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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Identitas masyarakat 
Indonesia yang meng-
hargai keluhuran dan 
kearifan, bisa ditilik 

dari kehidupan sehari-hari 
di Tengger. Di masyara-
kat yang tinggal kawasan 
Gunung Bromo ini, terlihat 
sekali keselarasan, kehar-
monisan, antara warga 
dan lingkungannya. Bu-
kan hanya manusia yang 
tinggal di desa-desa seki-
tarnya, tapi juga keselar-
asan dengan ekosistem-
nya.

Ada banyak pelajaran 
yang bisa dipetik dari kehidupan ma-
syarakat Tengger. Bukan saja kehidupan 
yang guyub bekerja, kegotongroyongan 
dalam membangun kebersamaan, me-
lainkan juga karakter yang khas: tak 
mau merugikan orang lain. Karena itu, 
rasa keserbakecukupan melalui etos 
kerja yang dijalinnya sehari-hari, seraya 
menutup peluang seseorang untuk ber-
buat tercela. Kasus kriminalitas pun ka-
lis dari kehidupan masyarakat.

Aktivitas sehari-hari di areal per-
tanian, juga sebagai pemandu wisata 
dan pelayanan jasa bagi para pelan-
cong yang menginginkan kenikmatan 
pemandangan alam di Gunung Bromo, 
agaknya menjadikan kebutuhan bagi 
kehidupan mereka terpenuhi. Maka, bila 
kemudian Desa Ngadisari, Kecamatan 
Sukapura, Kabupaten Probolinggo, se-
bagai salah satu representasi warga 
Tengger, menjadi juara I Lomba Gotong 
Royong tingkat nasional, adalah hal 
yang wajar.

Dalam edisi kali ini, Gema Desa 
menurunkan sejumlah laporan terkait 

dengan nilai-nilai yang membentuk 
karakter masyarakat khas Indonesia. 
Kegotongroyongan senantiasa digaung-
kan, hingga pada tingkat nasional. 
Desa Ngadisari menjadi tumpuan in-
spirasi yang bisa dipelajari bagi warga 
masyarakat yang lain di negeri ini. Itu-
lah profi l desa yang mandiri, maju dan 
memberikan rasa damai bagi warganya, 
yang dikukuhkan pada puncak acara di 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Keberadaan lembaga kemasyara-
kat dan hubungannya dengan pemer-
intahan desa yang difungsikan secara 
optimal, ternyata membuah hasil bagi 
kemajuan bersama sebuah masyarakat. 
Masyarakat yang pada akhirnya mampu 
berswasembada, tanpa berharap ad-
anya uluran tangan dari pemerintah. Itu-
lah harga diri yang tetap terjaga dalam 
pribadi masyarakat.

Selamat atas terpilihnya Jawa Timur 
sebagai Juara I, yang diwakili Desa Ng-
adisari, dalam Lomba Gotong Royong 
tingkat nasional. Sebuah prestasi dari 
hasil kerja keras masyarakatnya. Se-
lamat membaca!
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Kearifan 
Masyarakat Tengger
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Desa Ngadisari, Keca-
matan Sukapura, Ka-
bupaten Probolinggo, 
terpilih sebagai juara I 

Lomba Gotong Royong Masyara-
kat tingkat Nasional. Penghargaan 
berupa piagam diterima Kepala 
Desa Ngadisasri, Supoyo, SH, 
MM, dari Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, saat Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat (BB-
GRM) X dan Hari Kesatuan Gerak 

PKK ke-41 di Banjarbaru, Kaliman-
tan Selatan, 30 Mei 2013.

Selain Desa Ngadisari, dua PKK 
di Jawa Timur juga memperoleh 
penghargaan, yaitu Kabupaten 
Pacitan menerima Penghargaan 
Prakarti Utama II sebagai pelak-
sana terbaik tertib administrasi 
PKK kategori kabupaten, dan Desa 
Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, 
Kabupaten Gresik, meraih peng-
hargaan Pakarti Utama III karena 

berhasl dalam mengelola Dana 
Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga (UP2K). Dua penghar-
gaan ini diserahkan oleh Ketua 
Umum PKK Pusat Nyonya Fita 
Gamawan.

Desa Ngadisari sebelumnya 
keluar sebagai juara I Lomba Go-
tong Royong tingkat Provinsi Jawa 
Timur, menyisihkan Desa Tawun, 
Kec, Kasreman, Kab. Ngawi, Desa 
Ngepeh, Kec. Saradan, Kab. Ma-
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Semangat Kebersamaan Harus
Ditanamkan Sejak Anak-anak

Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo Juara I 
Lomba Gotong Royong Nasional

Wapres Boediono ketika memberikan sambutan pada puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari 
Kesatuan Gerak PKK ke-41 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 30 Mei 2013.
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diun, Desa Sedayu, Kec. Arjosari, 
Kab. Pacitan, Desa Gading, Kec, 
Tugu, Kab. Trenggalek, Desa Pe-
jambon, Kec. Sumberrejo, Kab. 
Bojonegoro, Desa Sidorejo, Kec. 
Deket, Kab. Lamongan, Desa Jetis, 
Kec. Besuki, Kab. Situbondo, dan 
Desa/Kec. Tegalsari, Kab. Banyu-
wangi.

Ditemui seusai menerima 
penghargaan kepada Gema Desa 
Supoyo mengatakan bangga me-
nerima penghargaan tingkat nasi-
onal. “Sudah tentu kami bangga, 
sebab apa yang telah kami laku-
kan mendapat penghargaan dan 
merupakan prestos. Ini semakin 
memacu kami untuk menggolara-
kan semangat gotong royong di 
desa kami, dan desa kami juga 
siap membuka diri untuk dijadikan 
tempat belajar bagi rekan-rekan se 
Indonesia,” kata Supoyo.

Hadir dalam BBGRIM X dan 
Hari Kesatuan Gerak PKK ke-
41 ini selain Wakil Presiden RI, 
Boediono, juga Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindung an Anak Linda Ama-
lia Sari, Wakil Menteri Pertanian 

Rusman Heryawan, Wakil Menteri 
Pendidikan Musliar Kasim, Ketua 
Tim Penggerak PKK Pusat Fita Gu-
mawan, Gubernur Kalimantan Se-
latan Rudy Arifi n. Sedangkan Jawa 
Timur diwakili Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi, 
M.Si.

Wakil Presiden Boediono dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
gotong royong adalah bagian dari 
jati diri bangsa Indonesia. Karena 
itu wajib dilestarikan. Bung Karno, 
sang penggali Pancasila, pernah 
mengatakan bahwa kelima sila 
yang ada di Pancasila bila diperas 
menjadi satu maka didapatilah 
asas “gotong royong.” Semangat 
kebersamaan sosial khas Indone-
sia ini adalah bagian dari ruh Indo-
nesia sebagai bangsa.

Semangat kebersamaan, kata 
Wapres, harus ditanamkan se-
jak dini dalam proses pendidikan 
anak-anak. “Inilah sebabnya saya 
di berbagai kesempatan meminta 
perhatian kita semua untuk me-
mikirkan dengan sungguh-sungguh 
pembaharuan dan penyempurnaan 
sistem pengajaran kita, di sekolah-
sekolah, bahkan di kelompok-ke-

lompok pra-sekolah,” tegasnya.
Semangat gotong royong, lan-

jutnya, harus diajarkan melalui 
kegiatan-kegiatan praktek nyata, 
bukan sekedar wacana, bagi para 
siswa. Kegiatan-kegiatan yang ber-
nuansa kerjasama, teamwork, baik 
di dalam kelas maupun di luar ke-
las, seperti misalnya kegiatan ke-
pramukaan. Penyempurnaan kuri-
kulum sekolah adalah keniscayaan 
dan itu semua memang harus di-
persiapkan dengan baik, tapi sama 
sekali tidak boleh melupakan ur-
gensinya. Oleh karena itu, gene rasi 
saat ini tidak boleh menyia-nyia kan 
waktu.

“Di sini saya meminta perhatian 
khusus kepada orangtua, para pen-
didik, para pejabat yang menangani 
pendidikan, para kepala daerah 
dan para tokoh masyarakat. Mari 
kita siapkan anak-anak kita men-
jadi generasi yang lebih baik dari-
pada kita, generasi yang lebih siap 
menghadapi tantangan-tantangan 
baru nanti,” kata Wapres. 

Tema perayaan Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat ke-10 
ini adalah “Bangkitkan Semangat 
Gotong Royong Melalui Gerakan 
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Kepala Desa Ngadisasri, Supoyo, menerima ucapan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Kepala Desa Ngadisasri, Supoyo, menerima ucapan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan 
Fauzi, saat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak Fauzi, saat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak 
PKK ke-41 di Banjarbaru.PKK ke-41 di Banjarbaru.
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Laporan UtamaLaporan Utama
Pemberdayaan Kesejahteraan Ke-
luarga Menuju Masyarakat Mandiri 
dan Sejahtera.”

Menurut Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, perpaduan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK bisa 
dimaknai sebagai upaya kebersa-
maan dalam mengatasi berbagai 
masalah yang ada di masyarakat. 
Semangat kegotongroyongan ini 
juga hendaknya mewarnai se-
mangat membangun negara yang 
diharapkan bisa menjadi pemicu 
semangat bagi pemerintah daerah, 
baik provinsi maupun kabupaten 
kota. “Kiprah 10 program PKK dan 
keterlibatan perempuan dalam 
memberdayakan masyarakat sa-
ngat berarti,” kata Mendagri.

Istri Bupati Pacitan, Luki Indar-
tato,  mengatakan, keberhasilan 
Kabupaten Pacitan meraih peng-
hargaan Prakarti Utama sebagai 
pelaksana terbaik tertib admin-
istrasi PKK kategori Kabupaten 
merupakan buah kerja seluruh tim 
penggerak PKK baik kabupaten, 
kecamatan hingga desa, khusus-
nya, tim penggerak PKK Desa 
Punung, Kecamatan Punung, 
yang menjadi obyek penilaian. TP 
PKK Punung sendiri lolos maju ke 
tingkat nasional setelah sebelum-
nya mewakili kabupaten lolos veri-
fi kasi tingkat provinsi. 

Menurutnya, ada lima syarat 
utama yang menjadi fokus pe-
nilaian, di antaranya dukungan  
kebijakan oleh dewan penyantun 
di masing-masing wilayah, keber-
langsungan kelembagaan serta 
perencanaan pelaksanaan keg-
iatan dan pelaporan serta evalu-
asi. Terakhir, penilaian  didasarkan 
pada kemampuan dari TP PKK 
dalam mengolah dan menjalankan 
kearsipan. Dengan penghargaan 
ini Luki Indartato berharap dapat 
meningkatkan kemampuan dan 
peran dari TP PKK di kecamatan 

dan desa lain.
S e m e n -

tara itu Desa 
S i r n o b o y o , 
K e c a m a t a n 
Benjeng, yang 
b e r b a t a s a n 
d d e n g a n 
K a b u p a t e n 
Lamongan se-
benarnya ma-
suk desa ter-
pencil. Di desa 
ini program 
UP2K PKK 

dimulai tahun 1999 dengan bermo-
dalkan Rp 450 ribu. Sekarang dana 
tersebut  telah berkembang menjadi 
Rp 164.174.700. Program UP2K  
PKK Desa Sirnoboyo  terbukti 
mampu meningkatkan pendapatan 
warga, mengurangi penganggu-
ran, mengurangi urbani sasi, meng-
hindari bank titil atau rentenir dan 
meningkatkan budaya masyarakat 
gemar menabung.

Keberhasilan Desa Sirnoboyo 
tersebut diapresiasi positif oleh 
Bupati Gresik, Sambari Halim 
Radianto.”Tentu saja, kami cu-
kup bangga dengan prestasi Desa 
Sirnoboyo,” ucap Sambari. Dijelas-
kan Sambari, tujuan utama UP2K-
PKK adalah untuk menciptakan 
kepedulian sosial dalam mengem-
bangkan kemitraan usaha/kerjasa-
ma antar keluarga kaya dan ke-
luarga ekonomi lemah. Tentu saja 
harapannya dapat mengembang-
kan kemandirian keluarga menuju 
terwujudnya keluarga yang produk-
tif, mandiri, maju dan sejahtera

Usaha kecil yang berkembang 
di Desa Sirnoboyo di antaranya 
kerupuk, opak jepit, kemasan dan 

Kegiatan Tim Penggerak PKK Kab Pacitan menerima penghargaan dari Ketua Tim 
Penggerak PKK Pusat, Ny. Fita Gamawan.
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Sejumlah orang berbusa-
na safari sedang mem-
bersihkan rumput yang 
mengganggu tanaman 

di depan balai desa. 
Dengan mengenakan 
udheng-udheng (kain 
pengikat kepala) khas 
orang Tengger, mere-
ka mengisi waktu 
seng gangnya, di hari-
hari yang sejuk. 

”Beginilah ak-
tivitas kami. Pada 
siang hari, nyaris 
sepi tidak ada warga 
yang membutuhkan 
pelayan an,” tutur Budi 
Setyo Waluyo, Kaur 
Keuang an Desa Ngadisa-
ri, Kecamatan Sukapura, Kabupat-
en Probolinggo, ketika menyambut 
Gema Desa, Selasa (18/6) siang 
itu.

Dengan suasana yang nyaris 
tanpa aktivitas pada siang hari, 
namun desa yang terdiri 3 dusun – 
Dusun Ngadisari, Dusun Wanasari, 
dan Dusun Cemara Lawang – ini 
berhasil merebut Juara Pertama 
tingkat Nasional Lomba BBGRM 
yang diadakan tahun 2013.

