuh. Jumlah kafein pada 
teh membantu Anda merasa lebih 
rileks. Seduh teh hangat, nikmati 
sambil berendam atau setelah 
mandi. Tubuh Anda akan semakin 
rileks.

Sudah merasa lebih rileks 
dan nyaman bukan? Segera atur 
posisi tidur Anda. Kemudian ber-
baringlah dalam posisi paling nya-
man. Pejamkan mata Anda. Dan 
bersiaplah untuk hari yang lebih 
segar keesokan harinya.

Lakukan Hal Ini Untuk 
Usir Penat Setelah Bekerja
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Pelatihan yang diikuti 
semua anggota  Dharma 
Wanita Persatuan Bape-
mas Provinsi Jawa 

Timur dan dibuka oleh Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Drs Zarkasi, M.Si., ini dimaksud-
kan untuk memberi keterampilan 
anggota dalam melukis gelas atau 
mangkuk. Tujuannya, selain bisa 

dimanfaatkan untuk mengisi waktu 
luang, juga bisa dimanfaatkan un-
tuk usaha.

Zarkasi dalam sambutannya 
menyambut positif pelatihan kera-
jinan membuat glass painting. Dia 
berpesan agar pelatihan ini diman-

faatkan sebaik-baiknya. 
Membuat glass painting sebe-

tulnya mudah, asalkan telaten dan 
sabar. Siapa saja bisa menjadi pe-
lukis gelas. Adapun bahan yang 
dibutuhkan yaitu kuas, lidi, cutton 
bud, tisu, kaca/gelas/ toples/ botol 
dan pola/gambar.

Desain dan pola lukisan pada 
dasarnya untuk membuat pola 
lukisan pada media berbahan 
dasar kaca. Pilihan motif sesuai 
selera masing-masing individu 
karena motif yang digunakan bisa 
berbagai macam, seperti bunga, 
hewan, dll.

Sedangkan bahan pewarna 
ada dua  macam pewarna, yaitu 
cat Opaque Coates. Ini adalah 
jenis cat yang tidak transparent 
dan biasanya digunakan bagi 
yang baru berlatih glass paint-
ing. Cara menggunakannya yaitu 
dengan mengencerkannya ter-

Pelatihan Glass painting
Selain Isi Waktu Juga Bisa Dijual

Dharma Wanita Bapemas 
Provinsi Jawa Timur tiada 
henti melakukan kegiatan 
yang bersifat kreatif bagi 
anggotanya. Setelah 
Januari lalu mengadakan 
kegiatan pelatihan MC 
atau pembawa acara, 
Maret 2004 mengadakan 
pelatihan lukis dalam 
gelas (glass painting).

Drs Zarkasi, M.Si., membuka pelatihan Glass painting diikuti semua anggota 
Dharma Wanita Persatuan Bapemas Prov. Jawa Timur
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lebih  dahulu dengan 
thinner dan ditambah 
Glass Fixed Catalist (-+ 
5%).b. Cat Transparent 
VetroCat ini menghasil-
kan warna-warna yang 
cerah dan transparan. 
Cara menggunakannya 
bisa langsung dikuaskan 
di media berbahan dasar 
kaca yang sudah bersih.
Untuk kadar kekentalan-
nya sesuai dengan kebutuhan 
bisa ditambahkan dengan thinner. 
Biasanya cat ini di gunakan oleh 
pengrajin glass painting yang su-
dah terlatih

Media Kaca yang sudah digam-
bar dengan menggunakan out lin-
er, bisa dicat dengan Cat Opaque 
Coates, atau Cat Transparent 
Vetro. Untuk hasil pengecatan 
yang baik, bisa menggunakan 

kuas nylon.  Cat yang disapukan 
jangan terlalu tebal, agar hasilnya 
rata. Setelah dicat usahakan tidak 
tersentuh tangan sebelum catnya 
kering.

Untuk pemula sebaiknya me-
makai kaca yang datar tanpa 
lengkungan-lengkungan.  Siapkan 
gambarnya lalu pasangkan di 
belakang kaca /di dalam gelas. 
Gambar/motif di belakang kaca 
mempermudah proses mengecat 
karena kita tinggal mengikuti mo-
tif atau pola gambar tersebut. Tapi 
sebelum dicat atau digambar kaca 
harus dibersihkan dari mi-
nyak atau kotoran sebaik-
nya dicuci de ngan sabun 
dahulu lalu dike ringkan. 
Cat yang dipakai juga 
harus diaduk sampai 
tercampur rata agar 
hasil cat di kaca 
benar-benar sem-
purna. Setelah 
gelas / kaca di-

cat dibiarkan kering atau dijemur 
dengan matahari. Kalau dijemur 
di matahari usahakan jangan ter-
kena debu, bisa juga dihairdryer.

Keunggulan glass 
painting: 
1. Membuatnya sangat mudah.

Bahan-bahan dari bahan 
kaca,gelas,toples bekas sehingga 
kalau dijual  keuntungannya  dia-
tas 100 % bahkan lebih, karena 
benda dengan nilai seni sulit diu-
kur harganya.

