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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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Kegotongroyongan telah menda-
rah-daging dalam masyarakat 
kita. Ia menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama di kalangan masyara-
kat desa. Bukankah masyarakat kita seba-
gian besar memang tinggal di desa? Jadi, 
nilai-nilai kegotongroyongan itu terpelihara 
di dalam perilaku dan karakter khas Indo-
nesia.

Belakangan, memang nilai-nilai kego-
tongroyongan memang telah mulai memu-
dar, khususnya di kalangan generasi muda 
dan terutama sekali di kalangan warga 
yang tinggal di perkotaan. Mereka sibuk 
dengan urusannya sendiri, sehingga kecil ke-
mungkinan bisa merasakan dan memberikan 
perhatian pada orang lain. Kepada tetangga 
pun -- mungkin mereka jangan ketemu – bisa 
jadi tidak saling kenal. Karena itu, nilai-nilai ke-
gotongroyongan sepertinya jadi asing.

Agaknya, karena itu pula digelarnya keg-
iatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) ke-10, sekaligus dibarengkannya 
acara  Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-
41 Provinsi Jawa Timur 2013 menjadi faktor 
penting. Dalam kaitan inilah, kegiatan tersebut 
menjadi materi utama dalam Gema Desa edisi 
kali ini.  

Yang agak unik, dalam kaitan kegiatan ini 
sekaligus menghadapi problem sosial yang 
cukup pelik dan berkepanjangan. Misalnya, 
menyangkut sengketa wilayah Gunung Kelud, 
yang tengah diperebutkan antara Pemerintah 
Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Ada 
sebuah penawaran diajukan Gubernur Jatim H 
Soekarwo, yang mengingatkan penyelesaian 
masalah tersebut dengan sepirit dari gotong 
royong. Dengan jagongan, minum kopi dan 
merokok bersama, bisa menghasilkan jalan 
keluar bagi penyelesaian masalah yang seki-
ranya pelik itu.

Dalam bagian lain laporan ini, terungkap si-

kap Gubernur Jatim Soekarwo yang menjanji-
kan pertemuan dengan pihak Blitar dan Kediri 
mengingat masalah Gunung Kelud dalam sta-
tus quo.   Belum ada pihak yang berstatus seb-
agai pemilik Gunung Kelud. Hal itu pasca-putu-
san PTUN dan rekomendasi Kemendagri untuk 
mengkaji ulang SK Gubernur yang menyatakan 
Gunung Kelud milik Kabupaten Kediri. 

Di sisi lain, Program Jalin Kesra yang meru-
pakan government approach guna membong-
kar pikiran struktural, menjadi laporan khusus 
pada edisi ini.  Program yang terkait warga 
miskin jauh dari askes sosial ini, mengangkat 
kehadiran Pemprov Jatim yang memberikan 
langsung dalam bentuk pembebasan biaya 
pengobatan di rumah sakit.  Warga diberi ses-
uai kebutuhannya yang didata melalui sur-
vei. Ternyata, warga selain meminta bantuan 
benih, banyak yang meminta kambing dengan 
harapan bisa beranak pinak sesuai konsep rojo 
koyo yang dianut orang Jawa (hidup beternak). 
Itulah yang melengkapi terbitan edisi kali ini.

Akhirnya, kita berharap agar Program Jalin 
Kesra bisa mengurangi keparahan kemiskinan 
melalui intervensi negara dalam kehidupan 
ekonomi masyarakat. Langkah ini mesti diikuti 
juga oleh pemerintah kabupaten dan pemerin-
tah kota agar terjadi sinergi penanganan demi 
kepentingan bersama. ***
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Masyarakat Indonesia 
telah lama memiliki ciri 
yang kerap mengede-
pankan nilai-nilai kego-

tongroyongan, bekerja sama saling 
membantu, sebagai bagian dari 
kehidupan sehari-hari. Di tengah 
situasi yang rumit, misalnya, setiap 

masalah bisa diselesaikan secara 
kekeluargaan. Nilai-nilai kearifan 
lokal (local wisdom) itulah yang se-
mestinya menjadi bagian dari yang 
tak terpisahkan dari ciri khas ma-
syarakat bagi generasi muda seka-
rang.

Semangat gotong royong yang 
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Bulan Bakti Gotong 
Ro yong Masyarakat 

(BBGRM) ke X menjadi 
momen penting un-
tuk membangkitkan 
Sema ngat Gotong 
Royong (Segoro). 

Itulah konsep yang 
hendak terus dipeli-

hara dalam kehidupan 
masyarakat. Disatukan 
dengan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) PKK ke-41 
di Blitar, pertengahan 

Mei lalu.

BANGKITKAN KONSEP ’SEGORO’
Pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X di Kanigoro, Blitar, dihadiri Gubernur Jatim Dr H Soe-
karwo, didampingi Bupati Blitar H Herry Noegroho SE MH dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Drs Zarkasi 

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Ny Nina Soekarwo di lokasi Pameran 
BBGRM.
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dilandasi musyawarah mufakat 
dapat dipakai untuk menyelesaikan 
pesoalan yang ada di setiap dae-
rah. “Kita kembalikan lagi semangat 
gotong royong yang belakangan ini 
mulai berkurang,” kata Gubernur 
Jatim Dr H Soekarwo.

Soekarwo mengungkapkan hal 
itu pada puncak peringatan Bulan 
Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) ke X dan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) PKK ke-41 Provinsi 
Jawa Timur 2013 Lapang an 
Kanigo ro Kabupaten Blitar, Rabu 
(15/5). Kegiatan berlangsung hing-
ga 19 Mei 2013. 

Dalam BBGRM tahun ini, me-
ngambil tema “Bangkitkan Se-
mangat Gotong Royong  Melalui 
Gerakan Pemberdayaan Kesejah-
teraan Keluarga Menuju Masyara-
kat Mandiri Sejahtera”. Agaknya, 
hal itu tepat untuk mengembalikan 
semangat gotong royong melalui 
musyawarah dan mufakat yang be-
lakangan ini mulai luntur.

BBGRM merupakan upaya un-
tuk lebih menggelorakan semangat 

gotong royong. “Gotong royong 
merupakan kearifan lokal yang sa-
ngat berperan dalam pembangun-
an,” tutur Pakde Karwo, panggila 
akrab Soekarwo.

Pelaksanaan Pencanangan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) Provinsi Jawa 
Timur kali ini bertujuan untuk me-
ningkatkan kepedulian dan peran 
aktif masyarakat. Hal itu berdasar-
kan semangat kebersamaan, keke-
luargaan dan gotong royongan 
dalam penguatan integritas sosial 
melalui kegiatan-kegiatan gotong 
royong untuk mencapai masyara-
kat Jawa Timur yang adil dan mak-
mur menuju Keluarga Sehat Se-
jahtera. 

Demikian penjelasan Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyara-
kat Provinsi Jawa Timur, Drs. Zar-
kasi, M.Si. tentang pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Menurutnya, 
kegiatan Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat ini dilakukan 
secara terpadu dan dikembang-
kan dengan upaya mewujudkan 

kemandirian dan partisipasi ma-
syarakat dalam menanggulangi 
permasalahan sosial dan bencana 
alam, serta dapat memanfaatkan 
sumber-sumber pembangunan 
yang dialokasikan di Kabupaten/
Kota. Di antaranya, Progam Nasi-
onal Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM), Program Pengembangan 
Keberdayaan Masyarakat (PPKM), 
sebagai pendorong untuk memoti-
vasi keswadayaan dan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan. 

“Diharapkan dengan adanya 
BBGRM ini nilai-nilai kegotong-
royongan di Jawa Timur akan se-
makin meningkat, khususnya di 
Daerah Kabupate/Kota se-Jawa 
Timur,” jelas Zarkasi.

Sementara itu, Bupati Blitar, 
H Herry Noegroho SE MH dalam 
sambutanya mengatakan, tahun ini 
Kabupaten Blitar dapat kepercay-
aan menjadi tuan rumah puncak 
peringatan BBGRM ke-10 dan HKG 
PKK ke-41 Provinsi Jawa Timur 
2013. Momen ini dimanfaatkan se-
bagai sarana untuk mempertemu-
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Ikrar semangat gotong royong yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Blitar pada Pembukaan BBGRM X di Blitar.
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kan UMKM seluruh Jatim de ngan 
harapan dapat terjadi interak si dan 
tukar informasi, sehingga kreati-
vitas UMKM setiap daerah bisa 
berkembang. “Ini baru kali pertama 
daerah kami jadi tuan rumah Bulan 
Bhakti Gotong Royong, kami sa-
ngat tersanjung,” katanya.

Herry sepakat, kegiatan ini 
dapat mengembalikan semangat 
gotong royong yang belakangan ini 
luntur seiring pengaruh budaya as-
ing. “Seperti kata bapak Gubernur, 
semangat gotong royong jangan 
hanya ada di bulan Mei, tetapi bisa 
terus ada dan melandasi setiap 
gerakan masyarakat,” katanya. 

Udar Gelung
Pada bagian lain, Gubernur 

Soekarwo  menekankan penting-
nya menggelar kegiatan tersebut.  
Menurutnya, kegiatan ini merupa-
kan salah satu momen yang mam-
pu memberikan dampak positif 
dalam kehidupan masyarakat. 
“Semangat gotong royong dan 
keber samaan dalam membangun 
tatanan sosial yang mandiri, dina-
mis dan sejahtera akan sangat ber-
harga guna mengakselerasi setiap 
program pembangunan bangsa 
ini,” ujar Pakde Karwo.

Soekarwo mengingatkan, go-

tong royong digunakan masyarakat 
Indonesia sejak dahulu dalam kon-
sep pedesaan. Dicontohkannya, 
saat Bulan Sura, terdapat kegiatan 
“udar gelung” di pedesaan yang 
mengumpulkan masyarakat dari 
berbagai kalangan untuk membi-
carakan hal-hal yang penting bagi 
kemajuan desa tersebut seperti 
masalah sosial, agama, pengo-
batan malaria, dan sebagainya.

“Masyarakat bergotong royong 
untuk membahas permasalahan di 
desa secara musyawarah mufakat. 
Gotong royong akan hidup de-
ngan dilakukannya dialog, gotong 
royong tidak akan hidup dengan 
kekuasaan. Sehingga penting un-
tuk dilakukan musyawarah mufa-
kat,” ujar Pakde Karwo.

Banyak persoalan yang bisa 
diselesaikan dengan musyawarah 
mufakat. Seperti persoalan batas 
wilayah Gunung Kelud yang ma-
suk Kabupaten Blitar dan Kediri. 
Pemprov selama ini menyerah-
kan sepenuhnya penentuan batas 
wilayah tersebut, pada ketua adat 
dan sesepuh dimasing-masing 
wilyah. “Semua kami serahkan 
ke kepala adat atau sesepuh di 
wilayah tersebut, peran musyawah 
dan mufakat sangat diperlukan un-
tuk menyelesaikan persoalan ini,” 

ungkapnya. (baca: “Gotong Ro-
yong Kedepankan Musyawarah”).

Gubernur menekankan, penye-
lesaian masalah Gunung Kelud 
dibicarakan secara musyawarah 
mufakat melalui kepala adat ma-
sing-masing wilayah. Ini disebab-
kan karena yang memahami secara 
benar mengenai wilayah di daerah 
Gunung Kelud adalah masing-
masing kepala adat. “Musyawarah 
mufakat menjadi hal yang penting 
bagi penyelesaian masalah wilayah 
Gunung Kelud ini,” tuturnya. 

Untuk melestarikan nilai-nilai 
gotong royong masyarakat telah 
dilaksanakan penilaian terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan khususnya pember-
dayaan lembaga kemasyarakatan 
dan peran kabupaten/kota untuk 
mengimplementasikan nilai-nilai 
gotong royong di setiap desa/kelu-
rahan sesuai dengan prioritas ke-
butuhan masyarakat di wilayahnya.

Pakde Karwo mengapresiasi 
gagasan mengenai Ikrar Sema-
ngat Gotong Royong (Segoro) 
yang di sampaikan perwakilan dari 
berbagai elemen masyarakat di 
Kabupaten Blitar. Ini dapat mening-
katkan semangat bergotong royong 
bagi seluruh masyarakat di Jatim. 

Kepedulian Ibu PKK
Sedangkan tentang HKG PKK, 

Gubernur mengatakan, hendak-
nya kegiatan tersebut dimaknai 
untuk menyatukan gerak langkah 
untuk memberdayakan masyara-
kat melalui 10 program pokok PKK 
dan meningkatkan kesejahteraaan 
masyarakat. Di sinilah, diharapkan 
agar masyarakat terus meningkat-
kan kepedulian dan saling tolong 
menolong untuk meningkatkan ke-
sejahteraan.

“PKK juga memikul beban un-
tuk mewujudkan keluarga sehat. 
Karena keluarga sehat merupakan 
kunci mewujudkan negara yang 

Gubernur Jataim Dr H Soekarwo dan Ny Nina Soekarwo di tengah-tengah undan-
gan pada Pembukaan BBGRM X di Blitar.
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kuat,” terangnya.

Kiprah PKK melalui 10 program 
pokok PKK sangat membang-
gakan dalam rangka pemberda-
yaan masyarakat. Pemberdayaan 
memang harus dimulai dari ke-
luarga  yang notabene merupakan 
lingkup so sial terkecil. “Kita harus 
memberikan penghargaan kepada 
penggerak PKK karena selama ini 
terus mengab di dan bertugas tanpa 
menge nal lelah,” kata Soekarwo.

