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Pelaksanaan puncak pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-40 
(HKG PKK) secara nasional di Puspa Agro, Sidoarjo, 24 Mei 2012, 
terselenggara dengan sukses. Pencanangan dilakukan oleh Wakil 

Presiden RI, Boediono, dan dihadiri sejumlah menteri.

Seperti diakui Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Rasiyo M. 
Si, kesuksesan BBGRM ke IX dan HKG PKK ke-40 berkat kerja keras dan 
kerjasama semua pihak. Acara ini merupakan wujud nyata dari pelaksa-
naan kegiatan gotong royong yang dibuktikan oleh Tim Penggerak PKK dari 
seluruh daerah di Indonesia. 

Selain itu, pameran yang digelar untuk menyertai acara BBGRM dan 
HKG PKK, juga mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pengunjung 
datang silih berganti. Ini menandakan bahwa masyarakat ingin mengetahui 
produk-produk unggulan dari berbagai daerah yang disajikan dalam pam-
eran ini.

Tentunya yang lebih penting adalah makna di balik pelaksanaan BB-
GRM. Sebagaimana dikatakan Gubernur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, 
dalam membangun negara yang besar, salah satu syaratnya adalah den-
gan memperkuat nasionalisme. Dalam hal ini nasionalisme diwujudkan me-
lalui gotong royong, sehingga kegiatan BBGRM menjadi hal yang istimewa 
mengingat fokus pada kegotongroyongan yang menjadi ciri khas bangsa 
Indonesia. 

Mengingat pentingnya makna gotong royong tersebut, dalam pidato-
nya, Wapres menyerukan agar semangat gotong royong digelorakan lagi, 
karena sekarang ini mulai ada tanda-tanda kecenderungan gotong royong 
mulai luntur dan ditinggalkan masyarakat. “Gotong-royong harus selalu kita 
gelorakan lagi dan kita teguhkan. Sebab kita lihat bahwa semangat ini nam-
paknya makin luntur dan merosot di kota-kota dan bahkan juga sudah mulai 
tererosi dalam kehidupan di desa-desa kita,” tuturnya.

 
Hendaknya melalui BBGRM  kita selalu sadar bahwa gotong royong 

merupakan bentuk nasionalisme khas milik bangsa Indonesia, karena itu 
jangan sampai luntur. Mari kita gelorakan lagi semangat gotong royong 
tersebut dalam sanubari kita. (*)
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Gelorakan Semangat 
Gotong Royong
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W
akil Presiden Indo-
nesia, Boediono be-
serta Ibu Herawati 
Boediono mengha-

diri peringatan Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) IX 
dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) di Pasar Induk Pus-
pa Agro, Sidoarjo, Kamis (24/05). 
Peringatan ini dihadiri juga oleh 
Menteri Dalam Negeri, Gamawan 
Fauzi dan Menteri Pemberdaya-
an Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Linda Amalia Sari Gumelar. 

Dalam sambutannya Gubernur 
Jawa Timur, Soekarwo menyatakan 
menyambut gembira ditunjuknya 
Jatim sebagai tuan rumah pelak-
sanaan BBGRM IX dan HKG PKK. 
Ia mengatakan, dengan kehadiran 
semua Gubernur di Jatim kali ini 
merupakan salah satu langkah un-
tuk menunjukkan kerukunan an-
tara sesama rakyat Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan oleh Pak-
de Karwo, sapaan akrab  Gubernur 
Jatim Soekarwo, Gotong  royong 
merupakan bentuk nasionalisme 
khas milik bangsa Indonesia. Se-

mangat kegotongroyongan ini 
harus terus dibina, dipupuk, dan 
dilestarikan, karena hal itu dapat 
menjadi solusi untuk menyele-
saikan berbagai hal, serta menjadi-
kan Indonesia sebagai negara besar 
di dunia. 

Ia mengatakan, dalam mem-
bangun negara yang besar, salah 
satu syaratnya adalah dengan 
memperkuat nasionalisme. Dalam 
hal ini nasionalisme diwujudkan 
melalui gotong royong, sehingga 
kegiatan ini menjadi hal yang is-
timewa, mengingat fokus pada ke-

Wapres Boediono

“Gotong Royong Harus 
Kita Gelorakan”
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gotongroyongan yang menjadi ciri 
khas bangsa Indonesia. “Melalui 
kegiatan ini kita semua bisa  saling 
bersilaturrahim dalam suasana 
yang penuh dengan keakraban, dan 
diwarnai semangat kebersamaan 
dan kegotongroyongan,” ujarnya. 

Sementara itu Wakil Presiden 
RI Boediono dalam sambutannya 
mengatakan, semangat gotong 
ro yong harus digelorakan lagi, 
 karena sekarang ini mulai ada ke-
cenderungan luntur dan ditinggal-
kan masyarakat. 

“Gotong-royong harus  selalu 
kita gelorakan lagi dan kita 
 teguhkan. Sebab kita lihat bahwa 
semangat ini nampaknya makin 
luntur dan merosot di kota-kota 
dan bahkan juga sudah mulai ter-
erosi dalam kehidupan di desa- 
desa kita,” tuturnya. 

Untuk itu dia minta kepada 
semua elemen bangsa, khususnya 
kader penggerak PKK di Indonesia, 
bergotong-royong guna mengejar 
delapan target pembangunan mile-
nium atau Millenium Development 
Goal’s (MDG’s) hingga tahun 2015. 

Menurutnya, dari delapan sasa-
ran target pembangunan milenium 

atau dikenal sebagai Millenium 
Development Goals(MDGs), ada 
tiga hal yang masih jauh terting-
gal, meski waktu penyelesaian-
nya tinggal kurang dari tiga tahun 
lagi. Pertama, penurunan angka 
kematian ibu melahirkan. Kedua, 
penang gulangan HIV/AIDS, TBC, 
dan  malaria, dan ketiga penye-
diaan akses air minum dan sani-
tasi dasar yang layak bagi rumah 
tangga. Ia pun menekankan, para 
penggerak PKK punya peran pen-
ting mengejar pencapaian ketiga 
sasaran tersebut. 

“Rasanya tepat jika kita hari 
ini merayakan Bulan Bakti Gotong 
Royong bersamaan dengan pe-
ringatan Gerakan Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga. Jika se-
mangat gotong royong dan pem-
berdayaan kesejahteraan keluarga 

benar-benar menggelora di selu-
ruh masyarakat, saya sangat yakin 
bangsa Indonesia akan mampu 
terus maju dan mencapai apa yang 
kita cita-citakan, termasuk men-
capai semua sasaran MDGs tadi,” 
ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikannya, 
langkah tersebut dapat diawali 

melalui lingkungan keluarga. Ke-
luarga adalah pilar utama bangsa. 
Tanpa keluarga sejahtera, Indone-
sia tak akan mampu mewujudkan 
bangsa yang sejahtera. Tanpa ke-
luarga cerdas, Indonesia pun tak 
akan bisa menjadi bangsa yang 
cerdas. Maka, gerakan Pember-
dayaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) punya peran sentral dalam 
membentuk dan merawat fondasi 
utama bangsa kita, yaitu keluarga 
Indonesia. 

Dalam peringatan kali ini wa-
pres minta komitmen dari semua 
pihak untuk benar-benar serius 
mengupayakan perbaikan nasib 
keluarga Indonesia dan untuk 
memperkuat semangat gotong-
royong di antara masyarakat Indo-
nesia. 

Boediono yakin bahwa bangsa 
Indonesia akan mampu terus maju 
dan mencapai apa yang dicita-
citakan, termasuk mencapai semua 
sasaran MDGs tadi, jika semangat 
gotong royong dan pemberdayaan 
kesejahteraan keluarga benar-
benar menggelora di  seluruh 
 masyarakat. “Keluarga Indonesia 
akan lebih sejahtera, Indonesia 
akan maju, dan Indonesia akan 
mendapatkan tempat yang terhor-
mat di kancah pergaulan dunia,” 
harapnya. 

Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi dalam sambu-
tannya mengatakan, BBGRM 
merupakan upaya untuk lebih 
menggelorakan semangat gotong 
royong. “Gotong royong meru-
pakan kearifan lokal yang sangat 
berperan dalam pembangunan,” 
sebutnya.

Sedangkan HKG PKK dimaknai 
untuk menyatukan gerak langkah 
untuk memberdayakan masyara-
kat melalui 10 program pokok PKK 
dan meningkatkan kesejahteraaan 

Gubernur Jatim mendampingi Wapres ketika mengunjungi stan produk unggulan.
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W
akil Presiden 
Boediono dan is-
tri ketika tiba di 
Puspa Agro, seki-

tar pukul 09.30 WIB, disambut 
orkestra dari Kabupaten Tulung-
agung yang dipandu Bupati Tu-
lungagung, Heru Tjahjono. Lagu 
kebangsaan Indonesia Raya dan 
langsung dilanjutkan mars PKK. 
Tak hanya itu, tarian Bedoyo 
Majapahit dari Kabupaten Blitar 
juga tak mau keting galan me-

nyambut kedatang an Boedio-
no. Tari ini diambil dari re-
lief candi Penataran di Blitar.
Menteri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak Linda 
Gumelar dan Mendagri Gamawan 
Fauzi, mendampingi Boediono.
“Semoga Bapak Presiden dan 
Wakil Presiden selalu diberi kese-
hatan untuk memimpin negara 
ini. Kami bersyukur acara Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK di-

gelar di Jawa Timur,” kata Guber-
nur Jawa Timur, Soekarwo, dalam 
pidato sambutan selamat datang.
Pakde Karwo, sambutan akrab 
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, 
juga meminta pejabat gubernur 
dan bupati/walikota se-Indonesia 
yang hadir menyempatkan mam-
pir ke Trowulan untuk melihat 
kebesaran bekas Kerajaan Maja-
pahit. “Kerajaan Majapahit itu 
sangat luas wilayahnya. Banyak 
suku bangsa juga pernah berada 
di Jatim. Tolong kalau sempat, 
mampirlah ke Trowulan Mojoker-
to,” kata Pakde Karwo. (*)

masyarakat.
Mendagri juga berharap agar 

masyarakat terus meningkatkan 
kepedulian dan saling tolong me-
nolong untuk meningkatkan kese-
jahteraan.

“Sedangkan untuk PKK juga 
memikul beban untuk mewujudkan 
keluarga sehat. Karena keluarga se-
hat merupakan kunci mewujudkan 
negara yang kuat,” ujar Gamawan.

Kiprah PKK melalui 10 program 
pokok PKK sangat membanggakan 
dalam rangka pemberdayaan ma-
syarakat. Pemberdayaan memang 
harus dimulai dari keluarga meru-
pakan lingkup sosial terkecil. “Kita 
harus memberikan penghargaan 
kepada penggerak PKK karena se-
lama terus mengabdi dan bertugas 
tanpa mengenal lelah,” lanjutnya.

Dalam peringatan tersebut Ibu 
Herawati Boediono memberikan 
penghargaan Paramahita Nugraha 
kepada Ibu Haji Susilowati Ketua 
IV TPP PKK Pusat dengan masa 
bakti 43 tahun; Penghargaan Adhi 
Bhakti Utama kepada Ibu Hajah 
 Aisyah Muhammad Sani (Riau) 

untuk pengabdian 26 tahun,  Ibu 
Hajah Anizar Thamrin (Sumatera 
Barat) untuk pengabdian 29 tahun, 
Ibu Hajah Septiana (Sumatera Se-
latan) untuk pengabdian 25 tahun, 
Ibu Yosfi n (Sulawesi Tenggara) un-
tuk pengabdian 29 tahun, Ibu Ruk-
mini (Lampung) untuk pengabdian 
27 tahun, Ibu Mustika Ningsih 
(DKI Jakarta) untuk pe ngabdian 
27 tahun, Ibu Asmarani (Bengkulu) 
untuk pengabdian 30 tahun dan 
Ibu Hajah Juzimar (Jambi) untuk 
pengabdian 27 tahun dan Peng-
hargaan Bhakti Madya kepada Ibu 
Hartati Imam Widodo (TP PKK 
Pusat) untuk pengabdian 18 tahun 
dan Ibu Ietjte Syah Mardah (TPP 
Pusat) untuk pengabdian 18 tahun. 

Dalam kesempatan itu, Men-
dagri menyerahkan penghargaan 
untuk Kabupaten/Kota untuk kat-
egori Pelaksana Gotong Royong 
terbaik tingkat nasional, dan kate-
gori Lomba Pasar Desa Tingkat Na-
sional. 

