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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur, melalui Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, meluncurkan program 
baru untuk mengurangi kemiskinan di Jawa 
Timur, yaitu Program Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat (PPKM). Secara umum program 

ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian 
usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan melalui 
pengembangan skala usaha dan peningkatan pendapatan 
maupun pemenuhan kebutuhan dasar RTM sesuai dengan 
kebutuhan.

Sejauh ini upaya pengentasan kemiskinan yang dilaku-
kan Pemprov Jawa Timur membuahkan hasil. Berdasarkan 
analisis kemiskinan BPS, pada tahun 2005 terdapat 22,51% 
penduduk miskin di Jawa Timur, kemudian menurun menjadi 
19,89% pada 2006. Persentase penduduk miskin menunjuk-
kan kecenderungan terus menurun. Pada 2007 sebesar 
18,89%, dan pada 2008 kembali turun menjadi 18,51%. 
Pada Maret 2009 turun lagi menjadi 16,68% (6.022.590 
jiwa). 

PPKM kembali membuktikan keseriusan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dalam memerangi kemiskinan. PPKM 
merupakan salah satu dari program-program lain pengenta-
san kemiskinan yang diluncurkan Pemprov Jatim. Sebagai 
program baru, tim redaksi sepakat menurunkan PPKM men-
jadi laporan utama Gema Desa edisi ini.

Selain PPKM, kami juga menurunkan laporan-laporan 
lainnya, di antaranya profi l Desa Sugihwaras, Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun. BUMDes di desa ini, BUMDes 
Karya Utama, berhasil mengelola pasar desa, dan mampu 
menjadi penopang perekonomian masyarakat di desa kepa-
datan penduduknya paling tinggi di Kabupaten Madiun ini. 

Selamat membaca.

GDGDSurat Redaksi
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Buku Profi l 
Desa Terbaik

SETIAP tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
melalui Bapemas Jawa Timur, menyelenggarakan 
lomba desa/kelurahan tingkat provinsi. Desa-desa 
ini tentunya desa terbaik dari tingkat kabupaten, 
atau yang diseleksi untuk mengikuti lomba tingkat 
provinsi, kemudian tingkat nasional. Sayangnya, 
desa/kelurahan prestasi ini sejauh ini kurang te-
rekspos. Kalaupun diekspos di koran umum, porsi-
nya kecil sekali, sehingga sebagai pembaca kami 
kurang terpuaskan. Saya mengusulkan, bagaimana 
kalau Bapemas menerbitkan buku tentang profi l 
desa atau kelurahan berprestasi di Jawa Timur 
secara lengkap. Nantinya, dengan membaca buku 
ini, pembaca mendapatkan inspirasi untuk mem-
gembangkan dan memajukan desanya sendiri. Kan 
tidak ada salahnya meniru keberhasilan orang lain. 
Terima kasih.

Rahmat, Rungkut, Surabaya

Bentuk Kelompok 
Usaha Bersama

  
TERIMA kasih atas terbitnya bulletin 

Gema Desa. Semoga dengan terbitnya 
buletin ini akan semakin menambah 
khasanah pengetahuan masyarakat 
dan memberikan pencerahan terhadap 
program-program pemerintah, khususnya 
yang berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat. Nah, dalam kesempatan 
ini, kami ingin curhat sedikit. Di tempat 
kami sebenarnya ada potensi untuk 
pengembangan usaha pengolahan hasil 
pertanian. Bagaimana cara pemasaran-
nya? Apakah kami membentuk kelom-
pok usaha bersama? Terima kasih atas 
jawabannya. 

  
Solikhin Trenggalek 

  
  

Minta 
Tampilan Gaul 

  
HALLO Gema Desa. Senang bisa 

mengikuti edisimu setiap bulan. Sebagai pembaca 
saya ingin memberi masukan: bagaimana kalau 
tampilanmu sedikit agak gaul sedikit? Sekali waktu 
bisa agak gaul. Saya mengusulkan ini supaya 
Gema Desa juga dibaca anak-anak muda. Soalnya 
di desa kami kalau mau berlangggan majalah atau 
koran sangat tidak mungkin, karena lokasinya jauh 
dari kota. Alangkah bagusnya jika buletin seperti 
Gema Desa diterima dan juga dibaca remaja. 

  
Ayu Fatmala - Banyuwangi 

  
  

Ingin Membuat Batik 
  
DEAR Bapemas, sudah lama kami memendam 

keinginan untuk bisa berpartisipasi menulis di rubrik 
ini. Nah beruntung, sekarang bisa menuangkan 
di edisi kali ini. Begini, di desa kami banyak sekali 
potensi, mulai dari pertanian, peternakan hingga 
industri kecil batik (meskipun hanya dilakukan oleh 
beberapa gelintir orang). Nah, dengan maraknya 
batik saat ini, kami ingin mendirikan batik khas dae-
rah kami, tapi ternyata untuk mewujudkannya tidak 
mudah. Melalui rubrik ini kami ingin memperoleh 
solusi.

  
 Wardoyo – Tulungagung 

  
  

Surat PembacaGDGD
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Ternah sapi perah yang dikelola UPK Maju Makmur, Desa Minggirsari, 
Kec. Kanigoro, Kab. Blitar 



BERBAGAI upaya men-
gurangi kemiskinan di 
Jawa Timur terbukti te-
lah memberikan hasil 

cukup signifikan. Berdasarkan 
analisis kemiskinan BPS, pada 
Tahun 2005 terdapat 22,51% 
penduduk miskin di Jawa Timur, 
kemudian menurun menjadi 
19,89% pada 2006. Persentase 
penduduk miskin menunjukkan 
kecenderungan terus menurun. 
Pada 2007 sebesar 18,89%, 
dan pada 2008 kembali menu-
run menjadi 18,51%. Pada 
Maret 2009 turun lagi menjadi 
16,68% (6.022.590 jiwa). 

Pemecahan masalah ke-
miskinan hendaknya didasar-
kan pada pemahaman suara 
masyarakat miskin itu sendiri 
melalui penghormatan, per-
lindungan dan pemenuhan 
terhadap hak-hak dasar yang 
difokuskan pada pemberian 
bantuan langsung (cash trans-
fer) pada Rumah Tangga Miskin 
(RTM) yang berkategori sangat 
miskin dan miskin, dan pem-
berdayaan masyarakat berupa 
pengembangan usaha mikro 

dan kecil ditujukan pada rumah 
tangga hampir miskin (near 
poor). 

Berkaitan dengan pengu-
rangan angka kemiskinan, 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur merencanakan program/
kegiatan pemberdayaan masy-
arakat yang mampu memberi-
kan dorongan, semangat dan 
harapan ke depan (visioner) 
untuk terus mengembangkan 
potensi dan sumber daya yang 

dimiliki menuju masyarakat 
yang lebih maju, mandiri dan 
sejahtera sebagai ciri dari ma-
syarakat berdaya.  Atas dasar 
pemikiran tersebut maka Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur mengu-
sulkan sebuah kegiatan yang 
diberi nama Program Pening-
katan Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM).

Secara umum PPKM ber-
tujuan mewujudkan kesejahte-
raan dan kemandirian usaha 
ekonomi produktif masyarakat 
desa/kelurahan melalui peng-
embangan skala usaha dan pe-
ningkatan pendapatan maupun 
pemenuhan kebutuhan dasar 
RTM sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal ruang ling-
kup PPKM dialokasikan pada 
lokasi baru yang dimaksudkan 
untuk memberikan landasan 
bagi pemberdayaan masyara-
kat dalam penanggulangan 
kemiskinan dengan lingkup 
kegiatan meliputi kegiatan 
yang dapat meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian 
masyarakat. Sedangkan pada 

Entas Kemiskinan 
Melalui PPKM

GDGDLaporan Utama
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Ruang Lingkup 
Pelayanan PPKM

TAHAP awal PPKM dialokasikan pada 
lokasi baru yang dimaksudkan untuk 
memberikan landasan bagi pemberday-
aan masyarakat dalam penanggulangan 
kemiskinan. Lingkup kegiatan ini yaitu 
meningkatkan kemampuan dan kemandiri-
an masyarakat. 

Adapun kegiatannya melalui pengem-
bangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 
RTM, dukungan penyediaan Sarana dan 
Prasarana Rumah Tangga Miskin (Sarpas 
RTM) dan kegiatan peningkatan SDM.

Pengembangan UEP RTM, pertama, 
meliputi simpan pinjam untuk RTM kate-
gori miskin dan mendekati miskin berupa 
permodalan dan pengembangan sarana 
prasarana usaha. UEP RTM didukung oleh 
Lembaga Keuangan Mikro yang mampu 
memberikan layanan permodalan secara 
mudah, murah dan cepat dengan tujuan mening-
katkan kualitas usaha dan kualitas pekerjaan RTM. 
Kedua, hibah bergulir (UEP-Hibah Bergulir) untuk 
RTM sangat miskin berupa hibah ternak sebagai 
sarana pengembangan modal sosial dan mendo-
rong terciptanya interaksi sosial antar RTM.

Di samping itu pengembangan UEP RTM juga 
berupa dukungan penyediaan Sarana dan Prasara-
na Rumah Tinggal RTM (Sarpras RTM), antara lain 
perbaikan Rumah Tinggal RTM dan lingkungannya 
dalam bentuk plesterisasi/perbaikan rumah, jamban 
keluarga, dan air bersih.

Sedangkan tahap penguatan PPKM dialoka-
sikan pada komunitas/pokmas RTM di sejumlah 
desa/kelurahan yang telah mendapatkan alokasi 
pada tahun sebelumnya. Tahap Penguatan antara 
lain meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan 
Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu); 
peningkatan kinerja SDM pengurus UPKu, pokmas 
dan RTM; Pengembangan usaha ekonomi kelom-
pok masyarakat (pokmas) dan RTM; Peningka-
tan kinerja keuangan UPKu dan pengembangan 
sistem keterjaminan sosial melalui UPKu; dan 
pengembangan permodalan, peningkatan kualitas 
produk dan akses pemasaran. (bud)

tahap penguatan dialokasikan 
pada sejumlah desa/kelura-
han yang telah mendapatkan 
alokasi pada tahun sebelumnya 
meliputi peningkatan kapasitas 
kelembagaan UPKu, peng-
embangan usaha pokmas dan 
pengembangan sistem keterja-
minan sosial melalui UPKu.

Lokasi PPKM adalah desa/
kelurahan di Jawa Timur yang 
mempunyai RTM dengan prio-
ritas urutan dan atau atas per-
timbangan tertentu/spesifik di 
masing-masing kecamatan dan 
kabupaten/kota. Lokasi PPKM 

berdasarkan data Program Per-
lindungan Sosial Tahun 2008 
(PPLS 08) dan belum pernah 
memperoleh Program Gerdu-
Taskin Provinsi Jawa Timur. 

Sasaran kegiatan peng-
embangan UEP-SP diprioritas-
kan bagi Rumah Tangga Miskin 
dan Mendekati Miskin; Sasa-
ran kegiatan pengembangan 
UEP-hibah bergulir dan Sar-
pras RTM diprioritaskan untuk 
Rumah Tangga Sangat Miskin; 
Sasaran kegiatan diberikan 
dalam bentuk hibah; Kegiatan 
peningkatan SDM dipriori-

taskan bagi RTM mendekati 
miskin; Adanya kesiapan dana 
pendamping (sharing) dari 
APBD kabupaten/kota dan 
adanya komitmen melaksana-
kan program sesuai dengan 
SPP dan SOP Provinsi;

Sedangkan lokasi desa/ke-
lurahan dengan karakteristik 
tertentu akan dipersiapkan 
untuk kegiatan pengembangan 
Usaha Ekonomi Produktif 
berupa ternak. Lokasi ini dialo-
kasikan untuk maksimal 10% 
dari seluruh lokasi PPKM tahun 
2010. (bud)  
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PERTANIAN ada-
lah sektor penting 
penunjang pereko-
nomian Kabupaten 

Tulungagung. Berbagai pro-
gram penunjang khusus di-
desain untuk mengembang-
kan sektor ini, di antaranya 
mewajibkan semua Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan 
Pemkab Tulungagung untuk 
mengkonsumsi beras lokal 
atau yang lebih dikenal 
Gerakan Moral Pertanian 
Kabupaten Tulungagung. 

Bupati Tulungagung, 
Heru Tjahjono, pada suatu 
kesempatan mengungkap-
kan, Kabupaten Tulunga-
gung merupakan salah 
satu daerah di Jatim yang 
memiliki kesuburan tanah 
dan sebagai pusat perta-
nian, terutama tanaman 
padi. Sebagian besar warga 
Kabupaten Tulungagung meru-
pakan petani yang tergolong pe-
tani maju. Hal ini terbukti dengan 
hasil pertanian Kabupaten 
Tulungagung telah memenuhi 
swasembada pangan dengan 
produk andalan beras Tulunga-
gung. “Pemerintah daerah 
dan petani serta pihak swasta 
bergotong royong bersama-sama 
membangun sektor pertanian 
ini,” kata Heru Thahjono. 