Selain itu, Pakde Karwo menga-
presiasi gerakan PKK Jatim yang 
memiliki andil besar dalam berba-
gai bidang pembangunan seperti 
penanggulangan gizi buruk. Pun 
demikian dalam penurunan angka 
kematian ibu dan angka kematian 
bayi, perilaku hidup bersih dan se-
hat, keluarga berencana, lingkung-
an hidup, pemberdayaan ekonomi 
perempuan, dan taman posyandu. 
“Struktur yang paling lengkap di 
dasa wisma adalah PKK. Sehingga 
PKK patut untuk diapresiasi kinerja-
nya karena bisa melakukan kegiatan 

yang dapat memajukan keluarga 
dan masyarakat,” cetusnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam 
dua tahun ini TP PKK Jatim telah 
mampu meraih prestasi terbanyak 
di tingkat nasional dalam bidang 
kesatuan gerak PKK-KB-kesehat-
an dan pelaksana 10 terbaik pro-
gram pokok PKK.

”PKK melibatkan perempuan 
untuk mewujudkan keluarga yang 
sejahtera dan mandiri. Dalam hal 
ini, perempuan menggunakan 
pendekatan hati untuk melaku-
kan suatu kegiatan yang terdapat 
dalam 10 program pokok PKK. Ini 
penting dilakukan menggunakan 
pendekatan hati kepada masyara-
kat khususnya di wilayah dasawis-
ma,” tuturnya. 

Dalam dalam kegiatan BBGRM 
ke-10 di Kabupaten Blitar yang 
berlokasi di lapangan Kanigoro 
yang akan dijadikan sebagai Pu-
sat Pemerintah Kabupaten Blitar. 
Dalam pelaksanaan pencanangan 
diberikan berbagai penghargaan 

seperti penyematan Pin emas se-
berat 5 gram kepada kader PKK di 
Jawa Timur yang sudah mengabdi 
lebih dari 15 tahun dengan peng-
hargaan Adi bhakti Madya PKK 
kepada 100 kader serta penyerah-
an hadiah lomba Gotong Royong, 
Lomba Pasar Desa dan pelaksa-
naan Pameran UMKM se-Jawa 
Timur. 

Seperti diketahui, setidaknya 
terdapat empat bidang yang 
ditelisik dalam penilaian lomba di 
tingkat desa tersebut. Yakni Bi-
dang Kemasyarakatan, Ekonomi, 
Sosial Budaya dan Agama serta 
Bidang Lingkungan.  Namun, yang 
akan menjadi prioritas penilaian 
adalah pada partisipasi masyara-
kat. Keberhasilan pembangunan 
berbagai bidang dapat tercermin 
dari keguyuban dan partisipasi 
masyarakat. Karena, keberhasilan 
pembangunan di sebuah daerah ti-
dak bisa dilepaskan dari partisipasi 
masyarakat.

Contoh kasus di Lamongan, se-
jumlah bidang pembangunan yang 
sudah menampakkan sukses. Se-
perti produksi padi tahun lalu yang 
mencapai 911.853 GKG dengan 
surplus mencapai 632.296 GKG 
atau setara 404.669 ton beras. Se-
dang PDRB Lamongan di akhir ta-
hun 2012 mencapai Rp 15,3 triliun 
dengan PDRB perkapita sebesar 
Rp 12,840 juta. 

Melalui peringatan HKG PKK 
tahun 2013, PKK diharapkan se-
makin meningkatkan layanan ke-
pada masyarakat baik posyandu, 
KB Kesehatan dan sebagainya. 
“Perkuat kelompok Dasa Wisma 
dan Posyandu dalam menunjang 
Target MDGs’, agar memiliki daya 
lebih dalam pemberdayaan keluar-
ga yang paripurna, saya juga ber-
harap para ibu untuk untuk terus 
menyosialisasikan arti penting ASI 
bagi balita kepada masyarakat”, tu-
turnya. (yadi)

Ny Nina Soekarwo didampingi Dr H Soekarwo akan memotong rangkaian bunga 
sebagai tanda dimulainya pelaksaan pemeran produk kreatif
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Ketua Tim Penggerak PKK 
Jatim, Ny Hj Nina Kira-
na Soekarwo mengaku 
bangga dengan prestasi 

TP PKK Jatim, maupun Kabupaten 
/kota. Ini tak lain karena kiprah PKK 
menuai sejumlah prestasi ditingkat 
nasional. Baik pada tahun 2012, 
maupun tahun 2013. “Saya me-
ngapresiasi kepada seluruh Kader 
PKK se-Jatim atas prestasi yang 
luar biasa di tingkat nasional. Pada 
tahun 2012, hampir seluruh lomba 
di tingkat nasional dimenangkan 
oleh Kader PKK Jatim. Sedangkan 
tahun 2013, semua peserta Lomba 
KB-Kes dan 10 program PKK ma-
suk menjadi nominasi tingkat na-
sional.” ujar Bude Karwo, sapaan, 
Nina Kirana Soekarwo.

Ny Soekarwo memberikan sam-
butan pada Pencanangan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) ke-10 dan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

di Lapangan Kelurahan Kanigoro, 
Kecamatan Kanigoro Kabupaten 
Blitar, Rabu (15/5).

Bude Karwo mengatakan, se-
ba gai wujud apresiasinya kepa-
da TP PKK se-Jatim, pihaknya 
menye rahkan Penghargaan Adi 
Bhakti Madya PKK kepada 152 
Kader PKK se-Jatim. Penghargaan 
tersebut berupa pin emas dan pia-
gam penghargaan. Ini merupakan 
kali ketiga Bude Karwo menyerah-
kan penghargaan, namun tahun ini 
penghargaan tersebut diserahkan 
kepada 152 Kader PKK se-Jatim.  
Bude Karwo menyampaikan teri-

ma kasih kepada para kader yang 
bekerja tanpa pamrih, bahkan ada 
yang berkecimpung dalam PKK 
hingga 49 tahun.

Menurutnya, penghargaan 
ini diberikan sebagai wujud jerih 
payah para kader PKK minimal 15 
tahun berturut-turut berpartisipasi 
di dalam PKK. “Penghargaan ini 
menjadi motivasi tersendiri bagi 
kader PKK lain untuk terus mewu-
judkan keluarga yang sejahtera di 
Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah 
prestasi yang diperoleh TP PKK 
dari Jatim antara lain Juara I Lom-
ba Pidato Ketua TP PKK Desa 
Tingkat Nasional Tahun 2012 ber-
asal dari TP PKK Desa Pakis Jajar 
Kabupaten Malang, Juara I Lomba 
Penyuluhan PKBN Tingkat Nasio-
nal Tahun 2012 berasal dari TP 
PKK Kabupaten Jember, Juara II 
Lomba Penyuluhan BKB Tingkat 
Nasional Tahun 2012 berasal dari 
TP PKK Kabupaten Blitar, Juara 
II Lomba Penyuluh PHBS Tingkat 
Nasional Tahun 2012 berasal dari 
TP PKK Kabupaten Malang, Kader 
Pos yandu TAT Terpilih Tingkat Na-
sional berasal dari TP PKK Kota 
Surabaya, dan Pengelola Pos-
yandu Terpilih Tingkat Nasional 
ber asal dari TP PKK Kota Malang. 

“Luar biasa, kader-kader PKK 
dari kabupaten/kota se-Jatim ber-
prestasi di tingkat nasional. Saya 
sangat mengapresiasi seluruh 
ka der PKK yang bekerja secara 

Pameran Produk Kreatif

Kader TP PKK 
Panen Prestasi

Pak De Karwo berdialog dengan peserta pameran di Kanigoro Blitar
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 ikhlas. Semua kader bekerja tanpa 
pamrih untuk mewujudkan ma-
syarakat yang sejahtera,” tutur 
Bude Karwo.

Bude Karwo mengingatkan 
agar seluruh Kader PKK merupa-
kan kemitraan bagi pemerintah 
baik provinsi maupun kabupaten/
kota. Untuk itu, diharapkan agar 
terus bersemangat dan bekerja 
tanpa pamrih untuk memperkuat 
pembangunan di Provinsi maupun 
kabupaten/kota.

Sambutan    
TP PKK Pusat

Pada kesempatan pembukaan 
kegiatan tersebut, Ketua Umum Tim 
Penggarak PKK Pusat mengajak 
seluruh anggota merenungkan se-

lama 41 tahun pelaksanaan gerak-
an PKK dalam mendukung proses 
pembangunan bangsa. “Kinerja 
kita semua ternyata menunjukkan 
keberhasilan yang mendapat pen-
gakuan dan penghargaan dari 
pemerintah, itu patut di syukuri,” 
kata Ketua Umum TP PKK Pusat, 
Hj Vita Gamawan Fauzi.

Sambutan tertulis tersebut, 
dibaca kan Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Jatim, Hj Nina Soe-
karwo. Lebih lanjut dikatakanya, ini 
mengandung makna bahwa eksis-
tensi gerakan PKK telah diakui se-

cara luas sebagai gerakan dari dan 
oleh masyarakat, merupa kan mitra 
kerja pemerintah dalam melak-
sanakan pembangunan.

“Mari kita terus instropeksi dan 
mawas diri sebagai evaluasi apa 
saja yang telah dilakukan oleh PKK 
selama setahun ini. Kemudian apa 
keberhasilan yang telah dicapai, 
apa masalah dan hambatannya, 
bagaimana solusi yang dibuat un-
tuk selanjutnya kita jadikan tong-
gak agar melangkah lebih baik lagi 
pada berikutnya,” katanya.

Selain itu peringatan HKG PKK 
tidak sekadar menciptakan kemeri-
ahan sesaat, tetapi lebih memberi-
kan makna dan ungkapan syukur 
atas kiprah dan karya nyata ger-
akan PKK selama ini, dalam mem-

berikan motivasi dan 
semangat bagi kader 
PKK agar tetap terus 
giat melaksanakan 
tugas dan fungsinya 
yang utama, yaitu 
berusaha memberda-
yakan dan mensejah-
terakan keluarga.

Pada bagian lain, 
Hj Nina Soekarwo 
juga menyampaikan 
ucapan terima kasih 
dan mengapresiasi 
atas kerja keras pa-
nitia yang telah suk-
ses menggelar pe-

ringatan HKG PKK hari ini, juga 
disampaikan ucapan terimakasih 
kepada para ketua tim penggerak 
PKK dan dan kepala daerah yang 
dalam hal ini sebagai pembina Tim 
Penggerak PKK, kepala Dinas dan 
mitra kerja yang telah bersinergi 
melaksanakan program-program 
PKK. “Terima kasih kepada seluruh 
ibu-ibu PKK dari tingkat desa, ke-
camatan hingga Kabupaten yang 
telah menjadi pendorong kemajuan 
dan keberhasilan program pem-
bangunan yang ada dimasing-dae-

rah”, tuturnya.

Produk Olahan
Sementara itu, puluhan jenis 

produk olahan seperti, makanan, 
pakaian, hasil pertanian, dan Kera-
jinan karya Tim Pemberdayaan Ke-
sejahteraan Keluarga (PKK) kabu-
paten/kota di Jawa Timur. Melalui 
cara ini, Pemprov melalui kabupa-
ten/kota terus melakukan gerakan 
pemberdayaan dan pe ningkatan 
ekonomi kreatif masyarakat, se-
hingga karya atau hasil produk-
sinya bisa bersaing dengan produk 
industri besar dari luar Jatim.

“Kami di Kabupaten Blitar terus 
mendorong masyarakat agar mau 
berkreasi meningkatkan keteram-
pilan tentunya melalu PKK atau 
LSM, harapanya kedepan semakin 
banyak industri kreatif yang mun-
cul,” terang Kepala Bapemas Ka-
bupaten Blitar, Agus Budi Handoko, 
di lokasi Pameran Produk Kreatif. 

Menurutnya, pameran Produk 
Kreatif diikuti oleh semua kabupa-
ten/Kota di Jatim, SKPD Provinsi 
Jawa Timur, dan UKM Kab. Blitar, 
serta melibatkan beberapa komu-
nitas di antaranya komunitas pe-
cinta keris, fotografi .

Untuk diketahui puncak BB-
GRM 2013 dihadiri lebih dari 5000 
undangan dari unsur, masyarakat, 
tokoh agama budayawan,  Muspi-
da Kabupaten dan kota Blitar, serta 
Provinsi Jatim. Puncak Peringatan 
BBGRM juga dilaksanakan bebe-
rapa kegiatan seperti lomba anak-
anak, mocopat, mading, membatik, 
dan diakhiri dengan Fun Bike Go-
tong Royong. 

Agaknya, dengan lokasi Puncak 
Peringatan BBGRM dipusatkan di 
lahan Kantor Bupati di Kel. Kanig-
oro Kec. Kanigoro, sekaligus men-
sosialisasikan kepada semua Kab/
Kota di Jatim terkait rencana kepin-
dahan pusat Ibukota Kab. Blitar di 
Kec. Kanigoro. (yadi)

Peserta pameran Produk kreatif
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Kritik yang disampaikan 
Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur, Drs. 

