


2 DAFTAR ISI
3 REDAKSI
4 SURAT PEMBACA
5 LAPORAN UTAMA

 - Harganas dan BBGRM di Tulungagung
 - Jatim Berhasil Tekan Angka Pertumbuhan

9 WARTA   
 - Lomba Desa Tingkat Jawa Timur
12 PROFIL DESA  

 Desa Melirang, Kec. Bungah, Kab. Gresik
 Unggul Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam

14 KIAT PEMBERDAYAAN
 - Program Bhakti Sosial Terpadu Kabupaten Madiun
16 GELERI
 Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan 
 Tk. Jatim Tahun 2010
18 PROFIL UPK
  UPK Al Wardah, Ds. Kalirejo, Kec. Dukun, Kab. Gresik
20 OPINI  

Membangun Kemandirian Perempuan Melalui   
     Pemberdayaan Pokmas
23  PROFIL TOKOH

Drs Shohib MM, Kepala Bapemas dan Desa Kab. Gresik
25  KONSULTASI

Analisis Usaha Lele
26 TEKNOLOGI TEPAT GUNA
 Pembuat Pelet Pakan Ikan
27 TIPS SEHAT
28TIPS
29 KEMBANG DESA

Ririn,  Menuju Kemandirian 
Usaha
30 RESEP
31 KIPRAH : 

Asti Ananta Per-
hatikan Anak-anak

Daftar IsiGDGD

02 GEMADESA Edisi 07 Juli 2010



Pengarah
Totok Soewarto, SH. M.Si

Ketua Redaksi
Drs Setyo Hudoyo, M.Si

Redaktur
Suriaman, SH, M.Si

Ir Hadi Sulistyo, M.Si
Drs Agus Supeno, MM
Dr Andromeda Q., MM

Sekretaris Redaktur
Endah BM, SP, M.Si

Staf Redaktur
Tri Hadi Suseno, SH

Mardiono, SE
Drs Turiman, M.Si

Lilik Wuryantini, S.Sos
Sugeng Hariadi, SE

Gusti Putu Mayun, SH
Erlan Mujayanto

Alamat Redaksi: 

Bapemas Propinsi Jawa Timur
A. Yani 152 C Surabaya,

Tlp. 031-8292591, 8282183,
Fax. 031-8292591

Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

PUNCAK peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Timur, insya Al-
lah jika tidak ada aral melintang, akan digelar di Kabupaten 
Gresik. Sebelumnya, tahun 2009, BBGRM diselenggarakan 

di Kabupaten Pamekasan, Madura.

Tahun ini secara nasional pencanangan BBGRM VII dilakukan di 
Palu, 20Juli, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus 
puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XVII.

BBGRM selalu mengingatkan pada kita tentang kearifan nilai-nilai 
kegotongroyongan masyarakat kita, yang terwarisi oleh leluhur bangsa 
Indonesia. Kegotongroyongan tanpa pamrih sudah menjadi cerminan 
prilaku masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Hingga sekarang, 
khususnya di pedesaan, kegotongroyongan masyarakat masih tetap 
kental.

Sayangnya, kegotongroyongan itu bagi sebagian masyarakat kita, 
khususnya di perkotaan, mulai tergerus, digantikan oleh kehidupan 
yang individualistis, bahkan cenderung pragmatis. Repotnya, segala 
sesuatu diukur oleh kepentingan dan imbalan, atau untung ruginya. 
Nilai kebersamaan dengan semangat saling menolong seolah-olah 
sudah pudar.

Tentu, melalui BBGRM yang diselenggarakan setiap tahun, diha-
rapkan bisa menghidupkan kembali warisan budaya leluhur tersebut, 
sehingga bisa mendukung proses pembangunan berbagai bidang. 
Bukan hanya itu, nilai-nilai kegotongroyongan juga menjadikan  masy-
arakat senantiasa hidup rukun dalam mengemban kehidupan keluarga 
dan kerabat.

Sudah sepatutnya semangat kebersamaan dan kegotongroyongan 
masyarakat  menjadi pilihan  terdepan sebagai  kekuatan bangsa  da-
lam menjaga dan mempertahankan keutuhan negara. Kita tentu tidak 
ingin nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan tercerai berai.(*)

GDGDSurat Redaksi
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Informasi Pertanian 
Secara Lengkap

Redaksi yang terhormat, senang sekali dengan 
kehadiran buletin Gema Desa. Pasalnya, kehadiran 
Gema Desa akan menjadi jendela untuk mengetahui 
kegiataan di pedesaan, entah itu melalui profi l dan 
UPK. Usul saja, supaya informasinya semakin leng-
kap, juga disajikan rubrik potensi pertanian di masing-
masing daerah. Sejauh ini informasi potensi daerah 
hanya sebatas UKM saja, sementara potensi perta-
nian seolah kurang mendapat porsi besar. Komoditi 
pertanian yang dimuat seyogyanya dikupas secara 
detail, mulai dari bibit hingga mencegah serangan 
hama dan pemasarannya. Dengan penyajian infor-
masi yang lengkap akan menjadi pembanding bagi 
petani di daerah lain yang juga menanam komodoti 
serupa. Selain itu saya mengusulkan bagaimana 
kalau materi artikelnya ditambah sehingga semakin 
menambah bobot buletin ini. Terima kasih atas perha-
tiannya. 

Sunu, Pare, Kediri

ILM BBGRM
Menyambut Bulan Bakti Gotong Royong Masya-

rakat (BBGRM), ada yang ingin saya sampaikan. 
Pertama, peringatan BBGRM yang diselenggarakan 
setiap tahun, mulai dari tingkat kabupaten/kota hing-
ga nasional, menurut saya harus tetap dipertahankan 
dan terus digelar saban tahun. Sebab peringatan 
BBGRM mengingatkan pada masyarakat Indonesia 
akan arti pentingnya kebersamaan, membantu yang 
membutuhkan dan saling tolong menolong, di mana 
sudah menjadi identitas sosial masyarakat Indonesia. 
Sayang kalau nilai-nilai luhur seperti itu hilang dari 
hati masyarakat. Supaya nilai-nilai tersebut tertanam 
sejak dini, menurut saya, perlu diajarkan dan diprak-
tekkan di sekolahan, mulai dari tingkat TK sampai 
perguruan tinggi. Kedua, kalau bisa arti kegotong-
royongan masyarakat terus disampaikan melalui 
iklan layanan masyarakat di media massa, meskipun 
frekuensi penayangan, penyiaran dan pemuatannya 
kecil, sehingga tidak harus menunggu pelaksanaan 
BBGRM yang setiap tahun itu. Demikian yang bisa 
saya sampaikan. Terima kasih.

Sudiono, Ngoro, Mojokerto.

Petani Nenas    
Perlu TTG

Redaksi yang terhormat, beberapa waktu lalu saya 
berkunjung ke Desa Manggis, Kecamatan Puncu, 
yang merupakan salah satu sentra nenas di Kabu-
paten Kediri. Boleh dikata, hampir sebagian besar 
penduduknya bermatapencaharian sebagai petani 
nenas. Hasil panen nenas di desa ini melimpah, 
bahkan kadang harganya anjlok bila di musim panen. 
Sungguh sayang kalau potensi ini dibiarkan saja dan 
tidak dimanfaatkan. Dari percakapan dengan petani 
saya mengetahui bahwa petani setempat mengharap-
kan adanya pabrik pengolahan nenas, entah menjadi 
selai atau minuman. Sudah lama petani mengha-
rapkan, namun sejauh ini belum ada perhatian dari 
instansi terkait. Melalui buletin Gema Desa ini saya 
ingin mengetuk pihak-pihak yang berwenang untuk 
menyalurkan bantuan alat pengolahan nenas dan 
juga sekaligus membukakan akses pasarnya. Terima 
kasih.