Gerakan Moral Pertanian 
Kabupaten Tulungagung, men-
urutnya, adalah salah satu ben-
tuk program yang memberikan 
dukungan secara moral kepada 
para petani yang telah bersusah 
payah mengembangkan perta-
niannya, sehingga menjadikan 
Tulungagung sebagai lumbung 
pertanian di Provinsi Jatim. 

Menurut Heru, petani meru-
pakan salah satu tonggak atau 

soko guru bangsa sehingga pe-
merintah perlu memberikan per-
hatian khusus terhadap petani, 
sehingga mereka merasa aman 
terhadap hasil pertaniannya. 
Langkah-langkah konkret yang 
dilakukan, seperti meningkatkan 
peran aparat daerah terhadap 
hasil petani, pembangunan 
sarana infrastruktur, membantu 
petani untuk mendapatkan bibit 
dengan kualitas bagus dan ung-
gulan serta memberikan bim-
bingan terhadap petani untuk 
menghasilkan bibit yang berkua-
litas unggul.

Dukungan terhadap pertanian 
bukan hanya dilakukan dalam 
konteks lapangan, namun juga 
pada wilayah dukungan APBD. 
Selain itu, koordinasi dengan 
instansi terkait juga mendukung 
pada sarana dan prasarana 
pertanian, seperti, penyediaan 
kendaraan truk yang didesai 
khusus, sehingga dalam 1 truk 

terdapat mesin selep, pengering, 
dan pengolah. “Jadi saat pulang 
dari lahan, petani tidak lagi mem-
bawa gabah tetapi membawa 
beras yang siap jual dan siap 
masak,” ujarnya. 

Untuk komoditi buah dan 
sayuran, Pemkab Tulungagung 
telah bekerjasama dengan pe-
rusahaan dari luar negeri dalam 
hal pemasarannya, sehingga 
petani tidak akan mengalami 
kesulitan dalam distribusi pasar-
nya. Kerjasama antar instansi 
dalam pengendalian Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) di 
daerah ini cukup terjalin dengan 
baik antara petani dan pihak 
pemerintah. Penggunaan obat-
obatan tanaman juga terpan-
tau intensif oleh pihak terkait 
sehingga keamanan lingkungan 
tetap terjaga. 

Dukungan Moral dan
Perhatian Khusus Bagi Petani  

Kabupaten Tulungagung

Bersambung ke hal 29

Bupati Tulungagung, Heru Tjahjono, menerima penghargaan dari Presiden.
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BKAD BATASO Kabupaten Pamekasan

 Pencairan Pinjaman 
di Rumah Anggota

RODIYAH (38) kini tidak lagi 
mengerutkan keningnya. Sejak awal 
2009 lalu, ibu tiga orang anak ini 
mulai membiasakan tersenyum saat 
hendak berangkat ke pasar untuk 

menjual ikan, saat berjualan, hingga kembali 
ke rumah. Senyum warga Desa Tlontoraja, 
Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, ini 
karena dia tidak lagi berurusan dengan rentenir 
yang seringkali mendatangi rumahnya untuk 
menagih pinjaman plus bunganya yang kadang 
nilainya separuh dari nilai pinjaman. 

Sejak awal 2009, Rodiyah tercatat sebagai 
salah satu nasabah kelompok Unit Pelaksana 
Kegiatan Badan Kerjasama antar Desa 
(BKAD) Bataso di desanya. Pinjaman bergulir 
yang disediakan lembaga keuangan Program 
Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) 
Pemprov jatim ini hanya mengenakan uang 
jasa 1,5% per bulan dari nilai pinjaman. “Selain 
bunga pinjamannya sangat rendah dan tidak 
pakai agunan, kalau menjelang Hari Raya, yang 
rajin bayar dapat hadiah,“ kata Rodiyah dengan 
logat Madura yang kental. 

Rodiyah adalah salah satu warga Kecamatan 
Pasean, Pamekasan, yang merasakan manfaat 
PPEK melalui BKAD Bataso yang beroperasi 
di tiga desa, yakni Desa Batukerbuy, Tlontoraja 
dan Desa Sotabar. Keberhasilan BKAD Bataso 
dalam mengelola keuangan menepis anggapan 
sulitnya memberdayakan masyarakat Madura 
melalui program-program pemerintah, karena 
karakter, sumberdaya manusia, dan struktur 
sosial khas masyarakatnya.   

Bahkan BKAD yang didirikan tahun 2006 ini 
oleh Pemprov Jatim dinilai sebagai BKAD terbaik 
2009, mengalahkan nominator dari Jombang. 
Selain itu, BKAD Bataso tengah dilirik lembaga 
pro otonomi daerah milik perusahaan media 
besar di Indonesia sebagai salah satu lembaga 
yang memiliki inovasi dalam mengembangkan 
ekonomi  kerakyatan. Ketua BKAD Bataso, 
Affandy Santoso, mengaku tidak ada kiat khusus 
dalam pengelolaan BKAD Bataso. Dia hanya 
menekankan pentingnya komitmen dan disiplin 
menejemen kepada semua petugas yang terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan BKAD ini. 
Bulan-bulan pertama berdiri, Affandy 

mengaku sempat mendapat pengaruh negatif 
dari lingkungan setempat terkait dana yang 
dikelolanya. Namun dia dengan tegas menolak 
karena dia yakin, apa yang dikelolanya 
merupakan niat baik pemerintah untuk 
menggairahkan perekonomian masyarakat. 

Secara umum, ada tiga pola pelayanan 
pengembangan perekonomian masyarakat yang 
dilakukan BKAD Bataso. Yakni simpan pinjam, 
kemitraan, dan swakelola. Dari tiga kegiatan 
tersebut, modal awal yang diberikan sebesar 
lebih dari Rp 500 juta. Kini berkembang menjadi 
lebih dari Rp 2 miliar. 

BKAD Bataso menerapkan pinjaman kepada 
kelompok yang beranggotakan 10 orang 
masing-masing Rp 1 juta tanpa jaminan, dengan 

Ketua BKAD Bataso, Affandy Santoso menerim penghar-
gaan dari Gubernur Soekarwo.



Laporan Khusus

jangka waktu pengembalian 
10 bulan. Selama itu, nasabah 
dikenai jasa 1,5%/bulan. Modal 
awal yang digelontorkan untuk 
pola ini Rp 126 juta, sekarang 
telah berkembang menjadi Rp 
551 juta dengan total nasabah 
sebanyak 551 orang. 

Sementara pada pola 
kemitraan, modal awal yang 
disediakan Rp 231 juta, 
sekarang berkembang menjadi 
Rp1,6 miliar lebih dengan 
nasabah  404 orang. Pola 
ini memberikan pinjaman 
maksimal kepada perorangan 
sebesar Rp 10 juta. Jangka 
waktu pinjaman selama 10 
bulan, dengan jasa 1,5%/
bulan, pengembalian pinjaman 
pokok setiap bulannya disertai 
dengan jasa.

 
Hubungan Emosional

Menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap BKAD 
sengaja dijadikan sebagai 
prioritas program jangka 
panjang oleh pengurus BKAD 
Bataso, karena menurut 
Affandy, kepercayaan 
masyarakat merupakan modal 
utama suksesnya setiap 
program pemberdayaan.  

Karena itu, berbagai hal 

dilakukan untuk membentuk 
ikatan emosional antara 
pengurus dengan nasabah. 
Seperti pencairan pinjaman 
yang seringkali dilakukan 
di rumah nasabah, “Selain 
menjaga tali silaturahmi, 
hal ini untuk menjaga nama 
baik nasabah, karena pada 
umumnya, meminjam uang 
bagi orang Madura seringkali 
dianggap hal yang tabu,“ 
katanya.   

Untuk memacu kelompok 
masyarakat agar rajin 
mengembalikan pinjaman, 
BKAD memberikan hadiah 
atau sekadar bingkisan kepada 
kelompok atau mitra yang 
dianggap berprestasi di akhir 
periode atau saat Lebaran. 
BKAD juga melayani setoran 

mitra/nasabah di luar jam 
kantor, di saat masyarakat 
sedang tidak ada aktivitas. 

BKAD Bataso juga 
memberikan jaminan kepada 
perorangan, dalam arti, mitra 
bisa dijamin oleh pengurus 
BKAD. Jadi jaminan tidak 
selalu berupa barang dan surat 
berharga. Jaminan juga bisa 
diambil di tengah jalan, dan 
diganti dengan jaminan dari 
pengurus atau mitra lain yang 
bisa dipercaya.

Affandy  menuturkan, apa 
yang dilakukan pihaknya 
saat ini sebenarnya masih 
jauh dari harapannya, 
karena itu ke depan masih 
ada beberapa hal yang 
masih akan dilakukan demi 
pengembangan BKAD, antara 
lain memberikan kredit khusus 
dengan jaminan emas. Untuk 
itu diperlukan sarana yang 
memadai seperti timbangan 
emas dan alat uji, serta 
menambah tenaga terampil 
khusus. 

Penambahan plafon 
kredit agar dapat melakukan 
pelayanan maksimal kepada 
semua masyarakat di tiga 
lokasi desa, membuka 
usaha yang potensial untuk 
dikembangkan di kawasan 
pesisir, serta memiliki kantor 
yang lebih representatif yang 
dilengkapi display produk 
khusus kawasan. (faisal)

Ragam GDGD
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Usaha pengolahan ikan asin



Drs Herman Kusnadi MM, 
Kepala BPMD Kabupaten Pamekasan

Tidak semua kultur 
masyarakat di Indonesia 

ini terbuka dan dapat 
bersinergi dengan pola 

apa yang diberikan 
pemerintah dalam hal 

pemberdayaan. Kadang 
kultur masyarakat 

setempat juga dapat 
menjadi penghalang 

program-program yang 
tengah digalakkan 

pemerintah. 

Bergelut 
dengan 
Kultur

Profil TokohGDGD

10 GEMADESA Edisi 05 Mei 2010



KEPALA Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Daerah 
(BPMD) Kabupaten 

Pamekasan, Drs Herman 
Kusnadi MM, adalah salah 
satu birokrat yang merasakan 
sulitnya menembus batas 
kultur tersebut. Pria kelahiran 
Bangkalan, 2 agustus 1959, ini 
mengaku harus ekstra intensif 
untuk melakukan pendekatan 
kepada masyarakat agar 
mereka mengerti apa 
yang akan dilakukan oleh 
pemerintah pada mereka. 

Di Madura, masyarakatnya 
terkenal dengan kulturnya 
yang agamis dan 
mengkultuskan fi gur kiai 
dalam semua sisi kehidupan. 
Kepercayaannya pada 
seorang kiai kerapkali 
megalahkan kepercayaannya 
pada pemerintah. “Aturan 
formal kadang diabaikan, 
mereka menggantinya dengan 
aturan adat yang bersumber 
pada arahan-arahan fi gur 
informal ini,” kata Herman.  

Kadangkala, menurut dia, 

masyarakat menjadi intervensi 
pada aturan-aturan formal. 
Dia mencontohkan, dalam 
hal pemilihan kepala desa, 
berdasarkan arahan dari fi gur 
tersebut, panitia pemilihan 
seringkali membebankan 
syarat lain pada calon kepala 
desa seperti harus memiliki 
keahlian membaca kitab 
kuning dan lain-lain. 

Pria subur ini merasakan 
banyak perbedaan berinteaksi 
dengan masyarakat yang 
ada di Jawa dan masyarakat 
di Madura, “Di Jawa, tingkat 
partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan 
relatif tinggi, sementara 
di Madura, karena faktor 
sumber daya manusianya 
rendah, jadi tingkat partisipasi 
masyarakatnya dalam 
pebangunan relatif rendah,” 
katanya.

Apa yang dikatakannya 
bukan tanpa alasan, karena 
Herman memulai karir sebagai 
pegawai negeri sipil di Pemkab 
Ngawi pada 1980 sebagai 
staf Kecamatan Mantingan 

selama tiga tahun sebelum 
akhirnya kembali ke kampung 
halamanya di Pamekasan.

Di Pamekasan, lulusan 
S2 Universitas Wijaya Putra 
Surabaya tahun 2007 ini 
bertugas sebagai staf di 
Kecamatan Pakong. Dua 
tahun kemudian dia kembali 
memperoleh tugas belajar di 
APDN selama empat tahun 
dari 1985 hingga 1989. 