Aktivitas di balai desa tersebut 

memang lengang. Di antara 562 ke-
pala keluarga atau 1562 jiwa warga 
desa tersebut, mempu nyai tingkat 
kesibukan pada siang hari. “Kebe-
tulan, warga kami tidak ada yang 
menjadi pengangguran. Nah, justru 
pada malam hari warga membu-
tuhkan pelayanan,” kata Sunaryo-
no, SPd, Kasi Pembangun an desa 
tersebut, menambahkan.

Ngadisari berasal dari kata nga-
di dan sari. Ngadi berarti berguna 
atau bagus, sari berarti bunga atau 
inti yang penting. Sebelum menjadi 

desa, kawasan 
gunung dengan 
jalan berkelok-
kelok tersebut 
merupakan hu-
tan cemara. 

Pembukaan 
tanah tersebut 
untuk dijadikan 
tempat tinggal 
baru dilaku-
kan oleh Lurah 
Wonosari de-
ngan pengikut-

nya yang datang 
dari Pedukuhan Pomahan, Rasji. 
Daerah baru tersebut digabung 
dengan Desa Wonosari, sehingga 
menjadi Desa Ngadisari sekarang. 
Sejumlah nama yang pernah men-
jadi kepala desa – saat itu disebut 
lurah – seperti Rasji, Kewer dan 
Gemblek, yang tercatat pada tahun 
1897.

Pada awal abad ke-19,  Tho-
mas Stamford Raffl es mengunjungi 
lereng Gunung Bromo, kawasan 
dataran tinggi yang terelok di Jawa 

Tabu Menerima Sumbangan
Berhasil merebut Juara I 
Lomba Gotong Royong 
Tingkat Nasional tahun 

2013. Desa Ngadisari men-
jadi pioner di kawasan 
Gunung Bromo, karena 

kemampuan masyarakat 
berswadaya untuk kema-

juan desanya.
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Bupati Probolinggo Hj Tantri Hasan Aminuddin, SE , didampingi Kepala 
Desa Ngadisari, Supoyo. Membangun kebersamaan warga.

Upacara keagamaan bagi masyarakat Tengger di Ngadisari, memberikan suasana 
kedamaian bagi warganya.
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Timur. Dengan cermat dia amati 
aktivitas keseharian masyarakat 
yang tinggal di kawasan itu. Rupa-
rupanya Raffl es terkesan hingga 
kemudian dalam hatinya terbit 
kekaguman. Maka saat menulis 
The History of Java, rasa kagum 
terhadap masyarakat Tengger itu 
dia ungkapkan.

Menurut Raffl es, orang-orang 
Tengger hidup dalam suasana 
damai, teratur, tertib, jujur, rajin 
bekerja, dan selalu terlihat gem-
bira. Selain itu, mereka tak men-
genal laku maksiat laiknya judi, 
mengisap candu, berselingkuh, 
mencuri, atau zina. Masyarakat 
dengan karakteris tik semacam itu 
nyaris tak ditemui di Pulau Jawa 
pada umumnya. 

Bila saja Raffl es berumur pan-
jang dan masih hidup hingga sek-
arang, kekagumannya terhadap 
orang Tengger akan berlipat ganda. 
Sebab, setelah dua abad berjalan, 
mereka masih kukuh mempertah-
ankan nilai-nilai adat dan keyakin-
an. 

Warga Tengger yang berpakai-
an khas, berkemul sarung, dan 
mengenakan ikat kepala menyam-
but dengan hangat. Bila ada ke-
datangan tamu penting, sebagai 
ungkapan persahabatan, mereka 
menyajikan tari Ujung-ujungan. 

Masyarakat Desa Ngadisari ber-
mata pencaharian sebagai petani, 
hanya kurang dari 5% masyarakat-
nya berkerja selain menjadi peta-
ni. Dalam kehidupan sehari-hari 

mereka sangatlah sederhana, rajin 
dan damai. Ladang mereka be-
rada di lereng-lereng gunung dan 
juga puncak-puncak yang berbukit-
bukit.

Kebanyakan dari masyarakat 
memiliki ladang yang jauh dari tem-
pat tinggalnya. Sehingga, mere-
ka harus membuat gubuk-gubuk 
sederhana di ladanganya untuk 
beristirahat sementara waktu.  
Mereka memiliki prinsip yang kuat 
dalam bertani: tidak mau menjual 
tanah (ladang) kepada orang lain.

Warga hidup dari bercocok ta-
nam di ladang, dengan pengairan 
tadah hujan. Pada mulanya mena-
nam jagung sebagai makanan 
pokok. Kini, pada musim hujan 
mereka menanam sayuran seper-
ti kentang, kubis, bawang prey, 
dan wortel sebagai tanaman hor-
tikultura. Pada penghujung musim 
hujan warga barulah menanam ja-
gung sebagai cadangan makanan 
pokok. Macam hasil pertaniannya 
adalah kentang, kubis, wortel, tem-
bakau, dan jagung. 

Selain bertani, ada sebagian 
masyarakat yang berprofesi seba-
gai pemandu wisata di Bromo. 
Salah satu cara yang digunakan 
adalah dengan menawarkan kuda 
dan jeep yang mereka miliki un-
tuk disewakan kepada wisatawan. 
Aspek pembangunan yang terlihat 
adalah pada sektor pariwisata. Mis-
alnya, dengan pembangunan-pem-
bangunan akses-akses menuju 
Gunung  Bromo agar lebih mudah 

dijangkau wisatawan. 
Fasilitas yang dibangun untuk 

pariwisata misalnya hotel, restoran, 
cafe, musium, toko aksesoris, wa-
rung-warung dan sebagainya. Be-
gitu eloknya alam dan kehidupan 
masyarakatnya, hingga mengun-
dang ketertarikan para seniman 
terdepan di Indonesia untuk meng-
gelar Jazz Gunung 2013, pekan 
ketiga Juni lalu.

Aspek yang sangat penting 
untuk mengembangkan pribadi 
dan pengetahuan, rupanya di-
dasari oleh masyarakat di Desa 
Ngadisari, dibawah kepemimpinan 
Supoyo SH MM, sebagai kepala 
desa. Itulah yang kemudian diman-
faatkan untuk meningkatkan taraf 
hidup dan memajukan desanya. 
Selanjutnya untuk meningkatkan 
sumber daya manusia penduduk 
Desa Nga disari maka pemerintah 
desa mewajibkan warganya untuk 
menem puh pendidikan minimal be-
lajar 12 tahun. 

Desa memiliki kebijakan, warga-

Laporan UtamaLaporan Utama
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Posyandu menjadi bagian penting un-
tuk pelayanan warga sejahtera.

Para perangkat Desa Ngadisari selalu siap mem-
berikan pelayanan kepada warganya.
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nya menempuh jenjang pendidikan 
hingga lulus SMA, baru diberi izin 
untuk menikah. Di antara warga di 
Ngadisari, kini tercatat lulusan S2 se-
banyak 5 orang, lulus S1 sebanyak 
55 orang dan diploma 5 orang serta 
SMA sebanyak 208 orang.

Supoyo menjelaskan, sebanyak 
280 ekor kuda dan 300 unit mobil 
jeep biasa disewa para wisatawan 
mengarungi lautan pasir menuju 
kawah Gunung Bromo. “Sebena-
rnya mata pencaharian yang utama 
mere ka adalah petani. Mereka me-
miliki lahan pertanian,” kata Supoyo. 

Jasa penyewaan kuda maupun 
jeep lebih bersifat pekerjaan musi-
man. Dalam sehari hanya satu atau 
dua kali angkut. Bahkan sering ti-
dak mendapatkan order.

Sebagian besar penduduk war-
ga kawasan wisata Gunung Bromo 
beragama Hindu, ditandai adanya 
rumah peribadahan Pura Agung 
Poten tertua dan pertama kali 
pada masa Adipati Joko Seger dan 
Raden Ayu Roro Anteng. Di tempat 
ini pula, warga melakukan upacara 
hari besar keagamaan Hindu Teng-
ger, seperti Hari Raya Karo, upa-
cara Kasada (upacara adat suku 
Tengger), Unan-unan ( Syukuran 
Desa) diadakan 5 tahun sekali, Pu-
jan (syukuran tiap bulan). 

Selain itu, upacara keagamaan, 
seperti Galungan, Nyepi, Kunin-
gan, Saraswati, Pagerwesi, men-
jadi kegiatan yang kerap mendapat 
perhatian wisatawan. Sebagian 
warga kawasan Bromo tetap men-
junjung tinggi adanya kesakralan 
secara adat sebagai keyakinan. 
“Kami yakin, ada di antara penjaga 
di Gunung Bromo adalah leluhur 
kami,” kata Supoyo. 

Setelah sebelumnya mampu 
menjadi juara I dalam Lomba 
Gotong Royong terbaik tingkat 
Provinsi Jawa Timur, Desa Ngadi-
sari akhirnya menjadi wakil provinsi 
dalam ajang yang sama di tingkat 
nasional. Dan, akhirnya terbukti 
desa yang terletak di ketinggian 
1.800 m di atas permukaan laut 
ini, menjadi juara I Lomba Gotong 
Royong tingkat nasional. 

Tim penilai dari tingkat pu-
sat maupun tim pendamping dari 
tingkat provinsi, secara seremonial 
disambut warga di Desa Ngadisari 
pada April lalu. Dalam kegiatan di-
pusatkan di Balai Desa Ngadisari, 
dihadiri Bupati Probolinggo Hj Tan-
tri Hasan Aminuddin, SE , Kepala 
Bapemas Heri Sulistyanto. 

“Awalnya, pada saat persiapan 
saya khawatir kok sampai sore ti-
dak ada warga datang. Tapi, malam 

hari ternyata banyak warga yang 
bergotong-royong mempersiapkan 
acara,” tutur Sudarti, S.Sos, MM, 
Kasubid Motivasi dan Swadaya Go-
tong Royong Masyarakat, Bapemas 
Kabupaten Probolinggo, saat men-
dampingi Gema Desa, pekan lalu.

Kondisi keamanan desa sa-
ngat kondusif, khususnya budaya 
gotong royong di dukung dengan 
swadaya masyarakat. Gotong ro-
yong tidak hanya berlaku kepada 
masyarakat, tetapi juga didukung 
dengan aparatur pemerintah be-
serta kesatuan Polri, TNI dan tokoh 
agama.

“Gotong royong dan swadaya 
masyarakat sangat besar dan 
tinggi. Sebagai gambaran kecil, di 
tiap keluarga sudah tertanam ke-
hidupan gayeng yang merupakan 
adat murni masyarakat Tengger. 
Apalagi gotong royong ini sudah 
menjadi budaya dan tradisi setiap 
warga masyarakat Desa Ngadisa-
ri,” ungkap Supoyo.

Sebagai bukti, angka kriminali-
tas di dalam komunitas itu senan-
tiasa mendekati nol. Dengan kata 
lain, hampir tidak ada tindak keja-
hatan di wilayah Tengger yang di-
lakukan oleh orang Tengger.  

Demikian Tengger yang tenang, 
selalu menarik perhatian. (yad)

Para pengurus Tim Penggerak PKK Desa Ngadisari selalu mendapat pembinaan dari TP PKK Kabupaten. Seraya menikmati 
keindahan alam Gunung Bromo.
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Menghargai leluhur men-
jadi sikap hidupnya. Selain 

sebagai kepala desa, ia 
pun menjadi Petinggi Adat 

Tengger. Kini, jalur poli-
tik menjadi obsesi guna 

mewujudkan kesejahteraan 
warganya. 

Seorang warga malam itu 
bertamu. Seperti biasa, 
Supoyo dengan penuh 
perhatian melayani setiap 

warga yang datang. Baik di kan-
tor desa maupun di kediamannya. 
”Kami ingin menikahkan putri kami,” 
kata si tamu. ”Sudah lulus SMP, kok 
Pak Petinggi,” tambahnya.

Sebagai kepala desa, Supoyo ti-
dak dapat begitu saja melarang war-
ganya untuk berumah tangga. Tapi, 
ini memang warganya yang satu ini 
sedang menghadapi masalah. Ter-
paksa putrinya yang baru berusia 15 
tahun itu harus dinikahkan dengan 
seorang pemuda tetangga dusun, 
agar menjaga kehormatan keluarga-
nya. Itulah yang terjadi beberapa ta-
hun lalu.

Sejak itu, Supoyo mencari jalan 
keluar agar para remaja di desanya, 
tidak menikah dalam usia dini. Ke-
pala Desa Ngadisari, Kecamatan Su-
kapura, Kabupaten Probolinggo ini, 
bukanlah sekadar pejabat di peme-
rintahan yang berhadapan langsung 
dengan warga. Lelaki kelahiran 8 Juli 
1968, ini memang menjadi penja-
ga adat Tengger di desanya. Tak 
heran bila warganya lebih akrab 
memanggilnya dengan Pak 
Petinggi.

Dari penduduknya 
yang berjumlah 1.562 

jiwa, mayoritas masyarakat Tengger 
bekerja sebagai petani dan peda-
gang. Selebihnya, mereka bekerja 
sebagai tukang ojek (jasa angkutan) 
dengan menggunakan sepeda mo-
tor atau mobil Jeep, memanfaatkan 
kunjungan wisatawan yang ingin 
menyaksikan langsung keindahan 
kawah Gunung Bromo dari dekat.

Satu hal yang patut dicatat, tidak 
semua pemuda desa dibolehkan un-
tuk melakukan pernikahan, kecuali 
sudah lulus Sekolah Menengah Atas 
(SMA/Sederajat).

“Kalau belum lulus SMA, maka 
saya tidak mau merekomendasikan 
kepada pemuda yang ingin meni-
kah,” terang Supoyo, pada Gema 
Desa, Selasa (18/5). Kebi- jakan 
desa tersebut, mu-
lai diberlakukan 
sejak Januari 
2010, hingga 
kini berjalan 
sesuai harap-
an.