Sedangkan Ibu Ny. Hj. Vita 
Gamawan Fauzi, istri Mendagri, se-
bagai Ketua Umum Tim Penggerak 
(TP) PKK memberikan penghargaan 
kepada empat pemenang. Masing-
masing untuk lomba administrasi  
PKK, pencegahan kekerasan dalam 
rumah tangga,  usaha peningkatan 
pendapatan keluarga, lomba peman-
faatan halaman asri, teratur, indah 
dan nyaman, serta pemanfaatan ha-
sil tanaman obat keluarga.(*) 

“Mampirlah ke Trowulan”

Ny. Herawati Boediono memberikan penghargaan Paramahita Nugraha.
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K
esuksesan puncak per-
ingatan BBGRM (Bulan 
Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat IX dan Hari 

Kesatuan Gerak PKK ke- 40 berkat 
perjuangan semua pihak, baik ma-
syarakat, SKPD dan semua elemen 
yang telah mendukung terselengga-
ranya acara ini dengan baik. 

Ungkapan tersebut disampaikan 
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur, Dr. H. Rasiyo M. Si, saat me-
nutup pameran bisnis pada puncak 
acara peringatan BBGRM dan HKG 
PKK di Pasar Induk Puspa Agro Jl. 
Jemundo, Sidoarjo, Jumat (25/5).

Menurutnya, kesuksesan acara 
ini berkat kerja keras dan kerjasama 
dari semua pihak. Acara ini merupa-
kan wujud nyata dari pelaksanaan 
kegiatan gotong royong yang dibuk-
tikan oleh Tim Penggerak PKK dari 
seluruh daerah di Indonesia. Pame-
ran ini merupakan bukti kebersa-
maan yang bisa diwujudkan dalam 
situasi positif untuk terus menanam-
kan semangat kegotong-royongan. 

Sekdaprov mengatakan,  banyak 

pengunjung yang datang silih ber-
gantian untuk melihat potensi 
daerah dari seluruh Indonesia me-
lalui TP PKK. Ini menandakan ke-
beradaan pameran bisnis potensi 
daerah ini sangat ditunggu dan di-
rasa manfaatnya, seperti contoh apa-
bila barang yang akan dipamerkan 
harganya tidak terlalu mahal dan 
bisa dijangkau untuk masyarakat 
bawah sekalipun. “

Ia menambahkan, semua yang 
dilakukan oleh Pemprov Jatim un-
tuk lebih memaknai Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat agar 
pemerintah dengan masyarakat 
mempunyai semangat yang sama ke-
mudian bisa diaplikasikan dalam ke-
hidupan bermasyarakat yang nyata.

Lebih lanjut disampaikannya 
manfaat Jatim menyelenggarakan 
puncak acara BBGRM dan HKG 
PKK seperti yang sebelumnya telah 
disampaikan Wakil Presiden adalah 
semangat gotong-royong harus se-
lalu digelorakan lagi dan kita teguh-
kan. Sebab saat ini kita melihat bah-
wa semangat ini nampaknya makin 

luntur dan merosot di kota-kota, 
bahkan juga sudah mulai tererosi 
dalam kehidupan di desa-desa. 

“Seperti contoh di desa, dahulu 
kala ketika ada warga membangu 
rumah, maka warga akan secara 
otomatis berduyun-duyun untuk 
membantu tanpa pamrih, akan 
tetapi ketika berada di kota ma-
syarakat sangat jarang mempunyai 
sikap kebersamaan. Oleh karena itu, 
pemerintah hadir untuk menginter-
vensi serta memberikan semangat 
kepada masyarakat luas agar lebih 
peduli antar sesama dan melakukan 
gotong-royong,” tuturnya. 

BBGRM ke IX dan HKG 
PKK ke-40 Berjalan Sukses

P
rogram Bulan Bhakti 
Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) di 
Lamongan tahun ini 

sukses menghimpun dana dari 
swadaya masyarakat hingga men-
capai Rp 39,372 miliar. Semen-
tara dana yang digelontorkan un-
tuk pemberdayaan masyarakat 
desa mencapai Rp 114,312 miliar.
Data tersebut diungkapkan Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

(Bapemas) M S Heruwidi saat pun-
cak peringatan BBGRM dan Hari 
Kesatuan Gerak PKK ke-39 di Desa 
Dumpiagung/Kembangbahu. 

Puncak peringatan BBGRM itu 
sendiri dibuka Bupati Lamongan, 
Fadeli. Fadeli di kesempatan itu ber-
harap dukungan semua pihak agar 
terus melestarikan gerakan gotong 
royong. Dia menyebut kegiatan BB-
GRM itu merupakan upaya untuk 
terus menerus memupuk semangat 

gotong royong dan pemberdayaan 
keluarga guna mewujudkan ke-
luarga yang mandiri juga sejahtera.
Fadeli percaya, pembangunan yang 
saat ini dilaksanakan di Lamangan 
menekankan pentingnya keber-
samaan dan kegotongroyongan. 
“Tanpa kebersamaan dan kegoton-
groyongan, maka mustahil untuk 
mewujudkan tujuan pembangunan 
yang diinginkan,“ kata dia.

***

Kabupaten Lamongan
BBGRM Sukses Himpun Dana Masyarakat

Dr. H. Rasiyo M. Si
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D
alam rangka memeriah-
kan Bulan Bhakti Go-
tong Royong Masyara-
kat (BBGRM) ke-IX 

dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) 
PKK ke-40 Tingkat Kabupaten 
Probolinggo, diselenggarakan Ge-
lar Produk Unggulan yang dilak-
sanakan di balai Desa Asembakor, 
Kecamatan Kraksaan, (21/5).

Kegiatan yang diikuti 24 keca-
matan se Kabupaten Probolinggo 
ini mengangkat tema ”Peman-
faatan Hasil Pertanian Lokal Men-
jadi Produk Olahan Unggulan.”  Ti-
dak hanya hasil pertanian saja yang 
ditampilkan, tetapi juga produk 
olahan yang dimiliki oleh masing-
masing daerah.

Gelar produk unggulan ini di-
hadiri oleh Bupati Probolinggo 
Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si 
dan Ketua TP. PKK Kabupaten 
Probolinggo Hj. Tantri Hasan Ami-
nuddin, SE. Tampak pula jajaran 
Forpimda (Forum Pimpinan Dae-

rah) Kabupaten Probolinggo se-
perti Kapolres Probolinggo AKBP 
Gatot Soegeng Soesanto, Ketua 
Pengadilan Negeri Kraksaan Tau-
fan Mandala dan perwira peng-
hubung Kodim 0820 Probolinggo.

Hadir pula Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Probolinggo 
H. M. Nawi dan Ketua GOPTKI 
(Gabungan Organisasi Penyelengg-
ara Taman Kanak-kanak Indonesia) 
Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni 
Nawi, Kepala Satker, Camat, Ke-
pala Desa dan Sekretaris Desa ser-
ta pengurus organisasi keagamaan, 
organisasi kemasyarakat an dan or-
ganisasi kewanitaan.

Kepala Dinas Pertanian Kabu-
paten Probolinggo Nanang Trijoko 
Suhartono mengatakan momen ge-
lar produk unggulan ini menjadi is-
timewa bagi para insan pertanian. 
Selain bisa mempererat jalinan si-
laturrahim, kegiatan ini juga bisa 
menjadi ajang mempromosikan 
produk-produk pertanian, baik 

hasil pertanian maupun olahan se-
hingga memungkinkan terciptanya 
peluang bisnis melalui stand-stand 
pasar murah yang menjual aneka 
produk pangan.

Sementara Bupati Probolinggo 
Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si 
berpesan supaya hasil bumi yang di-
peroleh oleh petani dicarikan solusi 
pasar keluarnya. Sehingga produk 
unggulan masing-masing kecamatan 
bisa dipasarkan dan dapat menam-
bah pendapatan petani. Begitu juga 
halnya dengan hasil dan mutu tem-
bakau supaya dicarikan solusinya 
dengan para pedagang supaya harga 
bisa tetap stabil asalkan hasil panen 
dan taninya baik.

”Baik dan buruknya hasil per-
tanian sangat ditentukan oleh ma-
syarakat itu sendiri. Selain itu ja-
ngan lupa untuk selalu beribadah 
dan memohon kepada Allah agar 
diberikan hasil pertanian yang me-
limpah dan berkah,” ungkap Bu-
pati Hasan. (*)

Kabupaten Probolinggo

Gelar Produk Pertanian di BBGRM

P
encanangan Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyara-
kat  (BBGRM) IX  dan 
Hari Kesatuan Gerak 

PKK ke-40 dilakukan  di Balai 
Desa Karang Mojo, Kecamatan 
Plandaan, 28 Mei pagi.  Dipusat-
kannya pencanangan BBGRM ta-
hun 2012 di Kecamatan Plandaan 
karena Desa Karangmojo  berhasil 
menjadi juara I pada lomba desa 
tingkat Kabupaten Jombang yang 

selanjutnya akan maju ke tingkat 
Provinsi Jawa Timur.

Acara diawali dengan pem-
berangkatan gerak jalan sehat 
oleh Bupati Suyanto, yang diikuti 
masyarakat Plandaan. Acara terse-
but selanjutnya dirangkai dengan  
pengukuhan pengurus FORMI Ka-
bupaten Jombang (Federasi Olah-
raga  Rekreasi Masyarakat Indone-
sia) oleh FORMI Jatim di lapangan 
SDN Karangmojo II Plandaan. 

Usai acara pengukuhan FORMI, 
selanjutnya Bupati dan rombon-
gan melihat pemeriksaan kesehat-
an dan pengobatan gratis untuk 
lansia, donor darah, pelayanan KB 
yang lokasinya berdekatan dengan 
Balai desa Karangmojo Plandaan.   

Sebelum membuka acara BB-
GRM Bupati beserta Ibu Nina 
Suyanto meresmikan Balai Desa 
Karangmojo. Balaidesa ini baru 
saja selesai direhab  dengan dana 
swadaya masyarakat. Peresmian  
ditandai dengan pengguntingan 
rangkaian melati dan penandata-
nganan prasasti.

Pencanangan BBGRM merupa-
kan salah satu upaya melestarikan 

Kabupaten Jombang

BBGRM dan HKG PKK Disertai 
Pemeriksaan Kesehatan
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B
upati Mojokerto H Mus-
tofa Kamal Pasa, SE me-
mimpin upacara pen-
canangan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat (BB-
GRM) ke- IX dan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) PKK ke-40 tahun 
2012 di lapangan Desa Lebaksono, 
Kecamatan Pungging, 16 Mei 2012. 
Upacara diawali dengan devile per-
wakilan masyarakat dari 18 keca-
matan yang membawa hasil bumi 
di wilayahnya masing-masing, 
yang menunjukkan potensi daerah 
yang memungkinkan untuk dikem-
bangkan lagi.

Bupati mengimbau masyara-
kat agar momentum pencanangan 
BBGRM dan HKG PKK dapat di-
jadikan tonggak pemacu semangat 
untuk meningkatkan rasa keber-
samaan dan kegotong royongan di 
lingkungan masing-masing. “Se-

mangat gotong royong akan me-
micu suasana kekeluargaan dalam 
melaksanakan program-program 
pembangunan fi sik dan non fi sik 
yang telah disusun Pemerintah Ka-
bupaten,” jelasnya.

Kondisi masyarakat yang kon-
dusif dan terkendali sangat di-
perlukan dalam pembangunan. 
Untuk itu dukungan Babinsa dari 
Koramil dan Babinkamtibmas 
dari Polsek sangan diperlukan. 
Guna memantapkan pengkon-
disian masyarakat yang damai, 
tentram, nyaman dan hidup ber-
dampingan dalam suasana keber-
samaan, harap MKP.

Bupati mengintruksikan kepa-
da semua camat dan kepala desa/
lurah untuk melaksanakan se-
cara serempak BBGRM dan HKG 
PKK selama bulan Mei 2012, agar 
melakukan sebagaimana petunjuk 

pelaksanaan BBGRM dan HKG 
yang sudah ditegaskan dari Kabu-
paten Mojokerto.