Arnis, Mahasiswi Unesa

Surat PembacaGDGD
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Surat pembaca berupa usulan, kritik, saran dan pendapat dapat dikirimkan melalui 
email gema.desa@yahoo.com. Tiap pengiriman disertai identitas.

mengisi waktu senggang dengan membuat jala



GUBERNUR Jawa Timur, 
H Dr Soekarwo, ber-
sama Ny. Dra Nina 
Soekarwo MSi (selaku 

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa 

Timur), menghadiri peringatan 
puncak Hari Keluarga Nasional 
XVII dan Bulan Bakti Gotong Roy-
ong Masyarakat VII di Kabupaten 
Tulungagung, 6 Juli 2010.  

Dalam kesempatan itu Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) bekerja sama 
dengan Tim Penggerak PKK Jawa 
Timur mencatatkan pretasi gemi-
lang. Museum Rekor Indonesia 
(MURI), memberikan penghargaan 
atas pelayanan kontrasepsi dalam 
rahim, sebanyak 21.891 orang, 
yang telah dilakukan dua lembaga 
tersebut. 

Pemberian penghargaan 
dilakukan oleh Sri Widhayati, 
perwakilan MURI. Pretasi tersebut 
dicatatkan pada tanggal 27 April 
2010 di Mojokerto. Rekor tersebut 
sekaligus mengalahkan rekor yang 
dibuat BKKBN Jawa Tengah.

Acara dengan tema Melalui 
Temu Keluarga Kita Mantapkan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Revitalisasi Program Keluarga 

Harganas dan BBGRM di Tulungagung

”Luar Biasa, Kemiskinan 
di Jatim Terus Turun”

GDGDLaporan Utama
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 Berencana ini berlangsung se-
marak. Sekitar 2000 undangan 
yang hadir di lapangan Wira 
Mandala Kota Tulungagung yang 
sudah disulap menjadi taman yang 
asri disuguhi beberapa hiburan, di 
antaranya musik dan tari.

Pakde Karwo dan Bude Karwo 
(sapaan akrab Gubernur Jawa 
Timur dan istri) dengan didampingi 
Bupati Tulungagung Heru Tjahjono 
dan Ny Gardjati Heru Tjahjono 
sempat melihat-lihat pameran pro-
gram KB dan gelar dagangan pro-
duk unggulan kelompok UUPKS 
PKK di lokasi acara.

Sebelum meninggalkan lo-
kasi acara Pakde Karwo melepas 
pawai promosi KB keliling Kota Tu-
lungagung. Tujuan pawai ini untuk 
mempromosikan program kepen-
dudukan dan KB pada masyarakat 
luas. 

Rencananya, puncak peringa-
tan Hari Keluarga Nasional XVII 
dan Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) VII secara 
nasional akan dilaksanakan di 
Palu Sulawesi Tengah pada 20 
Juli 2010 mendatang. Sedangkan 
pencanangan Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat tingkat Jawa 
Timur diselenggarakan di Gresik, 
29 Juli 2010.  

Angka Kemiskinan Turun
Dalam sambutannya Pakde 

Karwo mengatakan, jumlah pendu-

duk miskin di Jawa Timur per Ma-
ret 2010 tercatat 5.529.300 jiwa. 
Angka kemiskinan ini menurun bila 
dibanding dengan periode sama 
tahun 2009. “Luar biasa. Kemiski-
nan di Jatim terus menurun hingga 
sekarang tinggal 5.529.300 jiwa,” 
kata Pakde Karwo.

Periode yang sama tahun lalu, 

Maret 2009, menurut Pakde Kar-
wo, jumlah warga miskin di Jatim 
mencapai 6.022.590. Atau seka-
rang mengalami penurunan seba-
nyak 439.290 jiwa. “Penurunannya 
jika diprosentase sebesar 1,42% 
selama setahun,” terangnya.

Diungkapkan, penurunan 
angka kemiskinan di Jatim terma-

Laporan UtamaGDGD
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suk empat provinsi tertinggi di 
Indonesia. Jatim berada di nomor 
empat setelah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi 
Barat. “Angka penurunan kemisk-
inan di Jatim sudah lebih rendah 
dibanding Provinsi Jateng maupun 
DIY (Daerah Istimewa Yogyakar-
ta),” kata Pakde Karwo.

Guna mengentas kemiskinan, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jatim telah menjalankan beberapa 
program. Termasuk pemberdayaan 
masyarakat dalam UMKM dan 
rehabilitasi rumah tidak layak huni. 
“Pemprov Jatim terus berupaya 
meningkatkan kesejahteraan ra-
kyat. Dan ini sudah masuk dalam 
program 70 persen APBD untuk 
rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, jumlah penduduk 
Jatim sudah tidak lagi menjadi 

yang tertinggi di Indonesia. Sesuai 
data, tahun 2009 
jumlah penduduk 
Jatim sebanyak 
37.326.246 jiwa. 
Padahal, tahun 
2004 jumlah 
penduduk Jatim 
mencapai 36 juta 
jiwa atau yang 
tertinggi se-Indo-
nesia. “Sekarang 
yang tertinggi di 
Indonesia jumlah 
penduduknya 
Provinsi Jabar. 
42 juta jiwa,” 
imbuhnya.

Keberhasilan 
menurunkan 
angka pertum-
buhan penduduk 

itu, kata Pakde Karwo, tak lepas 
dari keberhasilan warga Jatim da-
lam menekan angka pertumbuhan 
penduduk melalui program KB. 
Selain keberhasilan mengentaskan 
kemiskinan. “Keluarga mapan se-
karang punya anak satu. Sedang 
keluarga miskin umumnya punya 
lebih dari satu,” paparnya.  

Di sisi lain Pakde Karwo me-
minta warga Jawa Timur untuk 
membina keluarga yang harmo-
nis. Pasalnya, keharmonisan 
rumah tangga merupakan awal 
dalam kesuksesan pembangunan 
nasional. Menurut Pakde Karwo, 
ada tiga faktor yang bisa membuat 
keharmonisan keluarga menjadi 
terganggu, yakni kemiskinan, pen-
gangguran dan moralitas.

“Karena itu masalah kemis-
kinan dan pengangguran harus 
ditekan terus sampai menurun. 
Pemprov Jatim terus berupaya 
dengan APBD pro rakyat agar 
jumlah kemiskinan dan pengang-
guran terus menurun. Begitupun 
dengan masalah moralitas, harus 
mendapat dukungan dari semua 
pihak, utamanya tokoh agama, se-
hingga etika moral dapat bagus,” 
paparnya.(bud)

Pemenang Lomba 
Dalam Rangka Harganas 2010.
1. Pemenang Terbaik Kategori IMP, Sukardi 

(Pamekasan).
2. Pemenang Terbaik I PLKB/PKB kepada  

Dra. Suyatning (Tuban)
3. Pemenang Terbaik Kategori Kader BKB,  

Sri Tanggul S, Kab. Ngawi.
4. Terbaik I Keluarga Harmonis, Bapak Darsono 

dan Ibu Yatimah, Kab. Nganjuk
5. Terbaik Kategori Bina Lingkungan kepada 

BLK Mutiara. Kab. Madiun.
6. Kategori Terbaik I PIK Remaja Tahap Tumbuh, 

PIK Mahasiswa Unim Kab. Mojokerto.
7. Kategori Terbaik I PIK Remaja Tahap Tegak, 

kepada PIK PEPSI D3 Kebidanan, Kab. 
Tuban.

8. Terbaik I PIK TAHAP TEGAR, kepada PIK 
Remaja YPC TIKAR, Kab. Trenggalek.

GDGDLaporan Utama
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PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur berhasi 
merebut rekor Museum Rekor Indonesia 
(Muri) kategori melayani pemasangan 
peserta akseptor IUD (Intra Uterine Device) 

terbanyak. Sebelumnya, rekor pemasangan IUD ter-
banyak diraih Provinsi Jawa Tengah.

“Kita bangga saat ini rekor Muri untuk pema-
sangan IUD diraih oleh Provinsi Jawa Timur dengan 
jumlah akseptor 21.891orang, jumlah akseptor ini 
mengalahkan Jawa Tengah yang berjumlah 17.256 
akseptor,” ujar Bude Karwo.

