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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

SETIAP orang menginginkan tubuh yang sempurna. Tidak 
seorang pun ingin lahir dalam kondisi cacat atau menga-
lami kecacatan ketika dewasa. Tetapi manusia tidak bisa 
menolak kehendak Sang Pencipta. Alhasil, di muka bumi 
ini, selain manusia sempurna secara fi sik, juga terdapat 

jutaan manusia yang kurang sempurna secara fi sik atau penyandang 
cacat (penca).

Karena sama-sama hidup di muka bumi, dan sama-sama ciptaan 
Tuhan, tentunya penca juga mempunyai hak hidup yang sama dengan 
manusia sempurna lainnya. Penca tidak boleh didiskriminasikan atau 
disisihkan dalam segala hal, termasuk lapangan pekerjaan. 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua 
warga negara Indonesia, termasuk penca, berhak mendapatkan dam-
pak dan hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan. Bahkan 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1998 tentang 
upaya kesejahteraan penyandang cacat, telah menjamin secara legal 
formal segala persamaan hak dan kedudukan para penyandang cacat 
dengan warga negara Indonesia yang lain. 

Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, meluncurkan Pro-
gram Pemberdayaan Penyandang Cacat. Melalui pokmas khusus 
penyandang cacat diharapkan penca akan lebih berkiprah dalam 
pembangunan nasional.

Hingga saat ini Bapemas Provinsi Jawa Timur baru mengujicobak-
an program tersebut di dua pokmas, yaitu Pokmas Penyandang Cacat 
Anggun Jaya I dan II di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten 
Sidoarjo. Masing-masing pokmas rencananya akan memperoleh ban-
tuan dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 16,5 juta. Di Pokmas 
Anggun Jaya II, dana itu akan dimanfaatkan penyandang cacat seba-
gai modal usaha pembuatan telur asin.

Program ini tentu saja disambut gembira para penca. Seperti 
halnya yang diakui Suprapto, salah seorang penca di Desa Kupang, 
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terlihat sumringah. Karena 
terhitung Juli 2010 mendatang bapak satu anak ini mendapat peluang 
untuk menambah penghasilan keluarganya. Dia bersama sembilan re-
kannya mengaku akan menggunakan dana hibah itu sebaik-baiknya.

Kita berharap melalui program ini kesejahteraan penca lebih me-
ningkat, dan bisa lebih berkiprah dalam pembangunan bangsa. (*)

GDGDSurat Redaksi
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Satu Produk 
Multi Usaha 

  
Sudah lama saya ingin meny-

ampaikan uneg-uneg ini. Di desa 
kami sebenarnya sangat banyak 
potensi alam dan SDM yang 
mumpuni. Hanya saja kurang 
mendapatkan perhatian. Begini, 
di desa kami masih banyak 
pohon yang bisa dijadikan usaha 
mebelair. Di samping itu juga 
masih banyak lahan pertanian 
yang butuh penanganan. Selain 
itu, banyak SDM di daerah kami 
yang mempunyai ilmu pertu-
kangan dan membuat alat, dari 
pengalaman mereka merantau. 
Alangkah baiknya kalau Bape-
mas mampu memberdayakan mereka. Misalnya, 
dengan membuat satu produk, namun peralatan-
nya disuplay dari kerajinan desa sendiri. Semisal 
membuat meja, tapi bahan dan alat-alatnya dibuat 
secara home industri. Kalau bisa direalisasikan 
akan sangat bagus sekali. 

  
Andik, Nganjuk. 

  

Bapemas Jangan  
Hanya Formalitas 

  
Terima kasih bisa ikut nimbrung di rubrik ini. Mel-

alui Gema Desa kami menerima informasi tentang 
pendayagunaan masyarakat dan mengentaskan 
kemiskinan.  Nah saran saya, alangkah baiknya bila 
dalam majalah ini, ada petunjuk tentang prosedur 
yang tepat untuk pengajuan program, khususnya 
bagi masyarakat yang kurang terdata. Sehingga 
bisa pemberdayaannya nanti bisa merata. 

  
Sobirin, Malang . 

  

Pande Besi Tidak 
Harus Buat Sajam 

  
Di tempat kami, sangat banyak pande besi. 

Pekerjaan ini mereka lakukan secara turun temu-
run. Namun sayangnya, mereka hanya membuat 
sajam seperti celurit dan sabit serta senjata lainnya. 
Nah usulan saya, alangkah baiknya jika Bapemas 
memberikan pelatihan serta memberikan modal 
lunak untuk mereka membuat alat yang bisa lebih 
mudah dipasarkan. Misalnya keahliannya mengolah 
besi diubah dari membuat sajam menjadi alat dapur 
yang aman dan nyaman sehingga layak bersaing 
dengan alat-alat buatan pabrik lainnya. 

  
Mashuda, Sampang  

  
  

Kampung Seniman 
  
Di tempat kami bisa dikatakan sebagai kam-

pung seniman. Pasalnya, jika musim tanam berlalu, 
atau musim kemarau, sebagaian besar masyara-
kat kami banyak yang keluar kota menjadi penari 
keliling door to door. Dulu memang di desa kami 
ada kelompok ludruk, tapi yang masih eksis sampai 
saat ini hanya jaranan. Itupun mereka juga kerap 
keliling dari satu desa-ke desa lainnya. Alangkah 
baiknya jika Bapemas mencoba berdayakan desa 
kami. Di antaranya dengan membuat desa kami 
sebagai sarana wisata desa berbasis kesenian, se-
hingga dapat menunjang pendapatan masyarakat. 
Terlebih kalau melihat alam desa kami juga masih 
bagus, walaupun di zaman sekarang sudah sangat 
jarang ditemui yang alami. 

  
Agus, Jombang

Surat PembacaGDGD
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UNDANG-UNDANG 
Dasar 1945 telah 
mengamanatkan bah-
wa semua warga ne-

gara Indonesia, termasuk peny-
andang cacat (penca), berhak 

mendapatkan dampak dan hasil 
pembangunan yang merata dan 
berkeadilan. Bahkan pemerin-
tah Republik Indonesia, melalui 
Undang-Undang No. 4 Tahun 
1997 tentang penyandang cacat 

dan Peraturan Pemerintah Re-
publik Indonesia No. 43 Tahun 
1998 tentang upaya kesejahte-
raan penyandang cacat, telah 
menjamin secara legal formal 
segala persamaan hak dan 
kedudukan para penyandang 
cacat dengan warga negara 
Indonesia yang lain. 

Kesamaan hak dan kedudu-
kan itu di antaranya kesamaan 
dalam memperoleh pendidikan; 
pekerjaan dan penghidupan yang 
layak; berperan dan menikmati 
hasil-hasil pembangunan; aksesi-
bilitas dalam mencapai kemandi-
rian; rehabilitasi, bantuan sosial, 
dan pemeliharaan taraf kesejah-
teraan sosial; serta menumbuh-
kembangkan bakat, kemampuan, 
dan kehidupan sosialnya. 

Berdasarkan jaminan aturan 
legal formal tersebut maka tugas 
pemerintah dan elemen-elemen 
masyarakat yang terkait ialah 
mengimplementasikan aturan 
tersebut sehingga betul-betul 
terlaksana dengan baik. Salah 
satunya adalah dengan mela-
kukan pemberdayaan pokmas 
(kelompok masyarakat) khusus 
bagi penyandang cacat (penca). 
Dengan demikian  penyandang 
cacat (penca) mendapatkan ke-
sempatan pekerjaan yang layak 
dan sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya.

Pokmas untuk penyandang 
cacat adalah kelompok warga 
atau keluarga binaan sosial. Ke-
lompok ini dibentuk oleh warga 
atau keluarga binaan sosial yang 
telah dibina melalui proses kegia-
tan prokesos untuk melaksana-
kan kegiatan kesejahteraan so-
sial dan usaha ekonomi sebagai 

Pokmas Khusus Bagi Penyandang Cacat

Sumbangsih Penca 
pada Pembangunan Nasional

GDGDLaporan Utama
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, 

sedang melaksanakan Program Pemberdayaan Peny-
andang Cacat. Melalui pokmas khusus penyandang 

cacat, diharapkan penca akan lebih berkiprah dalam 
pembangunan nasional.



Laporan UtamaGDGD
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(1) Social initiative (inisiatif sosial) bahwa pro-
gram pemberdayaan penyandang cacat 
melalui Pokmas Penca  harus merujuk 
kepada kebutuhan dan potensi penyandang 
cacat setempat. Dengan demikian, penyan-
dang cacat secara aktif akan turut terlibat dan 
mempunyai rasa memiliki terhadap program 
pemberdayaan ini.

(2) Synergy (hubungan timbal balik) bahwa 
program pemberdayaan penyandang cacat  
melalui Pokmas Penca harus ada hubungan 
kerjasama yang saling menguntungkan 
antara penyandang cacat yang tergabung 
dalam Pokmas Penca dengan pihak-pihak 

dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam hal 
pemberdayaan dan pemasaran produk atau 
jasa hasil usaha Pokmas Penca. Adanya 
peran serta dunia usaha/dunia industri dalam 
pemberdayaan dan pemasaran hasil Pokmas 
Penca inilah yang menjadi keunggulan dari 
program Pokmas Penca. 

(3) Sustainability (keberlanjutan) bahwa program 
pemberdayaan penyandang cacat melalui 
Pokmas Penca harus mempunyai daya tahan 
atau keberlanjutan sehingga terus dapat 
ditumbuhkembangkan oleh penyandang cacat 
yang tergabung dalam  Pokmas Penca.

3 S (social initiative, synergy, sustainability)

sarana untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan para anggotanya, 
yaitu para penyandang cacat. 

Harapannya, dengan pokmas 
penca ini kesejahteraan hidup 
penyandang cacat meningkat, 
dan pada akhirnya mampu 
memberikan kontribusi untuk 
pembangunan sumber daya ma-
nusia yang unggul di Indonesia. 
Penca`bukan lagi sebagai beban 
yang harus ditanggung oleh ne-
gara, melainkan menjadi sumber 
daya yang mampu mendukung 
pembangunan nasional.  

Program Pemberdayaan 
Penyandang Cacat (Penca) ini 
bertujuan untuk mewujudkan 
kemandirian masyarakat peny-
andang cacat dalam penang-
gulangan kemiskinan dan 
pengangguran melalui Kelompok 
Masyarakat Penyandang Ca-
cat (Pokmas Penca)  dengan 
pendekatan 3 S (social initiative, 
synergy, sustainability). Seleng-
kapnya baca box.

Sedangkan tujuan khusus 
untuk meningkatkan peran serta 
secara aktif penyandang cacat 
dalam pembangunan bangsa 
yang berdasarkan kepada 
peran serta aktif masyarakat, 
sinergisitas elemen masyara-
kat dan keberlanjutan program 

pembangunan. Selain untuk 
mengembangkan kemampuan 
usaha dan peluang berusaha 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan bagi penyandang 
cacat berpotensi.

Tujuan khusus lainnya adalah 
menciptakan peluang kerjasama/
kemitraan antara penca dengan 
dunia usaha/dunia industri 
(DU/DI) melalui program Pokmas 
Penca, dan mengoptimalkan 
keterlibatan pemerintah melalui 
kecamatan dan desa/kalurahan 
dalam pembangunan ekonomi 
dan lokalitas.

Keanggotaan  Pokmas 
Penca, pertama, penyandang 
cacat ringan  yang berada di 
suatu wilayah desa tertentu, atau 
penyandang cacat dalam suatu 

wilayah kecamatan tertentu. 
Kedua, Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
sebagai sasaran program yang 
telah disiapkan. Jumlah anggota 
untuk setiap Pokmas Penca ber-
kisar antara 5 sampai 10 orang/
KK sesuai dengan jenis PMKS. 
Ketiga, khusus untuk Pembinaan 
dan Rehabilitasi Sosial Daerah 
Kumuh pembentukan Pokmas 
Penca berdasarkan unit pemu-
kiman sosial, artinya suatu unit 
pemukiman sosial adalah satu 
Pokmas Penca.

Saat ini di Jawa Timur model 
Program Pemberdayaan Peny-
andang Cacat dilaksanakan di 
Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan 
Jabon. (baca: Rancang Bebek 
Potong dan Telur Asin). 