Pada kesempatan tersebut Bu-
pati didampingi Ketua TP PKK 
Kabupaten Mojokerto, Dr Hj. Ik-
fina Mustofa Kamal Pasa, meny-
erahkan secara simbolis bantuan 
dan penghargaan. Di antaranya 
bantuan keuangan BBGR untuk 
desa/kelurahan masing-masing 
Rp 250.000, bantuan kambing 
dari fasilitator kabupaten PNPM-
Mandiri pedesaan dan PNPM 
Perkotaan, bantuan plesterisasi, 
sembako, kolam terpal, bibit ung-
gas dan ikan, bantuan wirausaha 
makanan ringan, bantuan bibit 
sengon dan jabon, serta peng-
hargaan bagi sekolah adiwiyata 
tingkat kabupaten, penyuluh 
Kades BKR, administrasi UP2K-
PKK dan Kader Jumantik.(*)

Devile Hasil Bumi 
di BBGRM dan HKG PKK

Kabupaten Mojokerto

sekaligus menjadi wahana  pengem-
bangan semangat kegotongroyong-
an dan kebersamaan yang selama 
ini telah menjadi tradisi, warisan 
budaya dan harapan seluruh ma-
syarakat Kabupaten Jombang.

Pada kesempatan Bupati juga 
menyerahkan  bantuan dari be-
berapa SKPD kepada masyarakat 
dengan nilai total sekitar Rp 150 
juta lebih. Bantuan itu antara lain  
berupa keuangan dalam rangka 
pemberdayaan pasar Desa Tapen, 
Kec. Kudu, pasar Desa Ngusikan, 
Kec. Ngusikan,  pasar Desa Kesam-
ben, Kec. Kesamben dan pasar 
Desa Karangan, Kec. Bareng. 

Dalam sambutannya Bupati 

Suyanto  menekankan penting-
nya gotong royong sebagai tradisi 
yang baik. “Saya mengajak seluruh 
elemen masyarakat untuk terus 
memperkuat terintegrasinya rasa 
sosial serta mengurangi kesenjan-
gan sosial dengan gotong royong, 
karena ini adalah nilai kearifan  
dan tradisi yang baik, yang di-
wariskan oleh para pedahulu kita. 
Jangan sampai tradisi ini tergerus 
arus globalisasi yang mengatasna-
makan modernisasi,” ujarnya.

Ditambahkan Bupati dua peri-
ode ini bahwa substansi kegotong 
royongan menjadi roh seluruh 
sektor pembangunan. ”Lakukan 
program pembangunan secara 

partisipatif, rehab rumah sehat  
jangan diborongkan, sebab  hal 
ini sangat kontraproduktif laksa-
nakan dengan model kegotong 
royongan “, tandasnya. 

Pada kesempatan tersebut Bu-
pati Suyanto juga menyerahkan 
penghargaan dan apresiasi kepada  
PNPM –MP  terbaik I yakni Keca-
matan Plandaan, PNPM –MP ter-
baik II Kec. Kabuh, PNPM –MP 
terbaik ke III Kec. Ngoro. Juga 
diserahkan penghargaan untuk 
pemenang lomba desa Tingkat Ka-
bupaten Jombang, yaitu juara I  
Desa Plandaan, juara II Desa Talun 
Kidul, Kec. Sumobito dan juara III 
Desa Gedongombo, Kec. Ploso. (*)
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K
eberadaan Pasar Sem-
boro juga tidak dapat 
dipisahkan dengan 
Pabrik Gula Semboro 

kata Kepala Desa Semboro, Kom-
ari Ahmad Sayuti,  karena keduan-
ya sangat terkait, bahkan menurut 
catatan sejarah, Pasar Semboro 
dibangun di tahun bersamaan den-
gan didirikannya Pabrik Gula Sem-
boro, yakni pada 1928.

Menurutnya, Pasar Semboro 
dulu lebih dikenal dengan pasar 
tradisional yang mengikuti jadwal 
hari pasaran yakni Minggu dan 
Rabu. Namun sejak diresmikan 
bangunan barunya oleh Pj Bupati 

Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten  Jember

Bukan Lagi Pasar 
Rabu dan Minggu

Yang terkenal dari Desa Semboro, Kecamatan Sem-
boro, Kabupaten Jember, kini tidak lagi pasar yang 

hanya ramai dikunjungi saat hari Rabu dan Minggu. 
Sejak dibangunnnya infrastruktur pasar Semboro baru, 
kini Desa Semboro dikunjungi orang tujuh hari dalam 

seminggu alias setiap hari. Peningkatan ekonomi 
warga Desa Semboro pun terbangun secara otomatis 

akibat dibangunnya pasar baru tersebut.
Letak Pasar Semboro yang sangat strategis, dan  

berdekatan dengan Pabrik Gula Semboro, menarik 
perhatian pengunjung untuk mampir dan membeli 

kebutuhan hidup.
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Jember yang saat itu dijabat Zarka-
si pada 29 Mei 2011, pasar Sembo-
ro menjadi kian ramai. “Jadi tidak 
hanya mengandalkan hari pasaran 
yakni Minggu dan Rabu, tapi setiap 
hari pasti ramai pengunjung,” kata 
Kepala Desa yang menjabat sejak 
2006 ini. 

Sebanarnya kata Komari, re-
novasi terhadap Pasar Semboro 
bukan pertama kalinya dilakukan. 
Tapi kali ini sepertinya yang pal-
ing signifi kan dilakukan. Menggan-
deng pihak ketiga dalam hal ini PT 
Tirta Mulyasarana dari Jogjakarta, 
Pasar Semboro dipugar dengan 
dana Rp 7 miliar sejak 10 Juni 2010 
lalu. “Sebenarnya rencana pihak 
ketiga tersebut membangun kem-
bali Pasar Semboro sejak 2007 lalu, 
namun sempat ditolak sebagian be-
sar pedagang karena suatu alasan,” 
jelas Komari. 

Sebelum dibangun, Pasar Sem-
boro hanya dihuni oleh 243 peda-
gang, yang masing-masing peda-
gang ingin memperluas kiosnya. 
Belum terbentuknya manajemen 
pasar yang baik membuat le-
tak kios pedagang kurang tertib. 
Pada 2009, saat memasuki masa 
pembangunan, jumlah pedagang 
berkurang menjadi 195, karena 
banyak yang kembali membuka da-

gangannya saat pasar sudah ram-
pung. Saat pasar sudah rampung, 
justru jumlah pedagang semakin 
banyak, menjadi 504 pedagang. 
Hal ini menunjukkan bahwa ke-
beradaan pasar merangsang ma-
syarakat untuk melakukan aktifi tas 
ekonomi. 

Pasar yang dilegalkan melalui 
Perdes Semboro Nomor 2 Tahun 
2011 itu dibangun di atas tanah 
kas desa seluas 7.000 meter per-
segi. Dibangun dengan dua lantai 

yang memiliki buah 128 kios, 466 
lapak, dan 36 stand lesehan. Pasar 
yang menjual belasan produk dan 
komoditi kebutuhan pokok terse-
but mulai beroperasi setiap harinya 
sejak pukul 04.00 hingga 16.00 
WIB. Ada 7 jenis kios dan los yang 
dipakai pedagang Pasar Semboro. 
Yakni kios A plus dengan harga re-
tribusi Rp 3.500/hari, kios A (Rp 
3.000/hari), Kios B1 (Rp 2.000/
hari), Kios B2 (Rp 1.500/hari), Los 
Daging Sapi (Rp 1.000/hari), Los 
Daging Ayam (Rp 1.000/hari), Los 
Ikan Basah (Rp 1.000/hari), Los 
Kering (Rp 750/hari), dan Los Ba-
sah (Rp 1.000/hari). 

Terbangunnya Pasar Semboro 
baru berikut manajemennya selain 
secara tidak langsung merangsang 
pertumbuhan ekonomi warga Desa 
Semboro secara umum, juga ber-
dampak positif pada Pendapatan 
Asli Desa (PAD) Semboro melalui 
retribusi yang dikenakan. Sebe-
lum pasar dibangun, kontribusi 
pendapatan yang masuk ke kas 
desa hanya Rp 4 juta per bulan ko-

Perangkat desa dan karyawan Pasar Semboro. 



tor, pendapatan bersihnya hanya 
Rp 2 juta per bulan. Sementara 
usai dibangun, PAD menjadi naik 
lebih dari 100%. Dalam sebulan, 
pendapatan desa yang dikumpul-
kan dari Pasar Semboro mencapai 
Rp 8 juta bersih per bulan. Adapun 
pendapatan kotornya mencapai Rp 
13 juta per bulan. 

Tahun ini, keberhasilan Pasar 
Desa Semboro dalam menggairah-
kan kehidupan ekonomi warganya 
diapresiasi Pemprov Jatim dengan 
memilihnya sebagai pasar desa ter-
baik se-Jawa Timur ke-2. Terbaik 
pertama diraih oleh Pasar Desa 
Pasar Desa Wonosari, Kabupaten 
Pasuruan, dan terbaik ke-3 diraih 
Pasar Pasar Baru Kranji, Keca-
matan Paciran, Kabupaten Lamon-
gan.  Ketiganya mengungguli lima 
pasar lainnya yang juga masuk 8 
besar pasar terbaik berdasarkan 
penilaian tim yang dipimpin Bape-
mas Jatim. 

Kelima pasar desa tersebut yak-
ni, Pasar Desa Klepek, Kabupaten 
Bojonegoro, Pasar Desa Sambi Ka-
bupaten Kediri,  Pasar Desa Gon-

dang Kabupaten Trenggalek, Pasar 
Desa Senggol Kabupaten Tulunga-
gung, dan Pasar Desa Menganto 
Kabupaten Jombang.

Meski sudah berprestasi, bu-
kan berarti manajemen pasar 
lantas berhenti mengembangkan 
pasar. Tahun ini, menurut Kepala 
Pasar Semboro, Suyanto,  manaje-
men akan meningkatkan sistem 
keamanan pasar dengan menam-

bah beberapa unit lagi peralatan 
pemadam kebakaran, serta me-
nambah perangkat penerangan 
berupa genset, agar sewaktu-wak-
tu jika listrik pasar mati, masih 
dapat dihidupkan melalui tenaga 
genset. “Dalam menunjang keber-
sihan dan kesehatan lingkungan 
pasar, kami juga akan menam-
bah bak sampah dan kendaraan 
angkut sampah,” jelasnya.(sal)

GDGD Profil DesaProfil Desa
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Komari A. Sayuti, Kades Semboro (kanan)

Perangkat Desa Semboro 
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K
eberadaan Pasar Sem-
boro sejak 1928 sangat 
lekat sekali dengan ke-
beradaan Pabrik Gula 

Semboro. Mungkin juga, pasar 
tersebut dibangun memang untuk 
menunjang unit usaha milik peru-
sahaan swasta di era kolonialisme 
itu. Setelah mengalami beberapa 
kali rehabilitasi, kini PG Semboro 
berkapasitas 7.000 tth. Pening-
katan kapasitas dilakukan tahun 
2009 sejalan dengan dicanangkan-
nya program revitalisasi dari se-
belumnya sebesar 4.500 tth. Arel 
pengusahaan tebu sekitar 9.000 
hektar, baik yang berasal dari tebu 
sendiri maupun rakyat. Tebu digil-
ing mencapai 900.000 ton dan gula 
dihasilkan sebanyak 88.000 ton.

Pada 2011, PG Semboro me-
rencanakan giling tebu seban-
yak 801.250,0 ton (tebu sendiri 
165.030,0 ton dan tebu rakyat 
636.220,0 ton) yang diperoleh dari 
areal seluas 8.285,0 ha (TS 1.600,0 
ha dan TR 6.685,0 ha). Gula di-
hasilkan diproyeksikan mencapai 
60.102,6 ton (milik PG 28.030,4 
ton dan milik petani 32.072,2 ton) 
dan tetes 36.056,4 ton. Kapasitas 
PG 7.000,0 tth (tidak termasuk jam 
berhenti) atau 5.814,0 tth sudah 
termasuk jam berhenti.

Dalam pada itu, untuk menin-
gkatkan mutu produk sejalan den-
gan perubahan perilaku konsumen 
yang cenderung memilih gula ber-
mutu tinggi dan warna lebih putih 
cemerlang, pada tahun 2009 juga 
telah dilakukan alih proses dari 
sulfi tasi dan remelt karbonatasi. 
Melalui proses ini, mutu produk 
dihasilkan minimal setara gula 
rafi nasi sehingga secara bertahap 

PTPN XI dapat masuk ke pasar 
eceran yang memberikan premium 
lebih baik.