Bude Karwo mengatakan, ditetapkannya Jatim 
sebagai rekor Muri untuk IUD menandakan Jatim 
semakin solid dan berhasil dalam mencapai program 
KB. “Kita senang rekor Muri berhasil kita raih, se-
hingga dapat menumbuhkan semangat dari rekan-re-
kan KB di kabupaten/kota untuk lebih produktif lagi,” 
sambungnya.

Selain itu, dengan diaraihnya rekor Muri ini dapat 

menjadikan Jatim sebagai provinsi yang berhasil 
dalam pencapain program KB-nya. ’Kita tidak dapat 
memungkiri sampai saat ini Jatim termasuk provisi 
yang berhasil menekan laju pertumbuhan pendu-
duknya dan keberhasilan ini merupakan kerjasama 
semua pihak,’ tambahnya.

Lebih lanjut Bude mengatakan, rekor Muri ini 
bukan tujuan utama, melainkan sebagai tambahan 
untuk memberikan semangat dan dorongan bagi 
seluruh peserta KB dan jajaran petugas KB di la-
pangan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat 
kab/kota di Jatim. “Muri ini sebenarnya bukan tujuan 
utama kita, akan tetapi sebagai penyemangat,” ujar-
nya.

Berdasarkan data yang dihimpun BKKBN Jatim, 
rekor Muri IUD terbanyak tingkat provinsi 23.161 
orang, IUD terbanyak tingkat kab 1.430 orang, suntik 
di Kab Mojokerto 8.500 orang, MOW 258 orang di 
Kab. Nganjuk, MOP 250 orang di Situbondo. (*)

Laporan UtamaLaporan Utama

Jatim Berhasil Tekan 
Pertumbuhan Penduduk

Budhe Karwo menimang balita didampingi Dr H Soekarwo, saat mengunjungi stand di acara Harganas.
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PROVINSI Jawa Timur 
secara administratif 
terdiri dari 38 kabupa-
ten/kota, 662 kecama-
tan, sedangkan jumlah 

desa dan kelurahan sebanyak 
8.505. Wilayah Jawa Timur yang 
seluas 47.799,75 km2 dihuni 
37.478.737 jiwa.

Sebagai upaya memberdaya-
kan masyarakat melalui penguatan 
kelembagaan, peningkatan motiva-
si, partisipasi masyarakat dan swa-
daya gotong-royong masyarakat di 
desa dan kelurahan, Provinsi Jawa 
Timur, melalui Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, menyelenggarakan 
Perlombaan Desa dan Kelurahan 
secara terarah, terkoordinasi, ter-
padu dan berkelanjutan.

Perlombaan Desa dan Kelura-
han pada hakekatnya sebagai sa-
lah satu upaya mendorong usaha 
pembangunan masyarakat atas 
dasar tekad dan kekuatan sendiri. 
Selain itu sekaligus mengevaluasi 
keberhasilan usaha-usaha masy-
arakat dalam pembangunan desa 
dan kelurahan dengan melihat lon-
jakan perkembangan pembangu-
nan desa dan kelurahan selama 2 
tahun terakhir.

Sasaran Perlombaan Desa 
dan Kelurahan di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2010 adalah seluruh 
desa dan kelurahan di Jawa Timur. 
Pelaksanaan penilaian Perlom-
baan Desa dan Kelurahan dilaku-
kan secara berjenjang mulai dari 
tingkat kecamatan, tingkat kabu-
paten/kota, tingkat provinsi sampai 
dengan tingkat nasional.

Pelaksanaan penilaian tingkat 
kecamatan dilakukan pada minggu 
III bulan Februari sampai dengan 
minggu III bulan Maret 2010.  

Penilaian desa dan kelurahan di 
tingkat kabupaten/ kota adalah 
untuk melakukan penilaian pada 
desa dan kelurahan juara I tingkat 

kecamatan yang telah ditetapkan 
dengan keputusan  camat. Pelaks-
anaan penilaian tingkat kabupa-
ten/kota  dilakukan pada minggu I 

Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Jawa Timur

Desa/Kelurahan 
Berebut yang Terbaik

Saat penilaian lomba desa dan kelurahan Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
Totok Soewarto, menyempatkan bercengkerama dengan anak-anak.

Suriaman SH, MSi, salah seorang anggota tim penilai meninjau salah satu UKM.
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No. Jabatan Dalam Tim 
/ Indikator

Keterangan Jabatan/ Instansi

1 Pelindung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2 Pengarah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Timur
3 Ketua Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Wakil Ketua Sekretaris Badan pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
4  Sekretaris Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat  Bapemas 

Provinsi Jawa Timur
5 Pendidikan 1. Dinas P & K Provinsi Jawa Timur

2. LPM Unibraw Malang
6 Kesehatan Masyarakat 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
7 Ekonomi Masyarakat 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur

2. Bidang Pengembangan Perekonomi Masyarakat Bapemas Provinsi 
    Jawa Timur

8 Keamanan dan 
Ketertiban

1. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
2. Bidang Kelembagaan Bapamas Provinsi Jawa Timur

9 Partisipasi Masyarakat 1. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEKTRA Provinsi Jawa Timur
2. Bidang  Sosbud & Partisipasi Masyarakat Bapemas Provinsi Jawa   
    Timur

10 Pemerintahan Desa / 
Kelurahan

1. Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jawa Timur
2. Bidang SDA & TTG Bapemas Provinsi Jawa Timur

11 Kelembagaan 
Masyarakat

    Bidang Sosbud & Partisipasi Masyarakat Bapemas Provinsi Jawa Timur  
    dan Subag Sungram Bapemas Provinsi Jawa Timur

12 Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga

1. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur
2. Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Provinsi Jawa Timur.

Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Tim Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 3 Maret 2010, Nomor: 188/56/

KPTS/013/2010, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

bulan April sampai dengan minggu 
ke II Mei 2010. 

Penilaian desa dan kelura-
han di tingkat provinsi dilakukan 
pada minggu ke IV bulan Mei 
sampai dengan minggu ke IV 
bulan Juni 2010. sedangkan 
penilaian desa dan kelurahan  
tingkat nasional dilaksanakan 
pada Juli 2010.

Hasil penilaian lapangan, 
penilaian administrasi serta 
penilaian presentasi disusun 
rangking untuk diusulkan pada 
Gubernur Jawa Timur dan dite-
tapkan sebagai juara I, II, III dan 
IV perlombaan desa/kelurahan 
khusus untuk juara I desa/ke-
lurahan akan dikirim ke Jakarta 
mewakili provinsi untuk Lomba 
Desa/Kelurahan Tingkat Nasional 

dan menghadiri acara HUT RI di 
Istana Negara Jakarta.

Penghargaan yang diberikan 
kepada juara Perlombaan Desa 
dan Kelurahan Tingkat Provinsi 
Jawa Timur berupa piagam dan 
piala tetap dari Gubernur Jawa 
Timur kepada desa juara I, II, III 
dan IV serta kelurahan juara  I, II, 
III dan IV

Desa juara I, II, III dan IV ma-
sing-masing memperoleh bantuan 
biaya pembinaan Rp 11.000.000, 
Rp 10.000.000, Rp 9.000.000 dan 
Rp 8.000.000, untuk juara I, II, 
III dan IV tingkat kelurahan ma-
sing-masing Rp 10.000.000, Rp 
9.000.000, Rp 8.000.000 dan Rp 
7.000.000. 

Selain itu, juara I, II, III dan IV 
lomba desa memperoleh ban-

tuan Pemberdayaan Desa dan 
Kelurahan Berhasil/Pasca Lomba 
untuk desa masing-masing Rp 
73.500.000, Rp 63.500.000, Rp 
53.500.000 dan 43.500.000. 
Adapun kelompok kelurahan juara 
I, II, III dan IV memperoleh ban-
tuan Pemberdayaan Desa dan 
Kelurahan Berhasil/Pasca Lomba 
masing-masing Rp 63.500.000, RP 
53.500.000, Rp 43.500.000 dan 
Rp 33.500.000.