Suprapto, salah seorang penyandang 
cacat dari Desa Kupang, Kecamatan 
Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terlihat 
sumringah. Karena sejak Juli 2010 bapak 

satu anak ini mendapat peluang untuk menambah 
penghasilan keluarganya. 

Dia bersama sembilan re-
kannya yang tergabung dalam 
kelompok masyarakat pe-
nyandang cacat Anggun Jaya 
II akan memperoleh bantuan 
dana hibah dari APBD Provinsi 
Jatim dalam program pem-
berdayaan penyandang cacat 
2010 yang jumlahnya sekitar 
Rp 16,5 juta. Jumlah bantuan 
hibah tersebut Rp 2 juta di an-
taranya berasal dari swadaya 
masyarakat setempat. 

Suprapto yang juga Ketua 
Pokmas mengatakan, kelompo-
knya sepakat untuk mengolah 
dana hibah tersebut dalam 
bentuk usaha pembuatan telur 
asin. Karena usaha tersebut su-
dah lama digelutinya, Suprapto 
mengaku tidak kesulitan men-
gembangkan. “Tinggal bagai-
mana mengajari teman-teman 
kelompok saja,” katanya.

Suprapto mengaku bersyukur karena pe-
merintah masih memberikan perhatian kepada 
penyandang cacat sepertinya. Pasalnya, teman-
teman senasibnya selama ini tidak menentu 
penghasilannya meskipun sebagian sudah memiliki 
aktivitas seperti menjadi tukang pijat, tukang po-
tong, dan menjahit. Sementara sebagian lagi masih 
membebani keluarganya. “Gimana lagi, wong 
mencari kerja seperti kami ini sangat sulit, tidak ada 
yang mau menerima,” katanya. 

Selama ini, Suprapto membiayai keluarganya 
dengan membuat telur asin. Telur asin buatan 
Suprapto biasanya dijual ke warung-warung sekitar 
desa dengan harga Rp 1.400/butirnya. 

Selain Suprapto, dana hibah program ini juga di-
kucurkan kepada Pokmas Anggun Jaya II pimpinan 

Tutik Tri Pratiningsih. Meski nilai dana hibah yang 
akan diturunkan sama, namun Tutik lebih memi-
lih mengembangkan usaha ternak bebek potong 
yang lokasi kandangnya tepat berada di belakang 
rumahnya. 

Alasan memilih usaha ternak bebek potong, 
karena jenis usaha ternak ini 
konsumennya sangat banyak, 
yakni penjual nasi bebek yang 
tengah menjamur di mana-
mana. “Selain itu, tenggat 
waktunya relatif cepat, yakni 
menginjak usai 40 hari, bebek 
sudah siap dijual,“ ujarnya.

Tutik dan kelompoknya ber-
harap usaha ini dapat dijadi-
kan sumber pendapatan yang 
dapat terus berkembang, agar 
dia dan sesama penyandang 
cacat di kelompoknya dapat 
merasakan kesejahteraan eko-
nomi seperti warga masyarakat 
normal lainnya. 

Menurut Kepala Badan Ke-
luarga Berencana, Pemberda-
yaan Masyarakat dan Perem-
puan Kabupaten Sidoarjo, Dra 
Arsiyah MSi, pemberdayaan 
penyandang cacat melalui 
pokmas tahun ini merupakan 

tahun kedua di kabupaten yang memiliki warga 
penyandang cacat sekitar 2.000 orang ini. 

Sebelumnya model pemberdayaan yang sama 
juga di lakukan di desa lain di kabupaten Sidoarjo. 
“Untuk tahun depan, kami mengupayakan agar ada 
tambahan dana sharing dari APBD Kabupaten Si-
doarjo, agar lebih banyak lagi pokmas penyandang 
cacat yang dapat kami berdayakan,“ katanya. 

Pemberdayaan masyarakat penyandang cacat 
merupakan upaya pemerintah dalam membangun 
dan mengembangkan kemampuan usaha masyara-
kat penyandang cacat berpotensi agar dapat man-
diri dan bersinergi dengan program pembangunan, 
serta memberikan hak penyandang cacat untuk 
hidup sejahtera seperti halnya masyarakat normal 
lainnya. (faizal)

GDGDLaporan Utama
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Pokmas Penca Anggun Jaya I dan II 

Rancang Usaha Ternak 
Bebek Potong dan Telur Asin

Suprapto



GDGD
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Orientasi PPKM Provinsi Jawa Timur

ORIENTASI ini diikuti 779 orang dari 
desa/kelurahan PPKM tahun 2010 
yang terdiri atas tim fasilitasi keca-
matan sebanyak 143 orang, kepala 

desa/kelurahan sebanyak 204 orang, pengurus 

UPKu PPKM terdiri atas ketua dan bendahara, 
sedangkan khusus lokasi PPKM berbasis peng-
embangan ternak pengurus UPKu terdiri dari 
ketua, bendahara dan sekretaris dengan total 
keseluruhan peserta sebanyak 420 orang, dan 
tenaga pendamping masyarakat khusus PPKM 
berbasis pengembangan ternak sebanyak 12 
orang.  

Peserta penyelenggaraan kegiatan Orientasi 
Pengelola PPKM yang dilaksanakan dalam 7 
angkatan, mulai tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2010, 
ini berasal dari Kab. Ngawi, Kab. Bangkalan, 
Kab. Gresik, Kab. Trenggalek, Kota Malang, 
Kota Kediri, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, 
Kab. Ponorogo, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, 
Kab. Banyuwangi, Kota Batu, Kab. Bojonegoro, 
Kab Nganjuk, Kab. Magetan, Kota Mojokerto, 
Kab. Sumenep, Kab. Kediri, Kab. Pacitan, Kab. 
Lumajang, Kab. Jombang, Kab. Situbondo, Kab. 
Tulungagung, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, 
Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Sampang 
dan Kab. Bondowoso.

Orientasi ini dimaksudkan sebagai upaya 
untuk memberikan pembekalan ketrampilan dan 

Badan Pemberdayaan Masya-
rakat Provinsi Jawa Timur pada 
bulan Juni 2010 melaksanakan 
Orientasi Pengelola Program 

Peningkatan Keberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010 di Kota Batu. Ke-
giatan ini dalam rangka mem-
persiapkan agar pengelolaan 

Program Peningkatan Kebera-
daan Masyarakat (PPKM) tepat 

sasaran dan tepat perlakuan 
sebagaimana Standar Pelaya-

nan Publik dan Standar Opera-
sional Prosedur.

Laporan Khusus

Meningkatkan Kapasitas
Pengelola Program PPKM

Totok Soewarto, Kepala Bapemas Prov. Jatim, menyematkan tanda peserta 

Setyo Hudoyo, Sekretaris Bapemas Prov. Jatim memberi 
selamat pada peserta



GDGDLaporan Khusus
pengetahuan tentang pengelolaan 
PPKM. Adapun tujuannnya memberi-
kan pemahaman yang sama tentang 
pengelolaan PPKM; Meningkatkan 
ketrampilan dan pengetahuan ten-
tang Standar Pelayanan Publik (SPP) 
dan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) PPKM; Meningkatkan ketram-
pilan masyarakat tentang pengelola-
an usaha dan administrasi keuangan 
Unit Pengelola Keuangan dan Usaha 
(UPKu); Meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam proses administra-
si dan pertanggungjawaban program; 
dan meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang UPKu sebagai 
pengelola usaha ekonomi masyara-
kat secara berkelanjutan sebagai 
embrio Badan Usaha Milik Desa.

Materi Orientasi terdiri dari 
pengorganisasian kelas, kebijakan 
penanggulangan kemiskinan Jawa 
Timur, Standar Pelayanan Publik 
PPKM, mekanisme pengelolaan 
PPKM, pengelolaan usaha UPKu dan 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART), administrasi 
keuangan, pemberdayaan masyara-
kat melalui pengembangan ternak 
kambing boer, pengelolaan usaha 
ternak kambing boer, teknologi peng-
embangan kambing boer, penulisan 
proposal dan pencairan dana, per-
tanggungjawaban dan peng-SPJ-an, 
rencana tindak lanjut dan verifi kasi 
proposal.

Orientasi ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode partisipato-
ris androgogi (pembelajaran orang 
dewasa), di mana peserta orientasi 
dibimbing oleh fasilitator/narasumber 
untuk mendiskusikan berbagai topik 
dengan menggali peran aktif peserta 
untuk mengungkapkan pendapat 
berdasarkan pengalaman pribadi 
masing-masing.  

Sedangkan fasilitator Orien-
tasi terdiri dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Timur, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur 
serta Tim Pendamping Provinsi dari 
PINBUK dan LPPM Universitas 
Brawijaya.(bud)
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Ir Heru Dwi Tjahjono MM, 
Kepala Bapemas Kabupaten Tulungagung

Ubah Persepsi 
Dana Hibah
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BANTUAN langsung dari 
pemerintah tersebut 
sepertinya membekas 
dalam diri sebagian 

masyarakat Tulungagung. Dan 
hal itu mengundang kekhawatiran 
pemerintah kabupaten, khususnya 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 
sebagai instansi yang berwenang 
menangani pemberdayaan ma-
syarakat, termasuk menangani 
sebagian guliran dana program 
pemberdayaan. 

UPAYA pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan secara langsung 
dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat dikecam banyak pihak, karena 

pemberian tersebut dinilai tidak mendidik masyarakat untuk mandiri dan bangkit 
perlahan dari kemiskinan. Bantuan langsung cenderung akan dipergunakan 

masyarakat untuk keperluan yang sifatnya sesaat dan tidak berkesinambungan.



“Kami mengkhawatirkan 
semua dana yang diberikan pe-
merintah melalui program pem-
berdayaan akan dianggap dana 
hibah yang tidak dikembalikan 
atau tidak dikembangkan,“ kata 
Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Tulungagung, Ir 
Heru Dwi Tjahjono MM.

Pria kelahiran Jombang, 5 
Juni 1956, ini pun terpaksa me-
merintahkan bawahannya untuk 
lebih intensif melakukan sosiali-
sasi dan pendekatan terkait dana 
program kepada masyarakat. 
Bapak satau anak ini yakin, jika 
sosialisasi lebih intensif dengan 
program yang jelas, pihaknya 
akan dapat mengubah persepsi 
masyarakat tersebut, karena dia 
paham betul karakter masyara-
kat Tulungagung yang sangat 
terbuka dan mudah diajak ber-
partisipasi dalam pembangunan. 

Sejak menjabat sebagai 
Kepala BPMPD Oktober 2009, 
pejabat yang mengawali ka-
rir Pegawai Negeri Sipilnya di 
Kantor Wilayah Perindustrian 
Jatim di Surabaya pada 1985 ini 
mengaku lebih sering berinterak-
si dengan masyarakat, sehingga 
dia lumayan memahami karakter 
masyarakat Tulungagung. 

Alumni Fakultas Teknologi 
Pengolahan Hasil Pertanian, 
Universitas Gajah Mada, Jogja-
karta (lulusan tahun 1983) mem-
buat karir PNS-nya lebih banyak 
bergelut di bidang perindustrian. 
Sejak mengawali karir PNSnya di 
Kantor Wilayah Perindustrian Ja-
tim pada 1985, Heru ditugaskan 
di instansi yang sama di Kantor 
Departemen Perindustrian Kota 
Madya Blitar pada 1993. 

Hingga awal mula Heru ber-
karir di Kabupaten Tulungagung 
pada tahun 2000, dia masih 
menjabat Kepala Kantor Perindu-
strian dan Perdagangan Kabu-
paten Tulungagung. Setelah 

itu sarjana S2 jurusan Magister 
Manajemen, Universitas Wijaya 
Putra lulusan tahun 2000 ini 
menjabat di beberapa instansi 
seperti Bappeda, Kesbang 
Linmas, hingga Staf Ahli Bupati 
Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Saat memasuki dunia pem-
berdayaan masyarakat, suami 
Rini Kushartinah ini mengaku 
tidak mengalami kesulitan yang 
mendasar, sebab menurutnya 
ada kesamaan arah antara pem-
berdayaan masyarakat dengan 
bidang keilmuan dasar yang 
digelutinya. “Prinsipnya, mengo-
lah hasil pertanian agar memiliki 
potensi ekonomi juga merupakan 
bentuk pemberdayaan, yakni 
pemberdayaan ekonomi,“ jelas 
pejabat yang mengaku risih 
dengan politik ini. 