Desa Semboro adalah satu dari 6 
desa di Kecamatan Semboro, Kabu-
paten Jember. Wilayah Desa Sem-
boro pada 1989 sempat dipecah 
menjadi Desa Sidomekar yang 
diresmikan sebagai Desa defi nitif 
sejak tanggal 2 Maret 1989 oleh 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Kabupaten Jember. Sebelah timur 
Desa Semboro berbatasan den-
gan Desa Sidomekar Kecamatan 
Semboro, Sebelah barat dengan 
Desa Sidorejo Kecamatan Umbul-
sari, dan Rejoagung. Sebelah utara 
dengan Desa Tangggul Kecamatan 
Tanggul dan Sebelah selatan den-
gan Desa Umbulrejo, Kecamatan 
Umbulsari.

Desa Semboro menempati ka-
wasan seluas 944,707 hektare 
yang terdiri dari lahan sawah sel-
uas 476,650 hektare, tegalana 187, 

851 hektare,  pengkuburan 20 hek-
tare, dan jalan desa sepanjang 12 
kilometer. Desa Semboro dihuni 
12.599 penduduk yang tersebar di 
tiga dusun yakni Dusun Semboro 
Kidul (36 RT/12 RW), Semboro 
Pasar (22 RT/10 RW), dan Dusun 
Semboro Lor (13 RT/8 RW). 

Lahan pertanian Desa Sem-
boro sebagian besar berupa tana-
man tebu yang produktifi tasnya 
mencapai 1.100 kuintal per hek-
tare jika pola penanamannya baik 
dan maksimal, namun jika pola 
tanamnya kurang maksimal aki-
bat cuaca buruk atau gangguan 
hama, produktifi tas tanaman tebu 
hanya sampai 800 kuintal perhek-
tare. “Selain banyak memproduksi 
tebu penyuplai Pabrik Gula Sem-
boro, petani Desa Semboro juga 
mengembangkan produk agribis 
lainnya seperti jeruk dan salak,” 
pungkas Anggota BPD Semboro, 
Subandi. (sal)

Menunjang Pabrik Gula
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M
elihat betapa strat-
egisnya keberadaan 
data profi l tersebut, 
tahun ini kata Kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Kabupaten Jember, Edi 
Budi Susilo, Pemkab Jember beru-

paya menuntaskan penyusunan 
dan pemutakhiran  profi l 226 desa 
dan 22 kelurahan di Kabupaten 
Jember berdasarkan 84 indikator.

Dalam tiga tahun terakhir kata 
dia,  ada dua desa di Kabupaten 
Jember yang menjadi pilot percon-

tohan penyusunan profi l desa, yak-
ni Desa Ajung kecamatan Ajung, 
dan Desa Kencong, Kecamatan 
Kencong. “Penyusunan profi l desa 
juga rampung di 10 desa di Keca-
matan Gumukmas,”  katanya.

Dalam kegiatan penyusunan 
profi l desa/kelurahan tersebut, pi-
haknya memanfaatkan para Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(KPMD) yang memiliki kualifi kasi 
khusus. Setiap tahunnya, ada seki-
tar 248 tenaga KPMD yang dilatih 
sejak 2010. Relawan terlatih terse-
bit akan mendampingi pejabat 
desa/kelurahan dalam menyusun 
dan memperbarui data profi l desa. 
“Pejabat terkait juga akan dilatih 
untuk dapat menguasai aplikasi 
profi l yang memuat analisis dan 
penyajian data profi l desa/kelura-
han dengan menggunakan perang-
kat komputer,” tambahnya.

Data profi l desa/kelurahan 
itu  berisi data dasar keluarga 
yang meliputi identitas, potensi, 
serta permasalahan yang diha-
dapi, data potensinya meliputi 
potensi umum, sum berdaya alam, 
sumberdaya manusia, pengem-
bangan, sarana prasarana, dan 
kelembagaan yang dimiliki
desa/kelurahan. Hal yang terpent-
ing dalam data profi l desa tersebut 
akan termuat batas geografi s desa/
kelurahan dengan jelas.

Data Profi l desa/kelurahan 
tersebut adalah ujung tombak 
data yang melengkapi profi l keca-
matan, kabupaten, provinsi hing-
ga data profi l negara yang akan 
dipasang secara sinergi dengan 

Jember Genjot 
Pendataan Profi l Desa

Ketersediaan data profi l dinilai sangat penting dalam 
proses pembangunan desa/kelurahan. Pemerintah 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 12 Ta-
hun 2007 mengamanatkan, profi l desa dan kelurahan 
menjadi dasar perencanaan program pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya di tingkat 
desa/kelurahan, melainkan sinergis dengan keca-

matan, dan kabupaten.
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sistem Sistem Informasi Geografi . 
“Pendekatan datanya menggunak-
an sistem komputer dan website, 
siapapun yang ingin mengakses 
dapat langsung membuka situs 
resmi yang ditunjuk pemerintah,” 
jelas Edi.

Dalam Permendagri Nomor 
12 Tahun 2007 dijelaskan, pe-
nyusunan profi l desa/kelurahan 
meliputi kegiatan penyiapan in-
strumen pengumpulan data, pe-
nyiapan kelompok kerja profi l 
desa/ kelurahan, pelaksanaan 
pengumpulan data, pengolahan 
data, dan publikasi data profi l
desa/kelurahan.

Dalam Permendagri terse-
but juga diatur cara pengukuran 
tingkat perkembangan desa/ke-
lurahan yang mencerminkan ke-
berhasilan pembangunan desa/
kelurahan setiap tahun dan setiap 
lima tahun diukur dari laju kecepa-
tan perkembangan ekonomi ma-
syarakat, pendidikan masyarakat, 

kesehatan masyarakat, keamanan 
dan ketertiban, kedaulatan politik 
masyarakat, peranserta masyara-
kat dalam pembangunan, lembaga 
kemasyarakatan, kinerja pemerin-
tahan desa/kelurahan, dan pembi-
naan dan pengawasan.

Sementara potensi desa/ke-
lurahan terdiri atas data sumber 
daya alam, sumber daya manusia, 
kelembagaan, prasarana dan sa-
rana. Data sumber daya alam seb-
agaimana dimaksud meliputi  po-
tensi umum yang meliputi batas 
dan luas wilayah, iklim, jenis dan 
kesuburan tanah, orbitasi, bentan-
gan wilayah dan letak, pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peter-
nakan, perikanan, bahan galian, 
sumber daya air, kualitas lingkun-
gan, ruang publik/taman, dan wi-
sata.

Data sumber daya manusia 
meliputi, jumlah, usia, pendidi-
kan, mata pencaharian pokok, 
agama dan aliran kepercayaan, 

kewarganegaraan, etnis/suku 
bangsa, cacat fi sik dan mental dan  
tenaga kerja. Sementara sumber 
daya kelembagaan meliputi lembaga 
pemerintahan desa/kelurahan, lem-
baga kemasyarakatan desa/ kelura-
han, lembaga sosial kemasyaraka-
tan, organisasi profesi, partai politik, 
lembaga perekonomian, lembaga 
pendidikan, lembaga adat, dan lem-
baga keamanan/ketertiban.

Data prasarana dan sarana me-
liputi  transportasi, informasi dan 
komunikasi, prasarana air bersih 
dan sanitasi, prasarana dan kon-
disi irigasi, prasarana dan sarana 
pemerintahan, prasarana dan sa-
rana lembaga kemasyarakatan, 
prasarana peribadatan, prasarana 
olah raga, prasarana dan sarana 
kesehatan, prasarana dan sarana 
pendidikan, prasarana dan sarana 
energi dan penerangan, prasarana 
dan sarana hiburan dan wisata, dan 
prasarana dan sarana kebersihan. 
(sal)

Bupati Jember berdialog dengan warganya.



Puncak pencanangan Bulan Bakti 
Gotong Royong Masyarakat 

(BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan 
Gerak PKK (HKG PKK) ke-40 

secara nasional berlangsung di 
Puspa Agro, Sidoarjo, 24 Mei 2012. 
Hadir Wakil Presiden Boediono dan 

istri, Mendagri dan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan. 

Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK 
berlangsung dengan sukses.

Puuncak pencanangan Bulan Bakti

berlangsung dengan sukses.

P
H
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L
embaga keuangan desa 
itu dulunya bernama 
Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Bangkit. Pada Agus-

tus 2011 lalu, seiring dengan pe-
nilaian UPK untuk kategori berhasil, 
ia berubah nama menjadi Unit Pen-
gelola Keuangan dan Usaha (UPKu) 
Bangkit. Meski nama berubah tetapi 
sesungguhnya jerohan-nya tetaplah 
sama. Yaitu tetap mengusung dan 
menjunjung tinggi sikap peduli, ak-
tif, jujur, disiplin, tepat waktu, dan 
tanggung jawab. Ini berlaku tidak 
saja untuk pengurus UPKu, tetapi 
juga kepada segenap Pokmas yang 
menjalin hubungan serta kerjasama 
dengan UPKu Bangkit.  

Komitmen ini tampaknya tidak 
bertepuk sebelah tangan. Sebagai 
buktinya, ia mampu mendudukkan 
diri di posisi keempat UPKu Ber-
hasil dengan menyisihkan ratusan 
UPKu dari seluruh Provinsi Jatim. 
“Memang ini baru peringkat empat, 
tapi rasanya kita sudah bangga bu-
kan main. Kita yang pelosok di sini 
ternyata mampu bagus di antara 
yang lain. Apalagi ketika Gubernur 
Jatim Pakde Karwo memberikan 
piagam secara langsung, juga ma-
suk tayangan televisi, rasanya Gen-
dol bukan lagi berada di pelosok Ka-
bupaten Ngawi melainkan seperti 
sudah berada di negeri dongeng,” 
ungkap Dra Rahajeng Sulistyorini, 

Ketua UPKu Bangkit.  
Rini, demikian Ketua UPKu 

Bangkit itu biasa disapa, mengung-
kap, hingga mendapat pengakuan 
sejauh itu dari provinsi dirinya be-
serta pengurus UPKu Bangkit lain-
nya memang bekerja keras. Sangat 
keras malah. Termasuk juga keras 
kepada para Pokmas. Ini penting 
dilakukan untuk melawan penya-
kit malas, pingin penake dewe dan 
njagakne yang kian menggejala di 
tengah masyarakat. “Kalau menya-
kit ini sampai menular jauh ke ten-
gah masyarakat, Gendol tetap akan 
tertinggal dari daerah lain. Desa 
Gendol juga akan tetap dikenal se-
bagai daerah merah alias daerah 
yang disesaki dengan rumah tangga 
miskin (RTM) yang senantiasa sela-
lu membutuhkan uluran bantuan,” 
tukas Ketua UPKu yang sarjana 
pendidikan IKIP Jogjakarta ini.  

 

Desa Merah
UPKu Bangkit boleh dikata rela-

tif masih muda usia. Namun, em-
brionya sesungguhnya sudah ada 
cukup lama yaitu sejak ada program 
Gerdu Taskin yang sudah dicanan-
gkan sebelumnya oleh pemerintah. 
Ia terbentuk pada Agustus 2005 
silam, berdasarkan Perdes nomor 
145/09/415/166/07/05. Dinamak-
an UPKu Bangkit karena saat itu 
Desa Gendol termasuk desa yang 
berkatagori merah dan mengand-
ung arti banyaknya RTM dan RTMB 
yang harus ditangani pemerintah. 
Nama Bangkit juga merupakan 
simbolisasi dari pemberdayaan 

Melawan Desa RTM ala UPKu Bangkit, Kab. Ngawi

Dari Pelosok Melompat 
Jadi UPKu Berhasil di Jatim 

Gendol nama desa itu. Termasuk wilayah pelosok di Ka-
bupaten Ngawi. Namun jangan melihat sisi pelosoknya 
yang 45 km dari pusat ibukota kabupaten, tetapi simak-

lah kemampuan masyarakatnya untuk bangkit mela-
wan kepelosokan itu. Potret kecil yang gampang dilihat 

adalah keberadaan “UPKu Bangkit” yang mampu me-
warnai Gendol. Warna yang cukup cerah, sebab ia adalah 
UPKu urutan empat terbaik 2011 se Provinsi Jawa Timur.
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masyarakat yang begitu diinginkan 
oleh warga Gendol agar terbebas 
dari cap sebagai desa yang selalu 
membutuhkan uluran bantuan. 