S u p o y o 
SH, MM, 
adalah so-
sok  ke-

pala desa yang sudah menjabat 
hingga tiga periode, sejak 1998, 
menggantikan Kades Sapawi (1988-
1998).  Karena kiprahnya yang tak 
diragukan di tengah masyarakat, 
ia pun aktif dalam Asosiasi Ke-
pala Desa (Apdesi) di Kabupaten 
Probolinggo. Bila terpaksa ada war-
ga yang tidak melanjutkan pendidik-
annya hingga SMA/sederajat, ada 
cara untuk menundanya memberi-
kan izin sebelum menikah. 

Uniknya, bagi warga yang tidak 
mungkin lagi menempuh pendidikan 
formal di bangku sekolah reguler, di-
persilakan mengikuti kelompok bela-
jar (Kejar) Paket B (setara SMP) dan 
Paket C (setara SMA). Pada 2009 
lalu misalnya, sebanyak 50 anak 
lulus mengikuti Kejar Paket B, dan 

35 lulus Kejar Paket C. 
Pada 2010, seban-

yak 87 
o r a n g 
mengi-
k u t i 
K e j a r 
P a -
ket C 
dan 12 
o r a n g 
p a d a 
K e j a r 
P a k e t 
B. Sejak 
t a h u n 
2 0 1 1 , 
akhirnya 
tidak ada 
lagi war-
ga yang 
tidak ta-
mat SMA 

Supoyo SH MM, Kepala Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo

Komitmen Menjaga 
Adat Tengger

g g y y g
sedang menghadapi masalah. Ter-
paksa putrinya yang baru berusia 15
tahun itu harus dinikahkan dengan
seorang pemuda tetangga dusun, 
agar menjaga kehormatan keluarga-
nya. Itulah yang terjadi beberapa ta-
hun lalu.

Sejak itu, Supoyo mencari jalan
keluar agar para remaja di desanya,
tidak menikah dalam usia dini. Ke-
pala Desa Ngadisari, Kecamatan Su-
kapura, Kabupaten Probolinggo ini, 
bukanlah sekadar pejabat di peme-
rintahan yang berhadapan langsung
dengan warga. Lelaki kelahiran 8 Juli
1968, ini memang menjadi penja-
ga adat Tengger di desanya. Tak
heran bila warganya lebih akrab
memanggilnya dengan Pak 
Petinggi.

Dari penduduknya 
yang berjumlah 1.562 

Desa, Selasa (18/5). Kebi- jakan 
desa tersebut, mu-
lai diberlakukan 
sejak Januari 
2010, hingga 
kini berjalan 
sesuai harap-
an.

S u p o y o 
SH, MM,
adalah so-
sok  ke-

lalu misalnya, sebanyak 50 anak
lulus mengikuti Kejar Paket B, dan 

35 lulus Kejar Paket C.
Pada 2010, seban-

yak 87 
o r a n g 
mengi-
k u t i 
K e j a r 
P a -
ket C 
dan 12 
o r a n g 
p a d a 
K e j a r 
P a k e t
B. Sejak 
t a h u n 
2 0 1 1 ,
akhirnya 
tidak ada 
lagi war-
ga yang 
tidak ta-
mat SMA 

Edisi Juni 201310



Edisi Juni 2013

Laporan UtamaLaporan Utama

11

atau Kejar Paket C, apalagi sampai 
buta huruf.

Demi mengulur waktu agar rema-
ja Tengger tidak menikah dini, pihak 
desa mengimbau lulusan SD yang 
tidak melanjutkan sekolah diminta 
mengikuti kegiatan Pramuka di Balai 
Desa. ”Setamat SD mereka masih 
berusia 13 tahun, sehingga perlu 
mengikuti kegiatan Pramuka sekitar 
3 tahun sampai usianya 16 tahun,” 
tutur ayah dua putra-putri, Sugeng 
Jumadyono (mahasiswa sebuah 
perguruan tinggi di Malang) dan Wa-
hyu Karonia Putri (siswi SMK Pariwi-
sata di Probolinggo).

Menurutnya, pendidikan meru-
pakan salah satu faktor terpenting 
untuk mengubah keterbelakangan 
menjadi kemajuan. Diharapkan 
de ngan menempuh pendidikan, 
seorang warga mempunyai wa-
wasan yang luas agar pada giliran-
nya, akan berpengaruh juga terha-
dap kehidupan berumah tangga.

Untuk menunjang program pen-
didikan ini, Supoyo melakukan tero-
bosan dengan membangun gedung 
sekolah di desanya untuk memudah-
kan warganya mengikuti kegiatan 
belajar dan mengajar. Bahkan, se-
laku kepala desa, dia bersedia mem-
bantu warganya yang tidak mampu 
menyekolahkan anaknya. 

Namun, hingga kini belum ada 

seorang pun warga yang mau me-
nerima bantuan biaya pendidikan 
tersebut. Karena semua warg-
anya mampu menyekolahkan 
anak-anaknya. “Apanya yang mau 
dibantu, mereka semua ternyata 
mampu.”katanya bangga.

Untuk diketahui, meski pun 
mayo ritas warganya beragama 
Hindu, suku Tengger ini juga mem-
berikan kesempatan kepada peme-
luk agama lain untuk menjalankan 
ibadah nya masing-masing. Hanya 
14 jiwa warga yang beragama Islam, 
di desa paling puncak Kabupaten 
Probolinggo ini bisa hidup rukun dan 
tenang berdampingan.

Semenjak Kades Sapawi be-
rakhir masa jabatannya pada 1998, 
ketika dibuka pendaftaran Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades) ternyata ti-
dak ada seorang pun warga yang 
mendaftarkan diri. Akhirnya, para to-
koh masyarakat mengajukan nama 
Supoyo menjadi pejabat sementara. 
Begitu pun pada saat yang ditetap-
kan pada 2001, tak ada minat dari 
warga untuk menjadi pemimpin for-
mal di desa yang terdiri dari 3 du-
sun tersebut. Agaknya, masyarakat 
secara luas memang mempunyai 
watak yang tak gampang menonjol-
kan diri. Begitu percayanya kepada 
Supoyo, sehingga pada 2001 ma-
syarakat memilihnya untuk menjadi 

Kades hingga dua periode. Dalam 
pertengahan tahun ini, jabatan terse-
but harus berakhir. Dan apakah akan 
tamat pula aktivitas Supoyo di de-
sanya?

”Saya tidak menginginkan proses 
alih generasi berhenti. Karena itu, 
saya sudah siap-siap untuk diganti 
dengan tenaga yang lebih muda,” 
tutur Supoyo, yang Ketua Umum 
Koperasi Wisata Bromo Nusa Indah, 
sejak 2007. Dari kepemimpinan Su-
poyo, koperasi tersebut telah memi-
liki aset tetap senilai Rp 1 miliar lebih.

Aktivitas selain sebagai kepala 
desa, juga mendapat perhatian dari 
masyarakat secara luas, khususnya 
di kawasan Gunung Bromo. Karena 
itu pula agaknya, Supoyo kini telah 
mempersiapkan diri untuk menjadi 
calon wakil rakyat untuk duduk di 
legislatif Kabupaten Probolinggo. 
Sebelumnya, banyak yang mengan-
jurkan ke legislative tingkat provinsi, 
tapi hal itu ditolaknya. 

“Saya mencoba dari daerah dulu, 
sehingga bisa memperjuangkan 
soal eksistensi kepala desa dalam 
regulasinya tidak dibatasi dengan 
periode, tapi batasan usia hingga 60 
tahun. Jadi, untuk Desa Ngadisari 
bisa diberlakukan otonomi khusus. 
Ini karena minat untuk merebut kursi 
kekuasaan tidak segairah masyara-
kat di desa lain pada umumnya,” 
kata putra pasangan Karto dan 
Sutarning ini.

Dengan komitmennya sebagai 
tetua adat Tengger, Supoyo tidak lagi 
menjadi hanya miliki warga Ngadisa-
ri, melainkan juga akan menjangkau 
desa-desa lain di setidaknya tiga ke-
camatan di kawasan pegunungan 
Bromo tersebut. Sejak Hasan Ami-
nuddin menjadi Bupati Probolinggo, 
ia mempunyai hubungan yang baik 
dalam memajukan masyarakat. 
Karena itu pula, meski tak lagi men-
jadi bupati, hubungan itu tetap ter-
jalin dengan baik hingga sekarang. 
(yadi)

Edisi Juni 2013

Supoyo (tengah) dan Suriaman (paling kiri), Kabid Sosbud Bapemas Jawa Timur, 
sesaat setelah menerima penghargaan.
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Keberadaan Lembaga Ke-
masyarakatan Desa (LKD)  
dipacu untuk menggerak-
kan partisipasi masyara-

kat.  Peran dan kiprahnya dalam ko-
ridor sebagai mitra pemerintah desa, 
LKD secara optimal difungsikan  
guna memberdayakan masyarakat.

Sebagai mitra pembangunan 
desa, LKD ikut serta dalam peren-
canaan pembangunan secara parti-
sipatif termasuk didalamnya meng-
gerakkan dan mengembangkan 
partisipasi, gotong royong dan swa-
daya masyarakat.

Sudarti, S.Sos, MM, Kasubid 
Motivasi dan Swadaya Gotong 
Royong Masyarakat, Bape-
mas Kabupaten Probolinggo, 
mengungkapkan watak khas 
masyarakat akan memberikan 
peluang bagi kemajuan di se-
buah desa. 

“Melalui lomba gotong ro-
yong diharapkan sedikit demi 
sedikit semangat kebersamaan 
dan kegotong royongan ma-
syarakat akan mulai tumbuh kembali 
yang nantinya diharapkan bisa men-
gakar, melembaga dan melestarikan 
dalam kehidupan masyarakat. Se-
hingga menjadikan masyarakat hi-
dup rukun dan damai dalam mengisi 
pembangunan, khususnya dalam 
bidang kemasyarakatan, ekonomi, 
sosial budaya dan agama serta ling-
kungan,” tutur Sudarti.

Ia mencontohkan karakter ma-
syarakat di Desa Ngadisari Keca-
matan Sukapura sudah menunjuk-
kan sifat gotong royong yang tinggi 
dengan paduan partisipasi masyara-
kat untuk hadir dalam penyambu-
tan hingga berakhirnya tim melak-
sanakan monitoring. 

“Dari ketertiban mereka, dan 
ketaaan pada aparat sangat menge-
sankan saya. Cara mereka makan 
yang telah disiapkan, begitu tertib. 
Ini berbeda dengan warga umum-
nya di kawasan yang lain,” tuturnya.

Ia mengingatkan, keberadaan 
kelembagaan masyarakat, khusus-
nya desa ini bahwa gotong royong 
sangat penting untuk menjaga dan 
meningkatkan konsistensi desa 
serta bentuk partisipasi masyarakat 
dalam turut serta membangun desa.

Tak heran bila Pemerintah Ka-

bupaten Probolinggo sangat men-
gapresiasi dan menyambut baik 
upaya masyarakat Desa Ngadisari, 
Kecamatan Sukapura, dalam rangka 
menjaga dan melestarikan seman-
gat kebersamaan, kerukunan, kes-
wadayaan serta kegotong royongan. 
Sehingga, karakter itu mengakar 
dan melembaga dalam tata kehidup-
an sehari-hari di masyarakat Desa 
Ngadisari atau suku Tengger.

Tentu saja, pengalaman ini patut 
mendapat perhatian. Karena, mem-
berikan inspirasi bagi masyarakat 
lainnya, dengtan semangat gotong 
royong yang telah tumbuh, berkem-
bang dan tetap dilestarikan sepan-
jang waktu oleh masyarakat. Hal 

itu ditiru oleh seluruh masyarakat 
yang ada di Kabupaten Probolinggo 
bahkan oleh seluruh masyarakat In-
donesia. Karena pada hakekatnya 
gotong royong adalah kultur dan bu-
daya asli Indonesia dan merupakan 
warisan dari nenek moyang bangsa 
Indonesia. Agaknya, itulah yang 
menjadi harapan Bupati Probolinggo 
Hj Tantri Hasan Aminuddin, SE.

Terdapat empat indicator dalam 
penilaian kemajuan sebuah dsa. 
Seperti  bidang kemasyarakatan, bi-
dang ekonomi, bidang sosial budaya 

dan agama serta bidang 
lingkungan hidup. Diharap-
kan, ajang penilaian yang 
terbuka dan objektif, dapat 
dijadikan pemacu sema-
ngat dalam pengabdian dan 
pencapaian kinerja sebagai 
abdi masyarakat, pelayan 
masyarakat dan pelaksana 
pembangunan.

Kondisi keamanan desa 
sangat kondusif khususnya 
budaya gotong royong di 

dukung dengan swadaya masyara-
kat. Gotong royong tidak hanya ber-
laku kepada masyarakat, tetapi juga 
didukung dengan aparatur pemerin-
tah beserta kesatuan Polri, TNI dan 
tokoh agama.

Sementara itu, Ketua Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa 
Ngadisari, Yulianto, memberikan 
penjelasan. Yulianto menjabarkan 
beberapa indikator dalam mewujud-
kan perkembangan Desa Ngadisari 
ke arah yang lebih baik, indikator-in-
dikator tersebut diantaranya adalah 
Bidang kemasyarakatan, ketahanan 
dan keamanan, Ekonomi. serta bi-
dang sosial, budaya dan agama.  
(yad)

Optimalkan Fungsi LKD, 
Gerakkan Partisipasi Masyarakat
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“Pakai rasa pedas, 
biasa, atau kurang 
pedas?” kata pen-
jual pecel madiun. 