Dalam menjalani tugasnya 
bersama bawahannya, Heru 
mengedepankan prinsip-prinsip 
kekeluargaan, bertanggung ja-
wab, dan disiplin waktu. Karena 
itu, meski tempat tinggalnya di 
Blitar, dia berupaya lebih awal 
datang ke kantor daripada staf-
nya. 

Duapuluh lima tahun mengab-
dikan diri menjadi pamong masy-
arakat, Heru cukup merasa puas 
lantaran dapat menyumbangkan 
tenaga dan pikirannya kepada 
negara. Dia mengaku tidak me-
miliki obsesi yang harus dicapai 
dalam hal karir untuk masa-
masa yang akan datang, kecuali 
bagaimana berbuat agar dirinya 
lebih bermanfaat bagi masyara-
kat, lingkungan, lebih-lebih pada 
keluarganya. (faizal)       

GDGD

11GEMADESAEdisi 06 Juni 2010

Profil Tokoh



MENJELANG senja 
di salah satu sudut 
Pantai Prigi, Desa 
Tasikmadu, Keca-

matan Watulimo, Kabupaten 
Trenggalek, Rudi (54), warga 
setempat, tengah sibuk menga-
wasi enam delapan pekerjanya 
menarik tali jala ikan yang dita-
namnya dini hari tadi. Dua peker-
janya yang perempuan bertugas 
menggulung dan mengaitkan tali 
ke kayu yang ditanam di bibir 
pantai, dan enam lainnya yang 
kebanyakan laki-laki bertugas 
sebagai penarik tali. 

Beratnya tali yang ditarik 
membuat para pekerja hanya 
dapat menarik beberapa langkah 

ke bibir pantai, kemudian maju 
lagi untuk mengambil posisi, 
begitu seterusnya. Beratnya tali 
yang ditarik bukan karena ikan 
yang didapat, akan tetapi mereka 
harus bertarung dengan tekanan 
ombak dan panjang tali jala yang 
ditanam yang mencapai lebih 
dari dua kilometer ke arah laut. 

Rudi sesekali terdengar me-
neriaki pekerjanya agar bekerja 
lebih cepat, karena berlomba 
dengan tenggelamnya matahari. 
Aktivitas yang sama juga terlihat 
di beberapa titik di sepanjang 
pantai Pantai Prigi setiap sore.

Terletak di kawasan pantai 
sekitar 48 kilometer ke selatan 
Kabupaten Trenggalek, mem-

buat kebanyakan warga Desa 
Tasikmadu memilih mencari ikan 
sebagai mata pencahariannya. 
Selain menanam jala, sebagian 
warga desa memilih mengguna-
kan perahu untuk mencari ikan.

Selain sebagai nelayan, se-
bagian mata pencaharian warga 
Desa Tasikmadu adalah petani 
cengkeh. “Namun dua tahun 
terakhir, warga memilih tidak 
menanam cengkeh karena masa 
musim kemarau terlalu singkat, 
padahal cengkeh membutuhkan 
panas yang cukup,” kata Kepala 
Desa Tasikmadu, Imam Basuki.

Desa Tasikmadu yang me-
miliki luas sekitar 2.500 hektar 
memang kaya potensi alam. 

Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

Pusat Potensi Wisata Pantai

Profil DesaGDGD
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Selain pantai, sebagia kawasan 
lagi dipenuhi dengan hutan, sa-
wah dan kebun. Bahkan menurut 
Imam, di desanya juga terdapat 
tambang batu bara dan besi, 
namun hingga saat ini belum ada 
rencana eksploitasi oleh investor.

Desa yang dihuni sekitar 11 
ribu jiwa ini memiliki dua pantai 
yang mampu memberi kontri-
busi sebesar Rp 24 juta setiap 
tahunnya, yakni pantai Prigi dan 
Pantai Karanggongso. “Selain 
memberikan kontribusi pada 
desa, juga membuka banyak 
peluang usaha bagi masyarakat 
sekitar. Di dua lokasi wisata ter-
sebut masyarakat dapat mem-
buka usaha dagang dan jasa,” 
katanya.  

Masih di kawasan desa, sejak 
2004 juga diresmikan pelabuhan 
nusantara oleh Presiden Mega-
wati. Pelabuhan ikan terbesar 
di Laut Selatan Jawa ini mampu 
memproduksi ikan lebih dari 
100 ton lebih per tahun, dengan 
komoditi jenis ikan seperti tong-

kol, tuna, cakalang, lemuru, dan 
layang yang ditangkap dengan 
alat tangkap purse seine dengan 
metode two boats system, paya-
ng dan pancing. 

Sektor perikanan yang 
paling dominan adalah perika-
nan tangkap, budidaya tambak 
udang galah dan marikultur tiram 
dan mutiara, pengolahan ikan 
pindang, tepung ikan dan cold 
storage. Ikan hasil pendaratan 
didistribusikan ke luar daerah di 
Jatim. 

 

Larung Sembonyo
Mitos masyarakat Prigi, 

tentang terciptanya kawasan 
teluk Prigi merupakan sejarah 
awal adanya upacar larung 
sembonyo. Meskipun masya-
rakat Prigi hampir seluruhnya 
beragama Islam, namun mereka 
merasa kurang tentram hidupnya 
bila meninggalkan tradisi dan 
upacara Sembonyo yang mereka 
yakini bisa menjaga keseimban-
gan dengan alam sekitar serta 

alam semesta. 
Dalam hitungan bulan Jawa, 

upacara Sembonyo biasanya 
dilakukan setiap bulan Selo 
atau sebulan setelah Idul Fitri . 
Pelaksanaannya dilakukan oleh 
masyarakat nelayan dan petani 
berkaitan dengan mata penca-
harian sebagai nelayan, petani 
serta merupakan sarana unutuk 
menghormati leluhurnya yang 
berjasa dalam membuka ka-
wasan teluk Prigi. 

Mereka tidak ingin melupakan 
jasa Tumenggung Yudo Negoro 
sebagai pahlawan sekaligus 
sebagai pendiri Desa Tawang, 
Tasikmadu. Jika mereka melalai-
kan khawatir ada gangguan, sulit 
dalam penangkapan ikan, panen 
pertanian gagal, timbul wabah, 
bencana alam dan sebagainya.

Saat pelaksanaan upacara, 
ratusan warga Kecamatan Watu-
limo biasanya berkumpul meny-
aksikan kegiatan yang biasanya 
dihadiri pejabat pemerintah 
Kabupaten Trenggalek itu. Kare-
na selain sebagai tradisi, larung 
Sembonyo juga dimanfaatkan 
Pemkab Trenggalek sebagai 
sarana promosi wisata. 

Menurut Imam, selain di Desa 
Tasikmadu, upacara serupa 
biasanya juga digelar di desa 
kawasan pantai lainnya seperti 
Desa Margomulyo, Karanggandu 
dan Karanggongso. Istilah upa-
caranya pun berbeda, ada yang 
menyebut sedekah laut, mbucal 
Sembonyo,  dan sebagainya, 
yang penting sebagai ucapan 
rasa syukur atas limpahan hasil 
alam kepada sang penguasa. 

Menurut hikayat, Sembonyo 
adalah nama mempelai tiruan 
berupa boneka kecil dari tepung 
beras ketan, dibentuk seperti lay-
aknya sepasang mempelai yang 
sedang bersanding. Duduk di 
atas perahu lengkap dengan pe-
ralatan satang, yaitu alat unutuk 
menjalankan dan mengemudikan 
perahu. 

GDGDProfil Desa
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Penggambaran mempelai 
tiruan yang bersanding di atas 
perahu ini dilengkapi pula den-
gan sepasang mempelai tiruan 
terbuat dari ares atau galih ba-
tang pisang, diberi hiasan bunga 
kenanga dan melati, lecari. Ka-
rena Sembonyo mengambarkan 
mempelai, maka perlengkapan 
upacara adat Sembonyo juga 
dilengkapi dengan asahan atau 
sesaji serta perlengkapan lain 
seperti halnya upacara perkawin-
an tradisional Jawa.

Tiruan mempelai yang disebut 
Sembonyo itu berkaitan dengan 
mitos setempat mengenai terja-
dinya tradisi larung Sembonyo. 
Tradisi ini bermula dari suatu 
peristiwa yang dianggap pernah 
terjadi, yaitu perkawinan antar 
Raden Nganten Gambar Inten 
dengan Raden Tumenggung 
Kadipaten Andong Biru. Raden 
Nganten Gambar Inten juga 
terkenal dengan nama Raden 
Nganten Tengahan. 

Perkawinan itu dilaksanakan 
sebagai syarat keberhasilan 
Raden Tumenggung Andong Biru 
Atau Raden Tumenggung Yudo 
Negoro membuka hutan wilayah 
Teluk Prigi dan sekitarnya untuk 
dijadikan daerah pedesaan, yang 
sebelumnya dikenal sebagai 
hutan yang sangat angker dan 
tidak dapat dihuni manusia.

Segitiga Emas 
Kawasan wisata pantai di 

Desa Tasikmadu lebih dikenal 
dengan kawasan wisata segitiga 
emas, yakni tujuan wisata pantai 
di tiga lokasi yang berdekatan, 
yakni pantai Pasir putih, Prigi 
dan Karanggongso. 

Di Pantai Karanggongso, kita 
akan disuguhi pantai berpasir pu-
tih yang membentang sepanjang 
1,5 kilometer, lokasinya terletak 3 
km dari pantai Prigi. Berdekatan-
nya lokasi pantai pasir putih dan 
karanggongso, sehingga orang 

biasa menyebut pantai pasir 
putih Karanggongso. Ombak di 
pantai ini relatif tenang, sehingga 
sangat cocok untuk berenang 
dan mandi dan berjemur. Prasa-
rana yang tersedia di antaranya 
Pondok Prigi, cottage, hotel, dan 
persewaan motor boat. 

Motor boat yang bisa disewa 
dalam kisaran biaya Rp 20 ribu 
hingga Rp 50 ribu. Dengan ken-
daraan laut itu, pengunjung bisa 
mengitari pantai. Pandangan 
mata akan terpuaskan oleh ke-
molekan tekstur perbukitan yang 
mengelilingi kawasan pantai.

Suasana pantai kian memikat 
kala malam tiba. Ratusan lampu 
kapal nelayan bertebaran di atas 
lautan, bagaikan pesta lampion. 
Kerlap-kerlip bintang dan cahaya 
bulan yang memantul dari per-
mukaan laut menambah keinda-
han suasana.

Segitiga emas tersebut 
melengkapi 70 persen wilayah 
pantai Kabupaten Trenggalek. Di 
samping ketiga pantai tadi, Ka-
bupaten Trenggalek juga mem-
punyai pantai lain, yaitu Pantai 
Damas dan Pelang, yang masih 
tak kalah menarik dan alami dari 
segitiga emas pantai sebelum-

nya. Namun, karena masih sulit-
nya untuk dicapai, kedua pantai 
tersebut kurang populer dan tak 
banyak dikenal.

Salah satu bagian kawa-
san pantai dari 96 kilometer 
pantai yang menghampar di 
Kabupaten Trenggalek, Ada 
pemandangan yang jarang 
dijumpai di tempat lain, yakni 
pantai yang diapit teluk. Sedikit-
nya ada tiga teluk yang sudah 
populer, yakni Teluk Prigi, yang 
berbatasan dengan Kabupaten 
Tulungagung. Teluk Munjungan, 
berbatasan dengan Kabupaten 
Ponorogo. Ketiga Teluk Pang-
gul, yang berbatasan dengan 
Kabupaten Pacitan.