Sepulang tugas belajar, 
dia mendapat tugas selaku 
mantri polisi di Kecamatan 
Telanakan. Sesudahnya, 
beberapa jabatan didudukinya 
seperti memimpin Kecamatan 
Pakong dan Telanakan, 
hingga dipercaya bupati 
menjadi asisten di bidang 
pemerintahan.   

Berpindah-pindah tempat 
tugas tidak membuat bapak 
lima orang anak ini lantas 
merasa jemu dengan 
pekerjaannya. Herman 
justru merasa beruntung 
karena memiliki kesempatan 
berinteraksi dengan banyak 
orang. “Yang terpenting saya 
dapat belajar banyak hal dari 
setiap lokasi baru,” katanya.

Herman yang mengaku 
sebagai partisan salah satu 
organisasi keagamaan terkenal 
ini gemar sekali turun ke 
tengah masyarakat untuk 
sekadar bergaul atau untuk 
mengetahui beberapa hal yang 
ingin diketahuinya langsung 
dari masyarakat. 

Seperti pada saat dia 
berupaya melakukan program 
revitalisasi pasar desa. Herman 
tidak segan-segan turun 
langsung ke lapangan untuk 
mengetahui kondisi riil pasar 
desa dan berapa sebenarnya 
potensi pendapatan pasar 
dari beberapa aktivitas seperti 
pedagang dan retribusi parkir. 
(Faisal)

Karir Drs Herman Kusnadi MM
No Jabatan     TAHUN

1 Staf Kec.   Mantingan, Ngawi 1980 - 1983
2 Staf Kec.  Pakong, Pamekasan 1983 – 1985
3 Mantri Polisi Kec. Telanakan, Pamekasan  1993 – 1997
4 Sekretaris Kecamatan Larangan, 
 Pamekasan     1997 – 1998
5 Camat Telanakan, Pamekasan  1998 – 2001
6 Camat Pakong, Pamekasan  2001 – 2002
7 Kepala Bagian Tata Pemerintahan, 
 Pamekasan     2002 – 2005
8 Kepala Kantor Kependudukan dan 
 Catatan Sipil, Pamekasan   2005 – 2006
9 Asisten Bupati Pamekasan 
 Bidang Pemerintahan    2006 – 2008
10 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
 dan Pemerintahan Daerah    2008 – sekarang

GDGD
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Atas dasar kesadaran 
ingin memperbaiki per-
ekonomian dan mening-
katkan kesejahteraan 

masyarakatnya, salah satu desa 
di sebelah tenggara Kabupaten 
Madiun berhasil mengembang-
kan lembaga perekonomian 
masyarakat dalam bentuk BUM-
Des (Badan Usaha Milik Desa) 
tanpa sedikitpun campur tangan 
pemerintah. 

Desa itu adalah Desa Sugi-
hwaras, Kecamatan Saradan, 
Kabupaten Madiun. Warga desa 
ini ingin membuktikan bahwa 
peningkatan kesejahteraan dan 
perekonomian adalah tanggung 
jawab bersama tanpa harus 
menunggu sentuhan dari pe-
merintah.

Kesadaran masyarakat 

tersebut menurut Kepala Desa 
Sugihwaras, Edi Santoso Budi 
Raharjo, diawali dari keinginan 
memiliki sebuah pasar sebagai 
pusat pemenuhan kebutuhan 
hidup sehari-hari. 

Pasar yang ada sebelumnya 
dinilai masih terlalu kecil dan 
lokasinya tidak aman karena 
berada di salah satu pertigaan di 
jalan desa. “Berdasarkan kese-
pakatan warga, akhirnya pasar 
direlokasi di salah satu lahan 
yang tidak jauh dari lokasi pasar 
sebelumnya,” katanya.

Meski lahan sudah terse-
dia, namun pendanaan untuk 
membangun prasarana seperti 
kios dan los pasar masih belum 
ada. Warga desa yang seba-
gian bekerja sebagai Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) ini kemu-

dian sepakat untuk mendanai 
pembangunan prasarana pasar 
secara swadaya. “Awalnya 
sangat sulit meyakinkan masy-
arakat untuk turut berpartisipasi, 
namun setelah mereka sadar, 
mereka akhirnya bersedia untuk 
berpartisipasi,” jelasnya.

Menggugah kesadaran masy-
arakat desa yang berpenduduk 
lebih dari 10 ribu jiwa ini pada 
prinsipnya juga mengubah pe-
rilaku dan cara berfi kir masyara-
kat yang hanya mementingkan 
kesenangan dan tidak berfi kir 
panjang. 

Menurutnya, sebagian besar 
warga yang bekerja sebagai 
TKI ini memanfaatkan hasil 
yang didapat untuk membangun 
rumah mewah. Karena itu tidak 
heran jika banyak terdapat ru-

Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

Bangkitkan Kesadaran 
Berinvestasi 

Profil DesaGDGD
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mah mewah di desa seluas 800 
hektar ini. “Saat mereka tidak 
lagi bekerja sebagai TKI, me-
reka kebingungan membayar 
pajak yang relatif besar karena 
rumah mewahnya itu,” katanya.

Setelah sadar mereka 
akhirnya berkenan membangun 
pasar yang sebenarnya dapat 
dijadikan investasi yang terus 
berkembang. Seperti diketahui, 
total swadaya masyarakat dalam 
membangun pasar desa menca-
pai lebih dari Rp 1 miliar. Dalam 
waktu satu tahun, sebuah pasar 
dengan 86 kios dan 47 petak 
lokasi pedagang lesehan di luas 
lahan 750 meter persegi sudah 
selesai dibangun. 

BUMDes Karya Utama
Setelah beberapa bulan 

pasar tradisional berjalan, penge-
lola dan masyarakat menging-
inkan diperlukannya penguatan 
kelembagaan ekonomi yang 
diharapkan dapat mengelola 
pasar secara profesional dalam 
naungan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Karya Utama.  

BUMDes yang diperkuat 
dengan Peraturan Desa No 68 

Tahun 2004 ini bertugas meng-
elola pasar dan semua usaha 
yang berkaitan dengan aktivitas 
pasar. Menurut Ketua BUMDes 
Karya Utama, Lukimin, hingga 
saat ini lembaga keuangan 

yang dikelolanya masih 
memiliki tiga jenis 
usaha, yakni unit simpan 
pinjam, parkir pasar, 
dan mengelola retrebusi 
pasar umum dan pasar 
hewan.

Dalam mengelola 
usaha tersebut, setiap 
bulannya hanya mempe-
roleh pemasukan sekitar 
Rp 2,5 juta. Pendapatan 
tersebut didapat di anta-
ranya dari pengelolaan 
lahan parkir Rp 550 ribu, 
Rp 30 ribu dari pasar 
hewan, retribusi harian 
yang ditarik dari para 
pedagang yang bekisar 
antara Rp 500 hingga 
Rp 1.000/kios atau per 
los.

Untuk usaha sim-
pan pinjam, menurut 

Lukimin, pihaknya belum menja-
lankan secara maksimal. Dana 
yang dimiliki belum mampu untuk 
melayani pinjaman 45 nasabah-
nya, karena itu BUMDes masih 
memanfaatkan dana pinjaman 
dari bank, sehingga untuk 
penghasilan dari jasa pinjaman, 
BUMDes hanya mendapatkan 
0,25% dari setiap peminjam. 

Nilai pinjaman yang diberikan 
beragam, dari Rp 200 ribu – Rp 
1,5 juta/peminjam. Karena itu dia 
sangat berharap mendapatkan 
penguatan modal dari pemerin-
tah untuk usaha simpan pinjam. 
“Jika modal kami cukup, kami 
dapat lebih banyak memberi 
manfaat bagi para pedagang, 
dan yang lebih penting, dapat 
memerangi bank titil,“ jelasnya.

Harapan bantuan modal usa-
ha tersebut selain untuk pengua-
tan modal unit simpan pinjam, 
nantinya juga akan digunakan 
untuk mengembangkan unit 
usaha lain, seperti pembukaan 
layanan pembayaran listrik, re-
novasi pasar hewan, dan usaha 
potensial lainnya.

GDGDProfil Desa
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Edi Santoso Budi Raharjo

Pengurus BUMDes Desa Sugihwaras, Kec.Saradan, Kab. Madiun



Potensial
Menurut Edi Santoso Budi 

Raharjo, Desa Sugihwaras sebe-
narnya memiliki banyak potensi 
ekonomi yang layak dikembang-
kan. Selain jumlah sumber daya 
manusianya yang cukup banyak 
karena merupakan desa dengan 
jumlah penduduk terbanyak di 
Kabupaten Madiun, desa ini 
juga memiliki potensi yang layak 
dikembangkan seperti hasil 
bumi berupa ubi kayu dan lokasi 
wisata air. 

Secara geografi s, Desa Su-
gihwaras, Kecamatan Saradan, 
berlokasi di sebelah tenggara 
Kota Madiun yang berjarak seki-
tar 40 kilometer. Desa ini ber-
batasan dengan Desa Sidorejo, 
Kecamatan Saradan di sebelah 
utara, di sebelah selatan dengan 
Desa Sebayi, Kecamatan Gema-
ran, sebelah barat dengan Desa 
Kaligunung, Kecamatan Me-
jayan, dan sebelah timur dengan 
desa Nampu Sebayi, Kecamatan 
Gemaran. 

Mata pencaharian pendu-
duknya heterogen, dari petani 
sawah, petani hutan,  pedagang, 
pegawai, TKI, dan lain-lain. Desa 
yang memiliki lahan sawah jenis 
tadah hujan ini memiliki tujuh du-

sun, yakni Dusun Saradan, Su-
gihwaras, Josaren, Kedungrejo, 
Cabe, Jombangan, dan Dusun 
Nampurejo. 

Untuk menjaga suasana 
desa yang tetap kondusif dan 
aman, pihak aparatur desa 
selalu bersifat aktif dan bert-
indak cepat atas permasalahan 
yang terjadi. “Hal ini sebagai 
antisipasi agar permasalahan 
tersebut tidak sampai menjadi 
isu sensitif yang akhirnya dapat 
mengganggu ketenteraman 
warga,” kata Edi. 

Karena jenis sawah pertani-
annya tadah hujan, maka warga 
banyak memanfaatkan pompa 
air sumur dalam untuk mengairi 
sawahnya. Saat ini warga hanya 
memiliki dua buah pompa air, 
yang salah satunya milik BUM-
Des. Pompa tersebut dipaksa 
untuk mengairi total lahan sawah 
desa seluas 300 hektar lebih. 
“Padahal kemampuan per unit 
pompa hanya 40-50 hektar, 
akibatnya pompa sering rusak 
karena dipaksa beroperasi di luar 
kemampuan,“ kata kepala desa 
yang sudah menjabat selama 
tujuh tahun ini.  

Desa Sugihwaras juga 
memiliki potensi hasil alam lain 
berupa ubi kayu yang ditanam 
warga di sekitar kawasan hutan 
jati milik Perhutani. Melim-
pahnya hasil ubi kayu sempat 
menarik investor untuk mem-
buat pabrik tepung di Desa 
Sugihwaras, namun kesepa-
katan investor dengan warga 
menemui jalan buntu karena 
warga menolak pembangunan 
pabrik yang diinginkan investor 
berlokasi di tengah pemukiman 
warga, sementara warga men-
gusulkan pabrik dibangun di 
tengah sawah agar limbah dan 
suara pabrik tidak mengganggu 
ketenangan warga. (Achmad 

Profil DesaGDGD

14 GEMADESA Edisi 05 Mei 2010

Pasar yang dikelola BUMDes Karya Utama



BERADA di lokasi yang 
strategis merupakan 
modal utama ber-
kembangnya sebuah 

pasar tradisional. Selain memiliki 
letak yang strategis, satu hal lagi 
yang perlu diperhatikan pengelo-
la pasar tradisional, yakni men-
ghilangkan kesan kumuh, karena 
kumuh merupakan interpretasi 
yang selalu dikaitkan dengan 
pasar tradisional.

Desa Sambirejo, Kecamatan 
Mantingan, Kabupaten Ngawi, 
memiliki keuntungan tersendiri 
dalam masalah kepemilikin pasar 
tradisional. Lokasi yang terletak 
di jalan raya yang menghubung-
kan Ngawi-Solo, tepatnya di 
kilometer 32, membuat pasar 
yang berdiri sejak puluhan tahun 
lalu ini selalu ramai dikunjungi 
pembeli dari dalam maupun luar 
desa.

Namun menurut Kepala 
Desa Sambirejo, Sudarsono, 
beberapa bulan terakhir pen-
gunjung  pasar desanya yang 

dihuni lebih dari 200 pedagang 
ini mengalami penurunan. 
Penyebabnya selain pengelola 
kurang memperhatikan keber-
sihan dan kelengkapan infra-
struktur, beberapa desa di seki-
tar pasar kini mulai membangun 
pasar desa sendiri. 