Yang ditanya, seorang pria ber-
badan tegap, langsung menja-
wab pedas. Maka, sang penjual, 
seorang ibu-ibu yang mengenakan 
seragam PKK, de-
ngan cekatan lang-
sung mencampur 
sambal pecel. Ti-
dak lebih dari satu 
menit satu porsi pe-
cel pincuk sudah di 
tangan pembeli.

Seperti itulah 
suasana stand 
Kota Madiun dalam 
ajang Bulan Bakti 
Gotong Royong 
Masyarakat (BB-
GRM) X dan Hari 
Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-41 
di Banjarbaru, Kali-
mantan Selatan, 27 sampai 30 Mei 
2013. Stand Kota Madiun meru-
pakan salah satu stand dari Jawa 
Timur untuk memeriahkan BBGRM 
X dan  HKG PKK ke-41. Stand Kota 
Madiun berada paling pojok sen-
diri dari pavilyun Tim Penggerak 
PKK Jawa Timur. Di atas stand ini 
terdapat tulisan mencolok, “Gelar 
Nasi Pecel Kota Madiun Jatim.”

Pemerintah Kota Madiun, dalam 
hal ini Bapemas Kota Madiun, khu-
sus mengisi standnya dengan pe-
cel madiun. “Kami sengaja memba-
wa pecel madiun karena makanan 
ini sudah menjadi identitas Kota 
Madiun,” kata Sugiono, Kepala Bi-

dang Pemberdayaan Masyarakat 
Bapemas Kota Madiun kepada 
Gema Desa sambil lesehan.

Stand pecel madiun yang terdiri 
atas dua stand ini cukup menyedot 
perhatian pengunjung pameran 
produk unggulan di lapangan Mun-
jani, Banjarbaru, tempat berlang-

sungnya BBGRM dan HKG PKK 
2013. Setiap hari, terutama seusai 
pembukaan oleh Wapres Boedio-
no, pembelinya antre. Banyak 
yang makan di tempat. Di stand ini 
juga disediakan tikar untuk makan 
leseh an. Karena keterbatasan tem-
pat, banyak yang makan pecel pin-
cuk sambil berdiri.

Pembeli pecel madiun ini 
ternyata bukan hanya orang dari 
Jawa saja, khususnya Madiun, 
namun banyak juga dari provinsi-
provinsi lain. Maklum saja, BBGRM 
dan HKG PKK tingkat nasional ini 
dihadiri peserta dari semua provinsi 
di Indonesia. Itu sebabnya mere-

ka sekalian memanfaatkan untuk 
merasakan makanan khas Madiun. 
Harga per porsi Rp 15.000 dengan 
lauk empal daging. Selain itu pe-
ngunjung juga bisa membawa pu-
lang bumbu sambal pecel kemasan 
¼ kg dengan harga Rp 10.000/kg. 

Dikatakan oleh Sugiono, khu-
sus untuk BBGRM ini PKK 
Kota Madiun membawa 
semua kebutuhan dari Ma-
diun, terutama lauk pauk, 
serundeng dan sambal 
tempe. Sedangkan sayur 
beli di Banjarbaru. Begitu 
pula dengan beras, harus 
dibawa dari Jawa. “Kami 
membawa beras 50 kg dari 
Jawa. Memang berasnya 
harus dari Jawa, sebab be-
ras di Kalimantan peroh,” 
kata Sugiono.

Mempromosikan pecel 
madiun tidak sekali ini saja 
dilakukan oleh Pemkot Ma-
diun. Dalam setiap misi da-

gang di luar Madiun, pecel madiun 
selalu dibawa serta. Bahkan ketika 
BBGRM IX dan HKG PKK ke-40 di 
Puspa Agro, Sidoarjo, 2012, Pem-
kot Madiun juga mempromosikan 
pecel madiun. 

“Kalau ada iven-iven seperti 
ini kami selalu menampilkan pe-
cel madiun meski kadang sebe-
tas bumbu pecelnya saja. Ini tidak 
terlepas dari latar belakang Wa-
likota Madiun yang seorang pen-
gusaha, yang ingin produk ung-
gulan Madiun dikenal luas,” kata 
Sugiono. Biasanya, selain pecel, 
juga dipamerkan batik, brem dan 
madu mongso madiun.(res)

Sisi Lain BBGRM X dan HKG PKK ke-41 

Stand Pecel Madiun 
Diserbu Pengunjung



Edisi Juni 201314

Laporan UtamaLaporan Utama

Dari kiri ke kanan: Murmiwanto, M. Solikhan (staf Bapemas Situbondo), Rum Wahyuni (sekretaris), Yuyun Sri Wilujeng 
(bendahara) dan Sahri (kepala desa).

Pentol bakso itu besarnya 
hampir seukuran bola 
tenis. Saking besarnya, 
kalau makan di tempat, 

pentolnya harus dipisah di mang-
kuk sendiri. Begitu pentol dibelah, 
maka di dalam nampak serpihan 
daging lembut. Bagi ukuran umum, 
makan satu porsi bakso tersebut 
sudah membuat perut kenyang.

Di Desa Jatibanteng, Kec. Jati-
banteng, Situbondo, bakso jumbo 
itu cukup dikenal. Warungnya yang 
tidak jauh dari balai Desa Jatiban-
teng tak pernah sepi pembeli. Se-
jak buka hingga tutup, selalu saja 
ada yang beli. “Pemilik bakso ini 
dulunya mengambil uang di UPKu 
Suka Maju sebagai modal usaha,” 

kata Murmiwanto, Ketua UPKu 
Suka Maju, kepada Gema Desa.

Tentu saja, selain bakso jumbo, 
banyak pengusaha kecil di Desa 
Jatibanteng yang mengambil kredit 
untuk modal usaha di UPKu Suka 
Maju. Pengusaha kecil itu mulai 
pedagang di pasar, penjual bakso 
hingga usaha pracangan di rumah. 
Mereka bisa meminjam uang ke 
UPKu Suka Maju mulai Rp 500 
ribu hingga Rp 3 juta. Keberadaan 
UPKu Suka Maju sebagai LKM di 
desa yang jauh dari ibu kota kabu-
paten ini memang cukup strategis.

Sebelum UPKu Suka Maju 
berdiri, masyarakat Desa Jatiban-
teng sangat tergantung kepada 
rentenir atau bank gelap bila mem-

butuhkan uang sebagai modal 
usaha.  Prosesnya yang mudah, 
juga dengan persyaratan yang 
sederhana, peminjam bisa lang-
sung menerima uang seketika itu 
juga. Namun resikonya, bunganya 
cukup tinggi. Karena tidak ada 
pilihan lain, maka bank gelap men-
jadi pilihan utama. Itu sebabnya, 
setelah berdiri UPKu Suka Maju, 
ketergantungan itu mulai kikis.

UPKu Suka Maju sendiri berdiri 
tahun 2007 sebagai program 
Gerdu Taskin. Modal awal UPKu 
Suka Maju untuk simpan pinjam 
Rp 51.792.000 dan kini berkem-
bang menjadi Rp 126.374.000. 
Ada 67 orang pemanfaat di UPKu 
Suka Maju yang tergabung dalam 

UPKu Suka Maju, Situbondo

Survei Calon Pemanfaat
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2 kelompok masyarakat (pokmas). 
Berkat kinerjanya yang bagus, ta-
hun 2012 UPKu Suka Maju masuk 
dalam 10 besar UPKu terbaik Jawa 
Timur. Sebelumnya di tingkat Kabu-
paten Situbondo UPKu Suka Maju 
juga terpilih sebagai UPKu terbaik.

Simpan pinjam tetap menjadi 
unit usaha UPKu Suka Maju. Unit 
ini buka mulai pukul 08.00 hingga 
pukul 13.00, mulai Senin sd Jumat. 
Unit ini, termasuk kantor UPKu 
Suka Maju, berada satu atap de-
ngan kantor Desa Jatibanteng. Se-
tiap hari Rum Wahyuni (sekretaris) 
dan Yuyun Sri Wilujeng (bendaha-
ra) stand by di kantor UPKu untuk 
melayani pemanfaat. 

Diceritakan oleh Murmiwanto, 
ketika awal berdiri banyak tantan-
gan yang dihadapi pengurus UPKu 
Suka Maju. Salah satunya yang 
cukup berat adalah mengubah 
pengertian masyarakat tentang 
uang hibah yang nenjadi modal 
UPKu Suka Maju. Waktu itu ma-
syarakat berlomba-lomba pinjam, 
tetapi kemudian banyak yang tidak 
mau mengembalikan. Alasannya 
uang rakyat yang dibagikna cuma-
cuma kepada masyarakat.

Pengurus UPKu harus mati-
matian menagih uang tersebut. 
Juga memberi pengertian. “Berkali-
kali kami ke rumah peminjam untuk 
menagih, sambil sekalian memberi 
pengertian. Ada memang yang 
mau mengembalikan dengan cara 
diangsur, namun ada juga yang ti-
dak mau. Sampai-sampai harus 
dipanggil Kepala Desa di kantor 
desa. Bahkan Pak Kades men-
datangi juga ke rumahnya,” kata 
Murmiwanto sambil diiyakan Sahri, 
A. Ma, Kepala Desa Jatibanteng.

Ditambahkan oleh Sahri, 
 umumnya peminjam yang macet 
itu tidak mempunyai usaha. Sudah 
begitu masih meminjam di tempat 
lain. “Sejak itu kami mulai selektif 
kepada pemanfaat. Setiap pemin-

jam harus disurvei dulu kelayakan-
nya. Kalau tidak punya usaha tidak 
boleh pinjam, misalnya untuk ke-
butuhan konsumtif. Alhamdulillah 
dengan cara ini angsuran menjadi 
lancar. Sejak tahun 2012 kami 
juga punya aturan yang melarang 
pemanfaat pinjam di LKM lain,” 
kata Sahri.

Sahri mengaku berterimakasih 
sekali di desanya ada UPKu Suka 
Makmur. Sebab, UPKu ini sebagai 
bagian dari pemberdayaan ma-
syarakatnya, terutama yang mem-
punyai usaha. “UPKu ini bagian 
dari pemberdayaan masyarakat 
saya, dan banyak membantu ma-
syarakat saya. Sekarang, masyara-
kat saya kalau pinjam uang tidak 
perlu keluar  (maksudnya keluar 
desa). Cukup di sini saja. Ini jelas-
jelas membantu mensejahterakan 
masyarakat,” kata Sahri.

Karena itu dia berharap peme-
rintah agar lebih memberikan per-
hatian kepada UPKu. “Ya, terutama 
modalnya ditambah lagi sehingga 
bisa melayani pemanfaat lebih 
banyak lagi,” kata Sahri sambil 
tersenyum. Tahun 2012 UPKu 

Suka Maju, karena prestasinya, 
memperoleh dana penguatan dari 
Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 
30 juta.

Manfaat lain keberadaan UPKu 
Suka Maju yang dirasakan pen-
duduk Desa Jatibanteng adalah 
kegiatan sosial UPKu ini. Setiap 
tahun, dari keuntungan UPKu, di-
sisihkan untuk kegiatan sosial, di 
antaranya pembagian sembako 
kepada penduduk miskin dan su-
natan massal. “Acara bagi-bagi 
sembako dan khitanan massal se-
tiap tahun kami adakan,” kata Mur-
miwanto.

Sektor riil UPKu Suka Maju di 
antaranya penyaluran pupuk urea 
dan penggemukan sapi. Selain 
itu, UPKu Suka Maju juga menye-
wakan mobil pick-up L 300 hasil 
bantuan dari Pemerintah Kabu-
paten Situbondo. Sewanya Rp 
150 ribu per harinya. Penyewa-
nya penduduk Jatibanteng sen-
diri, khususnya untuk memuat 
hasil pertanian. Dari berbagai 
usaha tersebut, tahun 2012 UPKu 
Jatibanteng menyisihkan SHU Rp 
800 ribu.(res)

Kantor UPKu Suka Maju.
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.Kegiatan penyuluhan kepada warga di pesisir Pasuruan dilakukan untuk memacu semangat pembangunan.

Untuk meningkatkan 
efektivitas penangu-
langan kemiskinan dan 
penciptaan lapangan 

kerja, pemerintah meluncurkan 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Se-
cara khusus melalui PNPM Mandiri 
Perdesaan dirumuskan kembali 
mekanisme upaya penangulangan 
kemiskinan yang melibatkan un-
sur masyarakat, mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan hingga 
pemantauan dan evaluasi. 

Melalui proses pembangunan 
partisipatif, kesadaran kritis dan 
kesadaran masyarakat, terutama 
masyarakat miskin, dapt ditumbuh 
kembangkan sehingga mereka bu-
kan sebagai obyek melainkan se-
bagai subyek dari upaya penang-
gulangan kemiskinan. Kabupaten 
Pasuruan adalah salah satu Ka-
bupaten yang memiliki persoalan 
dalam penangulanggan kemiskin-
an dan masalah dalam penanga-
nan pengangguran. 

Denik Listiyawati, Ketua Kelom-
pok Kerja Ruang Belajar Masyara-
kat Kabupaten Pasuruan, me-

nuturkan pemberian 
penghargaan Ki nerja 
PNPM Kabupaten Pa-
suruan oleh Bupati 
Dade Angga, diberikan 
belum lama ini. Dan 
harapan ke depan me-
lalui Bapemas dapat 
melembagakan Ruang 
Belajar Masyarakat 
(RBM), sebagai or-
ganisasi masyarakat 
mitra Pemerintah Dae-
rah, untuk melakukan 
pendampingan program-program 
pemberdayaan masyarakat, terma-
suk PNPM Mandiri.