Untuk menuju segi tiga emas 
pantai Trenggalek tersebut, 
pengunjung dapat menempuh 
dari berbagai rute. Dari kawasan 
timur, bisa mengambil rute dari 
Kediri menuju Tulungagung. 
Setiba di daerah Kecamatan 
Durenan, perjalanan diarahkan 
ke selatan melewati jalur berke-
lok di antara rerimbunan hutan. 
Berbagai jenis kendaraan bisa 
digunakan, termasuk angkutan 
umum, pribadi, bahkan bus pari-
wisata. (faizal)
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PADA P-APBD tahun 2009 Dusun Ka-
ranggongso, Desa Tasikmadu, mene-
rima alokasi Pemberdayaan Komu-
nitas Pesisir dan Pantai Kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 

75.000.000. Rinciannya bantuan fasilitasi Teknologi 
Tepat Guna (TTG) sebesar Rp. 50.000.000 dan 
modal bergulir sebesar Rp. 25.000.000.

Dari LPPM Universitas Brawijaya Malang telah 
memberikan sarana/prasarana terdiri dari 1 unit 
live jacket untuk penguatan wisata pantai, 1 unit 
stand pasar wisata kuliner, 10 ekor kambing untuk 
penguatan pokmas peternak, dan 1 unit kompu-
ter untuk kantor Pusat Pemberdayaan Komunitas 
Pesisir dan Pantai. 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi, pertama 
Program Pengembangan Wisata Alam Pesisir 
Pantai Karanggongso melalui perintisan pasar 
wisata dan perintisan wisata pantai bahari, yaitu 
Pantai Simbaronce, Pantai Pendenciut, Pantai 
Mbesetan dan Gunung Sari sarang (habitat) ka-
long. Sedangkan wisata bahari aitu pemancingan 
ikan di laut sekitar Pantai Mbesetan dan Gunung 

Rembeng. Kedua, 
Program Pembinaan 
Usaha Mikro dengan 
sasaran/penerima 
manfaat adalah pen-
gusaha mikro yang 
berdomisili di Du-
sun Karanggongso 
dengan jasa adminis-
trasi sebesar Rp 1% 
perbulan.

Program Penun-
jang diperuntukkan 
sebagai pendukung 
program utama, yaitu 
melalui Teknologi 
Tepat Guna (TTG) 
kepada masyarakat 
produktif dengan 
kegiatan pembi-
naan pada peternak 
Kambing pedaging 
berupa gaduhan 
kambing betina yang 
dikawinsuntikan 
dengan kambing 

boer Australia.
Tahapan program yang sudah dilaksanakan di 

Dusun Karanggongso meliputi sosialisasi program, 
penggalian gagasan bersama dengan tokoh masy-
arakat, pembentukan desain model pemberdayaan 
masyarakat, sosialisasi dan koordinasi dengan 
instansi terkait, dan implementasi design/model 
pemberdayaan komunitas pesisir dan pantai. 

Berdayakan 
Masyarakat Pesisir

Pengurusan UPKu Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan Pantai

Ketua  :Kacuk Wibisono
Bidang Agribisnis : Sunarto
Bidang Perikanan : Dianto
Bidang Peternakan : Sunarto
Bidang Perkebunan : Muryani
Bidang Pariwisata : Sugiono
Usaha Simpan Pinjam : Rustiana
Litbang   :Bimo WH
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MOJOKERTO sejauh 
ini memang dikenal 
sentra industri kecil 
miniatur kapal yang 

menghasilkan produk ukuran 
kecil hingga sepanjang 2 meter, 
meskipun produk serupa 
juga dihasilkan beberapa 
perajin di wilayah Kab. 
Sidoarjo.

Usaha pembuatan 
miniatur kapal layar itu 
masih eksis dengan meng-
andalkan daya serap pasar 
domestik, setelah permin-
taan ekspor mengalami 
penurunan sejak berlangs-
ungnya peristiwa bom Bali. 
Maklum, Pulau Bali masih 
menjadi tumpuan utama 
dalam kegiatan ekspor ba-
rang-barang kerajinan yang 
dihasilkan perajin Jawa 
Timur. Hal itu disebabkan 
perajin/produsen umumnya 
belum mampu memasarkan 
langsung ke mancanegara.

Diantara para perajin 
yang tetap konsisten mena-
paki jalur aktifi tas produksi 
miniatur kapal layar di Kota 
Mojokerto adalah Jemmy, 
30 tahun, yang berbasis di 
Kedungkwali, bilangan Jl. 
Brawijaya. Kini dia didukung 
lebih dari 10 perajin untuk 
memenuhi order dari mitra 

bisnis.
Lelaki yang tampak gigih itu 

setidaknya telah 8 tahun terakhir 
menggeluti kerajinan yang sang-
at membutuhkan ketlatenan ter-
sebut. Semula selama beberapa 

tahun mengikuti produsen lain, 
kemudian menjalankan usaha 
secara mandiri begitu memahami 
teknis pembuatan miniatur kapal 
layar. Usahanya diberi nama JM 
Gallery yang bergerak dengan 
modal secukupnya.

“Untuk penjualannya pun 
semula kami titipkan kepada satu 
produsen kerajinan di Sido-
arjo yang telah menguasai jalur 
pemasaran, sambil saya men-
cari celah-celah pasar,” ujarnya, 
belum lama ini.

Menurut dia, dalam membidik 
pasar, yang diutamakan adalah 
peningkatan kualitas produk 
terlebih dulu agar pembeli tidak 
kecewa dengan hasil karyanya. 

Miniatur Kapal Layar
Sektor industri kecil dan rumahtangga bidang 

kerajinan di Jawa Timur masih merupakan usaha 
yang tergolong memiliki prospek cukup bagus sei-
ring kebutuhan konsumen terhadap barang-barang 
souvenir maupun penghias ruangan. Salah satunya 
adalah kerajinan miniatur kapal layar yang telah 
ditekuni para perajin  di Mojokerto sejak berta-

hun-tahun lalu.
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Untuk itu, pilihan terhadap bahan 
baku serta pengerjaan secer-
mat mungkin dijadikan syarat 
menghadapi persaingan dengan 
produk kerajinan sejenis yang 
dihasilkan perajin lain.

“Masalahnya, tidak ada ke-
giatan usaha tanpa persaingan, 
yang penting bagaimana kita 
mampu menghadapi persaingan 
melalui produk yang dapat 
memenuhi keinginan pembeli,” 
ungkap pria lulusan sekolah 
menengah atas itu.

Bahan baku miniatur kapal 
layar tidak sulit didapatkan, 
karena sangat banyak terse-
dia seperti kayu, cat, tali, lem, 
adapun layarnya terbuat dari 
semacam kulit imitasi yang tipis. 
Dilengkapi pula dengan pernak-
pernik menyerupai kelengkapan 
kapal ukuran besar.

“Soal ketersediaan bahan 
baku selama ini tidak mengalami 
kesulitan, dan harganya pun 
relatif stabil,” tutur Jemmy.

Seluruh bahan baku itu 
dipola/didesain sedemikian rupa 
menggunakan peralatan ma-
nual. Biasanya Jemmy dalam 
memenuhi pesanan melayani 
bentuk sesuai keinginan peme-
san yang membawa gambar.

Namun, dia juga mencipta-
kan desain-desain baru untuk 
ditawarkan kepada para peminat 
seperti kapal phinisi maupun 
bentuk kapal layar yang dahulu 
banyak digunakan mengarungi 
perairan antar pulau di Indonesia 
maupun samudera. Warnanya 
disesuaikan dengan warna asli 
dari kapal sungguhan.

Terdapat beberapa ukuran 
kapal yang dihasilkan JM Gal-
lery, mulai ukuran kecil seharga 
Rp20.000 – Rp30.000 per buah 
hingga panjang 2 meter yang 
mencapai harga jutaan rupiah. 
Ada juga produk miniatur kapal 
layar dalam botol yang dibuat 
dengan tingkat kecermatan 

tinggi. Ketentuan harga didasar-
kan atas kerumitan penggarapan 
dan bahan baku yang digunakan 
serta besar kecilnya kapal layar.

Menurut Jenny, penjualan 
produk miniatur kapal layar men-
galami peningkatan sebelum ber-
langsungnya peristiwa bom Bali, 
dimana pesanan dari eksportir 
cukup besar yang ditujukan 
ke negara-negara Asia seperti 
Taiwan maupun Hong Kong dan 
sebagian Eropa. Di saat permin-
taan banyak, omzet Jemmy bisa 
mencapai Rp15 juta/bulan.

Di pasar internasional, lanjut 
dia, poduk miniatur kapal layar 
asal Jatim menghadapi saingan 

dari Vietnam. Namun, kerajinan 
dari jatim masih cukup diminati.

Terbukti selang beberapa 
waktu kemudian volume per-
mintaan dari Pulau Dewata pu-
lih hingga 75%, tetapi kembali 
menurun tatkala berlangsung 
peristiwa bom Bali II tahun lalu. 

Akibatnya, kini para perajin 
miniatur kapal layar menggali 
potensi pasar lokal. Salah satu 
celah pasar yang bisa diman-
faatkan adalah peluang souve-
nir untuk acara resepsi perka-
winan, demikian pula instansi 

maupun perusahaan lazim me-
nyediakan produk miniatur 
kapal layar untuk souvenir.

Untuk memperluas pasar, 
Jemmy rajin mengikuti pame-
ran di kota-kota besar seperti 
Jakarta, Surabaya maupun kota 
lainnya di Pulau Jawa. Antara 
lain kegiatan pameran yang 
difasilitasi Dinas Koperasi dan 
Pengusaha Kecil Menengah 
Jawa Timur dalam even maja-
pahit Travel Fair 2006 di Plaza 
Tunjungan III Surabaya baru-
baru ini.

“Kegiatan pameran memang 
merupakan sarana cukup pen-
ting sebagai ajang promosi su-

paya dikenal calon konsumen,” 
ujarnya. Dia dalam mengikuti 
ajang pameran tidak lupa mem-
bawa kartu nama yang dapat 
diambil para pengunjung.

Itulah kiat yang dijalankan 
Jemmy dalam menggerakkan 
usaha di bidang kerajinan mini-
atur kapal layar. Dengan tanpa 
kenal lelah, dia terus berupaya 
agar produknya tetap ‘berlayar’ 
di pasar domestik dan kembali 
menembus ekspor seperti yang 
pernah dialami beberapa tahun 
lalu. (adh).   



Promosikan Jawa 
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Buku

Buku The History of Java (Thomas Stam-
ford Raffl es, 1817) mungkin sudah tidak 
asing lagi bagi sebagian besar masy-
arakat Indonesia.  The History of Java 

terbit pertama kali di Inggris pada 1817 dalam dua 
volume. Tahun 2008 penerbit Narasi Yogyakarta 
menerbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia sete-
bal 904 halaman.

Melaluibuku ini kita mengakui bahwa Raffl es 
lebih mengenal Jawa ketimbang orang Jawa 
sendiri. Hampir dua abad berlalu, jejak rekamnya 
dalam karya tulis membuat generasi kita saat ini 
berdecak kagum. “Saya yakin tidak ada orang 
yang memiliki informasi mengenai Jawa seba-
nyak yang saya miliki…” kata Gubernur Jenderal 
Inggris di Pulau Jawa antara tahun 1811-1816 
itu. 

Begitu membaca  master piece Raffl es ini 
pembaca baru mafhum. Artinya, jika pembaca 
Indonesia ingin mengetahui kehidupan masyara-
kat Jawa di masa lalu, buku inilah sumbernya.  
The History of Java merekam eksotisme dunia 
Jawa yang penuh dengan keanekaragaman serta 
keunikan geografi s dan budaya tiada tara.

Secara garis besar, buku ini antara lain berisi 
keadaan demografi s, informasi mengenai pendu-
duk asli Jawa, keadaan pertanian, kepercayaan 
dan upacara keagamaan, bahasa, serta beberapa 
hal menarik lainnya. Dalam konteks ini Raffl es 
telah mempromosikan obyek-obyek wisata eksotik 
di Pulau Jawa lebih dari satu abad silam di Benua 
Eropa pada khusunya, dan dunia pada umumnya.

Pembaca pasti dibuat takjub oleh narasi leng-
kap Raffl es--yang juga dikenal sebagai pendiri kota 
dan negara kota Singapura—tatkala ia menggam-
barkan secara detail situs purbakala atau reruntu-
han candi-candi  Hindu dan Budha di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur.