Walhasil, pendapatan desa 

dari pasar yang hanya berakti-
vitas pada hari pasaran yakni 
Pahing, Wage, dan Kliwon ini 
juga menurun menjadi Rp 550 
ribu setiap bulannya. “Padahal 
PAD dari pasar desa tersebut 
untuk membayar honor guru TK 
dan PAUD setiap bulannya,” kata 
Sudarsono.

Kepala Desa Sambirejo, Sudarsono, meninjau pasar desaKepala Desa Sambirejo, Sudarsono, meninjau pasar desa

GDGD
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UPKu Mandiri Desa Sambirejo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi

Percantik Pasar Desa 
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Selain itu, pasar desa diya-
kini sebagai salah satu usaha 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang sebagian 
besar hidupnya masih di bawah 
standar. Yang penting, menurut 
Sudarsono, bagaimana agar 
perputaran ekonomi di desanya 
lancar, dan tidak berputar ke luar 
desa.   

Namun ketakutan pengelola 

pasar Desa Sambirejo sepertinya 
segera berakhir, karena pasar 
tradisional yang hanya buka 15 
hari setiap bulannya ini menjadi 
obyek program Pemprov Jatim 
dalam upaya pengembangan 
pasar desa. Pada beberapa 
bulan ke depan, Pemprov Jatim 
akan menggelontor pasar desa 
tersebut dengan dana senilai Rp 
27,5 juta untuk keperluan reno-

vasi dan pengembangan kelem-
bagaan melalui Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) 
Mandiri.

Menurut Ketua UPKu Mandiri, 
Sunarjo, dana program tersebut 
rencananya akan dimanfaatkan 
untuk merenovasi pasar seluas 
7000 meter persegi itu menjadi 
lebih tertata. “Kami akan men-
gatur lokasi masing-masing jenis 
pedagang seperti sayuran, ikan, 
dan hewan, dan membenahi los 
pasar seluas 5x16 meter. Yang 
jelas kami akan membuat pasar 
yang bersih dan jauh dari kesan 
kumuh, agar pedagang maupun 
pembeli bisa betah,“ katanya. 

Selain merevitalisasi pasar 
desa, UPKu Mandiri juga beren-
cana mengelola lahan milik desa 
yang berpotensi menjadi pusat 
perdagangan, letaknya tidak jauh 
dari lokasi pasar desa. Lahan po-
tensial tersebut rencananya akan 
dibuat sebagai pusat promosi 
hasil bumi dan produk unggulan 
Desa Sambirejo, koperasi dan 
warung internet. 

Dikatakan potensial karena 
lokasi lahan seluas 250 meter 
persegi tersebut berdekatan 
dengan masjid di Jalan Raya 
Ngawi-Solo yang menjadi tempat 
orang berhenti untuk beristirahat 
dan salat.   

Tahun ini Pemprov Jatim 
melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat berupaya merevi-
talisasi fungsi dan peran pasar 
desa untuk mendukung pereko-
nomian di pedesaan melalui dua 
kegiatan utama, yakni pember-
dayaan pengelolaan pasar desa 
dan pembangunan infrastruktur 
pendukung pasar desa. 

Hal tersebut untuk menga-
tasi permasalahan umum yang 
dihadapi pasar tradisional seperti 
banyaknya pedagang yang tidak 
tertampung, kumuh, makanan 
siap saji di lokasi menjadi tidak 
higinis, serta untuk mengungguli 
ekspansi pasar modern yang 
akhir-akhir ini terus merajalela. 
(Achmad Faisal)

    Bakul di Pasar Desa Sambirejo



BERDASARKAN survey 
sosial-ekonomi nasio-
nal, BPS Jawa Timur 
menyebutkan jumlah 

penduduk miskin di Jatim pada 
2007 tercatat 7,138 juta jiwa 
atau sekitar 18,93 persen dari 
total jumlah penduduk. Jumah 
penduduk miskin tersebut secara 
kasat mata mengalami penuru-
nan sebesar 318.000 orang bila 
dibanding dengan jumlah pendu-
duk miskin pada Mei 2006 yang 
tercatat sebanyak 7,456 juta jiwa 
atau sekitar 19,94 persen dari 
total penduduk di Jatim (Kompas 
Jatim, 7/8/2007) 

Namun, validitas angka ke-
miskinan tersebut masih diperta-
nyatakan. Menurut Ketua Ikatan 
Sarjana Ekonomi Surabaya, 
Wilopo, ada beberapa hal yang 
kontradiktif, di antaranya pertum-
buhan ekonomi Jatim pada 2007 
yang hanya 5,56 persen. Pada-
hal pada 2006 lalu pertumbuhan 
ekonomi mencapai 5,8 persen. 
Pertumbuhan ekonomi menga-
lami penurunan, tapi mengapa 
angka kemiskinan justru berku-
rang. Bagaimana mungkin jum-
lah penduduk miskin berkurang, 
apabila tidak ada pertumbuhan 
ekonomi atau pertumbuhannya 
lebih rendah di banding tahun 
sebelumnya. 

Dengan pertumbuhan eko-
nomi yang lebih rendah, seha-
rusnya dengan menggunakan 
logika linier, angka kemiskian 
mengalami kenaikan. Apalagi 
Jatim di timpa masalah sem-
buran Lumpur Lapindo yang 
memporakporandakan urat nadi 
perekonomian Jatim. Karena itu, 
jumlah penduduk miskin versi 

BPS tersebut dinilai tidak va-
lid. Realitasnya, tidak menutup 
kemungkinan angka penduduk 
miskin di Jatim jauh lebih be-
sar dari apa yang di catat BPS. 
Minimal, kenaikan penduduk 
miskin di Jatim ini setara dengan 
penurunan pertumbuhan eko-
nomi dalam setahun terakhir. 
Pertumbuhan ekonomi pada 
2007 sebesar 5,56 lebih kecil 
dari tahun 2006 sebesar 5,8. Ada 
penurunan sebesar 0,3 persen. 
Dengan melihat pertumbuhan ini, 
minimal kenaikkan angka pen-
duduk miskin pada tahun 2007 
sebesar 0,3 persen.  Sehingga 
tahun 2007 ini bisa diprediksikan 
angka penduduk miskin di Jatim 
ini minimal mencapai 20,24%. 

Komitmen Pakde 
Karwo

Dengan melihat realitas sosial 
masyarakat dan pembangunan 

Jatim, kemiskinan dan pengang-
guran masih menjadi masalah 
pembangunan yang saat ini 
menjadi perhatian serius dari 
pemerintah daerah.  “APBD 
untuk Rakyat” adalah slogan 
politik Pakde Karwo yang cukup 
ampuh untuk memenangkan 
Pilgub 2008 lalu. Dan bahkan 
saat ini slogan tersebut men-
jadi motto pembangunan Ja-
tim. Motto tersebut kemudian 
diimplementasikan pada pada 
penyusunan APBD 2010. Pakde 
Karwo mempunyai tanggung 
jawab dan kewajiban moral dan 
politik, bagaimana menyejahte-
rahkan kehidupan warga jatim 
yang masih hidup di bawah garis 
kemiskinan.

Menurut Pakde Karwo, dari 
total belanja APBD Jatim 2010 
senilai Rp 7,8 triliun, sekitar Rp 
1,4 triliun merupakan belanja 
tidak langsung untuk kebutuhan 
pegawai dan gaji PNS. Sedang-

Kemiskinan, Jamkesda, 
dan Gakin non Perokok

Oleh: Umar Sholahudin*)
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kan Rp 1 triliun untuk belanja 
bagi hasil kabupaten/kota. 
Sementara Rp 4,3 triliun adalah 
belanja untuk pembangunan, 
dan ini untuk rakyat (Jawa Pos, 
8/3/2010). Belanja pembangunan 
tersebut, sebagian besar angga-
ran dimanfaatkan untuk alokasi 
program pengentasan kemisk-
inan dan pengangguran. 

Namun demikian, besarnya 
anggaran pengentasan kemisk-
inan dan pengangguran tidak 
menjamin masalah kemiskinan 
dan pengangguran dengan 
serta merta menjadi selesai atau 
paling tidak berkurang secara ku-
antitatif. Program dan anggaran 
untuk pengentasan kemiskinan 
dan pengangguran tersebut perlu 
dikontrol dan dikawal secara 
ketat. Salah satu penyakit biro-
krasi kita adalah paling mudah 
membuat program daripada 
mengawal agar program tidak 
mengalami penyimpangan dan 
kebocoran yang kemudian ber-
muara pada sebuah kegagalan 
program. Dengan kata lain, ma-
salah serius dalam pembangu-
nan kita adalah pada tingkat 
implementasi program. Program 
sudah baik, namun sangat buruk 
di tingkat implementasinya. Inilah 
yang harus menjadi catatan 
serius bagi kepemimpinan Pakde 
Karwo-Gus Ipul.

Jamkesda    
DKI Jakarta

Salah satu instrumen untuk 
mengurangi angka kemiskinan, 
pemerintah pusat telah menerbit-
kan program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (JAMKESMAS), 
sementara di tingkat provinsi 
dinamakan JAMKESDA. Untuk 
meningkatkan kualitas imple-
mentasi program JAMKESMAS 
ini, Pemerintah daerah DKI Ja-
karta telah melakukan modifi kasi 
program pengentasan kemisk-
inan ini, terutama pada tingkat 
implementasi. Modifi kasi tersebut 
adalah memasukan satu syarat 

penerima kartu JAMKESDA, ya-
kni kepala keluarga Gakin yang 
tidak merokok. Tambahan syarat 
ini cukup beralasan, karena tidak 
sedikit Gakin yang kepala rumah 
tangganya adalah perokok. Ke-
pala keluarga lebih mengutama-
kan kebutuhan “hisap asap” dari-
pada memberikan konsumsi gizi 
yang baik bagi anak-anaknya. 
Bagaimana mau memperbaiki 
kesehatan anak dan Gakin, jika 
salah satu anggotanya masih 
menjadi perokok aktif. 

Gakin penerima kartu Jam-
kesda yang kepala rumah 
tangganya perokok akan sangat 
menghambat dalam upaya 
perbaikan dan peningkatan 
kualitas kesehatan, terutama gizi 
anak yang lebih baik. Karena 
konsumsi rokok yang demikian 
tinggi pada rumah tangga miskin, 
anak-anak balita mengalami 
malnutrisi. Ini disebabkan orang 
tua mereka lebih mengutama-
kan membeli rokok daripada 
membeli makanan yang bergizi 

untuk anak-anaknya.  Karena itu, 
gagasan Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta tersebut patut didukung 
dan perlu diadopsi oleh provinsi 
lain, termasuk Jawa Timur.

 Menurut Sekjen KOM-
NAS Perlindungan Anak, Aris 
Merdeka Sirait, dari angka kema-
tian balita sebesar 162.000 per 
tahun sesuai data Unicief 2006, 
konsumsi rokok pada Gakin telah 
menyumbang 32.400 kematian 
setiap tahun atau hamper 90 
kematian balita per hari. Hal ini 
ditegaskan dengan Survey tahun 
1999-2003 yang menemukan, 
pada lebih dari 175.000 Gakin 
perkotaan di Indonesia yang di 
survey, tiga dari empat keluarga 
(73,8 persen) adalah perokok 
aktif (Kompas, 1/6/2009). 

Studi sejenis tahun 2002-
2003 pada lebih dari 360.000 
rumah tangga miskin perkotaan 
dan pedesaan membuktikan, ke-
matian bayi dan balita lebih tinggi 
pada keluarga yang dengan 
orangtua merokok daripada tidak 
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merokok. Kerugian yang diderita 
anak akibat merokok tidak hanya 
permasalaan malnutrisi. Ketika 
mereka meranjak remaja, kem-
bali rokok menjadi suatu pokok 
persoalan yang mendera mereka 
kerena mereka menjadi target 
sasaran iklan rokok. 

Perilaku merokok pada sebu-
ah keluarga mengakibatkan gizi 
buruk pada anak karena orang 
tua lebih mengutakaman mem-
beli rokok dibandingkan dengan 
membeli beras, telor, ikan, dan 
manakan bergizi lainnya. Belanja 
rokok telah menggeser kebutu-
han terhadap makanan bergizi 
yang esensial untuk tumbuh 
kembang anak balita. Konsumsi 
rokok pada keluarga Gakin 
bukannya akan menyelesaikan 
kemiskinan dalam keluarga, tapi 
justru akan sangat menghambat 
Gakin untuk hidup lebih sejah-
tera. Karena, sebanyak dan 
sebaik apapun asupan program 
pengentasan kemiskinan, jika 
masih ada Gakin yang mengkon-
sumsi rokok, maka akan sia-sia 
belaka. Program pengentasan 
kemiskinan hanya akan “num-
pang lewat” dan tak berbekas 
pada kondisi Gakin. 