Di Kabupaten Pasuruan, seba-
gai contoh dengan pelaksanaan 
program, bisa dilihat di sebuah 
kecamatan. Di Kecamatan Tutur 
terdiri dari 12 desa, dengan jumlah 
penduduk sebanyak 52.116 Jiwa 
atau 15.692 Kepala Keluarga (KK). 
Sebanyak 5765 KK ( 36%) dika-
tegorikan sebagai Rumah Tangga 
Miskin (RTM). Mata pencaharian 
utama masyarakat disini adalah 
petani dan peternak. 

Kecamatan Tutur memiliki se-

jumlah sumberdaya alam potensial 
seperti kebun apel, sayur mayur, 
perkebunan durian, manggis dll. 
Adapun produk unggulan pertani-
an kecamatan ini adalah apel, du-
rian, madu, sayuran dan susu sapi. 
Kecamatan ini telah berpartisipasi 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan 
sejak tahun 2009. Hingga saat ini 
Kecamatan Tutur telah mendapat-
kan dana Bantuan Langsung un-
tuk Masyarakat (BLM) sebesar 
Rp. 7.050.000.000. Dana tersebut 
dikelola secara mandiri oleh ma-
syarakat melalui UPK Kecamatan 
Tutur  berikut akumulatif dana BLM 
yang dikelola UPK. ***

Wujudkan Transparansi 
PNPM Mandiri
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Jika dimanfaatkan, limbah 
dapat diolah menjadi ba-
rang kerajinan yang me-
miliki nilai jual tinggi. Sep-

erti limbah kulit jagung (klobot) dan 
pelepah pisang. Selama ini dua 
limbah itu banyak dijumpai, tapi di-
bung sia-sia.

Namun, di tangan 22 perem-
puan Desa Gayam, Kecamatan 
Gayam, limbah tersebut dapat di-
sulap menjadi barang kerajinan 
bernilai tinggi. Sampah-sampah 
pertanian itu diolah menjadi bunga-
bunga kering dan handy craft yang 
eksotik.

Kulit jagung misalnya, dapat 
dirangkai menjadi bunga kering. 
Dengan diberikan warna pada ku-
lit jagung, bunga-bunga itu terlihat 
warna-warni. Pun pelepah pisang, 
dapat dijadikan sebagai tempat bol-
point.

“Ternyata limbah itu bisa dijadi-

kan kerajinan. Baru kali ini 
kami memperoleh pelati-
han seperti ini,” kata Pat-
mi, salah satu perempuan 
Desa Gayam di sela-sela 
membuat kerajinan.

Usaha yang dige-
luti perempuan di sekitar 
ladang Migas Blok Cepu ini 
memiliki prospek cerah un-
tuk dikembangkan. Karena 
selain harganya terang-
kau, juga didukung oleh 
banyaknya pendatang dari 
berbagai daerah di Indone-
sia yang terlibat diproyek 
pemboran. Untuk harga 
bunga kering Rp50 ribu 
perbuah dan Rp15 ribu un-
tuk tempat bolpoint.

“Kami ingin nantinya kerajinan 
ini menjadi produk unggulan disi-
ni. Karena itu harapan kami ada 
semacam showroom disini untuk 
menampung hasil kerajinan, agar 

pendatang bisa membeli ha-
sil-hasil produk 
ini,” papar Puji.

K e r a j i n a n 
yang digeluti 
pe rempuan 
Gayam ini 

m e r u p a k a n 
tindak lanjut dari 

penelitian yang 
dilakukan Pusat 
P e m b e r d a y a a n 

Komunitas Perkota-
an (PUSDAKOTA) 

yang dilakukan di Bojonegoro, 
khususnya di daerah sekitar penge-
boran migas. Dari hasil kajian yang 
dilakukan, kewirausahaan berbasis 
potensi lokal yang diminati warga 
adalah kerajinan bunga kering dan 

handy craft dari pelepah pisang. 
Alasannya, bahan baku kerajinan 
tersebut sangat melimpah dan 
dapat dijumpai disekitar mereka.

“Ini adalah dari inisiasasi mer-
eka. Kami hanya menjembatani 
keinginan mereka,” sambung Maria 
Dorotea, perwakilan Pudakota.

Diharapkan, dengan keterampi-
lan yng diberikan ini dapat mem-
buat perempuan Gayam menjadi 
mandiri dan mampu meningkatkan 
perekonomiannya. Karena keraji-
nan itu dapat dilkerjakan disela-se-
la waktu mereka sebagai ibu rumah 
tangga.

“Apalagi selama ini banyak 
waktu mereka yang terbuang sia-
sia. Jadi usaha ini sangat tepat un-
tuk menopang ekonomi mereka,” 
pungkas Tea.

Dengan munculnya kerajinan ini 
telah membuktikan jiwa usaha mu-
lai tumbuh dalam diri perempuan 
Gayam. Tinggal pihak terkait me-
nindaklanjutinya agar usaha itu dap

Perempuan Gayam Produksi 
Bunga Kering dari Kulit Jagung

point.
“Ternyata limbah itu bisa dijadi-

ni. Karena itu harapan kami ada 
semacam showroom disini untuk 
menampung hasil kerajinan, agar 

pendatang bisa membeli ha-
sil-hasil produk 
ini,” papar Puji.
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yang dilakukan di Bojonegoro, 
khususnya di daerah sekitar penge-
boran migas. Dari hasil kajian yang 
dilakukan, kewirausahaan berbasis 
potensi lokal yang diminati warga 
adalah kerajinan bunga kering dan 
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Kemiskinan masih menjadi 
masalah besar di negeri 
ini, entah sampai kapan 
akan berakhir. Berlim-

pahnya kekayaan alam dan lama-
nya umur negara ternyata tidak 
menjadi jaminan ataupun berban-
ding lurus dengan terselesaikan-
nya persoalan kemiskinan. Angka 
kemiskinan di Indonesia sangat 
rentan, apalagi bila terjadi peru-
bahan-perubahan ekonomi, baik 
tingkat nasional, regional maupun 
global.

Orang miskin sendiri telah ba-
nyak berbuat sesuatu untuk men-
cukupi kebutuhan hidupnya dengan 
bekerja keras sesuai kemampuan, 
tapi tetap saja mereka sulit keluar 
dari masalah kemiskinan yang 
menghimpit kehidupannya.

Pertanyaanya, apa lagi yang 
harus dilakukan agar masalah ke-
miskinan cepat tertanggulangi?

Ada tiga hal yang harus menjadi 
perhatian. Pertama, pemberda-
yaan masyarakat miskin itu sendiri. 
Kedua kepedulian pemerintah dan 
masyarakat non miskin. Ketiga, 
dukungan lingkungan/sumberdaya 
alam (SDA). Namun, yang paling 
mendasar adalah dari sisi kemanu-
siaannya.

Perlu dibangun suatu pandang-
an dasar bahwa yang paling ber-
peran dalam menanggulangi ke-
miskinan adalah orang miskin itu 
sendiri. Karena sejatinya, yang 
paling tahu dengan persoalan ke-
miskinan dan bagaimana cara 
menanggulanginya adalah orang 

miskin itu sendiri, yang kesehari-
annya bergelut dengan dinamika 
kemiskinan.

Menanggulangi kemiskinan 
oleh orang miskin itu sendiri harus 
menjadi paradigma baru sebagai 
landasan berpikir bersama de-
ngan mendudukkan orang miskin 
sebagai subjek utama pelaku 
penang gulangan kemiskinan. War-
ga miskin harus memiliki sema-
ngat bahwa hanya sayalah yang 
mampu menyelesaikan persoal-
an kemiskinan, bukan orang lain. 

Asumsi (mindset) tergantung pada 
orang lain serta menganggap ter-
jadinya kemiskinan adalah akibat 
perbuatan orang lain harus segera 
disingkirkan, karena akan memper-
panjang budaya kemiskinan dan 
menistakan harkat martabat se-
bagai manusia berdaya.

Di sisi lain, pandangan-pan-
dang an berlabel marjinalisasi, se-
perti orang miskin itu bodoh, pema-
las, suka minta-minta, dan lain-lain, 
akan makin menenggelamkan po-
sisi warga miskin ke dalam jurang 

Menanggulangi Kemiskinan 
oleh Orang Miskin itu Sendiri

Oleh Iwan Setiawan

20 Edisi Juni 2013

Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
OpiniOpini



Edisi Juni 2013

ketidakberdayaan dan menyulitkan 
tumbuhnya semangat kebangkitan 
bagi warga miskin untuk mampu 
sendiri menanggulangi kemiskin an.

Pendekatan penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdaya-
an masyarakat miskin (non chari ty) 
perlu terus dilakukan sampai pada 
terwujudnya kemandirian masyara-
kat miskin dalam menye lesaikan 
persoalan kehidupannya. Pendeka-
tan pemberdayaan masyarakat 
miskin tidak hanya bertumpu pada 
peningkatan kapasitas dan akses 
terhadap sumberdaya, namun ha-
rus disertai dengan perbaikan si-
kap, mental, dan perilaku (transfor-
masi sosial) masyarakat miskin  itu 
sendiri dari ketergantung an menuju 
ke arah kemandirian.

Salah satu cara untuk mendo-
rong terjadinya perubahan kultur 
masyarakat, dari yang memiskin-
kan menjadi tidak memiskinkan, 
adalah dengan pendekatan pem-
belajaran penyadaran kritis untuk 
menangkal makin terjerumusnya 
masyarakat miskin ke dalam dasar 
kesadaran mistis, seperti miskin di-
anggap nasib, orang miskin perlu 
terus-menerus disantuni, kemiskin-
an sebagai akibat perbuatan orang 
lain, atau mencari uang semata 
untuk memenuhi kebutuhan kon-
sumtif, bukan untuk perbaikan eko-
nomi jangka panjang (investasi). 
Pandangan atau paradigma keliru 
seperti ini perlu digeser ke arah 
pandangan positif yang lebih ber-
martabat dengan mendudukkan 
pada nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu strategi pendekatan 
untuk mendorong terjadinya per u-
bahan menuju masyarakat berdaya 
dilakukan dengan cara me ngajak 
masyarakat miskin untuk menge-
nal dan menggali kembali nilai-nilai 
kemanusiaan, mengajak masyara-
kat miskin untuk mengenali ma-
salah dan memecahkan masalah 
yang dihadapi melalui proses iden-

tifi kasi kebutuhan, peren canaan 
kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 
monitoring dan evaluasi sampai 
pada tingkat kontrol sosial ma-
syarakat miskin terhadap proses 
dan hasil kegiatan.

Salah satu starting point dalam 
membangun kesadaran kritis ma-
syarakat miskin dilakukan Refl eksi 
Kemiskinan guna menumbuhkan 
kesadaran kritis masyarakat ter-
hadap akar penyebab masalah 
kemiskinan. Kesadaran kritis ini 
menjadi penting, karena selama 
ini seringkali, dalam berbagai pro-
gram, menempatkan masyarakat 
sebagai “objek”. Seringkali ma-
syarakat diajak untuk melakukan 
berbagai upaya pemecahan ma-
salah tanpa mengetahui dan me-
nyadari masalah yang sebenar-
nya—masalah dirumuskan oleh 
“orang luar”—padahal yang paling 
tahu tentang persoalan kemiskinan 
dan bagaimana cara penanggu-
langannya adalah orang miskin itu 
sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan 
dalam pemecahan masalah ma-
syarakat hanya sekadar melak-
sanakan kehendak “orang luar”, 
atau karena tergiur dengan “iming-
iming” bantuan uang, bukan melak-
sanakan kegiatan karena benar-
benar menyadari bahwa kegiatan 
tersebut memang bermanfaat bagi 
pemecahan masalah kemiskinan.

Pandangan Robert Cham-
bers dalam bukunya (Putting The 
Last First, 1983 dan Whose Voice 
Counts, 1997), mengkritik “orang 
luar” yang bekerja di masyarakat, 
tetapi berperilaku tidak sensitif 
terhadap keadaan dan persoalan 
masyarakat (terutama yang pa-
ling miskin). Menurut Chambers, 
orang paling miskin dan marginal 
adalah kelompok masyarakat yang 
paling tidak “kelihatan” (unseen) 
oleh orang luar yang bekerja di 
masyarakat. Hal ini terjadi karena 

orang-orang luar adalah orang-
orang yang memiliki banyak ”bias” 
dalam memahami masyarakat, 
akibat latar belakang budayanya 
sendiri.

Orang luar mempunyai cara 
pandang dan persepsi tertentu 
terhadap masyarakat, mempunyai 
kepentingan, dan hanya mau mem-
berikan sedikit waktu untuk berada 
di tengah masyarakat. Karena 
membatasi diri dengan cara pan-
dangnya sendiri, orang luar sering-
kali gagal mengetahui tentang 
masyarakat yang paling marjinal. 
Celakanya, orang luar tidak tahu 
apa yang tidak diketahuinya.

Hal penting yang akan terjadi 
dalam proses refl eksi kemiskinan 
adalah adanya analisis kritis ter-
hadap permasalahan kemiskinan 
yang dihadapi masyarakat untuk 
membuka tabir yang selama ini 
sering tidak tergali dan tersembu-
nyi di dalamnya. Analisis kritis ter-
hadap permasalahan kemiskinan 
degan cara mencari secara kritis 
hubungan sebab akibat, sampai 
hal-hal yang paling dalam, sehing-
ga dapat ditemukan akar perma-
salahan kemiskinan yang sebenar-
nya.

Upaya untuk merefl eksikan ke 
dalam diri masyarakat miskin harus 
lebih menyentuh hati masing-mas-
ing orang guna merenungkan apa 
yang telah diperbuat, dilakukan, 
serta sumbangan apa yang telah 
diberikan untuk perbaikan hidup 
masyarakat, dengan menitikber-
atkan kepada sikap, mental, dan 
perilaku yang memanusiakan ma-
nusia.