Ti-
dak diragukan lagi, Raffl es dalam 
masa tugasnya yang singkat di Pulau Jawa melalui 
buku The History of Jawa telah memperkenalkan 
kepada publik Eropa tentang segala hal mengenai 
Pulau Jawa beserta keanekaragaman budaya di 
dalamnya. Dalam konteks tulisan ini, dia telah ber-
hasil mempromosikan situs-situs purbakala berupa 
candi-candi eksotis Hindu dan Budha  yang kini 
kita kenal sebagai obyek turisme di Pulau Jawa. 
Dan jangan lupa, karya nyata Raffl es pada masa 
itu ialah ia turut pula mempelopori pemugaran Can-
di Prambanan, cagar budaya bersejarah itu.

Dalam buku ini Raffl es menceritakan banyak 
hal (saya sebut menceritakan karena membaca 
buku ini kita ibarat sedang diceritai) yang ada di 
Jawa dan juga pemikirannya tentang Jawa, misal-

Judul Buku : The History of Java
Penulis : Thomas Stamford Raffl es
Penerjemah : Eko Prasetyaningrum, dkk
Penerbit : Narasi, Yogyakarta
Cetakan  : Pertama, 2008
Tebal : xxxvi + 904 halaman



nya perlunya otonomi terbatas 
sebagaimana diterapkan seka-
rang, menghentikan perdagang-
an budak, mereformasi sistem 
pertanian yang pernah diberlaku-
kan pemerintah kolonial Belanda, 
melakukan penelitian mendalam 
atas sastra kuno, serta men-
dokumentasikan peninggalan 
arsitektur kuno seperti Candi Bo-
robudur dan Candi Prambanan.

Karakter orang Jawa menda-
pat perhatian khusus Raffl es. 
Dalam salah satu bab, Raffl es 
menggambarkan orang Jawa—
yang sangat dipujinya—sebagai 
“orang pribumi yang tenang, 
sedikit bertualang, cenderung 
tidak melakukan usaha ke luar 
daerahnya, dan tidak mudah 
terpancing melakukan kekerasan 
atau pertumpahan darah.”

Raffl es juga berusaha meny-
angkal persepsi orang Belanda 
terhadap masyarakat Jawa. Bagi 
sebagian besar orang Belanda 
yang bermukim di Jawa, sifat 
utama orang Jawa digambarkan 
sebagai pendendam, bengis, 
tidak taat pada atasan, mere-
mehkan dan despotik terhadap 
orang di bawahnya, cenderung 
merampok dan membunuh 
ketimbang bekerja, serta licik da-
lam melakukan perbuatan yang 
tidak terpuji.

Penggambaran yang buruk 
terhadap karakter orang Jawa 
ini, menurut Raffl es, menyiratkan 
bahwa Belanda telah mengang-
gap hal-hal seram terhadap 
orang Jawa, sedangkan Ing-
gris melihat sebaliknya. Justru 
Raffl es memiliki asumsi sendiri 
untuk menggambarkan orang 
Jawa sebagai orang yang tidak 
akan menimbulkan kesulitan 
bagi penguasa kolonial yang 
baru, Inggris. Dengan penci-
traan seperti ini Raffl es tampak 
lebih simpatik pada orang Jawa 
ketimbang Belanda yang telah 
“menimbulkan begitu banyak 

penderitaan dan perusakan pada 
masyarakat Jawa”.

Lebih lanjut Raffl es menya-
takan bahwa orang Jawa tidak 
memiliki sifat amuk (chaos). 
Jikapun terhadi amuk itu lebih 
disebabkan oleh “kehidupan di 
bawah pemerintahan, di mana 
keadilan jarang ditegakkan 
dengan sebenarnya dan tanpa 
pandang bulu.” 

Di mata Raffl es, jika tidak 
sedang diganggu atau ditindas 
masyarakat Jawa mempunyai 
sifat dermawan dan ramah. Da-
lam hubungan domestik, mereka 
baik, lembut, kasih sayang dan 
penuh perhatian. Dalam hubung-
an dengan masyarakat umum, 
orang Jawa terkenal patuh, jujur 
dan beriman, memperlihatkan si-
kap yang bijaksana, jelas dalam 
berdagang dan berterus terang.

Pada salah satu bab Raffl es 
mendokumentasikan upacara 
adat yang biasa dilakukan ma-
syarakat Jawa, seperti upacara 
perkawinan, ritual dalam prosesi 
kematian dan ritual penyambutan 
kelahiran bayi. Raffl es juga men-
catat berbagai kegiatan tradisi 
perayaan (selamatan) yang juga 
menampilkan tarian tradisional 
dan pertunjukan wayang di abad 
19 dan sebelumnya.

Perihal pewayangan, Raffl es 
mengidentifi kasi nama-nama ke-
rajaan dalam pewayangan, yang 
menurutnya berlokasi di tanah 
Jawa, terutama di Jawa Tengah. 
Dalam catatannya, Mandura 
terletak di Pulau Madura sebelah 
barat, Dwarawati terletak di Pati, 
Mandraka berlokasi di sekitar 
Tegal dan Pekalongan (Jawa 
Tengah), Banjarjunut berada di 
sekitar Kebumen (Jawa Barat), 
Talkanda terletak di Banjarne-
gara, Indrakila berada di sekitar 
Jepara (Jawa Tengah), Pring-
gadani berada di utara Pegun-
ungan Dieng, Amarta terletak di 
kawasan tanah tinggi Dieng, dan 

Astina berlokasi di sebelah barat-
laut Kota Yogyakarta.

Sedangkan soal pertanian, 
Raffl es menaruh minat yang 
besar. Itu tercermin dari pengu-
lasan yang satu bab sendiri soal 
pertanian.. Pada bab III, Raffl es 
menggambarkan pentingnya 
pertanian di Jawa, kondisi tanah, 
kondisi petani, harga beras, mata 
pencaharian petani, tempat ting-
gal petani, penyimpanan hasil 
pertanian, pekerjaan bertani, 
musim hingga perbedaan jenis 
tanah. Dalam bab ini juga di-
gambarkan secara detil alat-alat 
bertani yang dipakai petani pada 
abad 19, misalnya pacul, waluku, 
arit, ani-ani, lengkap dengan 
gambarnya. 

Raffl es diangkat sebagai 
Letnan Gubernur Jawa pada 
tahun 1811 dan dipromosikan 
sebagai Gubernur Sumatra tidak 
lama kemudian, ketika Inggris 
mengambil alih jajahan-jajahan 
Belanda ketika Belanda diduduki 
oleh Napoleon Bonaparte dari 
Perancis. Ketika menjabat seba-
gai penguasa Hindia-Belanda, 
Raffl es mengusahakan banyak 
hal: mulai dari  mengintroduksi 
otonomi terbatas hingga meny-
elidiki fl ora dan fauna Indonesia, 
meneliti peninggalan-pening-
galan kuno seperti Candi Boro-
budur dan Candi Prambanan, 
Sastra Jawa serta banyak hal 
lainnya. Begitu besar perhatian-
nya pada budaya dan sastra 
Jawa, mendorong Raffl es meng-
embangkan Museum Ethnografi  
Batavia, yang hingga kini masih 
berdiri megah.  

Di mata orang Barat, Raff-
les dianggap sebagai salah 
seorang pelopor kajian Jawa, 
serta bukunya menjadi sumber 
gagasan Barat mengenai Jawa, 
dan sebagai titik awal pengkajian 
wilayah Timur. 

*) Hartono, penikmat buku.
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Problema kemiskinan mer-
upakan isu klasik yang 
dihadapi oleh hampir 
semua negara, terutama 

negara-negara dunia ketiga. Di 
masa lalu, kebijakan pembangu-
nan yang terpusat (sentralistik) 
dituding menjadi penyebab utama 
timbulnya masalah kemiskinan. 
Model pembangunan yang me-
nempatkan pertumbuhan ekonomi 
sebagai proritas justru mencip-
takan kesenjangan sosial yang 
cukup tinggi di masyarakat. Meski 
kemudian model pembangunan 
tersebut diganti menjadi lebih 
manusiawi dengan menempatkan 
pemerataan pendapatan sebagai 
prioritas, kenyataannya tak se-
mudah membalik telapak tangan. 
Kemiskinan tetap menjadi persoa-
lan yang tak kunjung bisa diatasi, 
bahkan secara kualitas makin 
meningkat dari tahun ke tahun.

Di era otonomi seperti saat 
ini, ada kecenderungan masalah 
kemiskinan semakin sulit di-
tangani karena terlanjur lebarnya 
kesenjangan sosial yang tercipta, 
bahkan dalam sejumlah kasus 
diperparah karena adanya proses 
marginalisasi. Meski telah banyak 
dikucurkan program untuk menga-
tasinya, yang semula diharapkan 
dapat memberdayakan masyara-
kat miskin, kenyataannya justru 
melahirkan bentuk ketergantungan 
baru dan berbagai bias yang me-
nyebabkan program tersebut pada 
akhirnya menjadi tidak efektif. 

Pokok persoalan yang dihadapi 
oleh masyarakat miskin bersumber 
pada keterbatasan yang mereka 
miliki, terutama kepada akses ke-
giatan ekonomi dan lemah dalam 
kemampuan berusaha. Akibatnya, 
mereka makin tertinggal jauh 
dari masyarakat lain yang memi-
liki potensi lebih tinggi. Sebuah 

keluarga yang mengalami proses 
marginalisasi tidaklah banyak 
berdaya, ruang geraknya serba 
terbatas, dan cenderung kesulitan 
untuk terserap dalam sektor-sek-
tor yang memungkinkan mereka 
dapat mengembangkan usahanya. 
Jangankan untuk mengembang-
kan diri menuju ke taraf sejahtera, 
untuk bertahan menegakkan hidup 
fi siknya pada taraf yang subsisten 
saja bagi keluarga miskin ham-
pir-hampir merupakan hal yang 
mustahil bila tidak ditopang oleh 
jaringan dan pranata sosial di 
lingkungan sekitarnya.

Di Jawa Timur, angka kemisk-
inan di Jatim tercatat 6.022,60 ribu 
jiwa atau sekitar 16,68 persen dari 
keseluruhan jumlah penduduk 
(Maret 2009). Dibanding tahun 
sebelumnya (Maret 2008), jumlah 
tersebut mengalami penurunan 
sebesar 997,4 ribu orang. Jumlah 
ini ditargetkan terus menurun pada 
2010 

Harus diakui, program 
pengentasan kemiskinan ber-
potensi menuai kegagalan bila 
dilakukan tidak dengan peren-
canaan yang matang. Program 
pengentasan yang tidak terfokus 
pada akar masalah, belum ber-
orientasi pada pengembangan 
potensi wilayah (desa), apalagi 
bila pelaksanaannya dilakukan 
tumpang tindih, maka bisa dip-
astikan akan menuai kegagalan. 
Contoh nyata pada beberapa 
program sebelumnya, mulai dari 
langkah penyelamatan, recovery, 
dan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, ternyata tak bisa meng-
eliminasi jumlah penduduk miskin 
secara signifi kan.

Karena itu, untuk mengentas 
masyarakat dari garis kemiskinan, 
membangun kehidupan yang lebih 
baik, dan sekaligus mengeliminasi 

kesenjangan sosial, diperlukan 
program yang disusun secara 
komprehensif, terukur, dan meli-
batkan seluruh komponen mulai 
dari pemerintah, masyarakat, 
dunia usaha, perguruan tinggi, dan 
lain-lain. 

Penanggulangan kemiskinan 
perlu  mengacu kepada pokok 
masalah yang dipetakan ber-
dasarkan aspek-aspek tertentu. 
Aspek-aspek tersebut adalah 
aspek kemiskinan, kerentanan, 
ketidakberdayaan, keterisolasian, 
dan kesehatan. Dari kelima aspek 
tersebut, kemudian diidentifi kasi 
pokok permasalahannya dan dila-
njutkan dengan mencari solusinya 
melalui program-program yang 
sederhana dan mudah dijalankan.

Aspek kemiskinan misalnya, 
pokok permasalahannya berupa 
penghasilan yang tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari akibat tidak dimilikinya 
aset produksi yang bisa diandal-
kan. Program yang bisa diterapkan 
adalah program padat karya dan 
bantuan usaha peralatan. Pada 
aspek kesehatan, pokok masa-
lahnya adalah kelemahan jasmani 
yang berakibat sering sakit. Selain 
harus mengeluarkan biaya berobat 
agar bisa sembuh, mereka juga 
menanggung resiko hilangnya 
penghasilan karena tidak bisa 
bekerja. Untuk mengatasinya, 
diperlukan program yang berupa 
asuransi kesehatan, bantuan 
dana, dan asupan menu bergizi.