Sebagai catatan, sampai 
saat ini kasus gizi buruk di Jatim 
masih belum tertangani secara 
serius dan tuntas. Ini dibukti-
kan dengan jumlah anak balita 
dengan gizi buruk yang masih 
cukup besar.  Berdasar data 
yang dikeluarkan Dinas Kese-
hatan tahun 2006, jumlah anak 
balita yang terkena gizi buruk 
dan berpotensi busung lapar 
sudah menyentuh angka cukup 
fantastis, yakni mencapai 2,1 juta 
atau tepatnya 2.156.367 yang 
tersebar di 38 kab/kota.

Dari 38 kab/kota di Jatim, 
daerah yang terdeksi gizi buruk 
paling parah ada di Kabupaten 
Jember yang mencapai 153.633 
balita diikuti Kabupaten Malang 
dengan 149.747 balita dan 
Kota Surabaya 94.481 balilta. 
Sedangkan yang paling rendah 

adalah Kota Blitar dengan 11.665 
balita. Sayang dari data terse-
but tidak disebutkan, berapa 
balita yang sudah masuk dalam 
kategori busung lapar (maras-
mus kwashiorkor) dan berapa 
balita yang meninggal dunia. Jika 
kondisi ini tidak  mendapat per-
hatian yang serius dari pemerin-
tah, maka lost generation  akan 
semakin terancam. 

Tingginya angka balita yang 
bergizi buruk tentunya akan 
berpotensi meningkatkan angka 
kematian balita. Dalam hal 
angka kematian bayi, Indone-
sia (31/1.000 kelahiran) hanya 
lebih baik dibandingkan dengan 
Kamboja (97/1.000) dan Laos 
(82/1.000). Jika dibandingkan 
dengan negara-negara lain, kita 
masih tertinggal. Singapura dan 
Malaysia memiliki angka kema-
tian bayi amat rendah, masing-
masing 3 dan 7 per 1.000 kelahi-
ran. Ini menunjukkan besarnya 
perhatian negara itu terhadap 
masalah gizi dan kesehatan 
yang dihadapi anak-anak.

Tepat sasaran
Ketika Pemerintah pro-

vinsi atau daerah di Jatim akan 
memberikan kartu Jamkesmas 
atau Jamkesda sebaiknya perlu 
dipertimbangan tidak sekedar 
diberikan kepada keluarga yang 
masuk kategori miskin, tapi juga 
miskin plus kepala rumah tang-
ganya tidak merokok. Sehingga 
pemanfaatan Jamkesda akan 
lebih tepat sasaran dan lebih 
produktif. Pemberian kartu Jam-
kesda yang diberikan kepada 
Gakin tanpa persyaratan non 
perokok akan kontraproduktif 
dengan upaya pemerintah dalam 
memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas kesehatan Gakin. 

Peningkatan kualitas kese-
hatan, terutama perbaikan gizi 
buruk bagi anak Gakin melalui 
pemanfaatan kartu Jamkesda 
harus didukung dengan kesa-
daran para orang tua untuk 
tidak menghancurkannya, yakni 

dengan mengkonsumsi rokok. 
Para orang tua Gakin perlu 
diberikan pemahaman yang 
baik tentang akibat konsumsi 
rokok yang tinggi akan berakibat 
buruk pada kesehatan anak dan 
keluarganya. Kartu Jamkesmas 
yang dimiliki Gakin akan sia-
sia belaka, jika masih ada para 
orang tua Gakin yang menjadi 
perokok aktif. 

Orang tua Gakin harus ber-
tekad untuk berhenti merokok. 
Selain akan merusak ekonomi 
keluarga – karena uang yang 
diperoleh orang tua Gakin bukan 
dimanfaatkan untuk membeli 
makanan bergizi buat keluarga, 
tetapi digunakan untuk membeli 
rokok- juga akan menggerogoti 
kesehatan anak dan keluarga 
Gakin. 

Karena itu, gagasan untuk 
memberikan kartu Jamskeda 
untuk Gakin plus non perokok 
sangatlah tepat. Pemberian 
kartu Jamkesmas untuk Gakin 
perokok hanya akan menimbul-
kan masalah baru. Pemberian 
itu tidak akan menyelesaikan 
masalah kesehatan Gakin, justru 
akan menimbulkan dan bahkan 
melanggengkan masalah yang 
menimpa Gakin. Gakin yang 
ingin merubah kondisi keseha-
tannya agar lebih baik, haruslah 
memiliki perilaku hidup sehat, 
yakni dengan berhenti atau tidak 
merokok. 

Dan salah satu upaya untuk 
menumbuhkan kesadaran hidup 
sehat bagi Gakin, perlu ada ke-
tegasan dan intervensi kebijakan 
dari pemerintah. Salah satunya 
dengan mempertimbangkan 
menambah satu syarat bagi 
penerima kartu Jamkesmas, 
yakni Gakin tersebut orang 
tuanya tidak merokok. Dengan 
demikian, harapan pemerintahan 
untuk menigkatkan kualitas hidup 
Gakin tidak akan sia-sia.

 
*)Dosen Sosiologi Hukum 

Universitas Muhammadiyah 
Surabaya

GDGDArtikel

19GEMADESAEdisi 05 Mei 2010



Peran Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) 
program Gerdu 
Taskin dalam 
memberdayakan 

perekonomian masyarakat 
desa ternyata bukan hanya 
pada pemberian pinjaman 
pada Kelompok Masyarakat 
(Pokmas), melainkan juga pada 
pola join permodalan usaha 
masyarakat yang dianggap 
potensial.

Salah satu masyarakat yang 
memanfaatkan pola ini adalah 
Fredy Herlambang, pengusaha 
jasa konveksi asal Kelurahan 
Ringinanom, Kecamatan 
Kediri, Kota Kediri, pemilik 
”Jahit Mercury”. Sejak pertama 
kali memulai usaha pada 
1982, yang dilakukan hanya 
menerima jahitan dan lebih 
bersifat menunggu konsumen 
tanpa menyediakan bahan 
apapun.

Seiring berjalannya waktu 
dan semakin banyaknya 
pelanggan, Fredy berfi kir 
untuk menambah modal 
untuk pengembangan 
usahanya. Kemudian dia 
menerima tawaran UPK di 
desanya, yakni UPK Tangguh, 
untuk bekerjasama dalam 
permodalan usaha jahitnya. 
Skema yang disepakati saat 
itu Rp 4 juta miliknya, dan Rp 6 
juta dari UPK Tangguh. 

Tambahan modal 
tersebut digunakannya untuk 
menambah jasa sablon. Hingga 
pada perkembangannya, Fredy 
memerlukan tambahan tenaga 
kerja untuk membantu usaha 
tersebut, hingga pada akhirnya, 
dia merekrut tiga orang tenaga 
kerja yang memiliki spesifi kasi 

kemampuan jahit dan sablon. 
Jahit Mercury menerima 

beberapa jenis jasa penjahitan, 
di antaranya baju, celana, jas 
dan segala model baju baik 
untuk wanita, laki-laki dan 
anak-anak. Sedangkan untuk 
sablon menerima pesanan 
berupa undangan, spanduk 
dan kartu nama. Pelanggan 
Jahit Mercury terdiri dari 
banyak kalangan seperti PNS, 
polri, TNI, dan  anak sekolah 
dari dalam maupun luar kota 
Kediri. 

Sejak menjadi partner 
usaha UPK Gerdu Taskin, 
Fredy merasa usahanya terus 
berkembang. Karena usahanya 
kini mulai menyediakan 
kebutuhan jahit dan sablon 
tanpa menunggu pesanan 
masuk, alat-alat penunjang 
yang dimilikinya pun sem=akin 
lengkap. 

Jahit Mercury mengenakan 

biaya sekitar Rp 50 ribu untuk 
berbagai jenis model jasa 
penjahitan. Dalam sebulan, 
sekitar 100 potong busana 
pelanggan telah digarapnya. 
Keuntungan yang didapat 
dalam satu bulan tersebut 
Rp 2,5 juta, sementara 
untuk usaha sablon mampu 
mengeruk mendapatkan 
keuntungan sekitar Rp 1 juta 
per bulannya. 

Jahit Mercury menawarkan 
beberapa keunggulan, yakni 
kualitas garapannya yang 
bagus, harga terjangkau, dan 
ketepatan waktu. Sayangnya, 
Fredy belum memiliki tempat 
yang strategis untuk lokasi 
usaha, lokasi usahanya kini 
hanya terletak di sudut gang 
kecil, sehingga masyarakat 
umum sulit mengetahui 
keberadaan usahanya, 
apalagi dia juga belum pernah 
melakukan promosi secara 

Jahit Mercury Join Modal 
dengan UPK
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gencar. Namun Fredy yakin, 
prospektif usahanya ke 
depan sangat cerah, karena 
kebutuhan pakaian masyarakat 
selalu meningkat, dan sudah 
mempunyai langganan tetap.

UPK MAJU JAYA 
BANGKIT LAGI

UPK Maju Jaya  yang 
ada didesa Panji Kidul ini 
mendapat program Gerdu 
Taskin Tahap Awal pada 
tahun 2002.Berdasarkan hasil 
pemetaan tahun 2007 Unit 
Pengelola Keuangan Maju 
Jaya dikategorikan sebagai 
UPK tidak sehat, seluruh 
asset yang dimiliki oleh UPK 
sudah tidak lagi tersisa. 
Namun pada tahun 2008 UPK 
yang ada di desa Panji Kidul 
ini kembali dipercaya  untuk 
mendapat dana penguatan 
program Gerdu Taskin. 
Sementara dari hasil kinerja 
program Penguatan, aset 
sektor riil berupa Hand Traktor 
bisa kembali lagi meskipun 
pendapatan dari hasil 
operasional sektor riil tersebut 
tidak jelas. Selain itu juga 
ada 2 (dua) pompa air yang 
kondisinya masih cukup baik. 
Tidak hanya sebatas melacak 
aset sektor Riil tapi piutang 
UPK yang masih berada di 
masyarakat dapat terlacak 
juga.

Ada dua  pola 
pemberdayaan usaha yang 
diterapkan dalam program 
GerduTaskin Penguatan. 
Pertama,  Pengembangan 
Usaha Simpan Pinjam(USP) 
dan yang kedua adalah 
Pengembangan Usaha 
Sektor Riil (USR). Dari  pola 
pemberdayaan ini tingkat 
partisipasi masyarakat sangat 
luar biasa, ini menandakan 
bahwa respon balik dari 
masyarakat sangat antusias 

sekali dan partisipasi terbesar 
adalah masyarakat perempuan, 
karena pemberdayaan ekonomi 
masih menjadi program favorit 
bagi kalangan perempuan.

Sampai per Januari 2009 
Piutang Usaha Simpan Pinjam 
(USP) UPK Maju Jaya didesa 
panji kidul sudah mencapai 
Rp.20.354.000 dengan modal 
untuk USP dan USR dari 
program tahap Penguatan baik 
dari dana Propinsi maupun 
dana Kabupaten (sharing)  
sebesar Rp.38.333.500. Modal 
tersebut yang dialokasikan 
untuk USP sebesar 
Rp15.355.000 ,dan hampir 90% 
pemanfaat dari Pemberdayaan 
ekonomi ini didominasi oleh 
perempuan.

 Sedangkan tingkat 
keberhasilan bagi usaha 
kecil menengah adalah 60% 
mereka dapat tambahan modal 
dari Program Gerdu Taskin.
Selain USP Unit Pengelola 
Keuangan  masih mempunyai 
tanggung jawab mengelola 
Usaha Sektor Riil (USR) yang 
dimenej langsung oleh UPK 
dengan alokasi dana sebesar 
Rp.22.978.500.Dengan 
mendapatkan dana penguatan 
UPK Maju Jaya menambah 
usaha sektor riil yaitu  Mesin 
Diesel jetset dan penyewaan 
lampu yang sejak tahun 2008 
sudah beroperasional, sampai 
dengan per Desember 2008 
pendapatan UPK melalui sektor 
riil ini sebesar Rp.1.000.000.
Angka ini merupakan langkah 
maju bagi UPK karena 
pendapatan tidak hanya 
bersumber dari Usaha Simpan 
Pinjam tapi juga di topang 
oleh Pendapatan Sektor Riil.
sehingga SHU tahun berjalan 
per Januari 2009 sebesar 
Rp.2.520.750.