Sebagai gambaran, berdasarkan 
data BPS tahun 2001, Desa Gen-
dol sungguh memprihatinkan. Dari 
350 Kepala Keluarga (KK) yang ada 
288 KK di antaranya adalah RTM. 
Saking miskinnya rumah-rumah 
mereka hanya terbuat dari papan-
papan kayu sekadarnya. Faktor ke-
miskinan ini pula yang membuat 
banyak program pemberdayaan 
pemerintah yang sesungguhnya 
bagus berujung pada kendala yang 
sifatnya laten. Misalnya, program 
bantuan modal lunak dari pemerin-
tah oleh masyarakat dianggap seb-
agai pemberian atau hibah. Alhasil, 
modal menjadi ludes tanpa mampu 
dikembalikan dan dipertanggung-
jawabkan.     

Kenyataan seperti ini membuat 
pengurus UPKu Bangkit membuat 
bermacam terobosan untuk me-
mangkas kecenderungan masyara-
kat di Gendol. Termasuk di dalam-
nya adalah meminta dukungan 
penuh kepada aparat pemerintahan 
desa. Dua tahun pertama setelah 
berdiri, kerja keras Rahajeng Su-
listyorini yang ditopang penuh oleh 
pengurus UPKu Bangkit lainnya 
seperti Hurustyahadi (sekretaris), 
Evi Kusviati (bendahara) dan Wido-
do (pengawas) bergerak ke arah 
perkembangan yang positif. Ma-
syarakat Gendol yang masih men-
junjung tinggi nilai gotong-royong 
dan kebersamaan ternyata masih 
bersemangat untuk diajak maju 
bersama. 

“Kuncinya adalah pendekatan 
dan komunikasi. Kunci yang lain 
adalah demi kemajuan bersama dan 
kemajuan desa. Untuk 2 tahun di 
awal, UPKu Bangkit hanya mampu 
melayani 19 Pokmas, masing-mas-

ing diberi bantuan pinjaman modal 
usaha dengan jumlah bervariasi, 
antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta. 
Di tahun 2011, Pokmas yang sudah 
berhasil dilayani mencapai 29 Pok-
mas dari 33 Pokmas yang aktif. 

Itu artinya sudah hampir 80 
persen KK di Desa Gendol yang 
terbagi menjadi 11 RT sudah ter-
layani UPKu Bangkit. Modal yang 
berputar pun juga makin mening-
kat pesat, dari semula hanya 63 juta 
kini sudah mendekati angka 200 
juta rupiah. Demikian juga dengan 
perolehan SHU, di tahun 2011 juga 
sudah berhasil membagikan SHU 
lebih dari 10 juta rupiah,” ungkap 
Sulistyorini. 

 

Tinggalkan Bank Thithil
Kesadaran, kebersamaan, dan 

gotong-royong tampaknya menjadi 
senjata ampuh untuk menggeser 
sebutan desa merah untuk Gendol 
dalam kurun waktu sepuluh tahun 
terakhir. Sebagai buktinya rumah-
rumah papan yang dulu mencolok 
di Gendol lambat laun berganti 
rupa menjadi rumah batu bata. 
“Ini menandakan bahwa perekono-
mian di Gendol lambat-laun bisa 
menyesuaikan dengan perkemban-
gan. Masih bisa dikatakan terting-
gal dengan wilayah lain, namun 
masyarakat pasti akan berusaha 
mengejar ketertinggalannya. Meli-
hat ini, kita juga makin berseman-
gat untuk memutar bantuan modal 
yang ada. Meski yang kita putar 
jumlahnya kecil-kecil tapi  ternyata 
membawa manfaat yang besar,” im-
buh Rini.

Hingga sejauh ini, meski modal 
UPKu Bangkit makin bertambah 
besar, masyarakat Gendol 
yang bisa melaku-
kan pinjaman diu-
tamakan tetap dari 
kalangan rumah 

tangga miskin berpotensi (RTMB). 
Pinjaman awalnya selalu diberikan 
melalui Pokmas karena sistem pen-
gawasannya mudah yaitu dengan 
tanggung renteng, namun seiring 
dengan perkembangan UPKu pin-
jaman secara perorangan pun juga 
mulai diberi ruang. Sektor yang 
menjadi bidang garapnya adalah 
pembelian pupuk dan benih untuk 
peternakan, bibit dan pakan ternak 
untuk peternakan, modal untuk 
dagang, home industry untuk pem-
belian bahan bakunya. Pinjaman 
tertinggi untuk Pokmas Rp 8 juta, 
sedangkan untuk nasabah peroran-
gan tertinggi Rp 5 juta.  

Makin memasyarakatnya UPKu 
Bangkit di Gendol membuat arus 
pinjaman modal berputar cukup 
tinggi. Warga yang sudah memetik 
hasilnya dengan menjadi nasabah 
UPKu menjadi corong informasi 
getok tular yang ampuh. Sebagai 
dampak positifnya masyarakat mu-
lai meninggalkan tawaran lidah 
manis para rentenir, pengijon, 
hingga bank thithil. Sayangnya, 
arus pinjaman yang tinggi ini tidak 
dibarengi dengan aktivitas sim-
panan. Masyarakat cenderung lebih 
suka meminjam daripada menyim-
pan. Padahal usaha utama UPKu 
Bangkit adalah simpan pinjam. Ini 
adalah salah satu faktor yang mem-
b u a t pengurus membuat ba-

tasan ketat untuk 
besaran modal 

yang bisa diak-
ses oleh Pok-
mas maupun 
perseorangan. 
(widi kamidi) 
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A
da satu pertanyaan 
menggelitik muncul ke-
tika berbagai program 
pembangunan desa 

marak diluncurkan yaitu “Apakah 
budaya masyarakat merupakan 
faktor penting yang diperhatikan 
bagi input kebijakan dalam menyu-
sun program pembanguna desa?”. 
Ketika suatu kebijakan pemban-
gunan desa mengemukakan peng-
hargan terhadap nilai-nilai budaya 
yang ditemui sangat beraneka ra-
gam di negeri kepulauan Nusan-
tara ini, berartimengindikasikan 
suatu penghormatan terhadap nilai 
budaya sebagai suatu hak individu 
dan hak azasi masyarakat.

 Di era pasca reformasi indikasi 
terhadap nilai budaya ini, sebena-
rnya sudah tampak mengemuka 
ketika Peraturan Pemerintah No-
mor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
diterbitkan sebagai penjabaran leb-
ih lanjut Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah. Desa atau yang dise-
but dengan nama lain dinyatakan 
sebagai kesatuan masyarakat hu-
kum dengan batas wilayah yang 
didalamnya memiliki wewenang 
mengatur dan mengurus kepent-
ingan warganya berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat. 
Hal ini diakui dan dihormati dalam 
sIstem Pemerintahan NKRI.

Betapa tidak, jika ditelusuri je-

jak sejarah desa, pada tahun 1817 
seorang warga Negara Belanda 
yang menjabat sebagai Pembantu 
Gubernur Jenderal Inggris ber-
nama Mr. Mutinghe, menemukan 
adanya pemukiman di pesisir pan-
tai Utara Jawa. Laporan temuan 
ini melandasi dikeluarkannya In-
dlansche Gemeente-Ordonantie 
(IGO) dan Indlansche Gemeentie-
Ordonantie Buitengeustatesten 
(IGOB) oleh pemerintah kolonial 
Belanda masing-masing untuk dae-
rah  Jawa dan luar Jawa. Ini meru-
pakan bentuk pengakuan penghar-
gaan terhadap hak otonomi asli 
desa. Demikian juga pada masa 
pendudukan Jepang, pengaturan 
tentang desa termasuk di dalam-
nya hokum adat tidak diganggu 
gugat, sepanjang tidak bertentan-

gan dengan kepentingan penjajah 
tentunya.

Adat istiadat atau hukum adat 
sebenarnya masih sangat kental 
mewarnai kehidupan masyarakat 
desa. Bahkan masyarakat atau ko-
munitas tertentu di kota-kotapun 
banyak yang masih membawa 
kebiasaan dan menerapkan adat 
istiadat dari desa atau kampung 
halaman mereka masing-masing. 
Sampai di kota atau daerah peran-
tauan ikatan kekerabatan dalam 
budaya yang dimiliki masih diper-
tahankan. Ambil saja contoh per-
kumpulan masyarakat Minang, 
Tapanuli, Maluku yang tersebar 
di berbagai kota. Apalagi di dae-
rah asal mereka tentunya ikatan 
kekerabatan dan adat istiadat ini 
lebih kental lagi. Asumsinya, ban-
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Pembangunan Masyarakat dan Desa

Menggelitik Adat Istiadat 
dan Nilai Budaya Sosial 

Oleh : Abraham Raubun
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yak hal dalam kehidupan 
masyarakat dengan karak-
teristik seperti ini, terma-
suk dalam hal memban-
gun desa seharusnya bisa 
menciptakan dukungan 
positif dan kondusif untuk 
mencapai tingkat kese-
jahteraan masyarakatnya.

Namun, jika kita simak 
pergumulan pemerintah 
dalam upaya meningkat-
kan kesejahteraan seke-
lompok masyarakat yang 
mendapat “Lebelling” 
alias predikat miskin sela-
ma decade belakangan ini, 
serasa sebagai suatu “nev-
er ending business”. Se-
luruh potensi nampaknya 
telah dikerahkan, namun  
penurunannya merambat 
perlahan serasa bergem-
ing. Bahkan sinisme yang 
terlontar untuk perjuan-
gan melawan kemiskinan 
ini bagaikan “Jauh Pang-
gang dari Api”: Apa pasalnya? 
Apakah kebiasaan, adat istiadat, 
nilai-nilai budaya yang pekat me-
warnai kehidupan dan interaksi 
social masyarakat desa memang 
benar-benar tidak mampu men-
jembatani jurang dalam antara si 
miskin dan si kaya di desa sehingga 
desa semakin tidak nyaman untuk 
ditinggali yang mengakibatkan 
orang desa berbondon-bondong 
hijrah ke kota ? atau jangan-jangan 
implementasi kebijakan yang su-
dah tegas meletakkan dasar keber-
pihakan pada masyarakat dan desa 
tergiring kearah yang keluar dari 
arah sasaran?

Mari kita lihat payung hukum 
lewat Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 52 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pelatihan dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 

Nilai-Nilai Sosial Budaya Ma-
syarakat. Upaya pelestarian dan 
pengembangan dimaksudkan un-
tuk memperkokoh jati diri individu 
dan masyarakat dalam mendu-
kung kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 
Tujuannya mendukung pengem-
bangan budaya nasional dalam 
mencapai kualitas ketahanan na-
sional dan keutuhan Negara Kes-
atuan Republik Indonesia.

Bagi institusi pemberdayaan 
masyarakat seperti Direktorat Jen-
deral Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (Ditjen PMD) ada dua as-
pek pokok penting yang menjadi ti-
tik perhatian. Yang pertama, dalam 
rangka mencapai tujuan prioritas 
sebagai bagian dari rencana strat-
egis sampai tahun 2014 mendatang 
adat istiadat dan nilai social buda-
ya masyarakat harus menjadi “obat 

kuat” yang memperkokoh 
jati diri individu dan ma-
syarakat untuk mendu-
kung kelancaran pemerin-
tahan dan pembangunan. 
Yang kedua, dalam rangka 
mencapai peningkatan 
kualitas ketahanan nasi-
onal dan keutuhan NKRI, 
mau tidak mau pelestar-
ian dan pengembangan 
adat istiadat dan nilai-
nilai social budaya harus 
dilakukan.

Masalahnya sekarang, 
bagaimana memastikan 
dan apa cirinya kalau 
suatu pembangunan desa 
memiliki konsep, program 
dan strategi pelaksanaan 
berdasarkan adat isitia-
dat dan nilai-nilai social 
budaya? Semisal Program 
Nasional Pemberday-
aan Masyarakat (PNPM), 
prosesnya sarat dengan 
forum musyawarah. Soal 

bermusyawarah kalau dilihat dari 
perspektif budaya atau adat is-
tiadat sudah melekat pada proses 
interaksi social yang ada dalam 
komunitas desa. Namun musy-
awarah yang dikenalkan nampak-
nya melalui prosedur atau tahapan 
yang selain diperkenalkan dengan 
istilah-istilah baru yang bernu-
ansa modern juga melalui tahapan 
yang cukup panjang. Kalau saja 
dapat memakai aturan adat istia-
dat atau kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat mungkin istilah “sele-
saikan secara adat” bisa lebih efek-
tif dan efi sien dan bahkan juga eko-
nomis. Yah, bagaimana kita tahu 
kalau tidak ada keberanian untuk 
mencobanya?