Ke depan, pengentasan 
kemiskinan seharusnya menjadi 
prioritas utama dalam penyusunan 
agenda pembangunan. Karena 
bila tidak, sebuah generasi akan 
tersingkir dari sebuah peradaban 
maju yang membutuhkan kecaka-
pan SDM yang handal, baik fi sik 
maupun intelektualnya.

Kemiskinan dan Alternatif 
Solusinya
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BAPEMAS Provinsi Jawa Timur menyelen-
ggarakan Orientasi Pengelola Program  
Program Pemberdayaan Masyarakat Pe-
sisir dan Pantai (P2MPP) tingkat Provinsi 

Jawa Timur,  16 s/d 19  Juni 2010, di Hotel Pelangi, 
Kota Malang. P2MPP dibuka Kepala Bapemas pro-
vinsi Jawa Timur, Totok Suwarso SH, MM.

Orientasi Pengelola Program bertujuan mewu-
judkan terciptanya pemahaman dan persepsi yang 
sama bagi pelaku pro-
gram dan semua pihak 
dalam pelaksanaan 
Program Pemberdaya-
an Masyarakat Pesisir 
dan Pantai (P2MPP). 
Selain itu untuk mewu-
judkan kesamaan 
pemahaman terhadap 
ketentuan, prosedur, 
dan mekanisme serta 
hak dan kewajiban 
maupun tugas-tugas 
yang harus dilakukan 
oleh pengelola pro-
gram.

P2MPP juga ber-
tujuan meningkatkan 
motivasi pengelola 
program dalam proses 
transfer pengetahuan, 

sumberdaya, teknologi dan informasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ma-
syarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)  Provinsi Jawa 
Timur  Tahun 2010.

P2MPP diikuti 60 orang  peserta yang terdiri dari 
Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten lokasi Program Pemberdayaan Masy-
arakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Tahun 2010, 
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program 
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai 
(P2MPP) Provinsi Jawa Timur  Tahun 2010, kasi 
yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi 
PMD) Kecamatan di lokasi P2MPP Tahun 2010, ke-
pala desa pada lokasi P2MPP Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010, pengurus Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu) dan Perguruan Tinggi Pendam-
ping.

Pelaksanaan Orientasi Pengelola Program Pem-
berdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) 
Tahun 2010 diharapkan akan dapat meningkatkan 
motivasi dan pengetahuan/ketrampilan para peng-
elola P2MPP) Tahun Anggaran 2010.

Orientasi P2MPP

Tingkatkan Profesionalitas 
Pengelola Program

Totok Soewarto memberi sambutan.

Peserta Orientasi P2MPP

Bersambung ke hal 29



Profil UPKGDGD

TATANG (41) sejak tiga 
tahun terakhir me-
rasakan kelancaran 
dalam mengelola sa-

wahnya. Warga Desa Tanggung-
gunung, Kecamatan Tanggung-
gunung, Kabupaten Tulungagung 
ini tidak lagi sibuk mencari pin-
jaman ke tetangga atau saudar-
anya, serta berinteraksi dengan 
bank yang mengenakan bunga 
cukup tinggi untuk meminjam 
uang guna memodali sawahnya 
saat musim tanam tiba.

Sejak tiga tahun lalu bapak 
empat orang anak ini menjadi 
anggota Kelompok Masyarakat 
(Pokmas) dari Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) Program Ger-
akan Terpadu Pengentasan Ke-
miskinan (Gerdutaskin) Pemprov 
Jatim. Sebagai anggota Pokmas, 
Tatang berhak memperoleh 
pinjaman dana bergulir dengan 

sistem tanggung renteng, atau 
pinjaman pribadi dengan agunan 
yang tidak memberatkan.

Sejak 2007 Desa Tanggung-
gunung menjadi salah satu lokasi 
program Gerdutaskin. Program 
tersebut, kemudian mendirikan 
UPK yang diberi nama Wahyu 
Lestari. UPK ini memperoleh 
dana awal program sebesar 
Rp 76,2 juta. Karena usahanya 
dinilai terus berkembang, pada 
2009 Pemrov Jatim mengaloka-
sikan dana penguatan sebesar 
Rp 21,4 juta. 

Tiga tahun berjalan hingga 
saat ini UPK Wahyu Lestari 
membukukan aset kotor sebesar 
Rp 172,4 juta. Artinya, sejak tiga 
tahun berdiri dana yang dikucur-
kan berkembang sekitar 77%,” 
kata bendahara UPK Wahyu 
Lestari, Wahyu Handayani. 

Perkembangan modal UPK, 

menurut Wahyu, lebih banyak 
disumbang oleh satu satunya 
usaha, yakni simpan pinjam. 
Jenis usaha ini menerapkan dua 
model pinjaman pada masyara-
kat desa yang dihuni 3.768 jiwa 
dan 1.231 kepala keluarga ini, 
yakni simpan pinjam berjangka 
dan simpan pinjam bulanan. 

Untuk simpan pinjam bula-
nan, UPK memberikan keten-
tuan bunga jasa sebesar 1,8% 
selama 10 bulan. Maksimal nilai 
pinjaman sekitar 10 juta untuk 
setiap pokmas. Sementara untuk 
simpan pinjam berjangka, bunga 
yang dikenakan 2,5% dengan 
agunan, jangka waktu enam bu-
lan, dan bunga dibayar di muka. 
Plafon pinjaman untuk jenis ini 
sebesar Rp 5-10 juta/peminjam. 

Jumlah pokmas pun seca-
ra otomatis terus bertambah 
setiap tahunnya. Dari sembilan 

Petani Tidak Lagi 
Kesulitan Modal

UPK Wahyu Lestari Tulungagung
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pokmas pada awal berdiri, kini 
UPK Wahyu Lestari menca-
tat jumlah pokmas sebanyak 
44 pokmas, dengan anggota 
masing-masing pokmas se-
banyak 5-10 orang. “Jumlah ini 
akan terus berkembang, karena 
sudah banyak warga yang antri 
mendirikan pokmas sendiri,” 
kata Wahyu.

Pokmas-pokmas tersebut me-
manfaatkan pinjaman UPK untuk 
berbagai macam usaha seperti 
pertanian, peternakan, mebel, 
dan peracangan. Pengurus UPK 
memang sengaja tidak membuka 
usaha lain, karena masih sibuk 

menangani simpan pinjam. Ra-
mainya perputaran uang bahkan 
membuat peminjam harus antri 
menunggu pengembalian dari 
pokmas lain. 

Sementara itu, jam buka 
layanan UPK sangat terbatas, 
hanya sehari setiap minggunya, 
tepatnya pada tanggal 5, 8, 15 
dan 25. Meski begitu, tingkat kre-
dit macet di UPK ini sangat kecil, 
karena setiap ada indikasi kredit 
macet, pengurus cepat bergerak 
untuk mencarikan solusinya.

Tiga tahun berjalan, UPK 
Wahyu Lestari membawa 
dampak positif pada aktivitas 

perekonomian warga di desa 
yang masih memiliki 82 rumah 
tangga miskin, 7 miskin, 2 sangat 
miskin, dan 7 rumah tangga 
hampir miskin ini. Kepala Desa 
Tanggunggunung Supriyono 
mengatakan, dampak positif itu 
khususnya dirasakan oleh petani 
jagung sebagai potensi khas 
yang dihasilkan dari desa ini.

“Petani tidak lagi bingung 
mencari utang dan barang untuk 
digadaikan atau meminjam di 
bank titil sebagai modal awal 
musim tanam, karena sudah ada 
UPK,” katanya. Agar lebih bany-
ak membantu warga, dia berha-
rap pemerintah semakin banyak 
memberikan dana penguatan.

Desa Tanggunggunung 
memiliki produk hasil bumi yang 
melimpah khususnya pada 
komoditas jagung. Karena loka-
sinya di pegunungan, tanaman 
jagung di desa ini sebagian be-
sar ditanam di lahan hutan jati 
milik perhutani. Setiap hektar 
lahan menghasilkan maksimal 
15 ton. Hasil bumi tersebut 
dijualnya kepada pabrik pakan 
ternak di Ponorogo melalui pen-
gepul dengan harga Rp 2.100/
kilogramnya. (faizal)
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Skenario Penanggulangan 
Kemiskinan

OSCAR LEWIS dalam 
bukunya Kisah Lima 
Keluarga (1988), 
mengangkat sebuah 

cerita tentang kebudayaan ke-
miskinan (the culture of poverty). 
Secara tidak langsung ia men-
gatakan bahwa, “masyarakat 
miskin karena mereka memang 
miskin”. 

Maksud Oscar adalah, 
kemiskinan itu begitu kronis 
sifatnya, karena itu banyak orang 
miskin yang hidup dengan penuh 
kepasrahan. Apa yang dialami 
orang miskin setiap hari, ha-
nyalah usaha untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang serba 
kekurangan. Kekurangan me-
reka membuat orang miskin tak 
mampu bergerak dalam ruang 
kemelaratan. Mereka terpaku, 
tak punya inisiatif, dan tak punya 
gairah. Akhirnya kemiskinan 
menjadi bagian dari proses hidup 
mereka.

Gambaran Oscar di atas, 
menjadi wawasan bagi kita untuk 
mencermati kemiskinan di negeri 
ini. Kondisi kemiskinan yang 
memprihatinkan masih menjadi 
topik untuk bisa dihubungkan 
dengan keberhasilan pemerinta-
han saat ini, yang mengaku telah 
berhasil dalam menekan angka 
orang miskin, dari 34,98 juta jiwa 
per Maret 2008, menjadi 32,53 
juta jiwa per Maret 2009.

 Pengakuan pemerintah 
ini, tak berarti bahwa masy-
arakat Indonesia termasuk di 
Jatim mengalami kesejahteraan. 
Justru sebaliknya, masyarakat 
kita masih mengalami ketidak-
pastian; pengangguran yang 
tinggi, ancaman PHK yang cukup 

besar, kenaikan harga yang terus 
merangkak, dan kejahatan di 
mana-mana. 

Kenyataan yang sama, 
juga bertolak belakang dengan 
optimisme pemerintah, yang 
mengaku bahwa pembangunan 
ekonomi telah mendatangkan 
invisible hand dalam menumbu-
hkan pemerataan kemakmuran. 
Nyatanya pembangunan ekono-
mi masih dinikmati oleh segelintir 
orang yang terlibat dalam linkage 
(kekuasaan). Anehnya, pemerin-
tah menyamaratakan kesejahte-
raan segelintir orang itu dengan 
sebagian besar masyarakat 
miskin di sekitarnya.

Kondisi ini yang membuat 
kemiskinan tetap merajalela, me-
ski pemerintah selalu berapologi 
dengan mengatakan, berhasil 
menekan angka orang miskin 
hingga 2,43 juta penduduk.  Ka-
rena itu, pemerintah harus jujur 
dengan orientasi pengentasan 
kemiskinan. Jika orientasi pe-
merintah hanya mencari sensasi 
dengan mengejar imej, agar 
terkesan baik dan berhasil, maka 
akan berbahaya bagi masa de-
pan bangsa Indonesia, termasuk 
akan terjadi malapetaka di masa 
yang akan datang.

Apa yang dikatakan Susan 
George dalam bukunya The 
Lugano Report: On Preserving 
Capitalism in Twenty-fi rst Cen-
tury (1999;2003), setidaknya 
menjadi perhatian pemerintah, 
agar kemiskinan tidak semakin 
membesar. Menurut George, 
jika kemiskinan terus meningkat 
tapi pemerintah tak menga-
kuinya sebagai suatu realitas, 
maka akan menghasilkan jutaan 

masyarakat yang tidak memiliki 
tempat tinggal, tidak hanya di 
pemukiman kota namun juga di 
dalam ekologi. 