Bantuan Pemberdayaan Desa 
dan Kelurahan Berhasil/Pasca 
Lomba ini tujuannya agar desadan 
kelurahan yang sudah berprestasi 
dapat mempertahankan prestasi-
nya serta dapat mengembangkan 
keberhasilannya sehingga menjadi 
desa dan kelurahan unggulan di 
Jawa Timur. (bud)
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Warta

BERBAGAI upaya di-
tempuh Provinsi Jawa 
Timur untuk menekan 
angka kemiskinan, salah 

satunya  kegiatan Pendidikan 
Kemasyarakatan dalam rangka 
Pemberdayaan dan Peningkatan 
Kualitas Masyarakat Desa/Kelura-
han (PKPKM) di Jawa Timur.

PKPKM  sendiri merupakan 
pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan dengan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. 
Kegiatan ini mendasarkan bahwa 
SDM merupakan satu-satunya aset 
yang dimiliki masyarakat miskin, 
dan perkembangannya memiliki 
kepentingan yang mendasar dalam 
pengurangan kemiskinan. Inti dari 
kegiatan PKPKM adalah memper-
kuat kelembagaan masyarakat, 
dalam hal ini kelompok masyarakat 
(pokmas) nelayan, terhadap ba-
haya renternir. Selain itu sekaligus 
membangun dan meningkatkan ke-
ahlian RTM yang dapat dipasarkan 
dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat miskin .

PKPKM  dimaksudkan untuk 
memperkuat dukungan pada pro-
gram-program reguler penanganan 
kemiskinan yang telah dilakukan 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, sehingga program reguler 
akan mampu berjalan dengan 
baik. PKPKM dilakukan dengan 
pendekatan pemberdayaan 
masyarakat, penguatan ekonomi 
lokal di wilayah-wilayah pedesaan 
dan perkotaan serta penciptaan 
lapangan kerja. 

Kegiatan ini melibatkan Ru-
mah Tangga Hampir Miskin (hasil 
pendataan PPLS tahun 2008), 
yaitu masyarakat berpenghasilan 
rendah maupun masyarakat yang 
berpotensi mengalami permasa-

lahan ekonomi dan sosial dengan 
tetap mengedepankan kekuatan 
partisipasi masyarakat. Pok-
mas sasaran kegiatan ini adalah 
pokmas nelayan, pokmas petani, 
pokmas peternak, pokmas peda-
gang (mlijo), pokmas perajin dan 
pokmas perempuan. 

Percepatan kemandirian masy-
arakat  melalui kegiatan PKPKM 
dilakukan dengan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia. Hal 
ini berdasar bahwa sumberdaya 
manusia  merupakan aset satu-
satunya yang dimiliki masyarakat 
miskin yang selanjutnya diharap-
kan pokmas-pokmas tersebut  da-
pat memperkuat kelembagaan ke-
masyarakatan. Dengan demikian 
dapat membangun dan mening-
katkan keahlian yang dimiliki serta 
meningkatkan kualitas hidupnya.  

Kegiatan PKPKM dilakukan 
dengan memberikan kegiatan 
pada RTM hampir miskin melalui 
pemberian bantuan hibah yang 
bersifat revolving fund atau ban-
tuan dana bergulir yang disalurkan 
langsung kepada masyarakat. 
Diharapkan bantuan hibah ini da-
pat mengembangkan kemampuan 

RTM untuk menstimulasi dan men-
gukur potensi sumber daya inter-
nalnya dan sekaligus mengurangi 
secara bertahap ketergantungan 
pada sumber daya eksternal.

Keseluruhan hasil yang diha-
rapkan dari kegiatan  ini adalah 
memperkuat ekonomi dan sosial 
melalui penguatan sumber daya 
manusia dalam mengelola sumber 
daya lokal. Pada giliran berikutnya 
dapat memperkuat ekonomi ma-
syarakat berpenghasilan rendah, 
dengan memanfaatkan potensi 
dan kearifan lokal yang ada di 
desa/kelurahan tersebut.

Pada bulan Mei 2010, da-
lam rangka mensinergikan dan 
membangun komitmen dan mem-
berikan informasi tentang pengelo-
laan kegiatan Pendidikan Kema-
syarakatan dalam rangka PKPKM 
tahun 2010, Bapemas Provinsi 
Jawa Timur menyelenggarakan 
pelatihan kegiatan pendidikan 
kemasyarakatan yang dilaksana-
kan dalam 12 angkatan. Pelatihan 
kegiatan dilakukan berdasarkan 
sasaran penerima kegiatan, 

PKPKM Mandirikan 
Masyarakat Miskin

Bersambung ke hal 30



SIANG itu, Abdullah 
terlihat berjalan menuju 
hamparan lahan ko-
song di sebelah barat 

rumahnya dengan membawa dua 
buah karung plastik kosong. Tepat 
diantara rerimbunan semak, bapak 
tiga orang anak ini turun menuju 
mulut goa sepanjang kurang lebih 
30 meter kea rah bawah. 

Tidak jauh dari mulut goa terse-
but, Abdullah mulai melakukan ak-
tifi tasnya mengumpulkan kotoran 

kelelawar yang menumpuk hampir 
menutupi lantai goa yang terlihat 
hampir menyerupai tanah goa. 

Kotoran kelelawar tersebut 
merupakan salah satu potensi 
Desa Melirang yang tengah 
dikembangkan menjadi pupuk 
Guano yang dapat dimanfaatkan 
oleh petani sawah dan  tambak. 
Bahan baku pupuk tersebut tidak 
ditakutkan langka, karena jutaan 
kelelawar memilih tinggal di goa 
tersebut sejak puluhan tahun lalu.

Pupuk Guano adalah salah 
satu komoditi unggulan Desa 
Melirang, Kecamatan Bungah, Ka-
bupaten Gresik. Setiap harinya se-
kitar satu ton lebih mampu dipro-
duksi secara tradisional oleh desa 
yang terletak di sebelah barat, 
22 kilometer dari kota Gresik ini. 
“Katrena belum memiliki manaje-
men yang profesional, kabanyakan 
pupuk jenis organik tersebut masih 
dimanfaatkan sendiri oleh warga 
desa,“ kata kepala desa Melirang, 
Muwaffaq. 

Pemilihan pupuk kelelawar 
sebagai produk unggulan desa 
dirasa paling tepat, karena desa 
seluas hampir 539 hektare di 
kawasan pantai utara ini diitari 
puluhan goa yang konon saling 
terkait satu sama lain. Dan seba-
gian besar goa tersebut didiami 
jutaan kelelawar sebagai tempat 
tinggal. 

Menurut Muwaffaq, dari pulu-
han goa yang ada hanya tiga pintu 
goa yang banyak dikenal masyara-
kat, yakni Goa Gelang Agung, Goa 
Kelelawar, Goa Sarang Burung 
Walet, dan Agung Melirang. “Tidak 
ada yang dapat melakukan pen-
dataan berapa panjang goa-goa 

Desa Melirang, Kec. Bungah, Kab. Gresik

Unggul SDM dan SDA

Profil DesaGDGD
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Kepala Desa Melirang (3 dari kiri) foto bersama staf.

Perpustakaan desa.

Penyiar Radio SCFM Melirang



tersebut, namun masyarakat 
mempercayai, bahwa goa tersebut 
terus memanjang sampai ke pantai 
selatan, bahkan ke kawasan Pemi-
jahan, Jawa Barat,“ jelasnya.

Karena tidak ada penanganan 
secara serius sebagai tempat 
wisata, goa-goa tersebut hanya 
dikunjungi beberapa orang saat hari 
libur, dan aktifi tas tradisional rutin 
yakni mencari kotoran kelelawar. Pi-
haknya sudah berupaya melakukan 
koordinasi dengan instansi terkait 
di kabupaten, dan pernah menja-
jaki kerjasama dengan beberapa 
investor lokal, namun hingga saat 
ini belum ada perkembangan kabar 
yang signifi kan.

Selain goa, desa yang meru-
pakan salah satu nominator desa 
terbaik dalam lomba desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur ini juga memi-
liki objek wisata bahari yang diberi 
nama Wisata Bahari Melirang, 
yakni objek wisata pengolahan air 
telaga menjadi air baku yang da-
pat dimanfaatkan sebagai sarana 
memancing, renang, dan tempat 
wisata piknik keluarga yang meny-
enangkan, serta panorama senja 
goa kelelawar yang menyajikan 
panorama ribuan kelelawar yang 
beterbangan memenuhi langit, 
yang indah dipandang menjelang 
matahari terbenam.   