Zarkasi, M.Si. sekaligus otokritik. 
“Kita baru tahu ketika di luar negeri, 
bahwa produk pisau komando dari 
Gedok, Blitar. Kebetulan produk 
pisau komando dari Gedong Bli-
tar ini, mendapat sertifi kasi, pe-
ngakuan dari Pakta Pertahanan 
Atlantik Utara, NATO. Bukan Nato, 
dalam pengertian no action talk 
only, alias omong doing!,” tuturnya.

Pernyataan Zarkasi ini, disam-
paikan di hadapan para peserta 
Temu Karya Pemenang Lomba 
Pasar Desa Provinsi Jawa Timur, di 
Hotel Grand Mansion Blitar, perte-
ngahan Mei lalu. Pada ke sempatan 
tersebut, dihadiri diserahkan lang-
sung kepada pemenang lomba 
pasr desa. Terdapat empat pe-
menang, yakni pemenang perta-
ma, Pasar Desa Pojok, Kecamatan 
Kewadengan, Kabupaten Ngawi. 
Pemenang kedua, Pasar Desa 
Sumberwaras, Kecamatan Mun-
car, Kabupaten Banyuwangi. Juara 
ketiga, Pasar Desa Lembunglor, 
Desa Tanjung Mekar, Kecamatan 
Kalitegak, Kabupaten Lamongan. 
Juara keempa, Pasar Desa Gam-
bar, Kecamatan Wonodadi, Kabu-
paten Blitar.

Dalam penjelasannya, Kabid 
Pengembangan Perekonomian 
Masyarakat, Ir Muhammad Yasin 
MSi, mengungkapkan dari empat 
pasar desa yang dinyatakan se-
bagai pemenang merupakan pe-
ngelolaan terbaik selama ini. “Dari 
yang menyerahkan data kepada 
kami, sebanyak 29 kabupaten dan 

MEMACU PENGELOLAAN 
PASAR DESA

Menjadi ciri watak masyarakat Indonesia, merasa lebih 
bangga bila menggunakan produk luar negeri. Akibat-

nya, produksi dalam negeri seolah disepelekan. Dan 
ketika tahu kalau produksi kita bagus dan diakui di luar 

negeri, baru kita ikut merasa berbangga.
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Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Drs Zarkasi MSi menyerahkan penghar-
gaan dan hadiah pemenang lomba pasar desa Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand 
Mansion, pertengahan Mei lalu.
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mendapat seleksi ketat.,” tuturnya.
Diadakannya lomba pasar desa 

ini, menurutnya, sesuai dengan 
Permendagri No 2/1987 yang ber-
tujuan untuk memacu pengelolaan 
pasar desa agar lebih maju dan 
berdaya guna. 

Pada bagian lain, Zarkasi 
mengi ngatkan, usaha kecil mene-
ngah (UKM),  sebagai kekuatan 
ekonomi yang oleh pemerintah 
harus terus didorong untuk maju 
dan berkembang. “Kita sekarang 
ini digelontor oleh produk UKM dari 
China,” tuturnya. 

Serbuan barang-barang dari 
luar negeri tersebut, mulai dari 
permen sampai barang-barang ke-
butuhan rumah tangga banyak di-
suport oleh barang-barang import. 
Padahal kalau kita mau melakukan 
pembinaan kepada generasi muda 
untuk berdirinya sebuah sentra 
UKM berbasis kebutuhan rumah 
tangga misalnya, kita yakin semua 
itu akan berkembang.

Barang datang dari laur negeri 
itu sebenarnya bisa memicu kreati-
vitas bagi pelaku UKM di Jawa 
Timur. Pemerintah kabupaten ha-

rus bisa menunjukkan kepada para 
pelaku UKM, bahwa barang seder-
hana sekalipun sekarang sudah 
mulai bergantung dengan import. 
Sementara pasar terbuka sangat 
luas.

Penduduk Indonesia yang sa-
ngat besar ini adalah pasar yang 
sangat luas, tinggal bagaimana kita 
memanfaatkannya sebagai sebuah 
potensi ekonomi berbasis ekonomi 
rakyat. Ini yang perlu terus digagas 

dan dikembangkan kedepan. Agar 
seluruh kebutuhan dalam negeri 
bisa disuplay oleh produsen lokal.

Bila barang mewah dan susah 
membuatnya masih impor agaknya 
wajar, karena memang memerlu-
kan investasi yang sangat besar. 
Tapi untuk produk rumahan, bila 
harus semua impor, tentu saja su-
dah saatnya digagas sebuah pe-
rubahan cara pembinaan ekonomi, 
khususnya berbasis UKM.(yadi) 

Para pemenang lomba pasar desa Jawa Timur foto bersama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Drs Zarkasi MSi di 
Hotel Grand Mansion, pertengahan Mei lalu.
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Ketahanan sosial ekonomi 
dan perbaikan hidup bagi 
rumah tangga kategori 
sangat miskin, membu-

tuhkan perhatian serius. Pemer-
intah Provinsi Jatim turun tangan 
agar mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya minimal ke-
butuhan hidup sehari-hari, serta 
mendorong mobilitas sosial vertikal 
ke atas. Itulah ikhtiar bagi kalang-
an rumah tangga kategori sangat 
miskin agar meningkat menjadi ka-
tegori miskin.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur 
Dr H Soekarwo, Selasa 14 Mei 
lalu, melalui Program Jalan Lain 
Menuju Kesejahteraan Masyarakat 

(Jalin Kesra) bertempat di gedung 
Sujono Pemkab Lumajang mem-
berikan bantuan kepada sejumlah 
masyarakat yang tergolong dalam 
kategori Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM). Selain memberikan 
bantuan kepada RTSM yang ting-
gal di wilayah Kabupaten Luma-
jang, Pakde Karwo juga memberi-
kan bantuan kepada RTSM dari 
wilayah kabupaten lain yang masuk 
dalam wilayah Bakorwil Malang.

Sasaran utama program Jalin 
Kesra yang direncanakan Pakde 
Karwo sejak tahun 2010-2013 
adalah 493.004 RTSM yag terse-
bar di 8.246 desa/kelurahan, 662 
kecamatan dan 38 kabupaten/kota 
di seluruh Jatim.

Gubernur yang akrab dipang-
gil Pakde Karwo mengatakan, 
yang paling penting diketahui oleh 
para camat, kepala desa dan para 

pendamping untuk mengetahui apa 
yang dibutuhkahkan bagi mere-
ka yang tergolong dalam RTSM 
adalah adanya dialog, duduk ber-
sama, disapa dan ditanya apa se-
benarnya yang mereka butuhkan.

“Membuka komunikasi dari hati 
ke hati, menyenangkan orang dan 
menanyakan apa yang diinginkan 
mereka itu hal penting yang harus 
dilakukan para camat, kades dan 
para pendamping,” kata Pakde 
Karwo.

Dalam kesempatan tersebut 
selain memberikan bantuan kepa-
da mereka yang tergolong dalam 
RTSM, Pakde Karwo sekaligus 
juga membuka acara Sosialisa-
si Program Jalin Kesra Bantuan 
RTSM Provinsi Jatim tahun 2013 
dengan tujuan meningkatkan dan 
menyamakan pemahaman pema-
haman aparat Pemerintah Kabu-

Dorong Ekonomi 
Usaha Produktif

Ekonomi rakyat perlu 
dipacu dengan usaha 

produktif, dengan Pro-
gram Jalin Kesra. Guber-
nur Jatim menyerahkan 
bantuan kepada warga 

dengan kategori RTSM di 
Lumajang. 
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paten/Kota, Kecamatan, Desa/
Kelurahan dan stakeholder lainnya 
tentang kebijakan dan pedoman 
dalam pelaksanaan program Jalin 
Kesra.

Sebelum memberikan bantuan 
dan membuka kegiatan sosialisasi 
tersebut, Pakde Karwo berkesem-
patan meninjau stand pameran 
yang digelar sejumlah instansi ter-
kait di halaman Gedung Sujono 
Lumajang.

Perlu diketahui, berdasarkan 
data dari Bada Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jatim jumlah Rumah Tang-
ga Miskin (RTM) di Jawa Timur 
tercatat sebanyak 3.079.822 RTM 
yang terbagi dalam 3 strata antara 
lain strata Sangat Miskin seba nyak 
493.004, Miskin 1.256.122 dan 
Hampir Miskin 1.330.696.

Sasaran Jalin Kesra 
Para sosialisasi Program Jalin 

Kesra (Jalan Lain untuk Mening-
katkan Kesejahteraan Rakyat) 
Provinsi Jawa Timur di Kabupaten 
Lumajang tahun 2013, mendapat 
sambutan meriah dari sekitar 850 
orang. Mereka, selain penerima 
bantuan, juga para camat, kepala 
desa dan jajaran terkait. 

Pada kesempatan itu, Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Zarkasi, 
M.Si. mengungkapkan, program 
Gubernur Jawa Timur  menjadi 
harapan agar bisa dimanfaatkan 
seoptimal mungkin sebagai usaha 
produktif. Sehingga,  segala sesu-
atu yang menjadi cita-cita ma-
syarakat akan tercapai, yaitu untuk 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Penyerahan bantuan antara lain 
berupa gerobak bakso dan gero-
bak bakmi. Bantuan ini tidak hanya 
untuk perlengkapan perdagangan 
tetapi juga diserahkan dari Dinas 
Pertanian dan Peternakan, sesuai 
dengan keinginan masyarakat. 

Sementara itu, kepada Bupati 

Lumajang, Gubernur Jatim Soekar-
wo berpesan agar bantuan ini bisa 
dimanfaatkan dengan sebaik-baik-
nya dan perlu ada pendampingan 
dari Pemerintah Kabupaten Luma-
jang agar dalam memberikan ban-
tuan tersebut tidak salah sasaran.

Sosialisasi Jalin Kesra
Sosialisasi dimaksud mengha-

dirkan nara sumber antara lain Ke-
pala Bapemas Prov. Jatim dengan 
materi Pedoman Umum Program 
Jalin Kesra,  Kepala Bappeda Prov. 
Jatim dengan materi Kebijakan 
Umum Penanggulangan kemiskin-
an di Jatim; Kepala SKPD Pelak-
sana Program Jalin Kesra (Dinas 
Peternakan, Dinas Pertanian, Di-
nas Perikanan dan Kelautan, Dinas 
Perindutrian dan Perdagangan, 
Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 
Perkebunan dan Biro Adm. Kesra) 
dengan materi rencana pelaksa-
naan Program Jalin Kesra masing-
masing Dinas; Prof. Hotman M. 
Siahaan dari Dewan Riset Daerah 
Prov. Jatim membawakan materi 
Kajian Sosiologis Program Jalin 
Kesra, serta materi Pendampingan 
Program Jalin Kesra Tahun 2013.

Program Jalin Kesra (Jalan 
Lain Kesejahteraan Rakyat), meru-
pakan program ekonomi usaha 
produktif bagi yang tidak mampu. 
Jalin Ke sra merupakan program 
berbasis UMKM. Di sinilah, di-
tekankan se bagai ciri negara yang 
bagus adalah negara yang UMKM-
nya kuat.

Menurut Hotman M. Siahan, 
peneliti sosial dari Universitas 
Airlangga Surabaya, program ini 
dijalankan berdasarkan asumsi 
bahwa penanganan atau penang-
gulangan kemiskinan dilakukan  
dari apa yang dimiliki si miskin 
tersebut.  “Maksudnya ialah pena-
nganan kemiskinan tidak hanya 
berpangku tangan pada pemerin-
tah, akan tetapi masyarakat harus 

dari tangan rakyat sendiri,” tam-
bahnya. 

Program ini memiliki dua kon-
sep. Pertama People Center Deve-
lopment dan yang kedua Paticipa-
toris Base Development. Program 
yang dilaksanakan mulai tahun 
2010 tersebut mempunyai sasaran 
lokasi di seluruh kecamatan dari 
38 kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Timur yang berjumlah 662, men-
cakup 8.242 desa/kelurahan.

”Keberhasilan Provinsi Jawa 
Timur menyumbang 32,17 persen 
dari pengentasan kemiskinan nasi-
onal (data BPS Maret 2012), meru-
pakan bentuk sinergi dukungan 
dari wilayah, baik kabupaten mau-
pun kota. Hal itu menunjukkan se-
jumlah upaya untuk memperbaiki 
taraf hidup masyarakat miskin ber-
jalan cukup efektif meski masih ada 
sejumlah catatan,” kata Zarkasi. 

Dengan Program Jalin Kesra, 
menurut Hotman, merupakan gov-
ernment approach yang membong-
kar pikiran struktural. Sebab, sela-
ma ini warga miskin jauh dari askes 
dan Pemprov Jatim datang lang-
sung dalam bentuk pembebasan 
biaya pengobatan di rumah sakit.  
Warga diberi sesuai kebutuhannya 
yang didata melalui survei. Selain 
meminta bantuan benih, banyak 
yang meminta kambing dengan 
harapan bisa beranak pinak ses-
uai konsep rojo koyo yang dianut 
orang Jawa (hidup beternak). 

Hotman menambahkan, Pro-
gram Jalin Kesra bisa mengurangi 
keparahan kemiskinan melalui in-
tervensi negara dalam kehidupan 
ekonomi masyarakat. Namun, hal 
ini semua tidaklah cukup. Langkah 
ini mesti diikuti juga oleh pemerin-
tah kabupaten dan pemerintah kota 
agar terjadi sinergi penanganan 
demi kepentingan bersama. 