Gejala ini nampaknya mulai 
terasa. Diperkotaan misalnya, 
tindakan kekerasan (krimi-
nal), tawuran, pembunuhan 
selalu meningkat dengan tajam. 
Sementara di pedalaman, kita 
menyaksikan sekitar 10 juta 
warga miskin mulai  membabat 
hutan hanya untuk mendapat 
makanan demi menyambung 
hidup mereka. Untuk hal ini, 
masyarakat miskin memang 
tidak bisa dipersalahkan begitu 
saja. Masalah kemiskinan adalah 
masalah negara. Sebagaiamana 
yang termaktup dalam UUD 
1945, bahwa orang miskin dan 
anak-anak terlantar dipelihara 
negara.

Karena itu, pemerintah ke-
depan harus memiliki niat yang 
baik dengan skenario penang-
gulangan kemiskinan yang baik 
pula. Apa yang dilakukan pe-
merintah baru-baru ini dengan 
menaikkan anggaran peningka-
tan kesejahteraan rakyat hingga 
Rp 36,1 triliun, melalui program 
PNPM Mandiri (Program Nasio-
nal Pemberdayaan Masyarakat), 
dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
hanyalah indikator keseriusan 
pemeritah dalam mengatasi 
kemiskinan.

Meski program tersebut 
belum sepenuhnya mampu me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat 
secara maksimal. Sebab pro-
gram itu hanya mampu menyen-
tuh aspek kehidupan masyarakat 
dibidang ekonomi, padahal yang 
dibutuhkan juga adalah program 

Oleh : Abdus Sair*)
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yang mampu menyentuh aspek 
kehidupan lain seperti politik, 
pertahanan, keamanan, sosial 
budaya, dan sebagainya.

Skenario    
Penanggulangan

Sekiranya pemerintah bisa 
menyusun skenario penang-
gulangan kemiskinan dengan 
komprehensif, maka yang 
dibutuhkan pertama dalam 
waktu dekat adalah, bagaimana 
pemerintah bisa melakukan ke-
bijakan fi skal secara ekspansif, 
terutama melalui pembangunan 
infrastruktur. Dalam jangka pen-
dek, pembangunan infrastruktur 
dibutuhkan untuk meningkat-
kan penyerapan tenaga kerja, 
sehingga dapat meningkatkan 
daya beli masyarakat secara 
umum. 

Kedua adalah penyerapan 
anggaran pemerintah, terutama 
di tingkat pemerintah daerah 
(pemda). Penyerapan angga-
ran pemerintah harus berjalan 
secara optimal. Hal ini untuk me-
ningkatkan pertumbuhan melalui 
sarana pelayanan publik. 

Kita tahu bahwa, tugas 
pemerintah daerah, selain 
menyediakan fasilitas pelaya-
nan publik, seperti pendidikan 
dan kesehatan, juga melakukan 
mengentaskan kemiskinan, 
melalui program yang sesuai 
dengan karakteristik kemiskinan 
di daerah masing-masing. Sebab 
karakteristik kemiskinan disetiap 
daerah, memiliki keunikan ke-
miskinan yang tak bisa disama-
kan dengan keunikan kemiskinan 
di daerah tertentu.

 Karena itu, pemda 
mempunya peran penting untuk 
mengatasi kemiskinan di daerah, 
dengan menggunakan anggaran 
yang terdapat di APBD. Tidak 
seperti pengalaman sebelumnya, 
dimana pemda tak mampu peny-
erap anggaran secara optimal. 

Pada 2008 saja, tercatat masih 
sekitar Rp 50 triliun anggaran 
dari seluruh pemda yang tidak 
diserap dengan baik.

Langkah selanjutnya adalah, 
pemerintah bisa melakukan 
pengentasan kemiskinan melalui 
skenario narasi kualitatif. Skena-
rio ini bisa dirujuk pada ikhtiar 
pemerintah yang tertuang dalam 
Strategi Nasional Penanggu-
langan Kemiskinan yang diadop-
si menjadi Bab 16 dari Peraturan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2005, 
tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004-2009. Kita mem-
baca bahwa metode kemiskinan 
tersebut sesuai dengan harapan 
banyak organisasi non pemerin-
tah, yakni dengan metode partici-
patory poverty assesment (PPA). 

Metode tersebut sebenar-
nya merupakan upaya meng-
embalikan analisa kemiskinan 
pada fi trahnya. Yakni membaca 
kemiskinan dengan narasi-na-
rasi kualitatif yang tak lazim 
dipakai kaum tekno-ekonom. 
Sehingga penanggulangan ke-
miskinan bergerak berdasarkan 
kebutuhan masyarakat dengan 
merujuk pada budaya lokalnya 
dan kemampuan orang miskin 
menentukan kebijakan ekonomi 
politiknya sendiri, bukan upaya 
penanggulangan kemiskinan 
yang hanya sekedar menurun-
kan angka statistik.

 Program pemerintah 
yang menggunakan metode ter-
sebut sebenarnya telah  digulir-
kan dengan mengusung platform 
pemberdayaan masyarakat, 
seperti PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat). 
Namun program tersebut belum 
sepenuhnya membebaskan 
masyarakat dari kemiskinan. 
Program ini justru hanya berhasil 
dalam membuka akses sosial 
ekonomi masyarakat seperti 
pembangunan jalan dan jemba-
tan (juga sekolah). Tapi masyara-

kat tak pernah tahu atau diberi 
tahu bagaimana menjawab ke-
miskinan yang obyektif. Sehing-
ga infrastruktur yang dibangun 
tak ubahnya monumen penang-
gulangan kemiskinan belaka. 
Disamping itu, dana dari program 
ini masih menjadi bancaan para 
birokrat, para kepala desa, dan 
fasilitator program.

Dari sinilah bahwa, pengen-
tasan kemiskinan itu membutuh-
kan skenario yang baik, strategi 
yang tepat, berkelanjutan dan 
tidak bersifat temporer, sebab 
kemiskinan itu merupakan perso-
alan yang sangat kompleks dan 
kronis. Karena itu, pemerintah 
bisa menggunakan pola untuk 
melacak persoalan kemiskinan. 
Dari pola itu setidaknya akan 
dihasilkan serangkaian skenario 
dan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan yang tepat sasaran 
dan berkesinambungan.

Kita masih yakin bahwa 
seluruh rakyat miskin di Tanah 
Air termasuk di Jawa Timur ma-
sih perlu mendapat bantuan dari 
pemerintah, baik raskin, PKH 
(Program Keluarga Harapan), 
Jamkesmas, dan KUR (Kredit 
Usaha Rakyat), tetapi pemerin-
tah harus bisa memahami 
kebutuhan nyata masyarakat 
bawah. Jangan sampai misalnya 
kebutuhan rakyat miskin seka-
rang adalah nasi untuk makan 
hari ini, tetapi diberi keterampilan 
menyulam.

Sudah saatnya masyara-
kat miskin di Jatim diberikan 
kesempatan untuk berinisiatif 
keluar dari jeratan kemiskinan. 
Pemerintah tidak hanya ber-
fungsi sebagai katalisator dalam 
memberikan rangsangan bagi 
mereka. Namun juga harus 
menjadi pendamping yang bisa 
menginisiasi masyarakat agar 
dapat mandiri dan berdayaguna. 

*) Penulis adalah Mahasiswa 
S2 Sosiologi Fisip Unair
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Redaksi yang terhormat, saya sering men-
dengar kedelai transgenik. Kalau boleh tahu, 
apa itu kedelai transgenik?

KEDELAI transgenik merupakan tanaman yang 
merupakan hasil dari proses rekayasa genetika. 
Sebuah proses yang dipakai dalam dunia kedokte-
ran untuk mendapatkan bentuk-bentuk baru yang 
lebih bernilai dapat dengan mudah dimaksudkan, 
meskipun rekayasa yang dilakukan adalah rekaya-
sa populasi (melalui seleksi).

Pada tanaman transgenik, hasil rekayasa 
genetika dibuat untuk beberapa tujuan yaitu : peng-
embangan teknik transformasi baru, studi dasar 
mengenai peranan atau fungsi suatu gen, dan 
perbaikan tanaman untuk tujuan khusus. Dengan 
rekayasa genetika sudah dihasilkan tanaman 
transgenik yang memiliki sifat baru seperti tanaman 
transgenik yang tahan terhadap hama, tanaman 
kedelai yang tahan terhadap herbisida dan tana-
man transgenik yang mempunyai kualitas hasil 
yang tinggi.

Tanaman transgenik direkayasa pertama kali 
pada tahun 1980-an, yakni melalui proses men-
transfer gen b–faseolin dari kacang-kacangan ke 
kromosom bunga matahari. Dalam rekayasa ge-
netika untuk bibit pangan nabati telah berkembang 
dengan luas begitu pula produk rekayasa genetika 
pada hewan misalnya produksi hormon untuk me-
ningkatan kuantitas maupun kualitas dari pangan 
hewani.

Dengan adanya produk-produk rekayasa 
genetika tersebut dapat dikatakan bahwa produk 
rekayasa genetika khususnya bahan pangan 
mengintroduksi unsur toksis, bahan-bahan asing 
dan berbagai sifat yang belum dapat dipastikan 
dan berbagai karakteristik lainnya. Oleh karena itu 
muncullah berbagai kekhawatiran dalam meng-
gunakan dan mengkonsumsi bahan pangan trans-
genik.

Dampak Kesehatan
Ada kekhawatiran apabila manusia memakan 

organisme khususnya tanaman transgenik yang 
mengandung gen Bt-endotoxin akan mati karena 
keracunan. Kekhawatiran tersebut didasari oleh si-
fat beracun dari gen Bt terhadap serangga, karena 

serangga yang memakan tanaman transgenikter-
sebut akan mati akibat racun gen Bt.

Kekhawatiran lain dari tanaman hasil rekayasa 
genetik adalah sebagai penyebab alergi. Satu 
sampai dua persen orang dewasa dan 4 – 6% 
anak-anak menderita alergi akibat makanan. Be-
berapa komoditas yang digunakan sebagai bahan 
makanan diketahui dan dikenal sebagai sumber 
bahan penyebab alergi (allergen) seperti brazil nut, 
crustacean, gandum, ikan, kacang tanah, kedelai 
dan padi.

Lalu bagaimana dengan susu kedelai Melilea? 
Susu kedelai Melilea berasal dari kedelai pilihan 
super organik, ditanam tanpa sedikitpun bahan 
kimia, dari lahan yang bebas bahan kimia sehingga 
menghasilkan kedelai yang sangat berkualitas dan 
sangat ampuh untuk menjaga kesehatan. 

Kedelai Transgenik



Alat Pengering Tenaga Surya 
Model AIT

B
C

D

A

Ruang Pengering
Plenum
Kolektor

Tampak Depan

Tampak Samping

1. PENGGUNA/
FUNGSI

Penggunaan untuk se-
mua bahan hasil pertanian, 
perkebunan, peternakan 
dan perikanan.

2. SPESIFIKASI
1) Dimensi Ruang pengum-

pul panas (mm) : 200 
x 3000 x 2000; ruang 
pengering (mm): 900 x 
1000 x 2000.

2) Konstruksi
a) Rangka utama dari kayu 

dan plastik polietilen.
b) Penyambungan dengan 

menggunakan paku.
3) Rancangan Fungsional
a) Sumber energi: sinar 

matahari.
b) Pengumpul panas: seng 

gelombang yang dicat 
hitam.

4) Rancangan Struktural
a) Ruang pengumpul panas:
- seng gelombang yang 

dicat hitam
- saluran pemasukan udara
- kerangka: alas dan dinding 

dari papan, dan penutup 
dari plastik transparan 
polietilen

b) Ruang pengering:
- plenum
- rak-rak bahan yang dike-

ringkan
- saluran pengeluaran udara

GDGDTehnologi Tepat Guna
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- kerangka dari kayu, dinding dan atap dari plastik 
transparan polietilen

5) Bahan Kayu, seng dan plastik.
6) Kapasitas 50 - 100 kg ikan.
7) Umur Alat 2 (dua) tahun
3.  PRINSIP KERJA ALAT
Cahaya matahari memanaskan udara dari seng 

gelombang di ruang pengumpul panas. Udara 

panas yang relatif ringan dibanding udara di 
ruang pengering mengalir ke ruang pengering 
untuk menguapkan air pada bahan. Udara 
pada ruang pengering mengalir ke bagian 
atas ruang pengering dan keluar melalui 
ventilasi. Cahaya matahari juga memanasi 
bahan di ruang pengering sevara langsung 
dari plastik transparan.