Dengan menguasai 
glasspainting dapat me-
nambah pendapatan ke-
luarga.

2. Bisa dilakukan oleh 
segala usia

Selain mempunyai ni-
lai seni yang biasa dibuat 
sebagai hobi, sebagai 
hiasan, kreasi-kreasi dari 
glasspainting ini juga bisa 

mempunyai nilai jual tersendiri dan 
dapat menambah penghasilan ke-
luarga, sudah banyak bukti orang-
orang Indonesia yang sukses 
dan berhasil dengan usaha glass 

painting. (lik)
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Buah naga, buah ha
sil dari tanaman mirip 
kaktus ini berasal dari 
dataran China. Kulit 

buahnya halus, melindungi da
ging buah yang penuh dengan 
bijibijian kecil, dan berisi. Daging 
buahnya berwarna putih, dan ada 
yang merah keungu an. Buah naga 
mengandung vitamin C, B1, B2 
dan B3 serta mineral yaitu fosfor, 
zat besi dan juga kalsium. Buah 
naga menurunkan berat badan 
karena kandungan kalori dalam 
satu buah naga hanya memiliki 
sekitar 60. Buah naga juga me
ngandung antioksidan yang baik 
untuk kesehatan kulit dan juga 
rambut. Nah, berikut ini adalah 
manfaat lain buah naga.

Menyejukkan kulit
Saat seharian berada dibawah 

teriknya sinar matahari, anda 
dapat menenangkan kulit dengan 
meracik buah naga dengan madu 
dan jus mentimun dan menaruh
nya pada daerah yang panas 
karena paparan sinar matahari  

karena buah naga memiliki kan
dungan vitamin B3 yang dapat 
melepaskan panas dari daerah 
yang terkena serta melembabkan 
kulit yang ke ring akibat terpapar 
sinar matahari.

Mengobati jerawat
Buah naga dapat mengo

bati jerawat, tidak hanya untuk 
remaja akan tetapi untuk orang 
dewasa juga. Kandungan vitamin 
C nya sangat baik untuk mem
bantu mencegah timbulnya jer
awat. Untuk perawatan di rumah, 
haluskan buah naga menjadi 
pasta dan taruh ke daerah yang 
berjerawat kemudian bilas. Laku
kanlah dua kali sehari agar hasil
nya optimal.

Menjaga kesehatan 
rambut berwarna

Mencari cara yang efektif untuk 
merawat rambut berwarna anda? 
Lumurilah jus buah naga pada kulit 
kepala anda dan diamkan sekitar 
15 hingga 20 menit kemudian bi
las. Perawatan ini akan membantu 

melindungi rambut berwarna men
jadi tetap halus dan sehat.

Membantu mencegah 
tanda-tanda penuaan

Karena buah naga kaya akan 
antioksidan ini akan membantu 
mencegah penuaan pada kulit. 
Mengonsumsi buah ini secara 
rutin juga dapat mengencang
kan kulit. Selain langsung dikon
sumsi, racik jadi masker dengan 
mencampurkan buah naga de
ngan madu dan taruh di wajah 
selama 15 hingga 20 menit agar 
kulit tampak cerah, kencang dan 
awet muda.

Meningkatkan sistem 
pencernaan

Mengonsumsi buah naga 
juga dapat melancarkan sistem 
pencerna an karena buah naga 
mengandung serat yang dapat 
mengurangi konstipasi atau sulit 
buang air besar. Buah naga sa
ngat enak dikonsumsi dalam ke
adaan dingin atau dicampur dalam 
salad buah.

Tips Kesehatan
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Manfaat Sehat 
Buah Naga
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Bahan:
300 gr tepung terigu 
1 sendok makan ragi instan 
400 ml santan 
1/2 sendok teh garam
6 butir telur 
200 gr gula pasir 
1/4 sendok teh vanili
25 gr mentega, lelehkan 

Selai:
Stroberi, jeruk, dan blueberry

Isian:
100 gr whipping cream
200 ml susu cair dingin 
permen sprinkle secukupnya 

Cara membuat:
1. Campur tepung terigu, ragi instan, santan, garam, 

telur, gula, dan vanili. Aduk hingga tercampur rata. 
2. Diamkan adonan selama 30 menit hingga mengem-

bang. Masukkan margarin, aduk rata.
3. Bagi adonan menjadi tiga bagian, beri masing-mas-

ing dengan selai berbeda rasa, aduk rata. 
4. Tuang adonan ke pan dadar antilengket, masak 

hingga matang. Lakukan semua warna dan rasa 
hingga selesai. 

5. Isian: Kocok whipping cream dan susu cair dingin 
hingga kaku. 

6. Tumpuk pancake secara selang-seling seperti 
pelangi dan oles dengan bahan isian. Taburi per-
men atau potongan buah, sajikan.

Bosan dengan pancake 
biasa? Buatlah yang 
lebih berwarna, Rainbow 
Pancake. Silakan 
simak informasi cara 
membuatnya berikut ini.

RESEP – 
RAINBOW 
PANCAKE
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