Penanggulangan kemiskinan 
menggunakan Program Jalin Ke-
sra dilakukan menggunakan data 
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PPLS08 (Program Perlindungan 
Sosial tahun 2008), yang meng-
golongkan kategori menjadi warga 
hampir miskin, miskin, dan sangat 
miskin. Namun, selama ini, kabu-
paten dan kota hanya mengurusi 
kategori hampir miskin dan miskin, 
sedangkan yang sangat miskin 
malah mereka tidak mempunyai 
program (penanganan) padahal 
daerah memiliki hak otonomi. 

Itulah yang diambil alih oleh 
Program Jalin Kesra dari Pemprov 
Jatim. Meski misi program terse-
but adalah memberdayakan rakyat 
sangat miskin, namun harapan itu 
belum sepenuhnya tercapai akibat 
telanjur parahnya kemiskinan yang 
mereka derita. 

Dengan mengutip teori para 
ahli kemiskinan, yang menyatakan 
masyarakat itu sudah hampir teng-
gelam hampir sebatas hidung, arti-
nya sudah sangat parah. “Jadi mes-
ki survei BPS Jatim menyatakan 
pertumbuhan di desa-desa seka-
rang ada peningkatan, masih ba-
nyak warga yang terpaksa menjual 
ternak bantuan karena terdesak im-
pitan ekonomi. Di sisi lain banyak 
kepala desa yang marah karena 
dikatakan (hasil survei) warganya 
sangat miskin, atau ada warga 
yang relatif lebih mampu mendapat 
bantuan kambing, sedangkan te-
tangganya yang lebih miskin malah 
tidak dapat,” kata Hotman Siahaan. 

Lebih jauh Hotman menegas-
kan,  kondisi ini tentu harus dijadikan 
evaluasi guna melanjutkan langkah-
langkah pengentasan kemiskinan 
selanjutnya. Bagaimana pun prestasi 
nasional Jatim dalam pengentasan 
kemiskinan berdasar data dari BPS 
mesti diapresiasi.  “Memang ada kri-
tikan soal akurasi data, angka-angka 
itu jauh dari kenyataaan yang ada 
dengan masih banyaknya rakyat 
miskin.Namun, ittu masalahnya 
karena patokannya harus memakai 
data BPS dan ini dilindungi undang-

undang,” kata nya. 
Itulah sebab, bisa jadi karena 

datanya belum tentu akurat karena 
menggunakan sampling. Akurasi 
data harus terus-menerus diuji un-
tuk menjawab ketidakpastian pu blik 
karena data stasistik itu sifatnya 
dinamis. 

Pameran UKM
Terkait dengan Sosialisasi Pro-

gram Jalin Kesra, di halaman Ge-
dung Sujono Pemkab Lumajang 
digelar pameran yang diikuti sejum-
lah instansi terkait dengan kegiatan 
tersebut.  Mulai dari usaha perter-
nakan, perikanan, hingga usaha 
lain yang menunjukkan keterampil-
an warga.

Usaha Kecil dan Menengah atau 
UKM merupakan potensi ekonomi 
yang sangat layak untuk mendapat-
kan perhatian dari pemerintah. Ke-
mudahan permodalan dan luasnya 
pemasaran harus digagas menjadi 
salah satu solusi untuk mengem-
bangkan potensi UKM. Disisi lain, 
potensi UKM dapat menyerap tena-
ga kerja dalam jumlah yang sangat 
besar.

Bupati Lumajang Dr Sjahrazad 
Masdar MA dalam sambutannya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
yang masih peduli dengan Kabu-
paten Lumajang, yaitu  dengan 
diberikannya bantuan Jalin Kesra 
RTSM. 

“Diharapkan apa yang diberikan 
ini agar betul-betul dimanfaatkan 
dan jangan dijual lagi kepada yang 
lain,” pesan Sjahrazad Masdar. 
Dan diharapkan program ini bisa 
bermanfaat bagi RTSM, karena 
tugas pemerintah adalah melayani 
masyarakat.

Peran  Pemerintah Kabupaten 
dalam pelaksanaan Program Jalin 
Kesra ini adalah membantu mem-
berikan fasilitasi dan koordinasi 
pelaksanaan program di lapangan 
sesuai dengan tupoksi masing-
masing SKPD sesuai dengan jalur 
koordinasi dan fungsional dengan 
SKPD pelaksana di tingkat Provinsi.

Dari pantuan di lapangan, po-
tensi UKM di Lumajang sangat 
besar untuk dikembangkan. Sen-
tra-sentra produksi UKM semesti-
nya dilihat secara cermat dan jika 
memang masih ada masalah bagi 
pengembangan UKM, pemerintah 
telah tanggap untuk memberikan 
bantuan kepada UKM, agar mere-
ka terus berkembang.

UKM membidik potensi pasar 
yang ada di sekitar mereka. UKM 
berangkat dari kebutuhan masyara-
kat di sekitarnya. Oleh karenanya 
UKM sebenarnya memiliki kekuatan 
pasar yang sangat bagus, karena se-
belumnya kelahiran UKM banyak di-
dorong oleh kebutuhan masyarakat 
sekitar. Ini yang menyebabkan UKM 
sangat kuat menghadapi berbagai 
guncangan. (yadi)

Warga miskin menerima bantuan langsung Program Jalin Kesra di Lumajang.
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Desa Minggirsari du-
lunya termasuk desa 
merah atau IDT. Ber-
dasar data BPS ta-
hun 2001, jumlah KK 

yang masuk rumah tangga miskin 
sebanyak 305 KK, setelah diada-
kan klarifi kasi BPS tahun 2008 jum-
lah RTM sebanyak 257 KK, RTMB 
188 KK dan RTMR 69 KK. Hasil 
klarifi kasi BPS tahun 2011 jumlah 
penduduk miskin Desa Minggirsari 
RTM 212 KK dengan klasifi kasi                                                      
RTMB  96 KK dan RTMR 116 KK.

Di desa inilah berdiri Bumdes 
Maju Makmur Desa Minggirsa-
ri, tepatnya 24 Juni 2008. Dasar 

Desa Minggirsari merupakan salah satu 
desa di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Bli-
tar. Desa ini berada di sebelah selatan pusat 
Pemerintahan Kabupaten Blitar atau sekitar 
7 km dari makam Bung Karno. Saat ini jum-
lah penduduk Desa Minggirsari 3.684 jiwa 
atau 1.123 KK. Sebagian besar penduduk 
Desa Minggirsari bekerja menjadi petani 

dan buruh tani, selebihnya perajin, peternak 
dan pengusaha kecil. Dari luas wilayah Desa 

Minggirsari yang mencapai 261,76 hektar, 
54,4 ha di antaranya berupa tanah sawah. 

Bumdes Maju Makmur, Kabupaten Blitar

BUMDES 
PERCONTOHAN NASIONAL
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pendirian Bumdes adalah Perda 
No. 14 Tahun 2006, Perbup No. 8 
Tahun 2011, Perdes No. 01 Tahun 
2011, akta notaris No. 70 Tahun 
2011 dan SK Kades No.01 Tahun 
2011.

Pendirian Bumdes Maju Mak-
mur diawali dengan berdirinya 
UPK Maju Makmur program Gerdu 
Taskin tahun 2003. “Sebenarnya 
di Desa Minggirsari ada beberapa 
lembaga ekonomi desa yang be-
rasal dari berbagai program, an-
tara lain IDT, PAM DKB, Lumbung 
Desa, UPK Gerdu Taskin, P2KP, 
dll. Dari sekian lembaga ekonomi 
tersebut di Desa Minggirsari ha-
nya UPK Maju Makmur yang bisa 

eksis dan mempunyai dua unit 
usaha, yaitu USP dan USR (USR 
saprodi dan USR jasa pembesa r-
an sapi),” kata Hariyanto, Direktur 
Bumdes Maju Makmur. 

“Setelah diadakan identifi kasi 
oleh Pemdes bersama lembaga 
desa dan LKM (tim pokja), UPK 
Maju Makmur ditetapkan sebagai 
Bumdes Maju Makmur pada tang-
gal 24 Juni 2008 melalui Perdes 
No 2 Tahun 2008,” kata Haryanto. 

Saat ini Bumdes Maju Mak-
mur mempunyai kegiatan usaha 
berupa unit usaha simpan pinjam 
induk, simpan pinjam pokmas (8 
pokmas), saprodi, pembesaran 
sapi, Askesos, paving, keset, te-

tas telur, jasa cacah rumput dan 
penggilingan kedelai, konveksi, 
batako, jasa penggilingan dan 
budidaya jangkrik. Masing-ma-
sing unit membuat pembukuan 
tersendiri dengan ketentuan se-
tiap bulan memberi laporan pada 
Bumdes dan hasil bersih dari 
unit-unit ini setiap akhir bulan 
juga dise torkan ke Bumdes.

“Awalnya simpan pinjam dan 
saprotan. Setelah kita dapat 
pengembangan atau program-
program lain masuk kita bisa 
mengembangkan lagi dan mem-
fasilitasi kebutuhan masyarakat 
yang mau menjadi bagian dari 
bumdes, akhirnya kita kembang-
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kan dan alhamdulilillah sampai 
2013 ini bisa mencapai 13 unit 
usaha,” kata Hariyanto.

Di antara unit usaha tersebut 
yang menjadi unggulan adalah 
usaha saprotan dan obat-obatan, 
konveksi dan juga batako. “Usaha 
konveksi kita sebatas orderan. 
Kita kerjasama dengan SD atau 
MTs. Di situ kita mencari pemasa-
ran. Kalau batako lingkupnya ma-
sih sebatas kabupaten. Alham-
dulillah prospeknya bagus dan 
juga bisa menyerap tenaga kerja 
banyak sehingga memudahkan 
masyarakat mencari pekerjaan,” 
kata Haryanto.

Selain bisnis, Bumdes Maju 
Makmur sejak tahun 2003 men-
jalankan kegiatan Asuransi Keter-
jaminan Sosial (Aksesos) yang 

merupakan program Kementerian 
Sosial. Rumah tangga miskin 
yang masuk program PKH atau 
program-program rumah tang-
ga miskin lain menjadi peserta 
Aksesos. Program Aksesos ker-
jasama antara Kementerian Sosi-
al dengan PT Jamsostek.  

“Mereka juga mendapat jamin-
an kecelakaan kerja, umpama 
meninggal, akan dijamin sebab 
kita bekerja dengan PT Jamsos-
tek. Jadi 585 masyarakat miskin 
di Desa Minggirsari dilindungi 
Jaminan Perlindungan Sosial 
hasil kerjasama dengan PT Jam-
sostek.  Baru-baru ini ada warga 
kami yang mengalami kecelakaan 
kerja karena jatuh ketika mencari 
kedelai dapat santunan Rp 20 
juta. Pencairannya tidak sulit,” 

ujarnya. 
Di Kabupaten Blitar, Bumdes 

Maju Makmur sudah menjadi lab 
site pengelolaan Bumdes. Ada-
pun di Kabupaten Blitar sendiri 
terdapat program 1 kecamatan 1 
desa yang menjadi pilot project 
Bumdes. Jadi dari 22 kecamatan, 
ada satu desa yang menjadi pilot 
project. Satu desa menjadi con-
toh satu kecamatan. 

Desa Minggirsari sudah desa 
lab site dari Kementerian Dalam 
Negeri, dan menjadi percontoh-
an nasional. Banyak yang studi 
banding tentang pengelolaan 
Bumdes dari luar pulau ke Bum-
des Maju Makmur, di antaranya 
dari Sulawesi, Papua, NTT, Bali, 
Kutai Kertanegara dan Kepulau-
an Riau.(yud)

17Edisi Mei 2013
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Kholid Mustofa, Peraih Pro Poor Award 2011Kholid Mustofa, Peraih Pro Poor Award 2011

Berantas Kemiskinan Berantas Kemiskinan 
Melalui KakaoMelalui Kakao
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Tahun 2011, Gapoktan 
Guyub Santoso keluar 
sebagai juara II kategori 
lembaga non pemerintah 

dalam Pro Poor Award,  dan me-
nerima penghargaan dari Guber-
nur Jawa Timur, Soekarwo. Juara 
I diterima oleh Koperasi Peter-
nak Sapi Perah (KPSP) Setiawa 
Kawan, Kabupaten Pasuruan. Se-
lain piagam penghargaan, Guyub 
Santoso juga menerima hadiah 
uang, yang kemudian digunakan 
untuk membangun tempat pelatih-
an bagi petani kakao. 

Gapoktan Guyub Santoso tidak 
bisa dipisahkan dai Kholid Mus-
tofa. Dialah pendiri gapoktan ini 
dan dengan gigih mengajak ma-
syarakat yang semula menanam 
ubi kayu dan jagung untuk beralih 
menanam kakao. Ceritanya, tahun 
2005, setelah usaha ayam petelur-
nya ludes kena fl u burung, laki-laki 
kelahiran Blitar, 17 Agustus 1973, 
ini mencoba peruntungan dengan 
menanam kakao. Ketika itu tidak 
banyak petani yang mau mena-
nam kakao. Alasannya pasar tidak 
jelas. Kala itu di Blitar Selatan peta-
ni menanam tanaman awal hujan, 
yaitu jagung. 