*) Penulis adalah Tenaga Ahli 
Utama Sekretariat PDT.



K
arena itu, pejabat berku-
mis dan bertubuh subur 
ini sedikitpun tidak 
merasa canggung den-

gan banyaknya pekerjaan sebagai 
kepala Bapemas karena sebagian 
tugas-tugasnya sudah banyak di-
pelajari khususnya yang berkaitan 
dengan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. ‘’Saat menjabat asisten 
II, ada 26 urusan yang berkai-
tan dengan ekonomi masyarakat, 
jadi insyaallah saya dapat melak-
sanakan dengan baik,’’ katanya ke-
pada Gema Desa belum lama ini.

Pria kelahiran Malang, 14 De-
sember 1968 ini bahkan su-
dah dapat m e m e t a k a n 
potensi sum- b e r d a y a 
manusia dan p o -
tensi alam Ka- bu-
paten Jember se-
bagai dasar untuk 
mengembangkan 
dan memberday-
akan masyarakat. 
Jebolan Institut 
Ilmu Pemerintah-
an Jakarta 1996 

ini juga mengaku sudah memiliki 
formulasi konsep pemberdayaan 
yang paling tepat bagi 
masyarakat Kabu-
paten Jember.

M a s y a r a -
kat Jember kata 
bapak tiga orang 
anak ini dalam ra-
gam peta budaya 
Jawa Timur tidak 
memiliki budaya 
asli, tapi termasuk 
m a s y a r a k a t 
Pendalung-
an den-
g a n 
b u -

daya etnik campuran antara Jawa 
dan Madura. ‘’Dua budaya itu ham-
pir menyebar di seluruh kawasan 
pegunungan dan pesisir,’’ kata Edi.

Jember menurut Edi adalah 
daerah dengan sumberdaya alam 
yang melimpah. Jumlah penduduk 
hampir 2,4 juta dalam 3.500 ke-
pala keluarga yang tersebar di 31 
wilayah kecamatan dan 226 desa, 
serta 22 kelurahan. Potensi sum-
berdaya pertanian seluas 85 ribu 
hektare dan perkebunan pereke-
bunan milik swasta dan BUMD 

serta pertambangan. ‘’Jika di-
manfaatkan secara baik dan 

maksimal, sumberdaya alam 
itu tentu akan membawa 
masyarakat Jember pada 
kesejahteraan,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, tu-
gas pemerintah kata Edi 
hanyalah mengantar dan 
memberikan pencerah-
a n , dan  ke-

Kepala Bapemas Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo

Akhirnya Kembali 
ke Habitat 
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Seakan pulang kampung, mungkin itu yang dirasakan 
Edi Budi Susilo. Sejak menduduki kursi Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten 
Jember awal tahun lalu. Dia akhirnya kembali berkutat 
dengan permasalahan desa dan seluk beluk masyara-
kat desa sebagaimana spesifi kasi pendidikan dan be-

berapa pengalaman pekerjaannya.
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berdaya pertanian seluas 85 ribu 
hektare dan perkebunan pereke-
bunan milik swasta dan BUMD

serta pertambangan. ‘’Jika di-
manfaatkan secara baik dan 

maksimal, sumberdaya alam
itu tentu akan membawa 
masyarakat Jember pada 
kesejahteraan,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, tu-
gas pemerintah kata Edi 
hanyalah mengantar dan 
memmmmmmmmmmmmmmmmmmm mberikan pencerah-
a naa na na na nnnnna na nna na na nnnnnn ,,,,,,,,,,, ,,, ,, , , ,, dan  ke-
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mampuan agar dapat berbuat dan 
memaksimalkan potensi sumber-
daya alam itu dengan baik melalui 
berbagai program pemberdayaan 
ekonomi dan peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia.

Masyarakat Jember menurut 
dia adalah masyarakat yang ter-
buka terhadap kehadiran pemer-
intah dan berbagai programnya. 
Keterbukaan itu membawa tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan menjadi cukup tinggi. 
Melalui  program PNPM Mandiri 
masyarakat dan pemerintah sudah 
menyalurkan Rp 283 miliar untuk 
pembangunan desa pada 5 tahun 
terakhir.

Dalam hal pembangunan per-
ekonomian masyarakat, program 
PNPM Mandiri berhasil mengem-
bangkan dana bergulir dari  Rp 29 
milar menjadi Rp 41 miliar untuk 
kegiatan simpan pinjam perem-
puan. Kegiatan itu berhasil meli-
batkan 25 ribu orang dalam

3.250 kelompok yang terus 
berkembang keikutsertaannya. 
‚‘Bagusnya kegiatan itu berja-
lan lancar, karena tingkat kredit 
macetnya 4-5 persen,‘‘ jelas Edi.

Meski begitu, Jember masih 
dihuni penduduk dengan status 
Rumah Tangga Miskin (RTM). ber-
dasarkan PPLS 2007, jumlahnya 
mencapai 237.700 RTM yang di-
pastikan terus menurun setiap ta-
hunnya. ‚‘Pemkab Jember mengen-
tas RTM melalui berbagai program 
diantaranya,  pendidkan, kesehat-
an, pengembangan perumahan, 
ekonomi kerakyatan, kesehatan, 
dan keaksaraan fungsional. ‚‘Bah-
kan Bupati Jember, MZA Djalal 
pernah mendapatkan penghargaan 
dari  Presiden RI pada 2009 terkait 
pemberantasan keaksaraan fung-
sional,‘‘ jelasnya.

Multi program
Visi dan misi Edi sebagai Kepala 

Bapemas Kabupaten Jember ber-
muara kepada berbagai program 
pemberdayaan baik itu yang dibi-
ayai APBN, APBD Provinsi Jatim 
maupun APBD Kabupaten Jember. 
Untuk kegiatan yang dibiayai APBD 
Kabupaten Jember antara lain, ke-
giatan pasar desa. Sejak 2006 hing-
ga 2011 kata Edi, kegiatan ini sudah 
membangun 87 pasar desa dengan 
nilai investasi sebesar lebih dari Rp 
2,4 miliar. Dan pada tahun ini, ren-
cananya akan dibangun lagi 13 unit 
pasar desa dengan nilai yang diang-
garkan mencapai Rp 390 juta. 

Selain itu ada kegiatan usaha 
industri kerajinan yang memberi-
kan bantuan alat kerja kepada 
kelompok masyarakat yang men-
jalankan usaha mandiri berupa di 
antaraya pengupas kedelai, insta-
lasi biogas, hand kontraktor, mesin 
penyedot air, dan perontok gabah. 
Sejak 2006, sudah ada 43 kelom-
pok masyarakat yang memperoleh 
bantuan tersebut dengan nilai lebih 
dari Rp 851 juta. “Tahun ini, akan 
diberikan 2 unit hand kontraktor 
kepada kelompok tani senilai Rp 
48 juta,“ jelasnya.

Kegiatan pelatihan dan pendidi-
kan bidang otomotif. Selain mem-
berikan pelatihan, program ini juga 
memberikan bantuan alat kerja 
perbengkelan berupa 1 set pera-
latan bengkel. Sejak 2006 hingga 
2011, sudah tersalur kepada 25 
kelompok masyarakat dengan ni-
lai hampir Rp 281 juta. Sedangkan 
tahun ini, direncanakan pemberian 
peralatan kepada 8 kelompok ma-
syarakat senilai lebih dari Rp 50 
juta.

Kegiatan pelatihan dan pendi-
dikan bidang pertukangan, serta 
penyaluran bantuan peralatan 

pertukangan kepada 76 kelompok 
masyarakat pertukangan sejak 
2006-20011 dengan nilai bantuan 
sebesar leboh dari Rp 262 juta.

Kegiatan pemberian stimulant 
pembangunan/irigasi desa. Keg-
iatan ini sejak 2007-2011 telah me-
nyalurkan bantuan langsung kepa-
da masyarakat dengan sasaran 46 
kelompok tani di 46 desa dengan 
total nilai lebih dari Rp 1,2 miliar. 
Tahun ini akan diberikan kepada 
10 kelompok tani di 10 desa dengan 
nilai Rp 300 juta.

Kegiatan pembangunan sarana 
prasarana air bersih pedesaan. Keg-
iatan ini dilakukan sejak 2007-2011 
dengan sasaran di 39 desa dengan 
total nilai lebih dari Rp 1 miliar. Di 
tahun ini, akan diberikan bantuan 
langsung kepada masyarakat di 10 
desa dengan nilai Rp 300 juta.

Kegiatan perbaikan rumah 
kurang layak huni. Data rumah 
layak huni sebanyak 98.685 unit 
rumah yang tersebar di 31 keca-
matan. Sejak 2006 telah dilaku-
kan perbaikan hingga 2011 ke-
pada sebanyak 47.364 unit rumah 
(47,99%). Pembiayaan kegiatan 
terdiri atas 45.764 unit rumah dari 
APBD kabupaten Jember (2006-
2009), 1.500 unit dari APBD 
Provinsi Jatim (2009-2011), 100 
unit dari program CSR Bank jatim, 
dan rencananya 300 unit (2011-
2013) dibiayai dari CSR PT Semen 
Gresik.

Kegiatan pelatihan dan pendi-
dikan kader pemberdayaan ma-
syarakat desa dan kelurahan. Se-
jak 2009-2012 telah dilakukan 
pelatihan dan pendidikan untuk 
mencetak. Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) kepada 992 
KPM desa dan kelurahan dari 248 
desa/kelurahan di wilayah Kabu-
paten Jember. (sal)
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D
i Gunung Geger itu me-
nyimpan pesona cerita 
palenggiyan atau kur-
si potre koneng, goa 

petapa’an, goa potre, goa planan-
gan, goa olar, dan bongkahan batu 
yang dipercaya sebagai pecahan 
kapal serta batu yang menyerupai 
tokoh pewayangan Semar. Masing-
masing dari tempat itu menyimpan 
cerita religi sendiri-sendiri. Begitu 
kuatnya cerita religi tersebut hing-
ga membuat Gunung Geger men-
jadi tempat yang dianggap bertuah. 
Sebab itu, berbondong-bondong 
orang dari seantero Madura juga 
orang dari luar Madura kerap 
melakukan ritual dan tirakat di 
sana. 

Asnuri, salah seorang juru 
kunci di Gunung Geger, berujar 
jika Geger selalu ramai dikunjungi 
masyarakat. Menurutnya ada tiga 
jenis wisatawan yang berkunjung 
di Geger. Pertama adalah yang in-
gin melakukan tirakat. Kedua ber-
ziarah. Dan ketiga adalah sekadar 

berekreasi untuk menghilangkan 
rasa penat mengingat Geger yang 
cukup menghijau menawarkan 
udara yang sejuk. 

“Tempat ini memang banyak di-
kunjungi masyarakat. Tidak hanya 
dari masyarakat Madura saja, na-
mun sudah menjangkau hingga 
daerah luar, seperti Cirebon, Bant-
en, dan  Tasikmalaya. Bahkan ada 
juga yang datang dari Brunei dan 
Malaysia. Tapi memang umumnya 

yang datang kesini ingin melaku-
kan tirakat,” ujar Asnuri.

Menurut catatan Asnuri, bi-
asanya pengunjung datang secara 
berkelompok, terutama pada hari-
hari tertentu. Sebab, pada hari ter-
tentu itulah banyak orang datang 
untuk melakukan tirakat. Gua 
Petapaan dan Goa Potre menjadi 
tujuan utama masyarakat untuk 
melakukan tirakat. Konon, kedua 
tempat ini dianggap keramat dan 
di dalamnya menyimpan benda-
benda ghaib yang bisa diperoleh 
dengan melakukan tirakat tertentu. 
Benda-benda yang biasa didapat di 
antaranya keris dan besi kuning.

Adanya potensi yang mampu 
mengundang pendapatan daerah 
ini membuat Pemkab Bangkalan 
melakukan pembenahan di Wa-
nawisata Gunung Geger. Perbai-
kan dan pembenahan itu dilakukan 
guna melestarikan situs bernilai se-
jarah ini sekaligus menambah ke-

PotensiGDGD
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Gunung Geger, Bangkalan 

Sejarah Manusia Madura 
di Bukit Geger

Gunung Geger yang berketinggian 300–500 meter 
di atas permukaan laut itu bagi masyarakat Madura 
mempunyai nilai tersendiri. Letak gunung ini persis-
nya di ujung barat Madura atau sekitar 42 km arah 

timur laut Kota Bangkalan. Nilai-nilai tersebut begitu 
melekat dan turun temurun hingga sekarang, bahwa 
Gunung Geger bertaut dengan kisah nenek moyang 
manusia Madura. Konon, bukit ini juga menjadi tem-

pat labuan orang pertama di bumi Madura. 