Pada akhirnya cara pandang 
masyarakat miskin berubah men-
jadi: seharusnya mereka tidak 
menjadi bagian yang menambah 
persoalan, tetapi merupakan ba-
gian dari pemecahan masalah 
dalam menanggulangi kemiskinan.
(*)
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Desa Selowogo, Keca-
matan Bungatan, Ka-
bupaten Situbondo, 
dulunya adalah desa 

tertinggal. Hampir sebagian besar 
masyarakatnya miskin. Tetapi, se-
jak desa ini menjadi sentra batik 
di Situbondo dan sebagian besar 
wanita terlibat dalam industri ini, 
maka perlahan-lahan Desa Selo-
wogo terbebas dari kemiskinan.

Deso Selowogo bisa menjadi 
sentra batik tidak terlepas dari per-
an Jasmiko, pelopor batik di Situ-
bondo. Waktu itu, tertantang untuk 
menyediakan batik khas Situbon-
do, Jasmiko mendesain motif khas 
batik Situbondo yang mengangkat 
kerang sebagai motif utama de-
ngan didukung motif rumput laut 
dan kuda laut. Pada tahun 2009 
Jasmiko mengusulkan ke Peme-
rintah Kabupaten Situbondo. Usu-
lan Jasmiko pun diterima. Sejak 
itu motif ini menjadi ciri khas batik 
Situbondo. 

“Dipilihnya motif ini juga seba-
gai penghargaan kepada perajin 
kerang di Situbondo yang jumlah-
nya sangat banyak dengan Pasir 
Putih sebagai sentranya, di mana 
mereka tetap tidak goyah meski 
terkena krisis moneter,” kata pria 
berkaca mata yang masih tercatat 
sebagai PNS di Badan Ketahanan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluh-
an Kabupaten Situbondo ini.

Setelah itu tahun 2010, tepat-
nya 7 Juli, Jasmiko dan tiga rekan-
nya, yaitu H. Sumardi Imron (guru 
SDN), H. Zainudin (pegawai di Di-
nas Kese hatan Situbondo) dan Adi 
Jauhari (pengurus KPRI Raung) 
mendirikan usaha bersama batik 
dengan nama Rengganis. Sen-

Berantas Kemiskinan 
dengan Batik



Edisi Juni 2013

Profi l UKMProfi l UKM

23

tra usaha bersama ini di Dusun 
Parsean, Desa Selowogo, Kec. 
Bungatan, Kab. Situbondo. Untuk 
mencapai desa ini dari Situbondo 
terlebih dahulu harus melewati Pa-
sir Putih.

Kenapa Desa Selowogo dipilih 
menjadi sentra produksi? Karena 
di desa inilah pada tahun 1994 Jas-
miko, ketika masih menjadi ketua 
karang taruna, melatih pemuda 
setempat membuat batik. Setidak-
nya ada  25 orang yang membatik. 
Rentang tahun 1994-1996 kerajin-
an batik di bawah bimbingan Jas-
miko berkembang. Namun, ketika 
Jasmiko pindah ke daerah lain, 
ditam bah pula kepala desanya di-
ganti, industri batik tersebut ber-
henti.

Empat orang pendiri UB Reng-
ganis ini patungan untuk modal 

usaha. Masing-masing Rp 10 juta, 
sehingga terkumpul Rp 40 juta. 
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Yang Rp 30 juta untuk pembangun-
an gedung produksi seluas 5 x 13 
m, Rp 10 juta untuk modal membeli 
alat dan bahan baku. Sedangkan 
tenaganya diambilkan dari mantan 
pembatik terdahulu dan sebagian 
penduduk setempat. Ada 12 orang 
tenaga yang terlibat di produksi. 
“Kami melibatkan masyarakat dan 
karang taruna,” kata Jasmiko. 

Sekarang, bersamaan dengan 
berkembangnya usaha ini, tenaga 
yang terlibat 96 orang yang nota-
bene penduduk desa setempat. 
Sedikit banyak keberadaan industri 
batik di Desa Selowogo menam-
bah pendapatan penduduk setem-
pat yang mayoritas bertani. Apa-
lagi desa ini dulunya masuk desa 
tertinggal. Umumnya ibu-ibu yang 
terlibat dalam industri ini, dan se-
bagian membawa pekerjaan ke                        

rumah.
Pendapatan dari industri batik 

ini boleh dibilang lumayan. Ba-
yangkan, untuk ongkos canting 
yang dikerjakan di rumah, untuk 
kain katun biasa, ibu-ibu bisa mem-
peroleh penghasilan Rp 28.000 
sd Rp 30.000/potong. Sedangkan 
ongkos canting untuk sutra per me-
ter Rp 20.000. “Setiap bagian ong-
kosnya sendiri-sendiri. Seper ti ong-
kos pewarnaan dan proses ngunci 
lain. Demikian juga dengan bagian 
cap dan pengolah warna, ongkos-
nya beda,” kata Jasmiko.

Dikatakan Jasmiko, pemasaran 
batik Rengganis sejauh ini ma-
sih di seputaran Jawa Timur saja. 
Sebagi an di Bogor, Jawa Barat. 
Sedangkan harganya cukup ber-
variasi. Batik tulis katun prima 
dipatok antara Rp 150.000 sam-

pai Rp 165.000/potong, batik tulis 
kain primisima antara Rp 190.000 
sd Rp 200.000, sedangkan primisa 
untuk printing antara Rp 80.000 sd 
Rp 90.000/potong. Sedangkan un-
tuk kain sutra antara Rp 225 sd Rp 
250.000/potong dan sutra KW 1 Rp 
450.000/potong. Adapun batik cap 
4 warna dengan kain prima harga-
nya Rp 1 juta/lembar, dan kain pri-
misima Rp 120.000.

Sekarang UB Rengganis yang 
tahun 2011 meraih UMKM Award 
dari Kementerian Pembangunan 
Desa Tertinggal (PDT) ini asetnya 
mencapai Rp 700 juta, dan selama 
tiga tahun terakhir omsetnya men-
capai Rp 3 milyar. Tindak lanjut dari 
UMKM Award tersebut, tahun 2012 
UB Rengganis menerima bantuan 
mobil APV untuk operasional dari 
Kementerian PDT. (res) 
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Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupa-
ten Blitar masuk empat besar dalam penilaian 
lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi Jawa 
Timur. Harapannya dalam ajang kali ini, Kelu-

rahan Wlingi bisa mewakili Jawa Timur ke tingkat nasi-
onal dalam lomba serupa. Demikian disampaikan Wakil 
Bupati Blitar, H. Rijanto dalam sambutannya pada acara 
penilaian perlombaan desa dan kelurahan di Gedung 
Kelurahan Wlingi, Jumat (7/6).

Di hadapan Ketua Tim penilai dan rombongan dari 
Provinsi Jawa Timur , orang nomor dua di Kabupaten Bli-
tar juga menjelaskan, beberapa hal yang telah dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka pembi-
naan desa dan kelurahan melalui beberapa hak antara 
lain; bidang regulasi dimana telah dibuat 12 Perda dan 
19 Peraturan Bupati serta beberapa Keputusan sebagai 
dasar pelaksanaannya.

Sementara di bidang penguatan kapasitas aparatur 
Pemerintah Desa/Kelurahan serta Lembaga telah dilaku-
kan pembinaan dan bimbingan teknis/ pelatihan dalam 
hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 
serta evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan. Terkait hal ini, Tim Penilai Kabu-
paten Blitar telah menetapkan Kelurahan Wlingi Keca-
matan Wlingi sebagai juara satu lomba desa/kelurahan 
di tingkat Kabupaten Blitar.

Penilain ini berdasarkan ketentuan dari Dep-
dagri ditambah kebijakan-kebijakan pemerintah lain 
sepert i Pengisian Profi l Desa/Kelurahan secara online.
Dijelaskan pula, tolok ukur kriteria 8 indikator yang me-
nonjol di kelurahan ini di antaranya; bidang Pendidikan 
yakni adanya gerakan sadar pendidikan melalui ge-
rakan mematikan televisi pada jam-jam belajar, indika-
tor bidang kesehatan yaitu adanya gerakan desa siaga 
aktif sehingga Kelurahan Wlingi mampu menjadi juara 
II Lomba Lingkungan bersih dan sehat Tingkat Nasional 
pada tahun 2011, dibidang pemerintahan mewujudkan 
pela yanan one day service, bidang ekonomi kerakyatan 
yaitu berkembangnya kelompok tani Lumpang Mas men-
jadi Lumpang Mas Tahan Kencana, Bidang Keamanan 

dan Ketertiban yaitu mengembangkan warung Kamtib-
mas yang notabene merupakan warung informasi terha-
dap pencegahan dan penanganan masalah keamanan, 
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), indi-
kator keenam yakni bidang Lembaga Kemasyarakatan 
yaitu dengan mengembangkan Lembaga keswada yaan 
masyarakat, lembaga budaya, kebersihan, Bidang Par-
tisipasi Masyarakat dengan menggerakkan partisipasi 
masyarakat dalam bidang pemerintahan, kegiatan ke-
agamaan hampir 90% dibiayai oleh masyarakat dan 
yang terakhir indikator Bidang pemberdayaan Kese-
jahteraan Keluarga yakni dengan bina Keluarga TKI, 
Bina Keluarga Lansia yang jika awalnya dana awal Rp 
400 ribu sekarang berkembang menjadi Rp 75 juta.

Wakil Bupati Blitar berharap dengan kriteria terse-
but, Kelurahan Wlingi mampu meraih jawara selain 
itu, Pemerintah Kabupaten Blitar bisa mengetahui 
tingkat perkembangan, juga sebagai bahan evaluasi 
kebijakan Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang pada 
akhirnya mewujudkan tata kelola Pemerintahan desa/ 
kelurahan yang baik khususnya di Kelurahan Wlingi.
Sementara itu Ketua Tim Penilai, Suriaman,SH,Msi 
dalam sambutannya mengatakan, lomba desa/kelurah-
an ini sebagai sarana mendorong masyarakat untuk 
membangun. Untuk itu, dari 8 indikator tersebut diharap-
kan Kelurahan Wlingi yang merupakan Kelurahan per-
tama yang dikunjungi dalam kegiatan lomba bisa mem-
buktikan kebenaran sesuai dengan penilain administrasi 
dan presentasi yang pernah dilakukan beberapa waktu 
di Surabaya.

Lebih lanjut dijelaskan, lomba desa/kelurahan sesu-
ai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan perlom-
baan desa/kelurahan awalnya diikuti 33 kabupaten/
kota seluruh Jawa Timur. Kemudian dari jumlah terse-
but mengerucut menjadi 24 desa dan 10 kelurahan 
yang lolos kepenilain selanjutnya. Dari jumlah itu ma-
sih mengecil lagi menjadi 4 besar, yaitu empat desa 
dan empat kelurahan salah satunya Kelurahan Wlingi.
Sebelum kembali ke Surabaya, tim penilai yang terdiri 
dari 23 juri dari berbagai unsur ini (Universitas Brawijaya, 
Bappemas, Dinas Kesehatan, Bappeda Jawa Timur) 
mengunjungi kebeberapa titik penilaian.(*)

Lomba Kelurahan, 
Dorong Masyarakat 
untuk Membangun
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Dragon Fruit, atau yang 
juga dikenal dengan 
nama Buah Naga, meru-
pakan buah istimewa 

bagi masyarakat Tionghoa. Bentuk 
buah ini memang unik. Kulitnya ber-
warna cerah lengkap dengan sisik 
berukuran besar. Boleh jadi karena 

kehadiran sisik tersebutlah se-
hingga dinamai Dragon Fruit. Buah 
dengan sisik serupa naga. Buah 
ini dianggap membawa berkah 
mengikut pada sifat naga. Maka itu, 
buah naga selalu jadi pelengkap 
persembahan di altar pada acara 
keagamaan Tionghoa. Tak hanya 

istimewa, ternyata buah naga juga 
memiliki rasa nikmat dan segar. 
Daging buahnya lembut dengan 
perpaduan rasa manis dan asam. 
Selain lezat, ahli gizi juga memas-
tikan buah tropis yang satu ini me-
miliki sejuta khasiat. Sayangnya, 
permintaan dunia terhadap buah ini 
masih belum seimbang dengan ke-
mampuan budidaya. Bahkan viet-
nam dan Thailand yang dikenal se-
bagai pemasok terbesar buah naga 
hanya mampu memenuhi 50% per-
mintaan pasar global. Celah ini se-
harusnya bisa dimanfaatkan oleh 
Indonesia untuk ikut berperan aktif 
dalam ekspor buah naga. Terlebih, 
tanamam tersebut tumbuh subur di 
negara tropis. Cara menanam buah 
naga pun terbilang mudah dan ti-
dak memerlukan keahlian tertentu.

Persiapan Awal
Untuk memulai budidaya buah 

naga, hal yang patut diperhatikan 
adalah persyaratan tumbuh tanam 
buah naga. Tanaman ini digolong-
kan ke dalam keluarga kaktus. 
Oleh sebab itu medim tanamnya di 
dataran rendah, tepatnya di keting-
gian 20 hingga 500 meter di atas 
permukaan laut. Tanah tempat 
menanam buah naga harus gem-
bur, porus dan juga mengandung 
banyak bahan organik serta unsur 
hara. Lebih optimal lagi jika pH 
tanah 5 sampai 7. Pastikan lahan 
tersebut sedikit kering sebab jika 
kadar air lebih, tanaman ini akan 
membusuk. Hal penting lainnya 
adalah tingkat penyinaran mataha-
ri. Pastikan tanaman terpapar sinar 
matahari secara penuh pada siang 
hari sebab buah naga memang 
menyukai panas yang terik.