Tahun 2005 Kholid bersama 20 
orang menanam kakao. Mereka satu 
kelompok. “Tahun 2006 saya belajar 
budidaya kakao di Pusat Penelitian 
Kopi dan Kakao di Jember selama 
dua minggu. Di situ saya belajar 
membuat bibit,” kata Kholid.

Dua minggu kemudian,   dengan 
modal benih dari Puslitkoka 
 Jember, Kholid mengembangkan 
75.000 batang bibit kakao. Ketika 

itu, meski dibagikan secara gra-
tis, namun masih banyak petani 
yang enggan menanam. Akhirnya, 
setelah kiai Ponpes Lumpung Rejo 
dan Ponpes Bacan mau menanam 
bibit kakao pemberian Kholid,  baru-
lah masyarakat mau menanam. 

Titik terang pemasaran kakao 
mulai terjadi. Salah satu pengum-
pul di Kecamatan Sumber Pucung, 
Blitar, mau membeli kakao kering, 
tapi harganya Rp 9000/kg. Karena 
terpaksa, akhirnya Kholid dan peta-
ni lainnya menjual di pengumpul 
yang juga mempunyai gudang ini. 
Hingga akhirnya Kholid berhasil 
menembus salah satu eksportir be-
sar kakao, yaitu PT Olam Indone-
sia, yang mau membeli dengan Rp 
16.000/kg/kakao kering.  “Syarat-
nya harus banyak, yaitu 10 ton per 
sekali kirim dan terikat kontrak. 
Maka satu-satunya jalan harus 
membentuk kelompok sehingga 
bisa memenuhi jumlah itu,” kata 
alumni Ponpes Al Falah, Kediri, ini. 

Setelah itu Kholid mendirikan 
Gabungan Kelompok Tani (Gapok-
tan) Guyub Santoso yang bermarkas 
di rumahnya, Jalan Banteng Blorok 
18, Desa Plosorejo, Kecamatan 
Kademangan.  Saat ini anggota 
Gapoktan Guyub Santoso tersebar di 
Lumajang, Malang, Kediri, Jombang, 
Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, 
Pacitan, Madiun, Ngawi, Ponorogo 
dan Blitar. Sedikitnya ada 600 ribu 
petani kakao dipayungi Gapoktan 
Guyub Santoso. Di Kabupaten Bli-
tar sendiri terdapat 48 kelompok tani 
yang anggotanya 16.477 orang peta-
ni kakao. 

Kegiatan yang dilakukan Gapok-

tan Guyub Santoso berupa pem-
bibitan, pembinaan dan pemasaran 
hasil produk anggota. Bila tahun 
2005 hanya 25 ribu bibit seka rang 
mencapai 1 juta bibit per tahunnya. 
Sudah tentu perkembang an ini 
membutuhkan tenaga kerja sangat 
banyak.

Saat ini kapasitas produksi ang-
gota Guyub Santoso mencapai 540 
ton per bulan, dengan rata-rata 480 
ton per bulan, Selain memenuhi 
permintaan PT Olam Indonesia, 
Guyub Santoso mampu memenuhi 
permintaan pabrik pengolahan di 
Tangerang, Banten dan Surabaya.  
“Kalau ke Tangerang dan Surabaya 
setiap bulan rutin ada pengiriman,” 
kata Ketua Asosiasi Petani Kakao 
Indonesia (Apkai) Jawa Timur ini.

Kakao hasil dari anggoya Guyub 
Santoso diekspor ke Malaysia. Di 
Negeri Jiran diolah menjadi bubuk. 
Hasilnya, yang KW 1 dikirim ke 
Amerika Serikat, sedangkan yang 
KW 2 di antaranya dikirim lagi ke 
Indonesia untuk coklat.  

Bukan hanya pembibitan, 
 namun pemetikan, pengeringan, 
pengepakan dan ekspedisi ke peru-
sahaan pemesan juga  melibatkan 
masyarakat. Untuk proses petik, 
jemur dan pengepakan, sedikitnya 
membutuhkan dua pekerja setiap 
hektarnya. Setiap kali masa panen 
ada 2.880 pekerja yang terlibat.  
Bapak dua anak ini mengaku apa 
yang dilakukan ini sebagai upaya 
pemberdayaan mengurangi urbani-
sasi sebanyak lima persen. Di tem-
pat usahanya sendiri ada 42 orang 
karyawan dan enam pengurus 
yang setiap hari terlibat dalam akti-
vitas Gapoktan Guyub Santoso. 

Kholid benar-benar merasa 
beruntung menjadi petani kakao. 
Dia mempunyai 6 hektar lahan ka-
kao. Per hektar lahan, dengan jum-
lah tanaman 1000 batang, Kholid 
bisa memanen setidaknya 10 ton 
buah kakao.(res)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Guyub Santoso 
bagi orang kebanyakan mungkin terdengar asing, 
tetapi bagi petani kakao di Jawa Timur, khususnya 
di Blitar dan Trenggalek, Gapoktan Guyub Santoso 

bukan nama yang asing. Banyak petani yang bahkan 
menerima berkah setelah Guyub Santoso terbentuk.
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Program Nasional Pem-
berdayaan  Masyarakat 
(PNPM)  Perdesaan 
menggelar  pameran 

di Jalan Mastumapel depan 
kantor Pemerintah Kabupaten 
(Pem kab)  Bojonegoro, Sabtu 
(26/4/2013). Kegiatan ini bertujuan 
menunjukkan potensi masing-ma-
sing daerah yang diikuti 26 keca-
matan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pembukaan di Pendopo 
Malowopati Pemkab Bojonegoro, 
turut hadir Bupati Bojonegoro 
Suyoto, Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Bojone-
goro, HM. Thalhah dan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
terkait serta para pelaku PNPM se-
Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Badan Pemerintahan 
Masyarakat Desa (BPMD) Kabu-
paten Bojonegoro, Ali Mahmudi, 
melalui Penanggung Jawab Op-
erasional Kegiatan (PJoK) Kabu-
paten Bojonegoro, Heri Susanto, 
mengatakan, pemeran ini bertu-
juan memberikan apresiasi kepada 

para pelaku PNPM yang telah 
bekerja selama setahun. 

Menurutnya, pameran ini 
diikuti 26 dari 28 Kecamatan. 
Di Bojonegoro sendiri PNPM 
mulai tahun 2010 selalu me-
ngadakan kegiatan seperti ini. 
Selain itu, lanjut Heri, even 
seperti ini menunjukkan kepa-
da masyarakat soal eksistensi 
PNPM. Program pemerintah 
terbaik yakni PNPM, selalu meli-
batkan masyarakat mulai dari 
bawah saat perumusan program.

Masyarakat Bojonegoro, menu-
rutnya, juga harus bangga karena 
PNPM bisa membatu RTSM. Dari 
keuntungan dana sebesar Rp 14 
miliar, 19% di antaranya diperun-
tukkan bagi RTSM. Di tahun 2012 
sendiri ada sekitar Rp 2,8 miliar 
dibantukan untuk RTSM.

Pameran ini merupakan ajang 
yang baik untuk memasarkan 
produk PNPM binaan dari UPK ini. 
Produk yang dipamerkan bervaria-
si, dari aneka macam camilan khas 
Bojonegoro seperti ledre, renggi-

nang , 
jipang, brondong, bakaran, 

kacang kulit, marning, manis an 
belimbing, gapit sampai ke ane-
ka kerajinan tangan seperti per-
hiasan manik-manik,  anyaman 
bambu dengan berbagai macam 
bentuk hingga batako produk 
PNMP Mandiri Perdesaan.
Bupati Bojonegoro, Suyoto, dalam 
sambutannya memberikan ucapan 
terima kasih kepada seluruh insan 
yang berjasa di segala bidang ini 
dan mengharapakan agar mere-
ka terus berkarya demi mewu-
judkan Bojonegoro Matoh.(res) 

-
i
h 
-
ri nang ,

PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan 
Pamer Potensi KecamatanPamer Potensi Kecamatan
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A. DEFINISI   
PEMBERDAYAAN

Sekilas, makna pemberdayaan 
memiliki makna luas dari beberapa 
sudut pandang. Agar dapat mema-
hami secara mendalam tentang 
pengertian pemberdayaan maka 
perlu mengkaji beberapa pendapat 
para ilmuwan yang memiliki komit-
men terhadap pemberdayaan 
masyarakat.&nbsp;

Robinson (1994) menjelas-
kan bahwa pemberdayaan adalah 
suatu proses pribadi dan sosial; 
suatu pembebasan kemampuan 
pribadi, kompetensi, kreatifi tas dan 
kebebasan bertindak. Sedangkan 
Ife (1995) mengemukakan bahwa 
pemberdayaan mengacu pada kata 
“empowerment,” yang berarti mem-
beri daya, memberi ”power” (kua-
sa), kekuatan, kepada pihak yang 
kurang berdaya.&nbsp;

Payne (1997) menjelaskan bah-
wa pemberdayaan pada hakekat-
nya bertujuan untuk membantu 
klien mendapatkan daya, kekuatan 
dan kemampuan untuk mengambil 
keputusan dan tindakan yang akan 
dilakukan dan berhubungan dengan 
diri klien tersebut, termasuk men-
gurangi kendala pribadi dan sosial 
dalam melakukan tindakan. Orang-
orang yang telah mencapai tujuan 
kolektif diberdayakan melalui ke-
mandiriannya, bahkan merupakan 
“keharusan” untuk lebih diberday-
akan melalui usaha mereka send-
iri dan akumulasi pengetahuan, 
ketrampilan serta sumber lainnya 
dalam rangka mencapai tujuan 
tanpa tergantung pada pertolongan 
dari hubungan eksternal.&nbsp;

Empowerment atau pemberda-
yaan secara singkat dapat diartikan 
sebagai upaya untuk memberikan 
kesempatan dan kemampuan ke-
pada kelompok masyarakat untuk 

berpartisipasi, bernegoisasi, mem-
pengaruhi, dan mengendalikan 
kelembagaan masyarakat secara 
bertanggung jawab demi perbaik-
an kehidupannya. Pemberdayaan 
juga diartikan sebagai upaya untuk 
memberikan daya (empowerment) 
atau kekuatan (strength) kepada 
masyarakat.

B.TUJUAN   
PEMBERDAYAAN

Sulistiyani (2004) menjelaskan 
bahwa tujuan yang ingin dicapai 
dari pemberdayaan masyarakat 
adalah untuk membentuk individu 
dan masyarakat menjadi mandiri. 
Kemandirian tersebut meliputi ke-
mandirian berpikir, bertindak dan 
mengendalikan apa yang mereka 
lakukan. Kemandirian masyarakat 
merupakan suatu kondisi yang dia-
lami oleh masyarakat yang ditandai 
dengan kemampuan memikirkan, 
memutuskan sertamelakukan se-
suatu yang dipandang tepat demi 
mencapai pemecahan masalah 
yang dihadapi dengan mempergu-
nakan daya/kemampuan yang di-
miliki.

C. ASPEK 
PEMBERDAYAAN

Ditinjau dari lingkup dan objek 
pemberdayaan mencakup bebera-
pa aspek, yaitu: 

 Peningkatan kepemilikan aset 
(Sumber daya fi sik dan fi nansial) 
serta kemampuan secara individual 
maupun kelom pok untuk meman-
faatkan aset tersebut demi perbai-
kan kehidupan mereka.

Hubungan antar individu dan 
kelompok, kaitannya dengan pemi-
likan aset dan kemampuan meman-
faatkannya.

Pemberdayaan dan reformasi 
kelembagaan.

Pengembangan jejaring dan ke-
mitraan-kerja, baik di tingkat lokal, 
regional maupun global.

 
D.PROSES    
PEMBERDAYAAN

Pranarka &amp; Vidhyandika 
(1996) menjelaskan bahwa ”proses 
pemberdayaan mengandung dua 
kecenderungan. Pertama, proses 
pemberdayaan yang menekankan 
pada proses memberikan atau 
mengalihkan sebagian kekuatan, 
kekuasaan atau kemampuan kepa-
da masyarakat agar individu lebih 
berdaya.

Kecenderungan pertama terse-
but dapat disebut sebagai ke-
cenderungan primer dari makna 
pemberdayaan. Sedangkan ke-
cenderungan kedua atau kecen-
derungansekunder menekankan 
pada proses menstimulasi, men-
dorong atau memotivasi individu 
agar mempunyai kemampuan atau 
keberdayaan untuk menentukan 
apayang menjadi pilihan hidupnya 
melalui proses dialog”.

Sumardjo (1999) menyebutkan 
ciri-ciri warga masyarakat berdaya 
yaitu: 

 Mampu memahami diri dan 
potensinya,mampu merencana-
kan (mengantisipasi kondisi pe-
rubahan ke depan)

Mampu mengarahkan dirinya 
sen diri

Memiliki kekuatan untuk berunding
 Memiliki bargaining power yang 
memadai dalam melakukan ker-
jasama yang saling mengun-
tungkan, dan&nbsp;

Bertanggungjawab atas tindakan-
nya.
Proses pemberdayaan masyara-

kat adat akan menyisakan berbagai 
tantangan yang multi dimensional. 
Peran kebijakan peme rintah tentu-
lah diperlukan untuk mempercepat 
komunitas ini lebih mandiri dan siap 
menyongsong perubahan sosial 
yang semakin memperkuat modal 
sosial.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Oleh: Ania Maharani, SKM
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Slamet (2003) menjelaskan le-
bih rinci bahwa yang dimaksud de-
ngan masyarakat berdaya adalah 
masyarakat yang tahu, mengerti, 
paham termotivasi, berkesempatan, 
memanfaatkan peluang, berenergi, 
mampu bekerjasama, tahu berb-
agai alternatif, mampu mengambil 
keputusan, berani me ngambil re-
siko, mampu mencari dan menang-
kap informasi dan mampu bertindak 
sesuai dengan situasi. Proses pem-
berdayaan yang melahirkan ma-
syarakat yang memiliki sifat seperti 
yang diharapkan harus dilakukan 
secara berkesinambungan dengan 
mengoptimalkan partisipasi ma-
syarakat secara bertanggungjawab.