Malaysia. Tapi memang umumnya jarah ini sekaligus menambah ke-



nyamanan bagi pengunjung. 
Salah satu pembenahan yang 
nampak adalah adanya tempat 
untuk bersantai di beberapa 
titik lokasi. Sehingga pengun-
jung yang merasa kelelahan 
setelah menaiki tanjakan ratu-
san tangga dapat melepas le-
lah di tempat tersebut sembari 
menikmati keelokan rerimbu-
nan pepohonan. 

Sebagai wanawisata seka-
ligus situs sejarah, Gunung 
Geger menyimpan jejak cerita 
yang besar. Menurut Drs M 
Sjamsul Arief dari Club Ki Po-
leng yang juga tokoh masyara-
kat setempat, di tepi bibir 
tebing sisi barat terdapat dua 
buah tempat keramat yang letaknya 
berdempetan. Itulah Gua Petapan 
dan Gua Potre yang menurut se-
jarah Madura sudah ada sejak abad 
12 dan merupakan tempat per-
tapaan sepasang suami istri Adipo-
day dan Potre Koneng. Keduanya 
ayah bunda tokoh legendaris Mad-
ura, Kudho Panule alias Jokotole 
alias Panembahan Secodiningrat 
III dari Kraton Sumenep. Konon 
Jokotole inilah yang mendirikan 
pintu gerbang Kerajaan Majapahit. 

Tepat di depan Gua Petapan dan 
Gua Potre juga teronggok bongkah-
an batu berbentuk kursi malas yang 

oleh komunitas masyarakat sekitar 
dikenal dengan sebutan  paleng-
gian (tempat duduk). Konon di atas 
palenggian yang langsung berha-
dapan dengan tebing inilah  setiap 
kali menjelang senja Potre Koneng 
kerap duduk berleha-leha menik-
mati keelokan matahari terbenam. 

Di puncak Bukit Geger juga ada 
situs dalam bentuk gundungan 
batu karang laut. Di tempat inilah 
orang pertama Madura mendarat 
di Pulau Madura  Keduanya adalah 
Pranggulang dan Dewi Ratna Roro 
Gung atau Bindara Gung, patih dan 
putri raja dari Kerajaan Medang di 
kaki Gunung Semeru. Pendaratan 

orang pertama di Madura itu di-
perkirakan terjadi pada abad ke 7 
dan 8 ketika Kerajaan Jawa diper-
intah oleh Wangsa Sanjaya dan 
Wangsa Syailendra. 

Dari rahim Dewi Bindara Gung 
inilah pada akhirnya lahir putra 
asli pertama Pulau Madura yang 
bernama Raden Segara. Kelak akh-
irnya raden ini hijrah ke sebuah ka-
wasan hutan Nepa di Desa Batioh, 
Banyuates, Kabupaten Sampang. 
Di Nepa  Raden Segara secara ghaib 

kemudian berhasil memiliki dua 
tombak pusaka kebanggaan Kra-
ton Bangkalan yang bernama 
tombak Nenggala dan Aluqura. 
Dua tombak pusaka itu memi-
liki tuah yang berbeda, Neggala 
amat digdaya untuk digunakan 
berperang sementara tombak 
Aluquro ampuh untuk menolak 
bala penyakit.

Sementara itu, di tebing Se-
latan sisi Barat, atau tepatnya 
berjarak 150 meter di samping 
kiri Gua Petapan dan Gua Potre 
ada sebuah gua keramat ber-
nama Gua Pelanangan yang pu-
nya arti kelamin laki-laki. Nama 
ini dipopulerkan lantaran ada 
sebuah stalakmit menjulur dari 
atap gua berukuran sebesar po-

hon pinang. Wujud dan bentuknya 
mirip sekali dengan alat kelamin 
laki-laki. Sebab itu gua tersebut 
dinamakan gua Pelanangan. 

Menurut cerita yang berkem-
bang di tengah masyarakat, sta-
lakmit inipun memiliki khasiat 
yang banyak diburu kaum lelaki. 
Kalau musim hujan tiba dari ujung 
stalakmit berbentuk kelamin pria 
itu akan menetes air jernih. Jika 
tetesan air dari batu Pelanangan 
itu diminum kaum pria akan bisa 
meningkatkan kualitas kejantanan 
kaum pria. Percaya? Mari kita buk-
tikan. (mar)

GDGDPotensiPotensi
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BAHAN 
Buah pepaya. Buah pepaya 

yang digunakan adalah yang telah 
matang petik, masih keras, sudah 
terasa manis, dan bila digores tidak 
banyak mengeluarkan getah. Jum-
lah 10 kg. 

PERALATAN 
- Pisau dan landasannya. Alat 

ini digunakan untuk mengupas dan 
mengiris buah pepaya. Disarankan 
menggunakan dua pisau yang ber-
beda. Untuk pengupasan digunak-
an pisau yang biasa digunakan di 
rumah tangga. Sedangkan untuk 

mengiris digunakan pisau besar 
yang biasa digunakan untuk pemo-
tongan dan pencincangan daging.

- Kompor. Kompor bersumbu 
digunakan untuk menggoreng 
keripik pepaya dalam jumlah kecil. 
Kompor bertekanan udara digu-
nakan untuk menggoreng keripik 
pepaya dalam jumlah besar.

- Penggoreng vakum. Pengg-
oreng vakum merupakan alternatif 
pengganti kompor. Alat ini meng-
hasilkan panas, sekaligus menu-
runkan tekanan udara pada saat 
penggorengan. Dengan alat ini, 
suhu penggorengan lebih rendah 

dan stabil serta waktu penggoren-
gan yang lebih singkat.

- Wajan. Wajan digunakan un-
tuk menggoreng keripik pepaya. 
Wajan yang terbuat dari besi tebal 
yang berat lebih baik digunakan 
karena panas lebih merata danba-
han yang digoreng tidak mudah 
gosong.

- Kemasan. Kemasan adalah 
wadah untuk mengemas keripik 
pepaya. Berbagai kemasan dapat 
digunakan, yaitu kantong plastik 
polietilen, kantong aluminium foil 
berlapis plastik, kotak plastik semi 
kaku dan kotak kaleng. 

Pengemasan dengan kantong 
plastik dan aluminium foil kurang 
melindungi bahan dari kerusakan 
mekanis (retak dan pecah). Untuk 
mengurangi kerusakan tersebut, 
juga untuk menambah daya sim-
pan, ke dalam kantong biasanya 
ditambahkan gas karbondioksida 
(CO2) atau nitrogen (N2). Dengan 

Keripik PepayaKeripik Pepaya
Keripik adalah irisan buah atau umbi yang digoreng sampai kering dan 
garing. Keripik mempunyai kadar air rendah sehingga dapat disimpan 
lama. Meskipun cara pembuatannya sederhana dan cukup mudah, na-

mun keripik pepaya belum dikenal oleh masyarakat dan tidak tersedia di 
pasaran. 
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adanya gas tersebut kantong akan 
menggelembung sehingga keripik 
tidak akan tergencet bila kantong 
ditumpuk, atau tertindih. Gas 
tersebut juga tidak bereaksi dengan 
bahan sehingga meniadakan ter-
jadinya oksidasi terhadap minyak 
yang terkandung pada bahan. 

Produk yang dikemas dengan 
kantong plastik atau kaleng, perlu 
dikemas terlebih dahulu dengan 
kantong plastik yang tipis, kemu-
dian baru dimasukkan ke dalam 
kotak tersebut.

- Sealer. Alat ini digunakan 
untuk menutup kantong plastik 
dengan menggunakan panas. Bila 
kedua sisi bagian dalam mulut 
kantong ditekan dengan elemen 
pemanas, maka kedua sisi terse-
but akan melunak, saling men-
empel, dan tidak dapat tepisah 
setelah dingin.

- Alat pengering. Alat ini digu-
nakan untuk mengeringkan irisan 

pepaya sampai kadar air di bawah 
9%.

- Baskom. Baskom digunakan 
untuk wadah irisan pepaya basah 
dan kering, serta keripik pepaya.

- Rak peniris. Rak peniris digu-
nakan untuk meniriskan keripik 
yang baru selesai digoreng. Rak ini 
terdiri dari penyangga berlobang-
lobang yang terbuat dari kawat tah-
an karat (aluminium atau stainless 
steel). 

CARA PEMBUATAN 
- Pengirisan dan blanching
Buah pepaya dikupas, dibelah 

dan dibuang bijinya. Setelah itu 
buah dicuci sampai bersih.

Buah diiris-iris dengan keteba-
lan 5 mm. Setelah itu, irisan pepaya 
di-blanching, yaitu dengan mence-
lupkan buah ke dalam air panas 
(95-98 0 C) selama 3 menit smbil 
diaduk-aduk dengan pelan. Un-
tuk blanching ini, setiap 1 kg irisan 

buah diperlukan 2 liter air panas. 
Blanching diperlukan untuk:

Mematikan enzim penyebab 
reaksi pencoklatan (perubahan 
warna menjadi coklat atau warna 
gelap lainnya).

Mengurangi kandungan mik-
roba pada bahan. Melayukan bahan 
sehingga lebih cepat dikeringkan 
dan mengeluarkan udara dari ja-
ringan bahan. Buah yang telah di-
blanching segera ditiriskan.

- Pengeringan
Irisan buah dikeringkan den-

gan alat pengering sampai kadar 
air kurang dari 9% dengan tanda 
bahan tampak kering dan mu-
dah dipatahkan. Untuk pengen-
dalian mutu, sebaiknya kadar air 
ditentukan analisa kimia. Sedan-
gkan untuk industri kecil, cukup 
dengan mengamati tanda-tanda
tersebut.

Setelah kering, irisan buah 
dapat langsung digoreng, atau dis-
impan. Jika disimpan terlebih da-
hulu, harus digunakan wadah yang 
tidak dapat dilewati udara dan uap 
air, serta tertutup rapat.

Penggorengan
Penggorengan dilakukan den-

gan banyak minyak panas yang 
bersuhu 165 0 C selama 13-17 detik. 
Untuk mendapatkan mutu keripik 
yang lebih baik, penggorengan di-
lakukan dengan menggunakan 
penggorengan vakum pada suhu 
120 0 C, dengan tekanan 60-80 
mmHg selama 58-62 menit. Setelah
selesai digoreng, keripik ditiriskan 
sampai dingin.

Pengemasan
Keripik pepaya dikemas di 

dalam kantong plastik, aluminium 
foil berlapis plastik, kotak plas-
tik semi kaku, atau kotak kaleng. 
(sumber: www.iptek.net.id)
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J
am makan siang adalah waktu yang tepat un-
tuk beranjak dari meja kerja. Tapi, sering kali, 
Anda meremehkan hal tersebut. Padahal, ka-
lau makan siang Anda lakukan di meja kerja 

akan membuat Anda tidak terlalu fokus pada makan-
an, karena diselingi mengirim e-mail, menjawab tele-
pon, merapikan kertas hingga mengetik. Nah, hal ini 
sehingga bisa memicu Anda makan berlebih.

Selain itu, makan di meja kerja akan mempersubur 
tumbuhnya bakteri. Ya, mungkin saja meja Anda 
dalam kondisi kotor, sambil makan tangan Anda juga 
sering menyentuh mouse dan telepon. Tapi, meng-
habiskan banyak waktu dengan duduk di meja kerja, 
membuat Anda kehilangan kesempatan untuk meng-
gerakkan badan, padahal, berguna untuk memompa 
jantung agar aliran darah lebih lancar. Sehingga 
berisiko terkena penggumpalan darah yang bisa me-
micu kematian mendadak.

Sebuah lembaga survei di Inggris, ComRes baru-
baru ini melakukan penelitian mengenai hubungan 
antara makan siang dan risiko kematian mendadak. 
Hasilnya, makan siang yang dilakukan di meja kerja, 
terbukti meningkatkan risiko Deep Vein Trombosis 
(DVT) yang bisa berakibat fatal.