Keberhasilan UPK 
Maju Jaya untuk kembali 
beroperasional dengan baik 

dan lebih optimal didukung oleh 
kesungguhan luar biasa yang 
ditunjukkan oleh pengurus UPK 
yang seluruhnya perempuan 
ini dalam setiap melaksanakan 
tugas dan kewajiban masing-
masing. Bahkan untuk 
penagihan langsung dilakukan 
oleh pengurus jika penyetoran 
terlambat.

Selain itu tak kalah 
pentingnya adalah dukungan 
dan keperdulian seluruh aparat 
desa utamanya adalah andil 
kepala desa yang senantiasa 
mengawal dan mendampingi 
pelaksanaan program ini.

Pendampingan program 
Gerdu taskin tahap penguatan 
di desa Panji Kidul masih 
menyisakan permasalahan 
yang sampai  akhir program 
tidak terselesaikan. 
Permasalahan tersebut adalah 
upaya pengembalian aset 
dan pinjaman bermasalah 
yang ada dimasyarakat tidak 
dapat terealisasi seluruhnya. 
Persoalan ini berangkat dari 
kesulitan melacak sebagian 
piutang yang ada dimasyarakat 
karena tidak adanya daftar 
penerima/peminjam. Belum 
lagi karena jangka waktu 
yang sudah cukup lama sejak 
tahun 2002. Meskipun telah 
diupayakan beberapa langkah 
untuk mengembalikan piutang 
yakni antara lain penunjukan 
tim penagih,ternyata masih 
belum bisa menyelesaikan 
masalah ini. 

Berangkat dari realitas 
yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat Desa Panji Kidul, 
melalui program Pemberdayaan 
Gerdu taskin  ternyata nilai-nilai 
budaya lokal dan pengetahuan 
lokal yang telah lama tertanam 
pada masyarakat akan dapat 
senantiasa terpelihara dan 
berkembang menjadi modal 
yang tak ternilai dalam 
pembangunan.*
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KECAMATAN Cerme, 
Kab. Gresik, merupakan 
salah satu sentra indu-
stri kecil sarung tenun 

terkemuka di Jawa Timur, selain 
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Kediri dan Kabupaten Lamong-
an, yang  kegiatan produksinya 
menggunakan alat tenun bukan 
mesin (ATBM). Usaha pertenu-
nan di kawasan tersebut telah 
berkembang sejak puluhan tahun 
lalu dengan menyerap tenaga 
kerja dari desa-desa sekitarnya.

Hingga kini pun eksistensi 
industri kecil sarung tenun di 
Cerme masih cukup kokoh, ba-
hkan sebagian pelaku usahanya 
mampu meningkatkan volume 
produksi seiring besarnya per-
mintaan dari pasar domestik 

maupun mancanegara (terutama 
negara-negara Timur Tengah). 

Produknya berupa sarung 
dengan aneka motif yang me-
manfaatkan bahan baku benang 
katun, mercerised maupun 
sutera. Jenis bahan baku itu me-
nentukan harga jualnya. Produk 
demikian tidak terkena dampak 
berlangsungnya Asean China 
Free Trade Agreement (ACFTA), 
sehingga prospek tenun ATBM 
cukup cerah.

Hal tersebut diakui oleh Hj. 
Cholifah, satu pengusaha sarung 
tenun ATBM yang berlokasi di 
Desa Jambu, Kec. Cerme, Kab. 
Gresik. Wanita berputra 3 orang 
itu memulai usahanya sejak 
tahun 2000 dengan 1 unit ATBM 
dan kini telah berkembang men-

jadi 150 ATBM.
 Menurut dia, minat masy-

arakat terhadap produk sarung 
masih cukup tinggi bahkan 
permintaan dari konsumen di 
negara-negara Timur Tengah 
terus mengalir. “Kami menjalin 
kerja sama dengan pedagang 
di Surabaya yang mengekspor 
sarung dalam jumlah besar ke 
negara-negara Arab. Seringkali 
pemesanan sarung disertai per-
mintaan motif/desain tertentu,” 
ujar Cholifah saat ditemui di tem-
pat produksinya, belum lama ini.

Untuk mempertahankan 
pasar, para pengusaha sarung 
tenun harus menciptakan motif-
motif baru, meskipun terdapat 
motif tertentu yang masih dimi-
nati konsumen. Demikian juga 

Pesanan dari Timteng 
Terus Mengalir

Industri Sarung Tenun di Gresik
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pewarnaannya harus dikombina-
sikan dengan jenis motif.

Kiprah Cholifah di bidang 
pertenunan dimulai dengan 
berjualan produk sarung secara 
door to door pada 1922. Karena 
telah mampu mengakses pasar, 
maka dia mmberanikan diri untuk 
mendirikan usaha sendiri, sesu-
dah selama 8 tahun menjajakan 
sarung.

“Saya memulai usaha sen-
diri memanfaatkan modal dari 
suami, padahal saya belum 
memahami sepenuhnya teknis 
produksi sarung. Yah, menimba 
ilmu berproduksi dari produsen 
lain sambil jalan,” kenang wanita 
berkaca mata itu.

Proses produksi sarung 
melalui beberapa tahap, mulai 
pemintalan benang, pencelupan/
pewarnaan, menggambar motif 
hingga penenunan. Sedang-
kan modal untuk 1 unit ATBM 

berkisar Rp2 juta – Rp3 juta 
mencakup benang yang sudah 
tergulung.

Modal untuk pengadaan 
benangnya sendiri cukup be-
sar, dimana harga benang jenis 
mercerised Rp450.000 per pak 

dan benang sutera 
asal China Rp16 juta 
per bal yang dapat 
diproses menjadi 12 
kodi sarung. Semen-
tara harga jual produk 
sarung mercerised 
Rp1,6 juta per kodi (1 
kodi = 20 lembar) dan 
sarung sutera Rp3 juta 
– Rp3,3 juta per kodi. 

Tentu saja Cho-
lifah kini tidak lagi 
memasarkan produk 
sarungnya dengan 
menjajakan secara ke-
liling seperti masa lalu, 
melainkan bermitra 
dengan pedagang di 
Surabaya. Volume-
nya puluhan kodi per 
bulan, tapi Cholifah 
enggan menyebutkan 
omzetnya.

Tenaga kerja 
Ongkos menenun 

juga berbeda antara 
sarung mercerised dan 
sarung sutera. Untuk 
jenis sutera Rp85.000 

per lembar dan mercerised 
Rp29.000 per lembar. Sedang-
kan jenis pekerjaan lainnya me-
miliki hitungannya sendiri-sen-
diri. “Seorang penenun mampu 
menyelesaikan satu lembar per 
hari,” papar Cholifah.

Dengan ongkos sebesar itu, 
sebetulnya memberikan pen-
ghasilan cukup lumayan bagi 
masyarakat perdesaan. Namun, 
ternyata kini tidak mudah menda-
patkan tenaga kerja di sektor 
pertenunan, karena maraknya 
urbanisasi. “Kalangan pekerja di 
tempat kami umumnya setengah 
tua yang bekerja sambil ber-
tani. Maka saat menanam padi 
atau panen kegiatan menenun 
menurun,” ujarnya. Hanya seba-
gian kecil pekerja berusia muda 
yang bekerja sambil bersekolah, 
umumnya kalangan wanita. 

Untuk memperlancar kegiatan 
produksi, Cholifah menyerahkan 
peralatan tenun ke rumah ma-
sing-masing pekerja, sehingga 
pekerja bisa lebih leluasa. Hal 
serupa juga dilakukan oleh para 
pengusaha sarung tenun lainnya.

Intinya, pengusaha tenun ha-
rus lincah dalam ‘berburu’ tenaga 
kerja, karena terjadi persaingan 
sesama pengusaha guna men-
dapatkan pekerja. Tetapi sejauh 
ini usaha tersebut tetap jalan, 
di tengah tingginya permintaan 
konsumen. (adm) 
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Cholifah

Sarung Tenun dari Gresik 



   

Peran Hewan Ternak untuk 
Kehidupan dan Kesehatan

Himbauan Gubernur 
Jawa Timur, 
Soekarwo untuk 
menjadikan 
kepulauan 

Madura sebagai sentra 
pengembangan ternak perlu 
disambut baik. Himbauan 
itu perlu diikuti dengan 
program aplikatif inovatif. 
Tujuannya agar masyarakat 
bisa berperan aktif sehingga 
meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan.

Sejak dulu, ternak 
merupakan hewan peliharaan 
utama yang berfungsi 
memenuhi kebutuhan hidup 
sebagai sumber ekonomi,  
gizi, dan devisa. Ternak besar 
seperti sapi, kerbau, kuda 
mendapat julukan “rojokoyo” 
karena berharga mahal. Di 
desa orang yang memelihara 
dan memiliki sapi digolongkan 
sebagai orang kaya. Makin 
banyak jumlah hewan ternak 
yang dimiliki maka orang 
tersebut semakin kaya dan 
terpandang.  

Menghitung kekayaan 
berdasarkan jumlah 
kepemilikan memang mudah 
karena harga sapi, kerbau, 
kuda, kambing atau ternak 
unggas seperti ayam dan itik 
relatif standar. Tahun ini harga 
sapi potong di beberapa pasar 
hewan di Malang, Blitar, dan 
Pasuruan berkisar antara Rp 
9 juta hingga Rp 13 juta per 
ekor. Harga ayam kampung 
hidup di beberapa pasar 
tradisional di Malang seperti 

Kepanjen, Turen, dan Gunung 
Kawi berkisar antara Rp 65 ribu 
hingga Rp 90 ribu per ekor. 

Bila perlu uang, maka sapi, 
kambing atau ayam dibawa ke 
pasar maka saat itu juga ada 
uang di tangan. Harga ternak 
cenderung naik menjelang 
perayaan hari raya keagamaan. 
Permintaan kambing dan sapi 
naik tajam saat Hari Raya Idul 
Adha. Sedangkan harga ayam 
kampung, daging, dan telur 
naik tajam menjelang Hari 
Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun 
Baru.

Gambar 1. Hewan ternak 
sapi “rojokoyo” yang banyak 
dipelihara masyarakat di 
Kabupaten Malang dan Blitar.

Usaha peternakan 
masyarakat sebagian besar 
masih bersifat tradisional. 

Petani-ternak di pedesaan 
sebagian besar masih 
menggunakan bibit lokal dan 
hanya sebagian yang berupa 
bibit impor. Penempatan 
kandang menempel atau 
berada di dalam rumah, 
pengolahan limbah dan 
pengendalian penyakit 
dilakukan sekedarnya dan 
perkawinan ternak dilakukan 
secara alami. Ternak sapi 
potong dan kerbau digunakan 
untuk membajak sawah atau 
simpanan yang sewaktu-
waktu dapat dijual dan limbah 
kandangnya untuk pupuk 
organik. Dewasa ini sekitar 
30% kebutuhan pangan 
dan pertanian disuplai dari 
ternak. Menurut FAO, sekitar 
30% bangsa ternak di dunia 
terancam punah dengan 
kecepatan 6 bangsa ternak 

Oleh: Wiwik Heny Winarsih*)

Gambar 1. Hewan ternak sapi “rojokoyo
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per bulan dan lebih dari 
separohnya terdapat di negara-
negara berkembang.

Peran hewan ternak sebagai 
sumber bahan pangan sangat 
penting dalam kehidupan, 
kesehatan, dan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia. 
Kehidupan di era global  yang 
dinamis menuntut  adanya 
sumberdaya manusia (SDM) 
yang berkualitas dan produktif. 

Secara umum usaha 
meningkatkan kualitas 
SDM dilakukan dengan 
meningkatkan pendidikan yang 
ditunjang dengan pemberian 
bahan makanan bergizi. Salah 
satu sumber protein bergizi 
tinggi berasal dari ternak. 
Keunggulan protein hewani 
dibanding bahan nabati adalah  
memiliki komposisi asam amino 
esensial lebih lengkap dan nilai 
kecernaannya lebih tinggi. 

Hasil riset menunjukkan 
bahwa kekurangan protein 
hewani pada ibu hamil dan 
menyusui akan berpengaruh 
pada perkembangan sel-sel 
otak, kecerdasan, tumbuh 
kembang janin serta kesehatan 
ibu dan bayinya. Beberapa 
ibu yang mengalami kesulitan 
untuk memberikan ASI ekslusif,  
dengan terpaksa memberi susu 
sapi untuk bayinya. Anak dan 
remaja membutuhkan produk 
peternakan untuk mencapai 
pertumbuhan dan kesehatan 
yang optimal. Orang tua dan 
lansia juga memerlukan produk 
peternakan untuk memenuhi 
asupan gizi dan menjaga 
kesehatannya.

Gambar 2. Ayam kampung 
yang kian mahal harganya dan 
kalkun yang potensial untuk 
dikembangkan.