E. UNSUR-UNSUR
    PEMBERDAYAAN

Upaya pemberdayaan masyara-
kat perlu memperhatikan empat un-
sur pokok, yaitu:

 Aksesbilitas informasi, kemam-
puan akses yang diterima oleh ma-
syarakat.

Partisipasi atau keterlibatan, me-
nyangkut siapa yang dilibatkan dan 
bagaimana mereka terlibat dalam 
keseluruhan proses pembangunan.

Akuntabilitas, pertanggung-
jawaban publik atas segala kegiat-
an yang dilakukan dengan menga-
tasnamakan rakyat.

Kapasitas organisasi lokal, ke-
mampuan berkerja sama, meng-
organisir warga masyarakat, serta 
memobilisasi sumber daya untuk 
memecahkan masalah-masalah 
yang mereka hadapi.

 
F. METODE   
PEMBERDAYAAN

Kegiatan pemberdayaan ma-
syarakat merupakan kesatuan pros-
es yang berkelanjutan melalui keg-
iatan “kaji tindak yang partisipatif” 
atau dikenal sebagai Participatory 
Action Research/ PAR.Pengertian 
PAR bukanlah sebuah ‘proyek’ yang 
melibatkan partisipasi masyarakat, 
melainkan lebih bernuansa fi losofi s 

untuk memberikan kesempatan dan 
kepercayaan terhadap kemampuan 
dan kemauan masyarakat untuk 
melaksanakan pembangunan di 
wilayahnya sendiri dan bagi kepent-
ingan pe ningkatan masyarakatnya 
sendiri sesuai dengan kebutuhan 
potensi yang mereka miliki sendiri, 
melalui kegiatan aksi dan refl eksi 
yang berkelanjutan.

Di dalam pelaksanaanya, PAR 
dilaksanakan sebagai berikut;

 Kegiatan pengumpulan data 
dasar, dilaksanakan dengan meng-
gabungkan teknik penilaian desa 
secara cepat (Rapid Rural Apprai-
sal/ RRA) yang dilakukan oleh orang 
luar dan survai mandiri yang dilaku-
kan sendiri oleh masyarakat melalui 
Community Self Survei/ CSS.

Kegiatan perencanaan kegiatan 
yang dilakukan melalui kegiatan pe-
nilaian partisipatif atauParticipatory 
Rural Appraisal/ PRA.

Kegiatan aksi merupakan ‘pros-
es belajar’ yang terus menerus dan 
dilaksanakan dalam bentuk pelatih-
an (in door dan out door) yang kait 
mengait secara berkelanjutan, de-
ngan menggunakan metode pendi-
dikan orang dewasa yang partisipa-
tif (Participatory Training Method).

Refl eksi dilakukan juga oleh ma-
syarakat dalam bentuk pemantauan 
dan evaluasi kegiatan melalui Par-
ticipatory Assesment for Monitoring 
and Evaluation.

G. CONTOH   
PEMBERDAYAAN

Nurhidayati, Pejuang Lingkung-
an dari Kediri

Berbuat tanpa mengharap im-
balan. Begitulah prinsip Nurhayati 
(28), aktivis lingkungan asal Kediri, 
Jawa Timur. Sebuah prinsip hidup 
yang cukup berlawanan dalam arus 
globalisasi ini. Kebanyakan orang 
justru sebaliknya. Karena sudah 
berbuat, maka meski ada imbalan-
nya. Jika tanpa imbalan, maka no 
action.

“Saya hanya ingin memberikan 

manfaat sebanyak-banyaknya ke-
pada masyarakat,” kata wanita dari 
Desa Gempolan, Kecamatan Gu-
rah, Kediri ini. Tentu saja semua itu 
atas dasar mengharap ridho Alloh 
SWT.

Wanita mungil berjilbab yang 
biasa dipanggil Nur ini seakan tak 
pernah lelah bergerak. Bersama 
masyarakat, ia berkerja keras men-
jaga kelestarian sumber air. Terbukti 
kemudian, tetes keringatnya telah 
mengalir tujuh sumber mata air di 
desa Kediri.

Sebagai anak desa yang hidup 
dari hasil pertanian, Nur tahu be-
tul kesulitan petani. Iorigasi teknis 
baru menjangkau sebagian kecil 
wilayah. Selebihnya masih me-
ngandalkan pasokan dari bebe-
berapa mata air. Biasanya mata air 
itu sebidang tanah. Lahan di sekitar 
mata air itu ditumbuhi beberapa je-
nis tanaman dan pepohonan. ‘Mata 
air itu dilindungi masyarakat seki-
tar. Namun seiring memudarnya 
gotong royong, mata air ikut punah 
pula. Apalagi hal tersebut diper-
parah dengan banyaknya pohon 
yang roboh karena lapuk, bahkan 
habis ditebang. Jadinya, kalau 
musim kemarau susah,” ungkap 
Sarjana Pertanian dari Universitas 
Islam Kediri ini.

Nur terpanggil. Pecinta alam 
yang tergabung dalam Elang Jawa 
ini berkerja keras meyakinkan ke-
pala dusun dan masyarakat agar 
mau bersama-sama memelihara 
mata air. Argumentasinya rupanya 
cukup meyakinkan aparat dan to-
koh masyarakat. Buktinya, tak lama 
setelah itu segera terbentuk enam 
kelompok petani di enam desa yang 
berbeda. Desa yang terjauh di le-
reng gunung Wilis, sekitar 30 km 
dari tempat tinggalnya, tepatnya di 
dusun Bulakduwung, Desa Parang, 
Kecamatan Banyakan.

Nur tak pernah alpa membina 
kelompok-kelompok petani itu. 

Bersambung ke hal. 31
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Para produsen makanan 
olahan di Kab. Bangka-
lan, Madura, sejak be-
berapa tahun terakhir 

mampu memproses buah salak 
menjadi dodol. Pemrosesan buah 
salak itu mampu meningkatkan 
nilai tambah salak dibandingkan 
hanya menjualnya dalam bentuk 
buah segar. Selain itu, dapat me-
ngatasi penurunan harga jual sa-
lak saat berlangsung panen raya.
Kab. Bangkalan telah lama me-
miliki sentra tanaman salak yang 
dibudidayakan oleh masyarakat di 

beberapa desa. Bila musim panen 
salak tiba, maka hasil produksinya 
melimpah ruah bahkan sebagian 
terbuang percuma karena tidak ter-
jual.

Untuk menghindari hal terse-
but, kalangan wanita warga Kam-
pung Morkolak, Desa Kramat, 
Kec. Kota Bangkalan mengaka-
linya dengan memproses menjadi 
dodol. Ternyata produk tersebut 
diminati konsumen dari Kota Bang-
kalan sendiri maupun daerah lain.
Salah satu pembuat dodol yang 
menekuni usaha itu adalah Sani-

yah, 46 tahun, warga Morkolak. Dia 
memproses dodol sesudah melihat 
banyak buah salak terbuang per-
cuma, karena tidak laku dijual.

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

Untuk mewujudkan idenya, 
Saniyah berupaya mencari infor-

Dodol Salak Bangkalan Kian 
Digemari Konsumen
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masi tentang cara membuat dodol 
dari buah salak. Wanita paruh baya 
itu kemudian mengikuti pelatihan 
usaha kecil menengah (UKM) di 
Nganjuk, Jawa Timur, pada 2005.

Dengan bekal pengetahuan 
yang didapat dari pelatihan tersebut 
Saniyah mulai menekuni pembuatan 
dodol salak, dengan membeli salak 
dari warga kampungnya untuk bah-
an baku. Dia membeli dengan harga 
standar yang berlaku di pasaran. 
”Yang saya manfaatkan tentunya 
buah salak yang masih segar lang-
sung petik dari pohonnya di kebun, 
bukan salak yang telah busuk,” pa-
parnya. Warga pemilik tanaman 
salak merasa senang hasil panen-
nya dibeli Saniyah dengan harga 
standar. Sebaliknya, Saniyah pun 
senang bisa mendapatkan bahan 
baku sa lak berkualitas.

Tidak Sulit
Proses pembuatan dodol sa-

lak tidak terlalu sulit. Yang pent-
ing, harus mampu menyeleksi 
buah salak yang masih segar un-
tuk bahan baku, supaya produk 
dodol yang dihasilkannya men-
jadi enak dan tidak kecut/masam.
Setelah kulit salak dikupas, buah 
salak lantas dicuci hingga bersih 
dan direbus hingga lembek. Se-
lanjutnya, diaduk menggunakan 
peralatan semi modern dengan be-
berapa bahan baku lainnya seperti 
gula pasir, ketan dan santan.

”Kami memanfaatkan alat 
pengaduk dodol bantuan Di-
nas Pertanian Jawa Timur yang 
kami peroleh pada 2006,” papar 
Saniyah. Peralatan tersebut ber-
diameter 0,5 meter mampu me-
nampung 12 kg buah salak, 3 kg 
gula pasir, 2 kg ketan dan san-
tan hasil perasan 20 biji kelapa. 
Pengadukan seluruh bahan baku 
itu berlangsung selama 6 jam.
Adukan dodol salak yang telah 

dingin dipotong-potong sesuai 
ukuran kemasan plastik. Saniyah 
merasa bersyukur bisa memban-
tu warga di kampungnya meman-
faatkan salak yang tidak laku di-
jual menjadi dodol.

Bahkan Saniyah telah mampu 
melakukan diversifi kasi produk 
berupa kurma salak dan sari salak. 
Kini wanita yang cukup gigih itu 
menyiapkan rencana pembuatan 
jamu dan abon dari buah salak. 
Saniyah menyebutkan dari hasil 
penjualan berbagai makanan olah-
an dari buah salah telah memberi-
kan keuntungan bersih berkisar 
Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan.

Untuk memperlancar kegiatan 
usahanya, Saniyah tentu membu-
tuhkan pasokan bahan baku buah 
salak cukup besar. Apabila stok di 
kampungnya berkurang, maka dia 
menyerap dari desa-desa lainnya 
antara lain Desa Billoaporah, Kec. 
Socah, Kab. Bangkalan. (mar) 
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Sumber air bersih dan jernih semakin langka 
dan distribusinya tidak merata. Salah satu 
alternatif mendapatkan air bersih adalah 
dari sumur atau sungai yang tidak tersemar 

bahan-bahan kimia, yaitu dengan membuat penjernih-
an air secara sederhana yang memanfaatkan sum-
berdaya di sekitar kita.  Penjernihan terdiri dari tahap 
pertama berupa pengendapan/sedimentasi dan tahan 
kedua berupa penyaringan/fi ltrasi.

Lebih lengkapnya dapat diinformasikan sebagai 
berikut:
Bahan dan alat
1. Air sumur/sungai yang tidak tercemar bahan kimia
2. Biji kelor (Moringa oleifera) atau Moringa stenopetala, 

Hibiscus sabdarifa, asam (Tamarindus indica) dan 
Cajanus cajan, untuk mengendapkan lumpur dan 
partikel air sebagai ganti tawas.

3. Batu kerikil, sebagai bahan penyaring dan memban-
tu aerasi oksigen.

4. Pasir, untuk menahan endapan lumpur. Arang, se-
bagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau 
dan warna yang terdapat di air.

5. Ijuk, untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan 
sebelumnya dan meratakan air yang mengalir

6. Drum plastik/gentong/bak semen 200 lt
7. Gentong besar atau bak penampung dari semen
8. Pompa air Penyangga kayu (bila perlu)
9. Pipa bambu/Paralon atau selang plastik
10. Kran air
11. Kasa nyamuk dari plastik
12. solasi paralon dan lem paralon.

Cara Kerja
Mempersiapkan bak penampung air. Buatlah kran 

pada ketinggian 10 cm dari bagian dasar, untuk ma-
sing-masing drum/gentong. Kran disambung saluran 
paralon 30 cm yang diberi lubang dan dibungkus de-
ngan kasa nyamuk. Saluran paralon tersebut terdapat 
pada bagian dalam drum/gentong.

Cucilah bahan-bahan penyaring seperti batu kerikil, 
arang, pasir dan ijuk hingga benar-benar bersih, dike-
ringkan. Susunlah bahan penyaring mulai dari bagian 
dasar keatas berturut-turut ijuk (ketebalan 15 cm); pa-
sir (10 cm); batu kerikil (10 cm); ijuk (5 cm); arang (15 
cm); pasir (10 cm); kerikil (10 cm); ijuk ( 5 cm); pasir 
(10 cm); dan batu kerikil (10 cm).