Selain medium tanam, tahap 

Belajar Cara 
Menanam Buah Naga
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persiapan awal juga mencakup 
penyediaan penopang tanaman. 
Pohon buah naga memang tidak 
memiliki batang primer yang kokoh. 
Biasanya ia tumbuh dan meman-
jat pada penopang. Oleh sebab 
itu, ketersediaan tiang penopang 
tumbuh adalah penting. Anda bisa 
menggunkanan tiang kayu atau be-
ton. Ukuran yang pas adalah 10cm 
x 10cm dengan ketinggian maksi-
mal 2 meter. Tancapkan pada ta-
nah dengan kedalaman kira-kira 
50 cm. Di sekitar titik penancapan 
tiang, buatlah lubang tanam sejum-
lah 3 sampai 4. Ukuran masing-
masing lubang yakni 40 x 40 x 40 
cm dengan jarak tanam kira-kira 
sekitar 2 m x 2,5 m. Lubang yang 
telah tersedia diberi pupuk organik 
sekirat 10 kg yang telah dicampur 
dengan tanah.
Proses Tanam

Setelah medium tanam siap, 
bibit sudah bisa ditanam. Pada 
umumnya, cara menanam buah 
naga dilakukan melalui dua cara 
yakni steak dan juga biji.  Tetapi di 
lapang an, cara paling yang paling 
banyak digunakan yakni dengan 

stek. Batang tanaman yang men-
jadi bibit baiknya memiliki panjangn 
25 sampai 30 cm. Proses awal 
penumbuhan stek batang dimulai 
dengan medium polybag yang ter-
diri dari campuran tanah dengan 
pasir dan juga pupuk kandang. 
Perbandingannya 1:1:1. Setelah 
berumur kurang lebih 3 bulan, bibit 
tersebut sudah bisa dipindahkan ke 
lahan sebenarnya.

Setelah bibit ditanam pada la-
han, proses selanjutnya adalah 
langkah pemeliharaan yang men-
cakup pengairan, pemupukan, 
penaggulangan hama/gulma dan 
juga penyiangan. Proses pengair-
an dilakukan sebanyak 1 sampai 
2 hari dalam sehari. Proses ini ha-
rus cermat sebab tanaman buah 
naga tidak menyukai air berlebih. 
Selanjutnya adalah pemupukan. 
Jenis pupuk terbaik adalah pupuk 
kandang dengan jarak pemberian 
3 bulan sekali. jumlah pupuknya 
sekitar 5 sampai 10 kilogram.

Hal lain yang tak kalah penting 
adalah pengendalian hama dan 
gulma. Selama ini, hama yang me-
nyerang tanaman buah naga ma-

sih jarang ditemukan. Pengganggu 
utama adalah gulma yang dikenal 
bisa menghambat pertumbuhan 
tanaman, Oleh sebab itu pengen-
dalian dilakukan secara rutin agar 
tumbuh kembang tanaman lebih 
optimal. Proses pemeliharaan se-
lanjutnya adalah pemangkasan. 
Langkahnya dimulai dengan me-
mangkas batang utama atau primer 
pada kondisi dimana tingginya telah 
mencapai bagian paling atas tiang. 
Setelah pemangkasan, biasanya 
akan tumbuh tunas baru sehingga 
batang memiliki cabang sekunder. 
Setelah batang tumbuh sempurna, 
pangkas lagi hingga muncul batang 
tersier. Batang tersier inilah yang 
kemudian berfungsi sebagai ca-
bang produksi.

Setelah semua proses selesai, 
petani tinggal menunggu masa 
panen buah naga. Jika dicermati, 
cara menanam buah naga cukup 
mudah. Potensi ekonominya yang 
tinggi tentu menawarkan keuntung-
an memuaskan. Karenanya, ja-
ngan ragu untuk bergerak memulai 
usaha budidaya buah naga. Se-
lamat bercocok tanam!
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Pengantar
Nyamuk disamping berdam-

pak negatif terhadap kesehatan 
juga berdampak negatif terhadap 
kenyamanan kita dalam beraktivi-
tas. Kegiatan di alam terbuka dan 
perkemahan seringkali terganggu 
oleh banyaknya nyamuk disekililing 
kita yang membahayakan kesehat-
an dan mengganggu ke-
nyamanan. Sebenarnya 
solusi untuk mengatasi 
masalah nyamuk sa-
ngat banyak dari mem-
beli obat nyamuk yang 
beredar di pasar, hingga 
menggunakan  TTGS 
(teknologi tepat guna 
sederhana) yang aman 
dan mudah untuk dibuat.

Berikut ini adalah 
contoh Teknologi Tepat 
Guna Sederhana alat 
pembasmi nyamuk yang 
bisa kita buat sendiri dan 
bisa kita praktekan sam-

bil kita melaksanakan kegiatan ke-
pramukaan di alam tebuka. 

Rajin mencoba dan bereksperi-
men adalah kunci untuk menguasai 
cara sederhana ini. 

Bahan dan Alat yang 
Diperlukan

    Botol plastik bekas ukuran 

1,5 liter.
200 ml air
50 gram gula merah
1 gram ragi (beli di toko 
makanan kesehatan, 
warung, atau pasar).

Cara Membuat
Potong botol plastik di tengah. Sim-

pan bagian atas/mulut botol.
Campur gula merah dengan air pa-

nas. Biarkan hingga dingin dan 
kemudian tuangkan di separuh 
bagian potongan bawah botol.

Tambahkan ragi. Tidak perlu di-
aduk. Ini akan menghasilkan 
karbon-dioksida

Pasang/masukkan potongan botol 
bagian atas dengan posisi ter-
balik seperti corong.

Bungkus botol dengan sesuatu 
yang berwarna hitam, kecuali 
bagian atas, dan diletakkan di 
beberapa sudut rumah Anda.

Dalam hitungan hari atau minggu 
akan terlihat nyamuk2 terper-
angkap ke dalam botol,

Gambar Panduan Kerja

Top of Form 
 Alat Pembasmi Nyamuk Sederhana 

Tehnologi Tepat GunaTehnologi Tepat Guna
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Desa Huaxi yang berada 
di Provinsi Jiansu Cina 
dinobatkan sebagai 
desa terkaya di dunia. 

Dengan memiliki penduduk 36 ribu 
jiwa. Setiap warga memiliki kenya-
manan yang tak terbayangkan. 

Setiap warga sedikitnya me-
miliki satu rumah, dua mobil, dan 
tabungan US$250rb atau sekitar 
Rp.2 miliar. Sejumlah pejabat dari 

penjuru wilayah di Cina menyem-
patkan datang ke kota wisata ini 
untuk mengetahui bagaimana desa 
yang dulunya sunyi dan berpen-
duduk hanya 576 jiwa menjadi kaya. 
  Tak hanya itu, investor dari luar 
juga rela mendonasikan perusa-
haan mereka yang nilainya jutaan 
dollar hanya agar bisa tinggal di 
daerah ini. Setelah membeli beber-
apa helikopter dan menanamkan 
trilliunan rupiah hanya untuk mem-
beli 20 pesawat lainnya. 

Setiap orang memiliki rumah 
mewah, kendaraan mewah se-
perti Mercedes, BMW, Cadillac, 
serta mendapatkan pakaian gra-
tis, makanan sehat bebas minyak, 
serta tunjangan kesehatan. Yang 
mereka lakukan adalah bekerja di 
perusahaan industri di desa itu. 

Agar membuat warga betah, 
pemerintah setempat membangun 
replika situs terkenal dunia seperti 
Menara Eiffel, Gedung Opera Syd-
ney, dan lainnya. Lalu apa rahasia 
kesuksesan itu ? Seperti dikemu-
kakan lewat video: Huaxi: Secrets 
of China’s richest village, pemimpin 
desa itu menggabungkan prinsip 
dasar sosialis komunis dan pasar 
bebas.

Desa Terkaya di Dunia

EnsiklopediaEnsiklopedia
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Mungkin ada dari kita semua yang pernah 
mengalaminya. Data sudah sedemikian 
rupa disusun dan dibuat tetapi berhubung 
tak ada media penyimpanan atau karena 

diserang virus kita jadi kewalahan dalam menyimpan-
nya. Ternyata ada cara lain yang bisa kita gunakan un-
tuk menyimpan data-data kita. Jadi tak usah repot ketika 
fl ashdisk kita ketinggalan begitu ingin menyimpan data 
di warnet! Tak usah merasa takut untuk kehilangan data! 
Seiring berkembangnya zaman seiring berkembangnya 
pula tempat penyimpanan data. Dijamin, data kita akan 
aman tersimpan! Apa sajakah itu?  

1. Tempat Menyimapan    
    Data pada 4Shared

Drobox sudah, ziddu sudah. Ada yang terlewat? Oh 
ya 4shared! Bagi yang suka download Games di inter-
net, 4shared mungkin sudah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan. Tapi perlu diingat bahwa 4shared juga bisa 
menjadi sarana penyimpanan data secara online. Sesuai 
namanya.

Itulah 6 sarana di dunia maya yang bisa kita gunak-
an dalam menyimpan data, terlebih ketika kita dalam 
keadaan mendesak seperti tidak punya fl ashdisk, lupa 
membawa fl ashdisk, fl ashdisk tidak terbaca di komputer 
warnet atau bahkan hanya sekadar membuat salinan se-
bagai antisipasi . Semoga informasi ini bermanfaat buat 
anda semua. (*) 

2. Tempat Menyimapan Data diziddu
Tidak jauh berbeda dengan dropbox, ziddu juga bisa 

menjadi alternatif lainnya. zid*du adalah salah satu situs 
yang menawarkan jasa penyimpanan fi le atau dokumen 
secara online dan gratis. File-fi le yang dimaksud bisa 
berupa fi le gambar, video, audio, zip, rar dan lain seb-
againya. Kita bisa lebih leluasa menyimpan karena tidak 
ada batasan atau quota disk space dari ziddu. Hebatnya 
lagi, fasilitas upload bisa lebih dari 10 fi le secara bersa-
maan. Mau coba? Klik di sini

3. Tempat Menyimapan    
    Data diDropbox

Jika facebook dan email memang digunakan se-
bagai sarana komunikasi, beda lagi dengan yang satu 
ini. Dropbox diciptakan memang khusus untuk menyim-
pan data. Mungkin masih terdengar asing bagi sebagian 
besar orang. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa 
dropbox bisa menjadi solusi yang tepat pengganti fl ash-

disk. Dropbox? Apakah itu? Dropbox merupakan fasilitas 
di mana kita memiliki kapasitas simpanan sebesar 2 GB 
secara gratis di internet. Wih! Asik, kan? Sudah gratis, 
dapat 2 GB pula. Tidak puas? Tenang! Anda bisa me-
nambahkan kapasitas hingga 50 GB (sebesar harddisk) 
dengan membayar $10 per bulan.

4. Tempat Menyimapan    
     Data pada Blog

Bagi yang punya blog, ini juga bisa dijadikan sebagai 
sarana penyimpanan data, khususnya dalam keadaan 
mendesak. Memang, caranya terbilang masih konven-
sional dan jenis data yang bisa disimpan juga terbatas. 
Untuk .doc, kita harus mengcopy-paste terlebih dahulu 
dari fi le lalu menyalinnya di blog kita. Setelah itu kita me-
nyimpannya di draft dan jika suatu hari kita membutuh-
kannya kita bisa membukanya kapan saja.

5. Tempat Menyimapan    
    Data Facebook

Mungkin jarang terpikirkan di benak kita bahwa face-
book adalah salah satu tempat penyimpanan data yang 
bisa Anda gunakan untuk menyimpan atau menyalin 
data. Selain catatan, kini pesan facebook juga bisa men-
jadi sarana penyimpanan data. Caranya dengan mem-
buka profi l orang yang Anda percaya (misalnya kakak, 
teman)  lalu mengklik pesan. Kemudian klik gambar 
clip yang bertuliskan “LAMPIRKAN” yang ada di bawah 
pesan. Setelah itu lampirkan data yang ingin Anda sim-
pan dan Anda katakan kepada orang yang Anda kirimi 
pesan bahwa Anda menyimpan data di pesannya. Kini 
data Anda aman dan bisa tenang.

6. Tempat Menyimapan Data di Email
Email adalah salah satu sarana komunikasi yang bisa 

kamu gunakan untuk menyimpan atau menyalin data. 
Tidak ada yang menyangka kan jika suatu hari ketika 
kamu hendak menyimpan atau menyalin data, terjadi 
keadaan mendesak seperti kamu tidak punya fl ashdisk, 
lupa membawanya atau bahkan fl ashdiskmu tidak ter-
baca di komputer? Sayang-sayang kalau tidak disimpan! 
Caranya cukup gampang. Setelah membuka email, klik 
“TULIS”. Langkah berikutnya, lampirkan data yang ingin 
Anda simpan setelah itu klik “SIMPAN.” Tak berapa lama 
kemudian data otomatis akan tersimpan di “DRAFT” atau 
“KONSEP” di email. Kalau Anda membutuhkannya, ting-
gal buka saja email, ketik konsep atau draft lalu Anda 
tinggal mengunduhnya.

Tips Aman Menyimpan Data Selain di Flasdisk 
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Baru-baru ini para ilmu-
wan telah menemukan 
sebuah gen kemalasan. 
Menurut para ilmuwan, 

tidak semua orang memiliki gen 
ini. Gen tersebut akan diturunkan 
dari orang tua ke anak-anaknya. 
Kedengarannya hal tersebut bisa 
jadi alasan yang cukup tepat kena-
pa orang bisa menjadi malas. Na-
mun apakah rasa malas bisa dia-
tasi? Berikut enam tips hadapi rasa 
malas yang dikutip magforwomen.