Kurang energi protein (KEP) 
yang terjadi pada anak usia dini 

berdampak pada kualitas SDM 
di masa yang akan datang. 
Rata-rata skor mental dan 
motorik anak balita gizi buruk 
lebih rendah dibandingkan 
anak gizi baik (Astuti dalam 
Anwar, 2008). Menjadi hal 
yang ironi bila anak-anak ber 
gizi buruk  banyak terdapat di 
daerah produsen ternak dan 
ikan karena sebetulnya sumber 
protein terbesar diperoleh 
dari daging, ikan, telur dan 
susu. Bagi sebagian besar 
masyarakat desa, ayam, itik, 
entok, dan angsa telah turun 
temurun  berjasa menghidupi 
dan menjadi sumber protein 
utama.

Peluang Usaha   
Peternakan 

Kebutuhan dan permintaan 
produk ternak dari tahun ke 
tahun terus meningkat namun 
ketersediaannya di dalam 
negeri terus menurun akibat 
berbagai kasus penyakit dan 
rendahnya produktivitas. Kasus 
besar yang menimpa dunia 

peternakan antara lain adalah 
sapi gila, antraks, fl u burung, 
fl u babi, penyelundupan daging 
illegal dan kasus paha ayam 
yang menghebohkan. 

Berdasarkan data gabungan 
pengusaha makanan dan 
minuman (GAPMMI) sejak 
tahun 2004, untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri 
harus mengimpor sapi potong 
sebanyak 450.000 ekor per 
tahun, daging dan jerohan 
42.000 ton per tahun, tepung 
telur 30.000 ton per tahun dan 
susu bubuk 170.000 ton per 
tahun.  

Untuk Jawa Timur, 
kebutuhan sapi potong 
mencapai 900.000 ekor per 
tahun namun menurut Asosiasi 
Peternak Sapi Kereman 
Indonesia (APSKI) baru 40% 
yang dapat dipenuhi (Kompas, 
31 Juli 2009). Di sisi lain, 
alam dan sumber pakan 
ternak tersedia melimpah 
hampir sepanjang tahun. Jika 
kebutuhan ternak dan bahan 
pangan asal ternak tersebut 

Gambar 2. Ayam 
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dapat dicukupi secara mandiri 
maka akan dapat menghemat 
devisa dalam jumlah yang 
sangat besar serta dapat 
menghidupi keluarga peternak. 

Populasi ternak secara 
nasional sejak terjadinya krisis 
ekonomi dari tahun 1998 
sampai 2007, jenis ternak 
yang cenderung menurun 
populasinya adalah sapi 
potong, kerbau, kambing, dan 
babi. Jenis ternak yang relatif 
stabil populasinya adalah 
sapi perah. Jenis ternak 
yang cenderung mengalami 
peningkatan adalah ayam 
buras, ayam petelur, ayam 
pedaging, dan itik. 

Pada tahun 2025 
diperkirakan penduduk 
Indonesia mencapai lebih dari 
300 juta jiwa, maka kebutuhan 
protein hewani juga akan 
meningkat tajam. Dengan 
demikian agar tidak tergantung 
pada produk impor maka 
pembangunan peternakan 
perlu ditingkatkan. 
Revitalisasi peternakan yang 
telah dicanangkan perlu 
diikuti langkah konkrit dan 
implementasinya dilakukan 
secara simultan bersinergi 
dengan pembangunan 
pertanian dalam arti luas.

Desain besar peternakan 
perlu disusun secara 
detail mulai pembibitan, 
zooteknik dan biosekuriti, 
pengembangan breed 
lokal secara berkelanjutan, 
pengembangan hijauan 
pakan ternak, keamanan 
dan kesehatan ternak, 
diversifi kasi produk ternak, 
pemasaran, penciptaan 
lingkungan makro yang 
mendukung hingga strategi 
perwilayahan peternakannya.

Meningkatnya permintaan 
daging dan telur membuat 

peluang usaha ternak makin 
terbuka. Namun peluang 
tersebut belum sepenuhnya 
dimanfaatkan masyarakat 
karena sebagian besar 
peternak masih mengelola 
usahanya secara tradisional. 
Bahkan ada beberapa orang 
yang memelihara sapi, kambing 
dan ayam sebagai hobi dan 
tidak untuk tujuan ekonomi. 

Hal itu menyebabkan 
populasi ternak  terutama sapi 
potong semakin menurun 
karena jumlah ternak yang 
dipotong lebih banyak daripada 
pedet yang lahir.  Di sisi lain, 
pengembangan Sapi Madura 
dapat dilakukan di Madura 
Kepulauan dan sepanjang 
pantura Jawa yang beriklim 
kering dengan mengintensifkan 
kembali pola Perusahaan Inti 
Rakyat (PIR) sapi potong yang 
dapat bekerjasama dengan 
APFINDO.

 Kawasan pulau Madura 
sangat potensial untuk 
pengembangan ternak 
khususnya semenjak 
beroperasinya Jembatan 
Suramadu. Sapi Madura dan 
ayam bekisar yang selama ini 
menjadi ikon kebanggaan perlu 
ditingkatkan produktivitasnya 
seiring dengan pengembangan 
ternak potensial yang sesuai 
dengan agroklimat kering 
kawasan kepulauan. 

Sentra pembibitan Sapi 
Madura di Pulau Sapudi 
perlu ditingkatkan agar 
produktivitasnya meningkat. 
Keberpihakan segenap 
pemangku kepentingan dalam 
pengembangan peternakan 
sangat diperlukan seiring 
dengan upaya peningkatan 
ketahanan pangan, kesehatan, 
kecerdasan, kualitas 
sumberdaya manusia dan daya 
saing bangsa.

Konsep Pengembangan Ternak

Komoditas Ternak Unggulan: 
Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Itik 

Komoditas Ternak Potensial : Kuda, Kelinci, Rusa, Kalkun

Pembibitan :
- omset reproduksi
- sinkronisasi birahi
- IB & TE

Pakan  :
- Hijauan
- Silase
- Pakan kering

Penanggulangan hama 
dan penyakit

Zooteknik

Peningkatan Stock Induk Dan Produktivitas
Peningkatan Kesejahteraan Peternak & Masyarakat

Aplikasi  
Bioteknologi

Biosekuriti

*) Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur



1. FUNGSI
Untuk menutup botol cara ulir.

2. CARA KERJA
• Botol penutup disiapkan pada 

tempatnya.
• Atur kedudukan/ketinggian botol 

dengan cara menekan pedal kaki 
sampai botol naik ke penutupnya.

• Putar engkol penutup searah ja-
rum jam sampai tutup botol rapat 
menutup.

• Turunkan botol untuk melepaskan 

dari penutupnya.

3. SPESIFIKASI
• Dimensi alat : P = 56 cm; L = 46 
cm; T = 153 cm
• Berat : ---
• Tenaga penggerak : Manual
• Kapasitas kerja : 100 botol/jam
• Operator : 1 orang
• Bahan : Roda gigi,besi 
siku,alumunium
(Balai Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna, LIPI)

Alat Penutup Botol Ulir (BKD)

GDGDTehnologi Tepat Guna
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Ingin Budidaya Jamur Bersama 
Warga Desa

Saya seorang Ibu rumah tangga. Saya ingin 
mempunyai usaha yang saya jalankan bersama 
suami saya, yaitu budidaya jamur. Selain itu saya 
juga ingin membentuk KUBE (Kelompok Usaha 
Bersama) yang akan dilakukan oleh masyarakat di 
lingkungan kita. Yang ingin saya tanyakan, langkah 
awal apa yang harus saya lakukan untuk memulai 
usaha tersebut? Terima kasih.    
   

Tutik – Sidoarjo

Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu, sebelum 
memulai keinginan Ibu bersama dengan suami un-
tuk menjalankan usaha budidaya jamur, pertama-
tama Ibu harus belajar mengenai teknis produksi 
budidaya jamur. Usaha ini memang akan berjalan 
lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama 
dengan masyarakat di desa Ibu. Untuk teknis pro-
duksi Ibu bisa melakukan survey atau studi banding 
ke sentra Budidaya jamur. Ibu cari tahu detail ke-
pada pelaku usaha budidaya jamur di sana tentang 
teknis produksinya sampai menghasilkan, setelah 
itu Ibu bisa melakukan cara yang sama di desa Ibu. 
Dengan melakukan usaha secara bersama-sama 
maka insya Allah beban usaha akan terasa lebih 
ringan. Jika Ibu masih mengalami kesulitan bisa da-
tang ke Klinik UKM di Dinas Koperasi dan UMKM di 
Jalan Raya Juanda Surabaya untuk berkonsultasi. 
Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Supaya Pemasaran Bros Lancar
Sudah dua tahun saya bermitra dengan produ-

sen aksesoris berupa bros, gelang, manik-manik, 
kalung manik, dll. Saya memasarkan produk me-
reka, dan melayani pesanan dari Jakarta, Bandung 
dan Bogor, sedangkan untuk Surabaya masih 
belum dilakukan. Mohon saran agar pemasaran 
produk aksesoris kami bisa lancar. Terima kasih.

Linda, Surabaya 

Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum 
melakukan pemasaran Ibu harus membuat dahulu 
rencana pemasarannya. Pertama Ibu perlu me-
nentukan target market yang tepat untuk produk 
aksesoris tersebut. Target market tersebut bisa 
diklasifi kasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, 
penghasilan dan lokasi. Ibu harus membuat sespe-
sifi k mungkin untuk klasifi kasi target market terse-
but untuk setiap produk. Semakin spesifi k sema-
kin mudah untuk Ibu menawarkan kepada calon 
customer tersebut. Misalnya untuk produk bros bisa 
ditawarkan kepada tim olahraga, komunitas-komu-
nitas tertentu dan lain-lain. Selain itu agar calon 
customer mau memberikan referensi kepada Ibu, 
maka Ibu bisa memberikan potongan harga ketika 
customer mau melakukan pembelian selanjutnya. 
Jika Ibu bisa memberikan kepuasan kepada pe-
langgan, maka pelanggan masih mau membeli dari 
Ibu. Untuk itu Ibu harus membuat program kepua-
san pelangan. Semoga bermanfaat.

Konsultasi  Konsultasi  Konsultasi........      



SUKSES di tempat kerja 
merupakan keinginan 
semua karyawan, apa-
lagi jika diberi kesempa-

tan yang luas untuk menduduki 
jabatan tertinggi. Namun hal 
itu tidak mudah dicapai karena 
diperlukan banyak hal yang 
harus dikuasai dan dijalankan, 
baik pada diri sendiri maupun 
bersama rekan, bawahan dan 
atasan. Berikut ini factor yang 
dapat mengantar kita pada 
kesuksesan/keberhasilan di 
tempat kerja:

1. Disiplin Tinggi
Mulai dari seragam pakaian, 

ketaatan waktu mulai kerja dan 
pulang kerja, waktu istirahat, 
tepat waktu dalam menjalankan 
tugas atau perintah, tidak mem-
buat kericuhan serta mentaati 
segala aturan yang berlaku mer-
upakan contoh dari menjunjung 
kedisiplinan dalam bekerja.

2. Mampu Mengenda-
likan Diri

Jadikan emosi kita sebagai 
pemacu kinerja daripada hanya 
merusak hubungan kita dengan 
orang lain. Emosi bisa berma-
cam-macam, mulai dari perasa-
an marah, benci, dendam, sedih, 
takut, dan sebagainya. Bertinda-
klah yang wajar walaupun emosi 
Anda sedang kacau karena 
berbagai faktor. Sabar, mampu 
menganalisis situasi dan kondisi 
serta tidak bertindak gegabah 
merupakan hal yang baik dari 
pengendalian diri di kantor.

3. Mampu Bekerja 
Sama Dalam Tim

Kemampuan membagi tugas 
dengan rekan kerja, berkoordina-
si dengan bawahan dan atasan, 
saling mengisi kekurangan, sa-
ling bahu-membahu, tidak saling 
menjatuhkan, bersaing secara 
sehat, memiliki komunikasi yang 
aktif dan sehat merupakan be-
berapa hal yang dapat membuat 
tim kerja menjadi baik.

4. Tahan Banting Dan 
Sehat

Kemampuan untuk bekerja 
di bawah tekanan besar, dikejar-
kejar target/deadline, mampu 
bekerja di luar jam kerja, dima-
rahi atasan, tegar menghadapi 
berbagai persoalan pelik, tidak 
mudah jatuh sakit, tidak mudah 
stres akan sangat menunjang 
kesempurnaan hasil kerja kita.\

5. Memiliki Kemam-
puan Berpikir Yang 
Baik

Mampu bekerja tanpa harus 
selalu diajari orang lain, mampu 
mengidentifi kasi input, melaks-
anakan proses dan menghasikan 
output yang diharapkan kantor 
dalam bekerja, mampu menga-
tasi konfl ik, bersikap dewasa, 
mampu fokus/konsentrasi penuh 
pada penyelesaian pekerjaan 
yang diberikan, wawasan dan 
jaringan luas, mempunyai daya 
ingat dan berpikir yang baik akan 
menunjang keberhasilan di tem-
pat bekerja.