Tips KerjaGDGD

Wanita karir
Lalu Anda mulai berangan-angan, seandainya 

Anda membanting setir, melarikan diri dari kegilaan 
kantor yang lama-lama bisa membuat Anda men-
jadi gila beneran itu, untuk memulai usaha sendiri, 
menjadi bos sendiri! Setelah hasrat memiliki usaha 
sendiri menggebu-gebu, lagi-lagi Anda terbentur 
oleh 2 hal yang amat penting untuk memulai suatu 
usaha: ide dan modal.

Lalu setelah terbelenggu pilihan ke kiri, ke 
kanan, ke atas dan ke bawah mentok, Anda mulai 
berangan-angan memiliki orang tua kaya raya, 
yang bisa tanpa diminta akan menawarkan modal 
untuk memulai usaha. Uh oh, sayangnya nasib 
Anda belum semujur itu.

Selama Anda belum memiliki landasan kuat 
untuk berwiraswasta, sebaiknya Anda tetap men-
jadi anak yang baik dan alim di kantor sekarang. 
Hati boleh panas dan tak sabar ingin pergi, namun 
muka dan performa harus tetap positif. Apalagi 
kantor Anda tidak memiliki peraturan ketat menge-
nai penggunaan internet, dan beban pekerjaan 
Anda toh hanya sekitar 70%.

Gunakan sisa waktu 30% itu untuk mencari 
informasi-informasi di internet untuk menggerakan 
ide brilian wiraswasta mutakhir Anda. Stop berse-
lancar mencari gosip, bermain game, tebar pesona 
terhadap rekan-rekan di kantor, ber-narsis ria di 

Facebook dan hal-hal tidak produktif lainnya.

Bekerja Sambil Berwiraswasta
Kreatifl ah dalam mencari dan memilah-milah 

informasi ide wiraswasta. Amat disarankan un-
tuk “mencoba dulu sebelum membeli“, artinya 
jangan dulu berkonsentrasi dan masuk 100% ke 
dalam usaha baru Anda dan meninggalkan karir 
Anda, jenius!

Semisal Anda memulai usaha menjual perleng-
kapan bayi, Anda bisa membuat website, membuat 
akun Friendster baru yang pada dasarnya foto-foto 
perlengkapan bayi tersebut dapat terpampang 
dengan jelas disana 24 jam tanpa memakan waktu 
Anda 1 detik pun dalam melayani calon pembeli 
untuk melihat-lihat.

Untuk lebih mendongkrak pemasaran, Anda 
bisa beriklan di forum-forum yang menyediakan 
fasilitas jual beli umum seperti Kaskus, Kafegaul. 
Ataupun untuk target pembeli spesifi k ke produk 
perlengkapan bayi Anda, bagaimana kalau Wed-
dingku? Disana banyak sekali calon pasutri dan 
pasutri muda yang siap memiliki momongan. Itu 
artinya uang kan?

Tetap di kantor namun bisa sambil berwi-
raswasta, itu intinya! Syukur-syukur keadaan ini 
bisa berjalan langgeng dan bersinergi, karena itu 
berarti: 2 sumber penghasilan.(*)

Antara Berkarier 
dan Wiraswasta

28 GEMADESA Edisi 06 Juni 2010

Apakah Anda golongan 7P (pergi 
pagi pulang petang, penghasi-

lan pas-pasan) yang mulai tidak 
nyaman dan jenuh dalam berka-
rir? Anda mulai membenci gaji 

Anda yang segitu-gitu saja setiap 
tahunnya, benci politik saling 
sikut di kantor, benci disuruh-
suruh bos terus, benci menger-
jakan pekerjaan serabutan yang 
sebenarnya tidak ada hubungan-
nya dengan posisi dan tanggung 

jawab Anda?



Tandanya terkena asma biasanya :
1.Biasanya, ketika menarik nafas lebih susah 

(kadang sangat susah, biar udah narik nafas 
sepanjang apa juga yang berasa cuma sedikit 
sekali udara (oksigen) yang masuk ke paru-
paru.

2.Biasanya setiap kali bernafas akan mengeluar-
kan suara seperti *ngiiik*.

3.Kata dokter, asma tidak bisa disembuhkan 
(meski terdapat banyak versi, ada yang bilang 
bisa disembuhkan). Jadi dalam jangka waktu 
tertentu akan kambuh kembali.

4.Pemicu penyakit asma kambuh adalah: alergi, 
stress, dingin, kurang fi t.
Kalau anak penderita asma seusia sekolah 
dasar (SD), biasanya akan terasa ketika makan 
es, makan rambutan, makan durian, kehujanan, 
lan gsung kambuh asmanya.

5.Ada alat bantu untuk penyakit asma, semacam 
spray yg berisi oksigen biar lebih gampang ber-
nafas. Meski hal ini kalau bisa jangan dipakai 
secara rutin karena menimbulkan ketergan-

tungan.
6.Cara terbaik mengatasi asma adalah melalui 

terapi, renang, olah raga, dan lain-lain.

Asma Tidak Menular, Asma Biasanya Karena Keturunan

Perbedaan Asma dengan TBC

GDGDTips Sehat
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Orientasi P2MPP                    Sambungan dari hal 21

Program Pember-
dayaan Masyarakat Pesisir 
dan Pantai  dimaksudkan 
sebagai upaya  untuk 
mengembangkan potensi di 
wilayah pesisir dan pantai 
berlandaskan  budaya dan 
kearifan lokal. Disamping 
itu, melalui Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pantai diharapkan mampu 
mewujudkan pengelolaan 
program penanggulangan ke-
miskinan secara profesional dan 
berkelanjutan sehingga dapat  
mengembangkan pola-pola baru 
yang inovatif untuk penanggu-
langan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pantai dikelola se-
cara terpadu dengan membuka 
ruang partisipasi antar stakehol-
ders dalam rangka memfasilitasi 
pemberdayaan RTM maupun 

pengembangan perekonomian 
di wilayah pesisir dan pantai. 
Dalam implementasinya, peran 
serta Perguruan Tinggi (PT) yang 
memiliki reputasi keahlian dan 
pengalaman di bidang pember-
dayaan masyarakat maupun 
pengembangan ekonomi lokal 
sangat diperlukan. Mereka   
sebagai fasilitator dan medi-
ator bagi pengembangan akses 
dan kerjasama maupun mampu 

mengembangkan potensi 
pesisir dan pantai yang dapat 
menghasilkan model/pola 
penanggulangan kemiskinan 
yang efektif dan efi sien.

Pemberdayaan Masy-
arakat Pesisir dan Pantai 
mempunyai prioritas pro-
gram yang berkaitan dengan 
pembangunan kualitas sum-
berdaya manusia, terutama 
yang bertujuan mempercepat 

pencapaian target MDGs 2015, 
dengan mengacu pada potensi 
dan permasalahan yang ada 
di wilayah pesisir dan pantai 
dengan mengusung prinsip pada 
pembangunan manusia, keber-
pihakan terhadap orang miskin, 
transparansi, partisipasi, kompeti-
si sehat, desentralisasi, akunta-
bilitas dan mengoptimalkan peng-
elolaan sumberdaya alam yang 
lestari & berkelanjutan. (bud)

Peserta melkukan ramah tamah
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Batik gedok Kabupa-
ten Tuban termasuk 
salah satu produk yang 
diunggulkan. Pasalnya,   

kerajinan batik ini merupakan 
warisan leluhur warga Kecama-
tan Kerek, Kabupaten Tuban. 
Sehingga, hampir sebagian be-
sar wanita di kecamatan ini bisa 
melakukan pekerjaan pembua-
tan batik, mulai dari pemintalan 
hingga menjadi kain batik siap 
pakai.

Di Kecamatan Kerek ada 
empat desa yang menjadi sentra 
kerajinan batik tenun gedok di 
Kecamatan Kerek, yaitu Desa 
Nggaji, Argorejo, Njaro Rejo dan 
Kedung Rejo. Meski demikian, 
dalam melakukan proses produk-
si, hampir seluruhnya dilakukan 
secara keroyokan oleh beberapa 
warga dan disatukan di salah 
satu unit usaha yang dianggap 
mampu mendistribusikan hingga 
penjualan.

Salah satu unit usaha ba-
tik gedok yang menjadi pusat 
produksi adalah Sekar Ayu yang 
dikelola Uswatun Hasanah. Ibu 
satu anak ini merupakan salah 
satu penerus usaha kerajinan 
batik gedok yang getol me-
majukan usaha batik di Desa 
Kedungrejo, Kecamatan Kerek. 
Meski latar belakang pendidi-
kannya sebatas SLTP, namun 
pengalaman ibu muda ini dalam 
mengelola usaha batik gedok 
cukup mumpuni.

Dalam mengelola usaha ba-
tik, Uswatun tidak hanya mengu-
sai proses produksinya, namun 
juga mempu memasarkan dan 

mengenalkan batik tenun gedok 
ini hingga ke beberapa daerah.

Menurut Uswatun, dia menge-
nal batik tenun gedok sejak 
kecil. Sejak SD Uswatun sudah 
dikenalkan orang tuanya pada 
cara membuat batik gedok, yaitu 
mulai proses pembersihan kapas 
(blibis), kemudian memintal 
kapas menjadi benang (ngante), 
kemudian menenun (nggedok) 
hingga membatik.

Dalam proses pembersihan 
kapas, pemintalan dan penenu-
nan, tidak semuanya dikerjakan 
di tempat Uswatun, tapi dilaku-
kan di beberapa rumah warga 
yang hampir semuanya mempu-
nyai alat pemintalan dan penenu-
nan secara manual dari bambu.

Kemudian pada tahun 1995 
barulah Uswatun mencoba 
membuka usaha sendiri. Dalam 

pengembangan usahanya Uswa-
tun masih tetap mempertahan-
kan motif batik yang menjadi cirri 
khas Tuban, yaitu daun barbar. 
Selain itu juga cirri khas batik 
Tuban yang bermotif budaya 
Tiongkok, ploh chan.

Dengan ciri khas ini Uswatin 
optimis, batik tenun gedok mem-
punyai prospek tinggi. Selain 
sudah banyak dikenal secara 
nasional, Pemkab Tuban juga 
mewajibkan pegawainya mema-
kai batik tenun gedok sebagai 
seragam kerja pada hari Jumat.

Dampak ekonomi masyarakat 
Desa Kedungsari dari batik tenun 
ini cukup besar. Rata-rata para 
pengusaha batik yang sudah se-
level dengan Uswatun mempe-
rolah penghasilan sekitar Rp 5 
hingga Rp 10 juta setiap bulan. 
(bud)

Uswatun, Pengusaha Tenun Gedok

Kualahan 
Terima Orderan
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Oky Mia Octaviany, 
Peniti Aksesoris 

GDGDKiprahKiprah

MULANYA adalah usaha makanan, 
tetapi hanya bertahan 4 tahun. 
Bahkan sebelumnya, demi mewujud-
kan impiannya sebagai pengusaha 

makanan, wanita kelahiran Surabaya 12 Oktober 
1971 ini, rela meninggalkan pekerjaannya di 
bank swasta. Tetapi kemudian Okky menemukan 
usaha baru, yaitu aksesori jilbab, yang kemudian 
diberinya merek ”Peniti”.

Ini berawal dari kesukaannya terhadap per-
nak-pernik jilbab semenjak dirinya menggunakan 
jilbab. Awalnya dia hanya membuat 6 buah bros 
dalam semalam. Sedangkan pembeli pertama-
nya, secara tidak sengaja, adalah teman-teman-
nya sendiri. 

Saat ini istri Banyon Anantoseno ini justru 
tertantang untuk mencari peluang dan mene-
mukan ide-ide baru untuk mengembangkan dan 
menampilkan produk-produk yang cantik dan 
menarik. 

Oky yang pernah mengeyam pendidikan di 
Jurusan Tata Busana ini merasakan duka menja-
lankan bisnis ini jika permintaan barang yang te-
lah dibuat berdasarkan pesanan tidak jadi dibeli. 
”Duka lainnya kalau ketika memproduksi banyak 
barang namun sepi peminat,” katanya. (bud) 

Menekuni 
Peniti
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