1. Rencanakan   
aktivitas Anda

Satu-satunya obat melawan 
rasa malas adalah aktivitas. Anda 
dapat menyegarkan tubuh dan 
pikiran dengan adanya aktivitas. 
Oleh karena itu, Anda harus mer-
encanakan aktivitas Anda. Jangan 
tinggalkan pekerjaan Anda untuk 
orang lain. Bikin daftar kegiatan 
dan lakukan semua kegiatan terse-
but.

2. Berolahraga
Pastikan Anda memiliki jadwal 

olahraga yang rutin. Jangan han-
ya mengandalkan yoga. Temukan 
olahraga yang menuntut gerak 
lebih banyak seperti lari, menari, 
atau bersepeda. Kegiatan ini akan 
membuat Anda bersemangat dan 

rasa malas memudar.

3. Jadi proaktif
Jadilah orang yang pro-aktif dan 

memiliki inisiatif. Jangan menunggu 
orang untuk menghubungi Anda. 
Sebaliknya, Anda menelepon mer-
eka dan meminta mereka keluar. 
Jangan hanya duduk dan menge-
luh mengapa Anda memiliki sedikit 
uang atau mengapa Anda masih 
belum menikah atau tidak punya 
pacar. Ambil sikap positif dan pro-
aktif dalam hidup Anda. Anda harus 
menetapkan tujuan hidup agar suk-
ses.

4. Jangan memanjakan 
diri

Membiasakan diri untuk 
melakukan hal yang ringan, tak 
mau bekerja keras hanya akan me-
nambah rasa malas. Padahal hidup 
itu keras, jika Anda terlena den-
gan hal-hal yang memanjakan diri 
maka kesuksesan tak akan pernah 
datang. Milikilah mimpi yang besar 

dan berusahalah dengan keras 
agar mimpi Anda terwujud.

 
5. Mengonsumsi 
makanan yang sehat

Makanan berlemak dan manis 
bisa membuat Anda malas. Beri-
kan energi Anda dengan asupan 
vitamin serta makan bergizi. Nutrisi 
yang seimbang akan menyehatkan 
tubuh dan meningkatkan gairah 
hidup.

6. Kreatif
Orang yang kreatif akan mem-

buat hidupnya lebih indah. Orang 
kreatif tentu akan berpikir hal-hal 
yang belum pernah dicetuskan 
orang lain. Hal ini membuat rasa 
malas akan sirna karena kreatif 
dapat meningkatkan kualitas dan 
semangat hidup.

Menghindari rasa malas tidak 
sesulit yang dibayangkan bukan? 
Mulai sekarang buang jauh rasa 
malas dan jadilah orang yang 
penuh semangat!

6 Tips Hadapi 
Rasa Malas
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Meneladani Rasululloh 
Muhammad SAW 
adalah jalan yang 
menuntun kita selaku 

umat muslim untuk mendapatkan 
Rahmat Allâh SWT sebagaimana 
Firman Allâh dalam Al Qur’an Su-
rat Al Ahzab : 21 , “Sesungguhnya 
telah ada pada (diri) Rosululloh 
itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allâh dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menye-
but Allâh.”  (Al Ahzab: 21).  

Dalam rangka mempertebal 
iman dan taqwa serta memper-
erat ukhuwah islamiah, pada Bu-
lan Juni 2013, DWP Bapemas 
Provinsi Jawa Timur bekerja sama 
dengan Badan Pemberdayaan Ma-

syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur menyelenggarakan ceramah 
agama memperingati Hari Besar 
Islam Isra Mi’raj yang disampaikan 
oleh Ustad K.H. Muhammad Rid-
wan Yasin.

“Maha suci Allâh, yang telah 
memperjalankan hamba-Nya 
pada suatu malam dari Al Masjidil 
Haram ke Al Masjidil Aqsha yang 
telah Kami berkahi sekelilingnya, 
agar Kami perlihatkan kepadanya 
sebagian dari tanda-tanda (kebe-
saran) kami. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha mendengar lagi Maha 
menge tahui.” (QS al-Isrâ’ [17] : 1)

Isra Mi’raj adalah Peristiwa 
yang dialami baginda Rasul kita 
Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam pada tanggal 27 Rajab, 

tahun ke-11 kenabian yaitu per-
jalanan yang dilakukan oleh Ro-
sululloh Muhammad SAW dalam 
waktu satu malam saja. Kejadian 
ini merupa kan salah satu peristiwa 
penting bagi umat Islam, karena 
pada peristiwa inilah Nabi Muham-
mad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mendapat perintah dari Allâh SWT 
untuk menunaikan salat lima waktu 
sehari semalam.

Peristiwa Isra Mi’raj terbagi 
dalam 2 peristiwa yang berbeda. 
Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW 
“diberangkatkan” oleh Allâh SWT 
dari Masjidil Haram hingga Masjidil 
Aqsha. Lalu dalam Mi’raj Nabi Mu-
hammad SAW dinaikkan ke langit 
sampai ke Sidratul Muntaha yang 
merupakan tempat tertinggi. Di sini 
Beliau mendapat perintah langsung 
dari Allâh SWT untuk menunaikan 
salat lima waktu.

Bagi umat Islam, peristiwa 
tersebut merupakan peristiwa yang 
berharga, karena ketika inilah salat 
lima waktu diwajibkan, dan tidak 
ada Nabi lain yang mendapat per-
jalanan sampai ke Sidratul Muntaha 
seperti ini. 

Disampaikan oleh Ustad Ridwan 
bahwa Isra Mi’raj terjadi pada tahun 
kesedihan yang dialami Rasûlullâh 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Dimu-
lai dari wafatnya paman beliau, Abi 
Thalib bin Munthalib, kemudian 
disusul istri tercinta, Siti Khadijah, 
ditambah lagi perlakuan penolakan 
dakwah Nabi dengan dilempari 
dengan batu dan cemooh sehingga 
Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi 

Dharma Wanita Persatuan
Memperingati Isra Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW
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wa sallam merasa tertekan dan 
sedih. 

Peristiwa isra’ mi’raj ini lah yang 
Allâh atur sebagai suatu hiburan 
dan motivasi batin yang sangat 
dibutuhkan Muhammad waktu itu. 
Dengan berbagai keajaiban dan 
hikmah didalamnya Allâh Subhâ-
nahu wa Ta’âlâ mencoba menghi-
bur Muhammad dan memberikan 
banyak pengetahuan serta motiva-
si. Inilah yang Allâh berikan kepada 
Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam. Allâh mengujinya de-
ngan tahun kesedihan, mencabut 
seluruh “backing-backing” terse-
but, agar Nabi Muhammad shallal-
lâhu ‘alaihi wa sallam benar-benar 
berada pada kondisi “tauhid yang 
prima”. Ketauhidan dimana hanya 
Allâhlah yang menjadi tempat satu-
satunya backing dan menyandar-
kan diri. Bukan pada manusia, har-
ta atau sesembahan lainnya.

Hikmah yang dapat dipetik dari 
peristiwa Isra Mi’raj sebagaimana 
diilustrasikan sebuah siklus saat 

itu Rasûlullâh sedang berada pada 
titik terendah dalam hidupnya, se-
lanjutnya mendapatkan hidayah 
dan motivasi dari Allâh.  Demikian 
pula halnya sebagai umat manu-
sia yang meneladani beliau, maka 
apabila kita berada di titik teren-
dah, maka hanya Allâh Subhânahu 
wa Ta’âlâ tempat kita bersandar 
dan berpasrah diri, titik terendah 
adalah titik awal untuk menuju 
pada titik pasang atau naik.  Shalat 

merupakan media untuk mencapai 
kesalehan spiritual individual yang 
hubungannya adalah dengan Al-
lâh Subhânahu wa Ta’âlâ. Shalat 
juga menjadi sarana untuk men-
jadi keseimbangan tatanan berma-
syarakat.  Shalat adalah mi’raj-nya 
orang-orang beriman, maka seba-
gaimana QS. Al Baqarah:45, “Ja-
dikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu.” 
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Bahan A :
1 bks agar-agar bubuk putih
150 gr gula pasir
600 ml air
250 gr daging buah naga ungu

 Bahan B :
1 bks agar-agar bubuk putih
150 gr gula pasir

600 ml susu cair
Garam secukupnya (sekedar
untuk memberi sedikit 
rasa gurih)

Cara membuat :
1.Campur bahan 1-3 dari bahan 
A, sisakan sedikit air untuk mem-
blender buah naga. Masak sambil 

sekali-sekali diaduk. Sementara itu 
blender daging buah naga dengan 
sisa air. Tunggu hingga campuran 
agar-agar mendidih, masukkan 
jus buah naga, aduk lagi hingga 
mendidih. Angkat.
2.Tuang adonan puding ke dalam 
cetakan yang telah dibasahi. 
Sisishkan. 
3.Campur semua bahan B, masak 
sambil sekali-sekali diaduk hingga 
mendidih. Angkat
4. Jika pada lapisan puding buah 
naga telah terbentuk langit-langit, 
tuang adonan puding susu secara 
pelan-pelan, sedikit demi sedikit 
agar adonan puding tidak banyak 
yang tercampur. Dinginkan.

ResepResep
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Bahan A :
90 gram buah naga merah, 

ambi dagingnya, haluskan
Bahan B :
35 gram tepung hungkue
30 gram maizena
40 gram custard powder 
130 gram gula pasir halus
300 ml santan kental dari 1 
butir kelapa
450 ml air
½ sendok teh garam

Cara membuat :
Campur bahan B dalam 

mangkuk besar. Aduk rata. Saring
Tuang adonan ke dalam panci 

anti lengket. Masak dengan api 
sedang sampai adonan mulai 

mengental. Angkat
Bagi adonan jadi dua 

sama banyak. Satu bagian 
dicampu dengan daging 
buah naga yang dihaluskan. 
Sisanya biarkan seperti 
semula.

Tuang adonan buah 
naga pada cetakan seten-
gah penuh. Isi setengah diatas-
nya dengan adonan asal. Atur 
dalam kukusan yang sudah 
dipanaskan sebelumnya. Kukus 
dengan api besar 8 menit.
Incoming search 
terms:

olahan buah naga
resep olahan buah naga

aneka olahan buah naga
olahan naga merah
resep awal olahan susu 
kedelai
olahan susu kedelai di kukus
olahan buah naga merah
kue olahan buah naga
cara membuat fl a puding 
ice cream
Kue olahan dari buah naga

Hangkue Buah Naga

Puding dari Puding dari 
Buah NagaBuah Naga
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Lokasi yang jauh dari kera-
maian kota --  tepatnya di 
Dukuh Nglaos, Desa Jati-
nom, Kecamatan Kanig-

oro, Kabupaten Blitar -- tak mengu-
rangi minat orang-orang yang ingin 
merasakan masakan olahannya. 
“Kalau pas hari libur, justru makin 
ramai pembeli,” kata Mak Ti, yang 
memiliki nama lengkap Supiyati 
(52).

Berbagai macam jenis sayur, 
seperti lodeh tewel (nangka muda), 
lompong, pepaya muda, dan lain-
nya lengkap dengan sambal ter-
hampar di sejumlah panci diatas 
meja. Ikan goreng seperti bader, 
wader, jendil, nila, baik yang di-
goreng maupun disayur juga ters-
aji. “Kami juga menyediakan menu 
ikan patin, yang cukup digemari 
pengunjung. Yang saya jual di sini, 
ya, masakan ala desa atau kam-
pung saja,” kata Mak Ti.

Mak Ti berkisah soal usaha-
nya. Ia mulai membuka warung 
makan sejak tahun 2000. Sebe-
lum membuka usaha makanan, ia 
bekerja sebagai juru masak pang-
gilan. Biasannya ketika ada orang 

di desanya menggelar hajat, Mak 
Ti yang mengolah masakan untuk 
para tamu. Karena secara ekonomi 
tak ada perkembangan, ia menco-
ba mendirikan warung makan kecil-
kecilan di depan rumahnya.

Namun, sejak awal membuka 
warung, Mak Ti memang telah 
membuat konsep berbeda dari wa-
rung lainnya. Awalnya, pembelinya 
sebagian besar mereka yang akan 
mau berangkat atau pulang dari 
sawah. “Tujuan saya tidak muluk-
muluk. Yang penting tidak rugi, 
dan cukup makan buat anak-anak. 
Selainn itu, bisa berbagi dengan 
warga yang ada di sini,” ujar Mak 
Ti, yang mengaku ketiga anaknya 
sudah berkeluarga dan berekono-
mi mapan.

Rupanya, masakan sederhana, 
murah, meriah namun lezat itu di-
minati banyak orang. Dari mulut 
ke mulut kemudian informasi itu 
meluas hingga ke luar kampong. 
Bahkan, sekarang ketenaran Wa-

rung Mak Ti sampai ke luar daerah. 
Bersamaan dengan bertambahnya 
jumlah pembeli, Mak Ti pun mem-
perluas warung makannya. Bah-
kan, bagian depan warungnya juga 
disediakan lahan parkir yang cukup 
luas. Karena yang datang ke wa-
rungnya tak hanya mobil kecil saja, 
tapi terkadang rombongan dengan 
minibus.

Mak Ti mengakui, ia tak memi-
liki resep khusus dalam memasak. 
Ia hanya menggunakan bahan 
dasar pilihan, dari beras, bumbu, 
dan ikan air tawar pasokan dari 
pencari ikan di Bendungan Selore-
jo, Malang yang menjadi menu uta-
manya. Dalam sehari, ia mendapat 
pasokan 5 kuintal ikan segar, dari 
nila, mujair, bader, jendil, juga ban-
deng. “Kalau disuruh menjelaskan 
resepnya, saya pikir tidak ada be-
danya dengan orang lain. Cuma 
soal rasa, ‘kan. Memang sudah 
bawaan tangan, ya,” katanya sam-
bil tertawa. ***
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