Potensi SDM
‚Tidak hanya unggul dalam hal 

potensi sumber daya alam, desa 
yang membawahi delapan dusun, 
yakni Dusun Melirang Wetan, 

Melirang Kulon, Nongko, Sidodadi, 
Pereng Wetan, Kalimalang, dan 
Dusun Pereng Kulon ini juga ung-
gul dalam potensi sumber daya 
manusianya. 

Dijelaskan Muwaffaq, jumlah 
penduduk terbanyak dari 2008-
2009 adalah usia produktif yang 
mencapai 3.984 – 4.003. potensi 
sumber daya manusia tersebut 
ditunjang dengan iklim pendidi-
kan yang cukup kondusif. Di desa 
yang dihuni oleh lebih dari 5 ribu 
penduduk ini, terdapat sekitar 28 
lembaga pendidikan formal, dan 
non formal.

Kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pendidikan juga cukup 
tinggi, bahkan desa Melirang men-
catat sejumlah prestasi dalam hal 
pendidikan. Diantaranya, tidak ada 
satupun anak usia sekolah yang ti-

dak bersekolah, semua jenjang lu-
lusan meneruskan ke tingkat yang 
lebih tinggi, atau tidak ada yang 
berhenti di satu jenjang pendidikan 
saja. Dan yang lebih penting lagi 
tidak ada satupun anak yang putus 
sekolah. 

Tingginya kesadaran akan 
pendidikan tersebut ternyata 
mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat terhadap pembangu-
nan desa Melirang. Hampir semua 
program dan lembaga kegiatan 
desa didukung oleh masyarakat, 
khususnya para pemuda seperti 
karang taruna yang memiliki media 
informasi berupa radio lokal SCFM 
Melirang di frekwensi 93,4 FM, 
perkumpulan ibu-ibu penggerak 
PKK yang juga memiliki buletin 
bernama “Srikandi“. 

Dalam hal pelayanan publik, 
desa yang sebagian besar warga-
nya memiliki aktifi tas ekonomi di 
bidang pertanian, pertambakan, 
dan industri rumah tangga ini juga 
tidak mau kalah. Aparatur Desa 
Melirang menerapkan pelayanan 
administrasi paling lama lima menit 
bagi warganya atau yang biasa 
disebut “Medalimas“ (Mengurus 
Data, Lima Menit Selesai), serta 
layanan kemudahan pembaya-
ran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB).(zal)  

GDGDProfil Desa
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Salah satu goa di Desa Melirang

Pupuk Guano terbuat dari kotoran kelelawar.
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PEMERINTAH Kabu-
paten Madiun mele-
takkan desa sebagai 
aset kawasan yang 
memiliki potensi alam 

maupun sumber daya manusia. 
Untuk mengembangkan pedesaan, 
dipandang perlu memberikan 
sentuhan secara fi sik maupun 
moral kepada warganya agar misi 
pembangunan tercapai secara 
maksimal. 

Salah satu upaya sentuhan 
kepada desa dan masyarakatnya 
tersebut, Pemkab Madiun sejak 
tahun 2000 menginisiasi Program 
Bhakti Sosial Terpadu. Program 
tahunan ini dalam bentuk gotong 
royong yang dilakukan semua 
elemen Pemkab Madiun dengan 
desa yang telah ditunjuk. “Da-
lam kegiatan itu bupati beserta 
semua jajarannya, di antaranya 
DPRD, Muspida, TP PKK dan 
seluruh Pimpinan Satuan Unit 
Kerja Pemkab Madiun melakukan 
kagiatan sehari penuh, dan ber-
malam di desa yang bersangkut-
an,” kata kepala Badan Pember-
dayaan Masyarakat Kabupaten 
Madiun, Drs Wahyuono Widoyo 
Eddy Msi. 

Berbagai kegiatan diselengga-
rakan dalam kesempatan yang 
juga dimanfaatkan pihak pemkab 
untuk lebih dekat dengan warga-
nya itu, seperti olahraga bersama 
karang taruna, kerja bakti pengas-
palan jalan, pengobatan gratis, 
pasar murah, pelayanan adminis-
trasi (KTP, KK, akte kelahiran, 
kartu pencari kerja), pendaftaran 
TKI, SKCK dari kepolisian, peme-
riksaan kesehatan ternak, dan pe-
latihan pertanian. Saat malam hari, 
acara biasanya diramaikan dengan 
sarasehan bersama warga. Dalam 

forum yang dikemas guyub dan 
kekeluargaan itu, warga diberi ke-
bebasan memberikan pertanyaan, 
usulan atau semua unek-unek 
yang terkait dengan nasib kesejah-
teraan dan pembangunan. 

Menurut Wahyuono, pada 
prinsipnya maksud dan tujuan 
diadakannya kegiatan BST Pem-
kab Madiun yang sudah berjalan 
hampir 10 tahun ini selain untuk 
bersilaturahmi dengan warga 
masyarakat di Kabupaten Madiun 
juga untuk mencari masukan dan 
saran dari warga masyarakat 
untuk peningkatan pembangunan 
di Kab. Madiun. Dengan BST juga 
dapat memotivasi masyarakat un-
tuk melaksanakan pembangunan 
secara swadaya. 

Hal tersebut mengingat, bahwa 
akhir-akhir ini budaya gotong 
ro yong yang merupakan pening-
galan/warisan nenek moyang kita 
sudah mulai luntur. Padahal bu-

daya gotong royong sangat besar 
manfaatnya. Di samping dapat 
meringankan beban dengan ber-
gotong royong juga akan mampu 
menciptakan kerukunan di antara 
sesama warga masyarakat.

Selain melakukan gotong 
royong pembangunan, dalam BST 
biasanya pihak pemkab melalui 
Bupati Madiun menyerahkan ber-
bagai bantuan sosial untuk masya-
rakat, seperti bantuan GN-OTA 
untuk siswa SD dan SMP, bantuan 
alat peraga edukatif (APE) untuk 
TK, bantuan bibit tanaman keras 
(jati) dan lain-lain. 

Warga biasanya lebih aktif me-
minta bantuan secara langsung, 
seperti wireless untuk Jamaah 
Yasinan, alat musik (drum, orgen, 
kendang) untuk karang taruna, 
tambahan bantuan aspal untuk 
pengerasan jalan, mesin jahit dan 
modal simpan pinjam untuk PKK, 
alat olahraga sepak bola, bantuan 
perawatan masjid, bantuan modal 
untuk kelompok pedagang kecil 
dan masih banyak lagi permintaan 
lain. “Untuk permintaan bantuan 
yang jumlahnya besar, biasanya 
masyarakat diminta membuat 
proposal yang dialamatkan kepada 
Bupati Madiun,” ujarnya. 

BST juga dilakukan sebagai 
upaya menyetarakan status desa 
yang masih tertinggal di Madiun, 
menjadi desa yang maju. Pada 
2009 sebanyak 119 dari 206 desa 
di wilayah Kabupaten Madiun,  
masuk dalam kategori daerah 
tertinggal. Hal itu karena terdapat 
kesenjangan antar desa pada 
bidang perekonomian masyarakat, 
sumber daya manusia, infrastruk-
tur dan karakteristik daerah dan 
kemampuan keuangan daerah.