6. Kreatif dan Inovatif
Ciptakan hal-hal yang baru 

dan segar yang dapat menun-
jang aktivitas kerja serta mampu 
membuat pencapaian target 
dalam waktu singkat atau waktu 
kerja menjadi lebih singkat terse-
lesaikan.  

7. Mampu Mencapai 
Target

Sedari mulai membuat 
perencanaan yang baik dalam 
pencapaian target yang dibe-
rikan dan buat time line jadwal 
dari tahap-tahap pekerjaan yang 
harus dilewati agar nantinya 
tidak terburu-buru di akhir teng-
gat waktu dan terlalu santai di 
awal waktu. Di tengah jalan pun 
kita harus mampu mengubah 
rencana, metode dan langkah 
kerja bila diperlukan. Apabila 
target yang diberikan mustahil 
Anda gapai walaupun segenap 

tenaga, waktu dan pikiran Anda 
curahkan, maka bicarakan baik-
baik pada atasan agar meninjau 
kembali target yang diberikan 
beserta alasan-alasan logis yang 
dapat diterima pimpinan.

8. Menghormati dan 
Menghargai Orang 
Lain

Hargailah orang-orang yang 
ada di sekitar kita karena mereka 
mungkin saja akan dapat mem-
bantu pekerjaan kita baik secara 
langsung maupun tidak langs-
ung. Offi ce boy, caraka, cleaning 
service, satpam, orang kantin, 
petugas parkir, pegawai kantor 
lain, penduduk sekitar, dan lain-
lain merupakan pihak yang perlu 
kita hargai dan hormati serta kita 
anggap seperti teman sendiri 
agar ketika kita ada kesulitan 
mereka akan membantu dengan 
senang hati tanpa diminta.

9. Itikad Baik
Bekerjalah dengan senang 

hati untuk membangun dan men-
capai tujuan perusahaan. Jangan 
terlalu banyak menuntut hak 
kita jika kewajiban kita banyak 
yang kita lalaikan. Pelajari dan 
laksanakan segala peraturan, 
pedoman kerja serta budaya 
perusahaan. 

10. Mampu Belajar, 
Mengamati dan Men-
gevaluasi

Selain bekerja kita sebaiknya 
terus belajar dari pengalaman 
diri sendiri serta pengalaman 
orang lain dan juga dari berbagai 
referensi yang mampu mening-
katkan kinerja kita. Kita harus 
mampu melihat dan membaca 
situasi dari awal hingga akhir 
agar dapat membandingkan 
serta melakukan evaluasi untuk 
memperbaiki yang kurang baik 
dan mengembangkan yang 
sudah baik.
Semoga kiat sederhana ini 
berguna bagi kita semua.

Sukses Kerja di Kantor
Tips KerjaGDGD
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SERINGKALI, saat 
banyak curah hujan, pohon 
belimbing berbuah lebat. 
Tumpah ruah tak ada yang 
memperhatikan. Pemilik po-
hon kadang malah jengkel 
kalau pas begini, karena ha-
rus membersihkan sampah 
rontokan buah yang sudah 
terlalu matang. 

Pasti mereka mikir, coba 
yang berbuah lebat begini 
jambu air, pasti sudah me-
reka panen jauh hari. Tapi 
karena hanya belimbing wuluh, 
yang kalau dimakan cuma bikin 
mengaduh, ya sudah lah.

Padahal….nah ini, bagian 
asiknya, kalau kita tahu bagai-
mana mengolahnya, jadi mani-
san misalnya, luarbiasa potensial 
jadi komoditas! Sulap saja jadi 
manisan. Asal tahu, ada se-
macam asumsi: semakin asam 
buah, semakin manis saat jadi 
manisan. Jadi, bisa dibayangkan 
dong seperti apa legitnya mani-
san belimbing Wuluh ini.

Berikut cara membuatnya.
A. BAHAN:

•2 kg belimbing wuluh
•1,5 kg gula pasir
•1 lt air
•1 sdm kapur sirih

B. CARA MEMBUAT:
• Rendam kapur sirih dengan 

2 lt air, biarkan mengendap, 
gunakan air bagian atas yang 
bening.

• Iris tipis bagian pangkal be-
limbing, agar air kapur sirih 
dapat meresap ke dalamnya. 

• Rendam belimbing dengan air 

kapur sirih sedikitnya 2 
jam. Cuci. 
• Didihkan air, 
blanching belimbing 
sesaat, tiriskan. 
• Masak 500 gr 
gula dengan 1 lt air 
hingga mendidih, mati-
kan api. 
• Masukkan belim-
bing wuluh saat air gula 
masih panas. Biarkan te-
rendam sehari. Tiriskan. 
• Didihkan kem-

bali air gula, tambahkan 500 
gr gula dan biarkan mendidih 
lagi hingga beberapa saat. 
Matikan api 

• Kembali masukkan belimbing 
saat air gula masih panas. 
Rendam sehari. 

• Lakukan proses yang sama 
sekali lagi. Tiriskan. 

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

• Siap diajikan. 

Manisan Blimbing Wuluh

Perkembangan pertanian ke depan akan dia-
rahkan pada kelestarian lingkungan, jadi bukan 
hanya menargetkan kuantitas hasil pertanian saja, 
melainkan lebih diarahkan pada pola keamanan 
terhadap lingkungan dan manusia dengan peng-
gunaan pupuk organik dan mengurangi pemakaian 
atau penggunaan pupuk kimia. 

Wilayah pertanian Tulungagung mencapai 

27.101 hektar. Dari total luas tersebut, pemanfaa-
tan sebagai lahan sawah mencapai 15.250 hektar 
irigasi teknis, 7 ribu irigasi setengah teknis, 1.440 
irigasi sederhana, lainnya 353 hektar irigasi desa 
dan sisanya 2.758 hektar merupakan tanah tadah 
hujan. 

Produksi per tahun sebesar 245.772 ton, jagung 
dengan luas lahan 25.470 ha produksi pertahun 
sebesar 129.005,57 ton, kedelai dengan luas lahan 
4.752 ha produksi per tahun 6,747,84 ton, ubi kayu 
dengan luas lahan 7.049 ha produksi per tahun 
sebesar 127.939,35 ton, untuk produksi hortikultura 
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mencapai 
lebih dari 30 ribu ton/tahun. 

Keberhasilan Pemkab Tulungagung diapresiasi 
oleh Pemerintah Pusat dalam penyediaan pu-
puk bagi petani dengan diterimanya Plakat Abdhi 
Bhakti Tani 2009. Daerah ini dinilai berhasil dalam 
pengelolaan pupuk bersubsidi, termasuk amannya 
persediaan pupuk setiap tahunnya. (zal)
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Sore itu, sesosok ibu ter-
lihat tengah duduk san-
tai di depan rumah di 
salah satu sudut gang 

di Desa Sugihwaras, Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun. Ibu 
dua anak ini sesekali menemani 
bermain putri bungsunya yang 
baru saja dapat berjalan lancar.

Meski seharian beraktivitas, 
wajah Endang Sri Wahyuningsih 
tidak sedikitpun nampak le-
lah. Penat pekerjaannya yang 
seharian kadang berkeliling dari 
desa satu ke desa lainnya sea-
kan terobati ketika dia kembali 
pulang ke rumah dan bertemu 
keluarganya.

Sejak tiga tahun terakhir, wa-
nita kelahiran Madiun 29 Maret 

1979 ini menggeluti pekerjaan 
baru, yakni sebagai pendamping 
Program Keluarga Harapan di 
daerahnya. Di program milik 
Kementerian Sosial ini isteri Joko 
Dwiyono ini bertugas men-
dampingi rumah tangga miskin 
(RTM) dalam hal pemenuhan 
hak pendidikan dan kesehatan 
keluarga. 

Jarak area pendampingan 
di Desa Sugihwaras yang relatif 
jauh, membuat Endang harus 
seringkali keluar rumah dan 
berkeliling untuk bertugas dan 
meninggalkan keluarga dan 
menitipkan anaknya ke tetangga. 
“Di sini cari baby siter agak sulit, 
jadi terpaksa saya menitipkan 
anak ke tetangga,” katanya. 

Sejak ayahnya meninggal 
dunia, Endang terpaksa kembali 
tinggal di desa untuk menemani 
ibunya. Sebelumnya, lulusan sar-
jana ekonomi akutansi Universi-
tas Merdeka Malang tahun 2001 
ini tinggal bersama suaminya di 
Banyuwangi yang bertugas se-
bagai staf Pegawai Negeri Sipil 
di Dinas Kehutanan Banyuwangi.

Dedikasi wanita berke-
rudung pada masyarakat 

bukan hanya pada hal 
pendampingan kelu-
arga miskin. Sejak 
November 2009 dia 
juga ditunjuk aparatur 
di desanya sebagai 
bendahara Koperasi 
Wanita Seruni yang 
mendapat dana hibah 
dari Pemprov Jatim 
sebesar Rp 25 juta 

untuk meningkat-
kan kese-

jahteraan 
wanita 
di pe-
desaan, 
serta 

sebagai anggota PKK.
Endang mengaku tidak per-

nah mengeluh dengan semua 
aktivitas yang dibebankan kepa-
danya meski hal itu jelas meng-
ganggu sedikit waktunya bagi 
keluarga. “Saya malah suka, ka-
rena dapat berinteraksi dengan 
banyak orang dan menambah 
teman,“ katanya.   Bahkan dalam 
mendampingi keluarga miskin 
dalam program PKH, wanita 
yang pernah mengenyam pen-
didikan Akta 4 PGRI Madiun ini 
justru mendapatkan kepuasan 
tersendiri karena dapat mem-
bantu mengentas warga dari 
kemiskinan. 

“Alhamdulillah, setelah ada 
program PKH, RTM di Desa 
Sugihwaras jadi berkurang men-
jadi 202 dari data awal sebelum 
masuknya program PKH seba-
nyak 235 RTM. Semoga jumlah 
RTM di desa ini terus berkurang, 
dan yang penting, mereka yang 
sudah tidak berstatus RTM tidak 
turun lagi statusnya menjadi 
RTM,“ harapnya.

Mendalami ilmu akutansi tidak 
pernah terpikirkan sebelumnya 
oleh ibu Leyan Harist Rambang 
Wicaksana dan Jacinda Putri 
Purwani ini. Karena sejak duduk 
di bangku SMU, dia sangat men-
ekuni dan menyenangi bidang 
mata pelajaran Ilmu Pengeta-
huan Alam (IPA). Namun karena 
desakan keluarga, akhirnya dia 
mendalami, bahkan mencatat 
prestasi sebagai empat besar 
lulusan terbaik jurusan akutansi 
Unmer Malang 2001. “Ternyata 
ilmu akutansi yang saya tekuni 
juga bermanfaat saat ini, ilmu 
akutansi saya manfaatkan seba-
gai bekal untuk menjadi benda-
hara koperasi, dan administrasi 
pelaporan PKH,“ pungkasnya. 
(Achmad Faisal)

Pendamping 
Keluarga Miskin

Endang Sri Wahyuningsih, SE
Kembang DesaGDGD
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I Wayan Setiari Mastoer
GDGDKiprah

Bagi-bagi Ilmu 
Bunga Kering

Di mall pun orang bisa 
menularkan ilmu. Itu yang 
dilakukan I Wayan Setiari 

Mastoer, perangkai bunga kering 
asal Surabaya. Peraih Kalpataru 
kategori Perintis Lingkungan tahun 
2006 ini kerap diundang untuk 

bagi-bagi 

ilmu merangkai bunga kering, 
termasuk di mall dengan beragam 
latar belakang peserta. Misal-
nya saja pernah memberikan 
pelatihan guru TK anggota Him-
punan Pendidik Anak Usia Dini 
dan Kemala Bhayangkari di Sun 
City. Materinya mengajari ibu-ibu 
memanfaatkan limbah di sekitar 
rumah menjadi bros dan bunga 
hias. ”Saya puas, sebab dengan 
pelatihan ini, saya bisa menular-
kan ilmu memanfaatkan limbah,” 

kata pensiunan BRI tahun 
1994 ini. Biasanya da-

lam pelatihan ini 
Wayan Mastoer 
mengajarkan 
memanfaatkan 
kulit jagung 
menjadi 
bros, bunga 
sakura dan 
setangkai 
bunga. (bud)
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