Ingat, dalam penyusunannya harus rapat dan me-
rata, jangan sampai ada rongga antar lapisan. Buat 
penyangga kayu berundak. Ketinggian undak pertama 
50 cm dan udak kedua 170 cm ( disesuaikan dengan 
ketinggian drum). Susun kedua drum/gentong secara 
bertingkat. Drum/gentong pertama diletakkan di undak 
pertama (untuk penyaring).

Drum/gentong kedua diletakkan di undak kedua 
(untuk penampung air bersih). Cari dan kumpulkan 
biji kelor yang sudah tua, ditumbuk sampai menjadi 
bubuk. Untuk 200 liter air diperlukan 200 gram biji 
kelor. Masukkan air yang akan dijernihkan dalam bak 
penampung. Taburkanlah biji kelor halus dan diaduk 
rata, tunggu hingga mengendap.

Setelah mengendap baru air dialirkan. Alirkan air 
dari drum/gentong pertama ke gentong kedua. Air yang 
keluar pertama, mula-mula keruh dan setelah bebera-
pa saat akan jernih. Setelah jernih, baru ditampung ke 
drum/gentong kedua. Sebelum diminum air harus dire-
bus atau sterilkan dengan SODIS. Setelah beberapa 
lama (lebih kurang 3 bulan) air yang keluar tidak jernih 
lagi, berarti fi lter perlu diganti atau dicuci lagi (khatu-
listiwa).

Penyaringan Air Sederhana
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Dapat ditebak jika negara termiskin di du-
nia terbanyak terjadi di Benua Afrika. Ke-
miskinan masih menjadi persoalan besar 
terutama di kawasan  Afrika dan Asia 

Selatan. Berdasarkan publikasi majalah bisnis terke-
muka AS, Global Finance yang merilis data terbaru daftar 
negara terkaya dan termiskin di dunia untuk tahun 2011.

Majalah ini menampilkan 182 negara di seluruh dunia 
dari yang paling kaya hingga paling miskin. Jika negara 
paling kaya dipegang oleh Qatar, sedangkan posisi Nega-
ra termiskin dipegang oleh Republik Kongo. Kawasan 
paling miskin di dunia terbanyak terjadi di Benua Afrika, 
benua yang kerap mengalami bencana kelaparan, serta 
sering menghadapi konfl ik berkepanjangan, baik berupa 
pemberontakan dan perang saudara.

Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan 
negara adalah membandingkan standar hidup penduduk 
satu negara secara keseluruh dengan menggunakan 
produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasar-
kan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara 
internasional.

Ini mengukur standar hidup antar negara dengan 
menggunakan indikator biaya hidup relatif, infl asi, serta 
nilai tukar suatu negara yang dikonversi ke mata uang 
bersama (dolar internasional atau dolar AS).

Dan berikut ini merupakan daftar 5 negara termiskin 
di dunia:

1. Republik Kongo
Menempati posisi nomor satu paling miskin di du-

nia, produk domestik bruto (PDB) per kapita penduduk 
Kongo sebesar 342 dolar AS atau Rp 3 juta per tahun. 
Tingkat PDB Kongo sebesar 10,7 miliar dolar AS pada 
2008 dengan mengandalkan perekonomian pada sektor 
pertanian, seperti kopi produk kayu, serta sumber alam 
seperti permata, emas dan minyak.

Terletak di Benua Afrika, Kongo memiliki wilayah 342 
ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 
3,7 juta jiwa. Jumlah penduduk hidup dalam kemiskinan 
sebanyak 74 persen dengan usia harapan hidup 55 ta-
hun.

2. Zimbabwe
Zimbabwe merupakan negara paling miskin kedua 

di dunia. Tingkat PDB per kapita penduduk Zimbabwe 
sebesar 365 dolar AS atau Rp 3,28 juta per tahun. Per-
ekonomian negara di Benua Afrika ini mengandalkan 

pertanian seperti kapas, tembakau dan pertambangan 
seperti emas dan platinum, serta industri tekstil.

Perekonomian Zimbabwe juga sering kacau balau. 
Bayangkan, Zimbabwe merupakan satu negara dengan 
catatan rekor infl asi tertinggi di dunia, bahkan pernah 
mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbab-
we juga dikenal sebagai negara yang pernah mengelu-
arkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 
miliar dolar Zimbabwe.

3. Burundi
Burundi menempati urutan ketiga sebagai negara 

paling miskin di dunia yang berlokasi di Afrika. PDB per 
kapita warga Burundi sebesar 410 dolar AS atau Rp 3,69 
juta per tahun. PDB negara ini hanya 1,1 miliar dolar AS 
pada 2008 dengan cadangan devisa cuma 322 juta dolar 
AS.

Dengan total luas 27 ribu kilometer persegi, jumlah 
populasi Burundi mencapai 8,1 juta jiwa. Dari jumlah itu, 
sebanyak 93,4 persen penduduk hidup dalam kondisi 
miskin. Usia harapan hidup hanya 49 tahun.

4. Liberia
Liberia menempati posisi keempat sebagai negara 

termiskin di dunia dengan PDB per kapita sebesar 434 
dolar AS atau Rp 3,9 juta per tahun. Total PDB negara ini 
sebesar 870 juta dolar AS dan mengandalkan sebagian 
besar pendapatan pada sektor pertanian, seperti karet, 
kopi dan coklat. Meski luasnya 111 ribu kilometer persegi 
di Benua Afrika, jumlah penduduk Liberia cuma 4,13 juta 
jiwa. Sebagian besar atau 94,8 persen juga hidup dalam 
kemiskinan.

5. Eritria
Eritria merupakan negara paling miskin kelima di du-

nia. Tingkat PDB per kapita sebesar 676 dolar AS atau 
Rp 6 juta per tahun. Perekonomian Eritria mengandalkan 
pada sektor pertanian, seperti tembakau, kapas, sorgum 
dan ternak, serta sektor industri seperti tekstil, semen 
dan pangan. Total PDB Eritria sebesar 1,6 miliar dolar 
AS pada 2008. Luas wilayah Eritria sebesar 117 kilome-
ter persegi dengan jumlah penduduk hanya 4,9 juta jiwa. 
(dari berbagai sumber)

5 Negara Termiskin di Dunia 
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Anda mungkin menghabiskan waktu lebih 
banyak di kantor, karena itu mengatur ling-
kungan di kantor juga sama pentingnya 
de ngan mengatur tata letak perabotan di 

rumah. Berikut ini ada lima cara yang bisa Anda laku-
kan untuk menjadikan kantor Anda lingkungan yang 
nyaman dan kondusif untuk kesehatan, menurut Dr. 
Loretta Lanphier, praktisi kesehatan holistik dan wakil 
presiden Global Healing Center.

1.Pastikan kursi nyaman
Pastikan kursi tempat duduk Anda terasa nyaman 

dan punya tinggi rendah yang bisa disesuaikan. Saat 
Anda duduk dengan kaki rata di lantai, tangan Anda 
harus berada pada posisi 90 derajat ketika mengetik di 
komputer. Jika Anda harus merentangkan tangan saat 
mengetik, hal tersebut bisa memberikan tekanan pada 
area punggung dan bahu.

2.Tanaman hijau
Tanaman tidak sekadar membuat lingkungan tam-

pak indah, tapi juga membersihkan polusi di dalam 
ruangan karena tanaman memproduksi oksigen. Pilih 
aneka tanaman kecil, baik yang berwarna hijau atau 
warna-warna lainnya yang juga bisa membuat Anda 
makin semangat bekerja.

3.Aromaterapi
Gunakan minyak aromaterapi yang dapat men-

stimulasi otak, sebagai sebuah pelepasan stres dan 

membuat tubuh lebih rileks. Coba wewangian seperti 
lemon, bergamot, ylang ylang, atau mawar yang sa-
ngat sesuai untuk suasana kantor.

4.Musik
Jadikan musik sebagai latar belakang Anda saat 

bekerja. Musik dapat mempengaruhi suasana hati, ke-
mampuan komunikasi, dan fungsi kognitif. Musik juga 
dapat menstimulasi Anda dalam melakukan pekerjaan 
serta mengurangi stres di kantor. Sebaiknya pilih musik 
lembut atau musik bertempo cepat jika Anda memang 
butuh semangat lebih.

5.Istirahat
Kadang Anda juga memerlukan istirahat setidaknya 

dua kali dalam sehari. Tidak perlu waktu lama, cukup 
10-15 menit berjalan atau keluar dari kubikel dan meli-
hat keadaan di luar gedung kantor. Ini juga merupakan 
salah satu cara untuk menghilangkan stres sekaligus 
mengisi ulang energi tubuh Anda.

5Cara 
Jadikan 
Kantor 
Sehat
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Atasi Atasi 
Perut Perut 
KembungKembung

1. Hidrasi. 
Kembung adalah tan-

da bahwa makanan tidak 
dicerna dengan benar oleh 
tubuh. Kurangnya asupan 
air akan menyebabkan pe-
rut kembung berlebihan. Mi-
num beberapa gelas air pu-
tih akan membantu dalam 
menjaga keseimbangan 
natrium dalam tubuh.  Na-
mun, pastikan Anda tidak 
mengonsumsi minuman 
bersoda sebagai pengganti 
asupan air. Sebagai ganti-

Setiap orang mung-
kin pernah mengala-

mi masalah dengan 
perut kembung. 

Kembung adalah 
pembengkakan 

abnormal atau pe-
ningkatan diameter 
di daerah perut se-

hingga perut terasa 
sangat penuh, yang 

dapat menyebab-
kan sakit perut. Ada 

ba nyak penyebab 
perut kembung, 

termasuk diet, sin-
drom iritasi usus, 

intoleransi laktosa, 
refl uks, dan sembe-

lit. Bila perut kem-
bung terus menjadi 
masalah rutin buat 

Anda, ikuti beberapa 
tips dibawah ini 

untuk  mengalahkan 
perasaan kembung 

tersebut.
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nya, Anda bisa mencoba menam-
bahkan sedikit jeruk limau dan lada 
hitam ke air minum.

2. Kurangi asupan     
    garam. 

Banyak cara yang bisa Anda 
lakukan untuk mengurangi asupan 
garam. Pertama, utamakan un-
tuk mengonsumsi makanan segar 
ketimbang yang diproses. Banyak 
produk makanan dan buah segar 
yang rendah kandungan garam. 
Misalnya, daging segar jauh lebih 
rendah kandungan garam bila 
dibandingkan dengan versi olah-
an seperti ham, sosis dan hot dog. 
Kedua, periksa label makanan dan 
pilih produk yang memiliki kan-
dungan garam rendah. Ketiga, 
hati-hati ketika Anda memilih peng-
ganti garam. Beberapa makanan 
yang tinggi kandungan potasium 
mungkin dapat membantu me-
ngurangi beberapa masalah terkait 
konsumsi garam, tapi hal ini justru 

dapat menyebabkan masalah pada 
ginjal atau jantung.

3. Hindari minuman 
manis beralkohol se-
banyak yang Anda bisa. 

Waspadai pula konsumsi gula 
pengganti, seperti - sorbitol, xylitol, 
maltitol, isomalt, laktitol, manitol, 
eritritol dan hydrogenated starch 
hydrolysates (HSH) - yang cende-
rung menambah rasa kembung.

4. Bijak dalam   
mengonsumsi susu. 

Produk-produk susu penuh 
dengan kandungan gula alami, 
yang disebut laktosa - dapat meng-
ganggu proses pencernaan yang 
menyebabkan kembung. Bila Anda 
termasuk laktosa intoleran, pasti-
kan untuk menghindari keju dan 
yogurt, karena dapat menyebab-
kan kram.

5. Batasi makan. 
Makan dalam porsi kecil tidak 

hanya berguna dalam membantu 
usaha penurunan berat badan 
tetapi juga bisa menjadi cara ter-
baik untuk melawan perut kem-
bung. Makanlah 4-6 makanan kecil 
sehari dan pastikan untuk makan 
secara perlahan.

6. Bergerak. 
Bangkit dari tempat duduk 

Anda, jika perut terasa kembung. 
Jangan pernah melewatkan waktu 
latihan (olahraga), jika perut Anda 
terasa penuh dan tidak nyaman. 
Latihan adalah solusi yang sudah 
terbukti ampuh mengatasi setiap 
jenis gangguan pencernaan kare-
na membantu mengatur sistem 
tubuh. Namun, jika Anda terus 
merasa kembung, maka mungkin 
saja Anda mengalami masalah 
kembung kronis dan dapat menjadi 
sesuatu yang serius seperti penya-
kit celiac. (kompas.com)

 De ngan bersepeda motor, ia sering 
naik turun gunung ke desa-desa. 
Tak peduli hujan dan sinar ma-
tahari, bila diperlukan masyarakat, 
ia akan segera datang. Semuanya 
ia lakukan dengan sepenuh hati, 
padahal tanpa bayaran. “Rasanya 
senang saja,” ujarnya.

Nur mengajak warga sekitar un-
tuk menghijaukan kembali tanah 
di sekitar sumber air. Kebanyakan 
dianjurkan agar menanam pohon 
kepuh, trembesi, kluwih, beringin 
dan mahoni. Tanaman itulah yang 
menyimpan air hujan, sehingga 
sumber air tetap lestari.