Menurut dia, masih banyak 

Program Bhakti Sosial Terpadu Kabupaten Madiun

Gotong Royong Bangun Desa

Bupati Madiun



daerah di Kabupaten Madiun yang 
masuk daerah tertinggal, karena 
sebagian besar wilayah Kabupaten 
Madiun memang berupa kawasan 
hutan hingga 40,90 persen. ”War-
ga tepian hutan rata-rata secara 

ekonomi masih lebih rendah diban-
ding di daerah lainnya, sedangkan 
luas wilayah Kabupaten Madiun 
lainnya berupa lahan sawah 32,60 
persen, pekarangan 8,50 persen, 
pemukiman dan lain-lain mencapai 

40,90 persen,” katanya.
Faktor penyebab lainnya 

adalah belum berfungsinya 
Ibukota Caruban sebagai pusat 
pelayanan dan pertumbuhan eko-
nomi, sehingga warga cenderung 
mendapatkan pasokan kebutu-
han ekonomi dari luar daerah di 
sekitar Kabupaten Madiun. Daerah 
tertinggal itu juga dipengaruhi 
status daerah tertinggal Kabupa-
ten Madiun pada 2007-2008 yang 
dibekukan akibat tidak mene-
rima bantuan reguler dari Kantor 
Kementerian Percepatan Daerah 
Tertinggal (PDT).

”Karena itu diperlukan bantuan 
dari pemerintah pusat maupun 
provinsi untuk mengubah status 
tersebut menjadi daerah yang 
lebih baik, termasuk program BST, 
adalah salah satu upaya untuk 
meratakan potensi, status, dan 
kemampuan desa untuk meny-
ejahterakan masyarakatnya,” 
pungkasnya.(zal) 

GDGD
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Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tk. Jatim Tahun 2010

Tim Penilai Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur kerja ekstra keras untuk me-
lakukan penilaian administrasi dan 
lapangan. Dipimpin Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Totok Soewar-
to (sebagai Ketua Penilaian Perlom-
baan Desa dan Kelurahan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur), tim penilai di 
antaranya mengadakan penilaian di 
Desa Melirang, Kab. Gresik, Desa 
Bodor, Kab. Nganjuk, Desa Kare, 
Kab. Madiun, Kelurahan Banaran, 
Kota Kediri, Kelurahan Sekar-
gadung, Kota Pasuruan dan Kelura-
han Manguharjo, Kota Madiun.

GaleriGaleri

Totok Soewarto berbincang dengan Bupati Gresik.
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UPK Al Wardah, Ds. Kalirejo, Kec. Dukun, Kab. GresikUPK Al Wardah, Ds. Kalirejo, Kec. Dukun, Kab. Gresik
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Profil UPK

INFRASTRUKTUR memang faktor penting se-
bagai penunjang pembangunan. Selain sebagai 
sarana kelengkapan penunjang aktifi tas masyara-
kat, infrastruktur juga mampu mendorong pertum-

buhan perekonomian masyarakat desa.
Alasan tersebut yang mendorong Unit Pengelo-

la Keuangan (UPK) UPK Al Wardah, Desa Kalire-
jo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik memilih 
memba ngun infrastruktur sebagai program utama 
unit pengelola keuangan bentukan program Gerakan 
Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin) 
Pemprov Jatim ini. 

Menurut Kepala Desa Kalirejo, Khoirul Abid, 
hingga kini setidaknya ada dua jalur jalan desa yang 
dibangun yang diperkuat dengan pelengsengan. 
“Sistem pelengsengan dipilih karena relatif kuat, be-
berapa kali jalan tersebut hanya diaspal namun tidak 
awet, dan ini menggangu petani yang akan mengang-
kut hasil sawahnya” katanya. 

Sebagai unit keuangan, UPK yang resmi berope-
rasi sejak September 2007 ini juga memiliki usaha 
simpan pinjam yang melayani tujuh Kelompok Masya-

rakat (Pokmas). Pinjaman dana bergulir yang dapat 
diakses setiap pokmas mencapai Rp 12 juta dengan 
bunga 12%/tahun. Sementara untuk pinjaman usaha 
pribadi diberikan maksimal Rp 8 juta dengan agunan. 

Menurut Sekretaris UPK Al Wardah, Aris Saifudin, 
usaha simpan pinjam tersebut memperoleh alokasi 
dana awal sebesar Rp 54 juta dari total dana awal 
UPK sebesar Rp 175 juta. Pada tahun kedua, unit 
simpan pinjam memperoleh dana tambahan sebesar 
Rp 32,5 juta.

Modal UPK yang beraktivitas setiap tanggal 1-10 
setiap bulannya tersebut sampai Juni 2010 berkem-
bang mencapai 150 juta. Artinya untuk melayani 
anggota pokmas yang berprofesi sebagai pedagang, 
petani tambak, peracangan, dan warung kopi, dana 
unit simpan pinjam UPK terus berkembang. 

Meski begitu, unit simpan pinjam UPK yang memi-
liki target 180 rumah tangga miskin di Desa Kalirejo 
ini tidak luput dari kredit macet meskipun hanya 5%. 
Sebagian besar kredit macet tersebut disebabkan 
minimnya pengetahuan nasabah tentang bantuan 
dana bergulir. “Mereka masih menganggap setiap 

Prioritaskan 
Infrastruktur Desa



program bantuan dari pemerintah adalah pemberian 
yang sifatnya hibah,” katanya.

UPK tersebut membawa harapan masyarakat 
desa berpenduduk 1.800 jiwa tersebut agar menjadi 
embrio usaha bersama dalam naungan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes). Karena menurut Khoirul, se-
benarnya potensi usaha di desa yang dihuni 180 ke-
pala keluarga tersebut sangat banyak, seperti pasar 
desa, gabungan kelompok petani, dan tiga unit mesin 
saluran irigasi yang berpotensi menggali keuntungan 
Rp 15 juta/tahun.    

Program Gerdutaskin bertujuan mewujudkan ke-
mandirian masyarakat desa/kelurahan dalam penang-
gulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan 
fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif 
rumah tangga miskin melalui pendekatan Tridaya. 
Yakni pemberdayaan manusia dalam hal pelayanan 
kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan 
mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan pe-
ningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin rentan. 

Pemberdayaan usaha dalam hal pengembangan 
usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapa-
tan kelompok miskin serta penciptaan kesempatan kerja terutama bagi RTM Berpotensi. Bentuk usaha 

ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi usaha 
simpan-pinjam (USP) dan usaha sektor riil (USR). 

Sementara yang terakhir adalah pemberdayaan 
lingkungan. Yang bertujuan pemberdayaan lingkung-
an adalah penyediaan atau perbaikan prasarana 
rumah tinggal RTM-R dan lingkungannya, peningka-
tan fasilitas umum serta pengembangan kebutuhan 
prasarana/sarana ekonomi desa sesuai dengan 
kebutuhan.

Program ini dilakukan secara bertahap, dari tahap 
awal yang dilanjutkan dengan tahap penguatan dan 
tahap pemandirian yang dilakukan secara selektif 
pada desa/kelurahan lokasi.

Program Gerakan Terpadu Pengentasan Ke-
miskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur yang 
dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 
2006 telah mampu menjangkau 1.410 desa/kelura-
han kategori merah dari seluruh target 1.801 Desa/
Kelurah an kategori Merah. 

Pelaksanaan program Gerdu-Taskin juga telah ter-
bukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tang-
ga miskin berupa pengurangan beban dan peningka-
tan pendapatan, menggerakkan usaha sektor riil di 
pedesaan, mengurangi praktik rentenir di pedesaan 
melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang 
melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan 
murah, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasara-
na lingkungan pedesaan, terjadinya proses pembela-
jaran sosial, dan menumbuhkan suasana kegairahan 
praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan 
pembangunan. (zal)
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Prasarana ekonomi 

Pasar desa



PEREMPUAN mempu-
nyai peran ganda dalam 
kehidupan berkeluarga, 
yaitu sebagai pengelola 

keuangan keluarga dan pengelola 
urusan rumah tangga mulai pendi-
dikan hingga kesehatan. Selain itu, 
perempuan juga membantu men-
cari nafkah untuk dapat mencukupi 
kebutuhan hidup yang semakin 
sulit dan mahal. 

Secara ekonomi, sosial, dan 
budaya perempuan menjadi tum-
puan keluarga. Dari sisi kesehatan 
keluarga misalnya, perempuanlah 
(ibu) yang harus menjaga agar 
makanan yang disajikan secara 
kualitas memenuhi gizi dan keber-
sihannya terjaga, dan kalau ada 
anggota keluarga yang sakit maka 
ibulah yang merawat. Demikian 
juga dari sisi pendidikan anak. Ibu, 
dituntut untuk mendampingi mulai 
belajar bicara, berjalan, membaca, 
hingga hal lainnya. Karena itu tidak 
salah bahwa guru pertama dalam 
kehidupan anak adalah ibu. 