PICU KEMATIAN MENDADAK
DVT atau penggumpalan darah di vena sering ter-

jadi pada penerbangan jarak jauh, ketika penumpang 
menghabiskan waktu berjam-jam di tempat duduk. 
Sama halnya pada karyawan yang jarang beranjak 
dari meja kerja, risiko DVT juga bisa memicu kema-
tian mendadak.

Menurut survei tersebut, 3 dari 4 orang di Inggris 
tidak sempat beristirahat saking sibuknya beraktivitas 
baik bekerja maupun bermain video games. Padahal 
duduk selama lebih dari 90 menit disebut-sebut bisa 
meningkatkan risiko DVT sebesar 50 persen.

Penelitian ini dilakukan terhadap 1.000 orang, 
yang sebagian adalah karyawan berusia 21 hingga 30 
tahun serta penggemar video games berusia 16 hingga 
21 tahun. Sebanyak 73 persen atau kurang lebih 3 dari 
4 orang yang disurvei tidak sempat beranjak dari tem-
pat duduk untuk makan siang.

Penelitian lain yang dilakukan secara terpisah oleh 
Dr Richard Beasley dari Medical Research Institute 
of New Zealand menegaskan hasil survei tersebut. 
Menurut penelitian Dr Beasley, makan siang di meja 
kerja meningkatkan risiko DVT hingga 2,2 kali lipat.

“Orang tahu gaya hidup yang kurang gerak bisa 
meningkatkan kegemukan dan resiko penyakit jan-
tung di kemudian hari. Tapi jarang orang tahu bahwa 
duduk dalam waktu lama di tempat kerja juga memicu 
resiko jangka pendek,” kata Dr Beasley seperti dikutip 
dari Dailymail. (*)

Banyak karyawan yang mengaku 
harus makan siang di meja kerja, 

karena berbagai kesibukan dan tugas 
yang menumpuk. Memang, cara 
ini bisa membantu Anda menge-

mat waktu. Tapi, hal ini juga bisa 
menurunkan kualitas makanan dan 

memicu makan berlebih, sehingga 
beresiko penyakit.

Makan Siang di Meja Kerja 
Resiko Penyakit
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P
roses pembuatan dodol 
jagung cukup mudah dan 
membutuhkan waktu 
yang singkat. Dodol jag-

ung manis memiliki keunggulan 
yaitu dapat dikonsumsi oleh pend-
erita diabetes.  Untuk mem-
buat dodol jagung diperlu-
kan bahan sebagai berikut 
: Bahan yang dibutuhkan 
yaitu  jagung manis, beras 
ketan,  buah kelapa,  gula ba-
tok dan pasir,  gram garam 
dan  gram natrium Benzoat. 
Langkah kerja proses pem-
buatan dodol jagung yaitu 
jagung manis di cuci terlebih 
dahulu lalu dihancurkan 
dengan blender yang dicam-
pur dengan santan kelapa. 
Susu Jagung :  Susu jagung 
merupakan cairan yang berwarna 
putih kekuningan yang berasal dari 
ekstrak biji jagung dengan atau 
tanpa penambahan bahan lainnya.   
Jagung yang dibuat untuk mem-
buat adalah jagung manis.  Kand-
ungan nutrisi jagung adalah karbo-
hidrat, lemak dan protein jagung. 

Protein jagung mempunyai 
komposisi asam amino yang cukup 
baik, sedangkan jumlah kandun-
gan protein dan lemak jagung ini 
bervariasi tergantung umur dan va-
rietasnya.  Kandungan lemak dan 
protein jagung muda lebih rendah 
dibandingkan dengan jagung tua, 
sehingga susu jagung ini cocok un-
tuk dikonsumsi oleh penderita cho-
lesterol.    Bahan-bahan yang digu-
nakan untuk membuat susu jagung 

sangat sederhana yaitu jagung ma-
nis, gula pasir, air dan perasa tam-
bahan bila diinginkan. 

Mie Jagung: Mie merupakan 
salah satu jenis pangan yang sudah 
sangat dikenal dan disukai oleh 

masyarakat dari berbagai lapisan, 
yang biasa dikonsumsi sebagai 
makanan sarapan atau makanan 
selingan. Terdapat berbagai jenis 
mie yang dikenal masyarakat yang 
dapat dikelompokkan menjadi mie 
mentah, mie matang, mie kering, 
dan mie instan. Mie tersebut um-
umnya dikonsumsi dalam berbagai 
bentuk olahan pangan, seperti mie 
goreng, soto mie, toge goreng, mie 
rebus, mie ayam, dsb. Saat ini mie 
yang banyak beredar di pasaran 
adalah mie dengan berbahan dasar 
tepung terigu, dimana gandum se-
bagai bahan baku tepung terigu ini 
harus diimpor.  Bahan-bahan yang 
digunakan dalam membuat mie ja-
gung adalah: tepung terigu, tepung 
jagung, garam dapur, soda abu, 

pengental dan air  dicampur homo-
gen, kemudian dibentuk lembaran 
adonan dan untaian mie (sheeting 
dan slitting), dikukus dan dikering-
kan dalam oven menjadi mie ker-
ing. Mie jagung substitusi juga bisa 

langsung dijual tanpa ter-
lebih dikukus dahulu, yaitu 
dalam bentuk mie mentah. 
Mie mentah umumnya di-
gunakan oleh industri kecil 
untuk diolah oleh peda-
gang mie ayam. Berdasar-
kan uji organoleptik, mie 
jagung substitusi memiliki 
kekenyalan dan elastisitas 
yang mirip dengan mie 
terigu, di samping juga 
rasa khas jagungnya yang 
tetap ada.

Dengan berkembangnya 
teknologi pengolahan maka jagung 
pun dapat diolah atau disubstitusi 
menjadi berbagai macam produk 
makanan.  Sehingga mengembang-
kan diversifi kasi pangan olahan yang 
berbasis jagung, dengan adanya di-
versifi kasi olahan jagung menjadi 
berbagai produk di atas ini diharap-
kan akan menambah deretan per-
bendaharaan hasil olahan jagung 
dan dapat meningkatkan konsumsi 
jagung untuk pangan. Hal ini tentun-
ya akan memberikanmultiplier effect 
bagi petani jagung, yaitu memberi-
kan jaminan terserapnya produksi 
jagung oleh industri pangan, selain 
oleh industri pakan ternak  serta 
dapat mengurangi konsumsi be-
ras. (Penulis adalah Widyaiswara 
BPPSDMP Kementan)

Diversifi kasi Pangan Olahan Jagung (2)

Dari Susu Hingga 
Mie Jagung 
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Bahan:
1 buah talas yang tua, kupas, 
potong tebal
1 sendok makan tepung kanji
Garam, merica, gula secuku-
pnya
Minyak untuk menggoreng

Isi:
1 sendok makan minyak
2 siung bawang putih cincang
150 gram daging ayam cincang
Garam, merica, gula secuku-
pnya
1/2 sendok teh tepung kanji
2 sendok makan daun bawang 
seledri irisan

Cara membuat:
Kukus talas sampai empuk dan 
matang.
Haluskan talas, campur dengan 

tepung kanji, garam, merica, 
gula. Aduk rata. Sisihkan.
Panaskan minyak. Tumis 
bawang sampai layu. Masukkan 
daging ayam, garam, merica, 
gula, tepung kanji. Aduk-aduk.
Masukkan daun bawang seledri 

irisan
Ambil 2 sendok makan talas 
halus. Pipihkan. Beri 1 sendok 
makan isi ayam. Bentuk bulat 
lonjong.
Goreng dengan panas sedang.

Bahan:
300 gram talas

100 gram ayam giling
¼ sendok teh garam

2 siung bawang putih, halus-
kan
½ sendok teh merica bubuk
1 butir putih telur
2 sendok makan tepung kanji
1 batang daun bawang, iris 
halus
1 liter minyak goreng

 Saus:
3 buah cabai merah besar
2 siung bawang putih
3 batang daun ketumbar 
beserta akarnya
1 sendok teh garam
¼ sendok teh merica
200 ml airS
200 gram gula pasir
1 sendok makan cuka
1 sendok teh minyak ikan

Kroket Talas

Talas Goreng 
Saus Bawang Putih  
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P
esantren tidak selalu 
identik dengan pelajaran 
ilmu agama. Pesantren 
sebagai institusi pen-

didikan juga perlu mengajarkan 
santrinya berwirausaha, agar kelak 
selain menjadi panutan masyara-
kat dalam bidang keagamaan, juga 
dapat membuka lapangan kerja 
dalam hal pengabdiannya kepada 
masyarakat di bidang ekonomi. 

Demikian konsep yang dijalank-
an Hj Isti’anah, sebagai salah satu 
pengelola Pondok Pesantren Putri 
Alma’hadunidzom, Desa Semboro, 
Kecamatan Semboro, Kabupaten 
Jember. Dalam praktiknya, dia 
mengelola hasil bumi Desa Sem-
boro seperti jeruk, salak, dan berb-
agai buah-buahan menjadi produk 
olahan seperti kripik buah, dan sari 
buah. “Selain dikerjakan oleh sant-
riwati, pengolahan produk holti-
kultura itu juga melibatkan perem-
puan warga sekitar,” katanya.

Inspirasi pembuatan produk 
olahan itu awalnya berasal dari 
keprihatinan pihak pesantren 
terhadap harga jual hasil kebun 
warga yang anjlok sampai me-
nyentuh harga Rp 800/kilogram, 
yang jelas-jelas merugikan petani 

jeruk. Dibantu program Lembaga 
Mandiri Mengakar pada Masyara-
kat (LM3) dari Dinas Pertanian, 
akhirnya pada 2008 Isti’anah 
memberanikan diri mengolah ha-
sil kebun petani tersebut agar lebih 
bernilai ekonomis menjadi sari 
buah dan kripik buah yang kini di-
beri merk “Ulinnidzom”.

Meski berjalan dengan mod-
al terbatas, namun dengan 
keyakinan dan kerja keras, akh-
irnya produk Ulinnidzom sedikit 
demi sedikit mulai dikenal ma-
syarakat. Distribusinya pun kini 
tidak hanya di Jember, melainkan 
sudah mencapai luar kota seper-
ti Lumajang, Banyuwangi, dan 
Probolinggo. “Pesanan juga mulai 
banyak, karena produk kami ter-
kenal menggunakan gula asli tanpa 
campuran, sehingga aman dikon-
sumsi,” jelas Ibu Nyai yang menga-
suh sekitar 300 santriwati ini. 

Sayangnya karena produksinya 
masih bersifat tradisional, dia be-
lum mampu memproduksi dalam 
jumlah banyak. Dalam sehari, 
maksimal produksi hanya 25 kotak 
untuk satu resep, yang masing-ma-
sing kotak berisi 24 biji sari buah 
dengan 1 jenis rasa. Dia mengakui, 

produknya dari sisi kemasan mau-
pun cita rasa masih kalah dengan 
produk-produk sejenis dari dae-
rah lain. Namun pihaknya berjanji 
akan terus berusaha meningkatkan 
kreatifi tas untuk mengembang-
kan produk Ulinnidzom menjadi 
lebih baik di mata konsumen yang 
pada akhirnya akan meningkatkan 
pendapatan pesantren dan warga 
sekitar pesantren.

Keberhasilan Hj Isti’anah 
mengembangkan produk Ulin-
nidzom tidak lepas dari sentuhan 
program LM3 yang merupakan 
lembaga mendiri yang tumbuh 
dan berkembang di masyarat den-
gan kegiatan peningkatan gerakan 
moral melalui kegiatan pendidikan 
dan keterampilan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Program pegembangan 
LM3 adalah suatu upaya pember-
dayaan SDM dan penguatan kelem-
bagaan, khususnya kelembagaan 
keagamaan (pesantren, greja, pura, 
dll) di bidang usaha agribisnis. 

Persyaratan yang harus dimil-
iki LM3 terpilih untuk mendapat 
mengikuti program ini adalah me-
miliki potensi sumberdaya yang 
mengdukung, sudah memiliki em-
brio usaha agribisnis dan mempu-
nyai kemauan untuk mengembang-
kan agribisnis. Melalui program 
pengembangan LM3 ini, diharap-
kan akan tumbuh usaha agribisnis 
yang berdaya saing di LM3 sehing-
ga dapat meningkatkan pendapa-
tan masyarakat di sekitar lokasi 
LM3. (sal)

Hj Isti'anah

Ajak Santriwati Ajak Santriwati 
BerwirausahaBerwirausaha

Hj. Isti'anah (kanan)
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