Sejak enam tahun lalu, nur 
telah berhasil menanam sekitar 15 
ribu pohon. Kini hasil kerja keras 
Nur telah banyak dinikmati banyak 
orang. Saat mengunjungi salah 
satu sumber air di Dusun Pojok, 
Desa Sukorejo, Kecamatan Gu-
rah, akan tampak terlihat rimbun 

pohon nangka, kluwih, sukun, dan 
trembesi. Sebagian pohon mulai 
berbuah. Sumber yang semula ke-
cil, kini membesar. “Ini berkat jasa 
Mbak Nur. Dulu sumber air ini ham-
pir mati. Berkat sumber air ini, lahan 
yang semula tidak produktif menjadi 
produktif. Penghasilan warga-pun 
meningkat,” kata Kamdi, petani di 
Dusun Pojok.

Tidak seperti LSM pada umum-
nya, yang mendapatkan kuncuran 
dana dari funding. Nur benar-benar 
mandiri. Segala biaya keluar dari 
koceknya. Hanya kadang ia minta 
bantuan bibit dari instansi Peme-
rintah dan masyarakat. Misalnya, 
ia sedang melakukan pembibitan 
3000 buah srikaya. Bibitnya me-
mang berasal dari masyarakat, 
sedangkan biaya penanamannya 
ia tanggung sendiri. Kelak bibit ini 
akan dikembalikan kepada ma-
syarakat secara gratis. Tentunya, 

semua pengorbanan yang dilaku-
kan oleh Nur dibalas oleh Sang 
Maha Kuasa dengan penghargaan 
Kalpataru, ditambah sejumlah 
uang lima juta.

H. PENUTUP
Sebagai seorang muslim, me-

mang seharusnya kita menanam-
kan prinsip Khairunnaas anfa’uhum 
linnaas..(Sebaik-baik manusia 
adalah manusia yang bermanfaat 
bagi manusia lain). Apapun ilmu 
pengetahuan dan keterampilan 
yang kita miliki akan lebih jauh ber-
manfaat jika kita salurkan ke sesa-
ma. Hal ini kita bisa kita terapkan 
lewat pemberdayaan masyarakat di 
lingkungan sekitar. Bentuk pember-
dayaan disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat setempat dan analisis 
solusi permasalahan secara te-
pat.**

Pemberdayaan Masyarakat             sambungan dari hal 24
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pendirian Bumdes adalah Perda 
No. 14 Tahun 2006, Perbup No. 8 
Tahun 2011, Perdes No. 01 Tahun 
2011, akta notaris No. 70 Tahun 
2011 dan SK Kades No.01 Tahun 
2011.

Pendirian Bumdes Maju Mak-
mur diawali dengan berdirinya 
UPK Maju Makmur program Gerdu 
Taskin tahun 2003. “Sebenarnya 
di Desa Minggirsari ada beberapa 
lembaga ekonomi desa yang be-
rasal dari berbagai program, an-
tara lain IDT, PAM DKB, Lumbung 
Desa, UPK Gerdu Taskin, P2KP, 
dll. Dari sekian lembaga ekonomi 
tersebut di Desa Minggirsari ha-
nya UPK Maju Makmur yang bisa 

eksis dan mempunyai dua unit 
usaha, yaitu USP dan USR (USR 
saprodi dan USR jasa pembesa r-
an sapi),” kata Hariyanto, Direktur 
Bumdes Maju Makmur. 

“Setelah diadakan identifi kasi 
oleh Pemdes bersama lembaga 
desa dan LKM (tim pokja), UPK 
Maju Makmur ditetapkan sebagai 
Bumdes Maju Makmur pada tang-
gal 24 Juni 2008 melalui Perdes 
No 2 Tahun 2008,” kata Haryanto. 

Saat ini Bumdes Maju Mak-
mur mempunyai kegiatan usaha 
berupa unit usaha simpan pinjam 
induk, simpan pinjam pokmas (8 
pokmas), saprodi, pembesaran 
sapi, Askesos, paving, keset, te-

tas telur, jasa cacah rumput dan 
penggilingan kedelai, konveksi, 
batako, jasa penggilingan dan 
budidaya jangkrik. Masing-ma-
sing unit membuat pembukuan 
tersendiri dengan ketentuan se-
tiap bulan memberi laporan pada 
Bumdes dan hasil bersih dari 
unit-unit ini setiap akhir bulan 
juga dise torkan ke Bumdes.

“Awalnya simpan pinjam dan 
saprotan. Setelah kita dapat 
pengembangan atau program-
program lain masuk kita bisa 
mengembangkan lagi dan mem-
fasilitasi kebutuhan masyarakat 
yang mau menjadi bagian dari 
bumdes, akhirnya kita kembang-
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atau dibuat keripik. Untuk menin-
gkatkan nilai tambah dari produk 
umbi-umbian ini agar bisa sejajar 
dengan pangan lain, perlu adanya 
sentuhan teknologi, sehingga men-
arik untuk disajikan, serta enak, dan 
ekonomis. Sebagai pangan alter-
natif sumber karbohidrat pengganti 
beras, bahan pangan di atas dapat 
disajikan dalam menu sehari-hari, 
asalkan diperkaya dengan pangan 
sumber protein yang tinggi. 

Kandungan gizi umbi-umbian ini 
tidak kalah dengan singkong dan 
ubi jalar, sebagaimana tercantum 
pada tabel berikut :Hasil penelitian 
oleh peneliti PSPG UGM menun-
jukkan umbi-umbian mempu-
nyai potensi meningkat-
kan kesehatan, 
antara lain, 
s e b -

agai immunomodulator (mening-
katkan daya tahan tubuh terha-
dap infeksi dan menurunkan risiko 
penyakit alergi serta hipersensi-
tivitas), juga menurunkan risiko 
terjadinya penyakit degeneratif 
(kanker, diabetes mellitus, dan pe-
nyakit kardiovaskular).

Beberapa jenis diversifi kasi 
produk olahan umbi-umbian antara 
lain : bakpao dari waluh atau ubi ja-
lar, pia dari ubi jalar, mie ubi jalar, 
emping dari mbote/kimpul/talas, 
dan lain-lain. Berikut ini salah satu 

cara membuat produk olahan 
yang berpo-

tensi dikembangkan untuk menin-
gkatakan kesejahteraan keluarga 
karena memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi, yaitu keripik mbote/kimpul 
rasa balado.

Proses pembuatan keripik kim-
pul melalui tahapan :
1. Bumbu : bawang putih, kemiri, 

dan garam dihaluskan lalu di-
beri sedikit air

2. Kimpul dicuci, dikupas, kemu-
dian di cuci kembali sampai ber-
sih dan kesat

3. Kimpul diiris tipis-tipis dengan 
ketebalan 1-2 mm sambil dit-
ampung dalam ember yang 
berisi air dilakukan sampai 
habis lalu dicuci kembali sam-
pai bersih kemudian dimasukan 
ke dalam ember perendaman 
kapur sirih yang telah diberi air 
kunyit, didiamkan selama 30 
menit. 

4. Setelah waktu perendaman se-
lesai, kemudian dicuci kembali 
sampai bersih dan tiriskan

5. Umbi kimpul yang telah ditiriskan 
kemudian dicelupkan dalam 
bumbu yang telah disaring

6. Umbi kimpul kemudian digoreng 
sampai berwarna kuning ke-
coklatan

7. Keripik kimpul kemudian dike-
mas dalam plastik yang tertutup 
rapat dan disimpan pada tempat 
yang kering, hasil jadi keripik 
kimpul 350 gram per resep.

8. Penambahan bahan yang dapat 
membantu dalam proses 

pembuatan keripik 
bumbu balado yaitu 
cabe merah dan gula 

pasir.

ubi jalar, sebagaimana tercantum 
pada tabel berikut :Hasil penelitian 
oleh peneliti PSPG UGM menun-
jukkan umbi-umbian mempu-
nyai potensi meningkat-
kan kesehatan, 
antara lain, 
s e b -

caraa membuat produk olahan 
yanng berpo-

7. Keripik kimpul kemudian ddik
mas dalam plastik yang terttut
rapat dan disimpann pada temmp
yang kering, hasiil jadi keerip
kimpul 350 gram pper resep.

8. Penambahan bahaan yang dap
membantu ddalam proos

pembuataan keerip
bumbu bbalado yya
cabe merah dan gu

pasir.
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Bahan:
Bahan A (lelehkan dan di-
nginkan):

175 gr Margarin unsalted
50 gr Butter unsalted
120 gr DCC

Bahan B (kocok sampai 
kental):

4 butir telur
325 gr gula pasir
 

Bahan C (ayak jadi satu, 
kecuali essence dan aneka 
kacang-kacangan):

200 gr tepung singkong
55 gr coklat bubuk
20 gr susu bubuk
vanilla essence secukup-

nya
100 gr aneka kacang-

kacangan (yg dipanggang 
sebentar)

 

Cara membuat 
brownies singkong:
1. Lelehkan bahan A dengan 

cara di tim
2. Setelah bahan B dikocok 

sampai kental, masukkan 
Bahan C.

3. Aduk semua sampai ter-
campour rata. Kemudian 
masukkan bahan A . Aduk 
sampai rata

4. Tuang ke dalam loyang 
ukuran 24x24 cm yang 
telah dialasi kertas roti 
dan dioles margarin tipis-
tipis dan ditaburi sedikit 
terigu.

5. Panggang dalam suhu 
170-180 decel selama 35 
menit. Lakukan tes tusuk 
untuk mengecek kema-
tangan brownies.

6. Segera keluarkan brow-
nies dari oven setelah 
matang.

Resep
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Cara Cara 
MembuatMembuat
Brownies Brownies 
SingkongSingkong

Siapa yang tidak mengenal 
brownies? Baik brownies 
kukus maupun brownies 
panggang sama-sama enak 
dan mempunyai tekstur 
yang lembut serta mening-
galkan jejak manis dimulut 
saat disantap. Saat ini kita 
bisa menemukan brownies 
yang divariasikan dengan 
beraneka macam bahan 
sehingga menghasilkan 
brownies-brownies unik 
yang selalu menjadi incaran 
banyak orang.

Brownies sebenarnya adalah 
cake bantat yang me-
mang sengaja dibuat un-
tuk tidak mengembang 

teksturnya namun tetap enak un-
tuk disantap. Brownies bisa disan-
tap saat sore hari dengan ditemani 
secangkir kopi pahit maupun teh.
Berikut ini akan dijelaskan cara mem-
buat brownies singkong yang saat ini 
banyak digemari orang karena dinilai 
lebih sehat dari brownies yang dibuat 
dengan menggunakan tepung terigu.
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Faiqatul Himmah

Bantu Kemiskinan 
dengan Tali Agel

TTali agel bagi telinga banyak orang mungkin masih 
asing. Tetapi bagi masyarakat Madura, khususnya 
di Bangkalan, tali agel sudah menjadi bagian dari 
kesehariannya, terutama yang hidup di daerah pe-

sisir. Pasalnya, tali agel biasa dipakai untuk penambat pera-
hu nelayan di dermaga.

Tetapi di tangan Faiqatul Himmah tali agel bisa menjadi 
barang kerajinan atau handycraft yang menarik, mulai dari 
tas hingga topi. Menariknya lagi, hasil kerajinan itu tidak 
hanya dijual di dalam negeri, namun juga Amerika, Jepang, 
Swiss dan Thailand. Dan yang lebih menarik lagi, para pera-
jin tali tersebut adalah ibu-ibu korban kerusuhan di Kaliman-
tan Barat.

Ceritanya, tahun 2004 sejumlah relawan Philipina, Ameri-
ka dan Kanada datang membantu 350 KK warga Madura 
yang mengungsi ke tanah kelahirannya akibat kerusuhan 
massal di Kalimantan Barat. Mereka di antara nya ditampung 
di Desa Kelbung, Kecamatan Sepuluh, Kab. Bangkalan. 
Bantuan yang diberikan relawan itu disebut Sumbangsih Nu-
ansa Madura. Relawan bahu-membahu membantu korban 
kerusuhan ini agar bisa hidup mandiri pasca jadi pengungsi. 

Pemerintah memang memberi rumah untuk pengung-
si, namun tidak dengan penghasilan sehari-hari. “Supaya 
mere ka ada penghasilan tetap kami berpikir untuk membuat 
kerajinan yang bahan bakunya sudah ada di sekitar loka-
si pengungsian. Akhirnya kita mendatangkan pelatih dari 
Surabaya untuk membuat kerajinan rajut dan anyaman dari 
daun agel. Kita latih 10 orang ibu-ibu di Kecamatan Sepu-
lu Bangkalan. Sepuluh orang itu yang kita jadikan sebagai 
ketua kelompok sekaligus koordinatornya. Formatnya satu 
orang ibu membawahi 10-15 orang,” kisah wanita yang se-
jak mahasiswa aktif di LSM ini.

Barang kerajinan itu bisa sampai ke luar negeri, kata 
wanita kelahiran 1974 ini, setelah perajin berhasil meng-
hasilkan produk secara profesional. ”Tahu-tahu saya dapat 
buyer dari Amerika, namanya Karen. Ia datang langsung 
melihat proses pembuatannya. Ternyata cocok, hanya kuali-
tasnya yang perlu segera diperbaiki. Karen lantas memesan 
dalam jumlah cukup besar. Itulah awalnya, dari Amerika lan-
tas merambah Jepang, Swiss, China, Ukraina, Thailand, dan 
Turki,” kata alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 
ini.(wid)

Kembang DesaKembang Desa
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