Namun demikian, faktanya 
perempuan masih menjadi warga 
nomor dua dalam kehidupan 
bermasyarakat khususnya di pe-
desaan. Hal ini bisa dilihat dalam 
kehidupan sehari-hari. Pendidikan 
perempuan di pedesaan masih 
seringkali kurang mendapatkan 
perhatian. Jumlah anak perem-
puan yang tamat SMA lebih sedikit 
dibandingkan dengan anak  laki-
laki. Ini memberi gambaran bahwa 
pendidikan anak laki-laki lebih 
utama dibanding anak perempuan. 
Adanya kultur yang lebih mengu-

tamakan anak laki-laki  baik dari 
sisi pendidikan maupun lainnya 
telah menjadi belenggu yang harus 
dilawan. Karena faktanya, perem-
puan juga mempunyai peran sama 
dengan laki-laki dalam kehidupan 
berkeluarga. 

Laki-laki adalah kepala keluar-
ga dan perempuan adalah kepala 
rumah tangga. Ini artinya laki-laki 
adalah pemimpin bagi keluar-
ganya. Sedangkan perempuan 
adalah pemimpin rumah tangga 
yang harus mengatur ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan rumah 
tangganya, serta  membangun 
kepribadian putra putrinya. Oleh 
karena itu, sudah seharusnya ada 
perubahan mindset. 

Adanya istilah Jawa bahwa pe-
rempuan sebagai konco wingking 
sehingga tidak wajib untuk sekolah 
tinggi karena pada akhirnya juga 
kembali mengurus dapur, sumur 
dan kasur, harus dirubah. Selanjut-
nya istilah-istilah lain yang kerap 
muncul dalam kehidupan sehari-
hari adalah swarga nunut, neraka 
katut (ke surga numpang, ke 
neraka pun turut) juga menggam-
barkan posisi perempuan Jawa 
yang lemah sebagai istri pendam-
ping suami. Dua istilah diatas telah 
membudaya dalam kehidupan 
khususnya di masyarakat Jawa. 
Karena itu, perempuan Jawa 
dituntut selalu menerima apapun 
bentuk perlakuan suami, rela 
berkorban dan menderita, berbudi 
pekerti halus, bahkan sangat meng-
hormati suami dan keluarganya 
meski tersiksa batinnya. Kondisi 

demikian menjadikan perempuan 
Jawa cenderung kehilangan ke-
pribadian dan haknya. Karena itu, 
pola pikir seperti ini sudah seha-
rusnya didistorsi. 

Perempuan sebagai konco 
wingking seharusnya dimaknai 
positif, karena dalam realisasinya 
perempuan bukan hanya mempu-
nyai kewajiban masak, manak, dan 
macak. Lebih dari itu, perempuan 
juga mempunyai peran mendo-
rong karier suami, menjadi teman 
diskusi yang menyenangkan bagi 
suami dan putra-putrinya, men-
jadi pendamping, menjaga harta 
yang dikumpulkan oleh suami, 
mencari nafkah untuk menambah 
penghasilan, dan berbudi pekerti. 
Selain itu, perempuan sebagai  
istri dalam kaitannya dengan 
sigaraning nyawa, berarti belahan 
jiwa, memberi gambaran posisi 
perempuan sejajar dengan laki-laki 
dan lebih egaliter. Sigaring nyawa, 
atau pecahan nyawa mengandung 
makna untuk melengkapi keku-
rangan suami sehingga saling 
menutupi dan melengkapi sehing-
ga bisa menjadi kesatuan yang 
saling memberikan manfaat untuk 
keluarga dan masyarakat.

Berdasar hal tersebut, pe-
rempuan di masa mendatang 
dituntut terus mengembangkan diri 
agar kualitas hidup keluarganya 
meningkat. Juga karena peran 
perempuan dalam era globalisasi 
makin dominan terutama dalam 
mengelola dan membangun moral 
putra-putrinya.  Guna mewujud-
kan tujuan tersebut diatas, maka 

Membangun Kemandirian 
Perempuan Melalui 

Pemberdayaan Pokmas
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kapabilitas dan kualitas perem-
puan perlu terus dibangun dan 
dikembangkan sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian perempuan dalam 
menjalankan peran dan fungsinya.

Kondisi Perempuan
Perempuan mempunyai peran 
strategis dalam  mengelola keu-
angan rumah tangga.  Untuk me-
ningkatkan kesejahteraan keluar-
ga, perempuan dituntut untuk ubet 
(mempunyai kemampuan dalam 
memanfaatkan peluang, cermat, 
dan tanggap). Karena itu, perem-
puan harus bisa mengembangkan 
ketrampilannya sehingga dapat 
menghasilkan nilai ekonomi bagi 
keluarganya. 

Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) menunjukkan, kualitas ma-
nusia di Jawa dan Bali masih perlu 
ditingkatkan dalam menghadapi 
persaingan global. Menurut data 
BPS 2009, IPM tertinggi di Pro-
vinsi DKI Jakarta mencapai 77,03, 
sedangkan Provinsi Banten, Jawa 
Timur, Bali, dan Jawa Barat me-
miliki nilai IPM di bawah rata-rata 
IPM Nasional 2008, yaitu sebesar 
71,17. 

Demikian pula dengan Indeks 
Pembangunan Gender (IPG) 
(Gender-related Development 
Index/GDI) Indonesia, dihitung 
berdasarkan variabel yang sama 
dengan IPM menurut jenis ke-
lamin. Di wilayah Jawa-Bali, IPG 
setiap provinsi meningkat pada 
tahun 2007. Peringkat tertinggi 
adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni 
sebesar 72,1. Sedangkan Jawa 
Timur berada pada posisi di bawah 
rata-rata nasional sebesar 62,4 
yang disebabkan oleh rendahnya 
pendapatan dan umur harapan 
hidup perempuan. 

Selain indikator IPG, 
pembangunan gender juga 
ditunjukkan dengan indikator 
Gender Empowerment Measure-
ment (GEM) atau Indeks Pember-
dayaan Gender (IDG) yang diukur 

melalui partisipasi perempuan 
dalam bidang ekonomi, politik, 
dan pengambilan keputusan. Di 
wilayah Jawa-Bali, IDG tahun 
2007 untuk tiap-tiap provinsi 
juga meningkat jika dibanding-
kan dengan tahun 2006 dengan 
rata-rata nasional sebesar 62,1. 
DKI Jakarta berada di peringkat 
tertinggi dengan nilai 62,9, diikuti 
DI Yogyakarta, Jawa Tengah ke-
mudian Jawa Timur yang memiliki 
nilai 59,2. Rendahnya nilai terse-
but disebabkan oleh rendahnya 
keterwakilan perempuan di parle-
men, proporsi perempuan dalam 
pekerjaan profesional, Tingkat Par-
tisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 
upah nonpertanian perempuan. 

Membangun Kemandirian  
Berdasarkan kondisi tersebut, dan 
untuk meningkatkan IPM Jawa 
Timur, maka dilakukan percepatan 
yang salah satunya adalah me-
ningkatkan pendapatan keluarga 
yang diprakarsai oleh perempuan 
sebagai motor dalam pembangu-
nan. Upaya ini dilakukan mela-
lui pemberdayaan perempuan 
dengan meningkatkan kualitas 
dan daya saing perempuan dalam 
mengoptimalkan potensi sumber-
daya diri dan lingkungan. 

Pemberdayaan perempuan me-
miliki bidang garapan yang luas. 
Salah satu bidang yang menarik 
untuk dibahas adalah pember-
dayaan ekonomi bagi perempuan. 
Banyak fakta yang menunjukkan 
bahwa dalam pembangunan, pe-
rempuan seringkali menjadi pihak 
tertinggal. Padahal, keberhasilan 
pembangunan diukur dari  dua 
indikator yaitu, pertama, akses 
dan kontrol pembangunan bisa 
dilakukan atau didapatkan perem-
puan dan laki-laki. Kedua, hasil 
pembangunan bisa diterima oleh 
perempuan dan laki-laki secara 
adil, proporsional, dan berkelanju-
tan, baik di areal publik maupun 
domestik. 

Keberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi merupakan 
salah satu indikator meningkat-
nya kesejahteraan keluarga. Saat 
perempuan menjadi kaum terdidik, 
mempunyai hak-hak kepemilikan, 
dan bebas untuk bekerja di luar ru-
mah serta mempunyai pendapatan 
mandiri, inilah tanda kesejahteraan 
keluarga meningkat. Sebagaimana 
telah dikemukakan Kartini hampir 
seabad yang lalu, bahwa setiap 
perempuan semestinya memiliki 
kemandirian secara ekonomi, 
agar perempuan punya kuasa dan 
posisi dalam hubungan domestik, 
keluarga, dan lingkungan sosial. 
Namun demikian, dengan ke-
mandirian yang dimilikinya bukan 
berarti perempuan mempunyai 
kebebasan tanpa batas dalam 
menjalankan haknya, tetapi juga 
dapat menselaraskan dan mense-
rasikan antara kewajiban dan hak 
secara proporsional. 

Perempuan mempunyai potensi 
dan tingkat aktualitas yang tidak 
berbeda dengan laki-laki. Keterba-
tasan perempuan selama ini lebih 
banyak terjadi karena adanya ba-
tasan norma yang masih kental di 
masyarakat. Sebagian besar fakta 
menunjukkan bahwa  perkumpu-
lan perempuan tidak selamanya 
menghasilkan kegiatan-kegiatan 
negatif. Bisa dilhat perkumpulan 
perempuan dalam kegiatan-ke-
giatan positif, seperti pengajian, 
perkumpulan perempuan yang te-
lah menghasilkan kegiatan simpan 
pinjam dan peningkatan ketrampi-
lan untuk menambah pendapatan.

Berangkat dari realitas terse-
but, maka metode pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya mening-
katkan kesejahteraan keluarga 
yang dikembangkan oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur, merupakan 
kegiatan yang menjadi harapan 
setiap orang terutama masyarakat 
perempuan yang termasuk dalam 
kategori miskin dan hampir miskin. 
Metode pemberdayaan masya-
rakat khususnya perempuan ini 
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mendasarkan pada komunikasi, 
pembelajaran, pendampingan, 
partisipatif, demokratis, tanggung-
jawab dan keberlanjutan. 

Metode pemberdayaan seba-
gaimana tersebut diatas dilaksa-
nakan dengan strategi mau 
mendengarkan suara orang miskin 
yang akan menjadi sasaran pro-
gram dengan melihat dan memeta-
kan karakteristiknya menjadi satu 
pilihan agar keinginan dan potensi 
masyarakat yang akan diber-
dayakan sesuai dengan kondisi riil. 
Dengan metode pemberdayaan 
masyarakat ini, masyarakat yang 
menjadi sasaran program akan le-
bih enjoy dalam mengembangkan 
potensi yang dimilikinya, dan tidak 
merasa tertekan dengan kegiatan 
yang dijalankan. 

Aset nyata yang dimiliki oleh 
setiap manusia adalah sumber 
daya manusia. Sumber daya 
manusia yang melekat dan men-
jadi aset setiap orang antara lain 
adalah kemampuan, kedisiplinan, 
sifat pantang menyerah, etika, 
kemauan, kreativitas, produkti-
vitas, kejujuran, responsibilitas, 
dan lain-lain. Karena itu, untuk 
memandirikan perempuan agar 
dapat membantu meningkatkan 
ekonomi keluarga maka diberi-
kan peningkatan ketrampilan dan 
teknis produksinya, pemasaran, 
dan pendampingan yang ditunjang 
dengan bantuan modal bergulir se-
cara kelompok. Jenis usaha yang 
akan dikembangkan didasarkan 
pada hasil identivikasi masing-ma-
sing individu dan kelompok yang 
menjadi sasaran kegiatan. Dengan 
demikian, kegiatan yang akan 
dikembangkan bisa merupakan 
usaha bersama (usaha kelompok). 

Melalui strategi pemberdayaan 
yang dilakukan terhadap individu 
dan masyarakat tersebut akan men-
jadikan masyarakat lebih berinovasi, 
kreatif, dan bertanggungjawab, serta 
mandiri sehingga ketergantungan 
dapat diminimalisasi.

Tingkatkan Kemandiria
Dengan semangat untuk mengu-
rangi kesenjangan dan mening-
katkan keberdayaan perempuan 
dalam upaya membangun keman-
dirian, beberapa kegiatan yang 
dapat dilakukan oleh perempuan 
tanpa harus meninggalkan peran 
dan fungsinya sebagai penge lola 
rumah tangga adalah meng-
embangkan industri kerajinan 
rumah tangga, mengembangkan 
usaha perdagangan mikro dan 
kecil, sebagai titik sentral pember-
dayaan di lingkungannya (dusun, 
kampung, dan desa). 

Untuk mewujudkan ini, maka 
upaya yang perlu dilakukan adalah 
membangkitkan kesadaran ber-
sama yang melibatkan keluarga, 
teman-teman kelompok pengajian, 
tetangga, dan masyarakat sekitar 
untuk memanfaatkan peluang 
yang ada di sekitarnya. Misalnya 
untuk desa yang ada pabriknya 
dapat melibatkan masyarakat desa 
untuk membantu menyiapkan 
kebutuhan sehari-hari karyawan/
karyawati seperti makan, minum, 
tempat tinggal, dan lain-lain. 

Selain itu, untuk industri 
garmen, dapat melibatkan masya-
rakat sekitarnya untuk turut serta 
dalam menyediakan barang yang 
diproduksi. Untuk memenuhi ke-
butuhan ini, industri garmen dapat 
berkoordinasi dengan pemerintah 
tentang spesifi kasi sumber daya 
manusia yang dibutuhkan, sehing-
ga pemerintah dapat menyiapkan 
sumber daya manusia dari daerah 
setempat dengan kualifi kasi yang 
telah ditetapkan. Dengan cara 
ini, maka kebutuhan lapangan 
kerja dapat diisi dari lokal. De-
mikian juga untuk kegiatan-kegiat-
an ekonomi lainnya akan dapat 
dilaksanakan secara baik apabila 
pelaksanaannya memperhatikan 
prinsip-prinsip efi siensi.

Aset nyata yang dimiliki oleh 
setiap manusia adalah sumber 
daya manusia. Sumber daya 
manusia yang melekat dan men-

jadi aset setiap orang antara lain 
adalah kemampuan, kedisiplinan, 
sifat pantang menyerah, etika, 
kemauan, kreatifi tas, produktivi-
tas, kejujuran, responsibilitas, dan 
lain-lain. Karena itu, untuk me-
mandirikan perempuan agar dapat 
membantu meningkatkan ekonomi 
keluarga maka diberikan pening-
katan ketrampilan dan teknis yang 
meliputi teknik berproduksi, pema-
saran, dan pendampingan yang 
ditunjang dengan bantuan modal 
bergulir secara kelompok. Jenis 
usaha yang akan dikembangkan 
didasarkan pada hasil identivikasi 
masing-masing individu dalam 
kelompok yang menjadi sasaran 
kegiatan. Dengan demikian, kegia-
tan yang akan dikembangkan bisa 
merupakan usaha bersama (usaha 
kelompok). 

Pemberdayaan masyarakat 
melalui pendekatan kelompok 
lebih efektif untuk dilakukan da-
ripada dilakukan secara individu. 
Ini karena, secara sendiri-sendiri 
masyarakat miskin sulit untuk me-
lepaskan diri dari masalah-masa-
lah yang dihadapi dan kemiskinan 
yang tengah menjeratnya. Karena 
bagi orang miskin, memecahkan 
masalah dan kemiskinan lebih 
mudah dilakukan secara bersama. 
Dengan kelompok masyarakat 
miskin akan lebih percaya diri, le-
bih terbuka dalam menyampaikan 
setiap kesulitan dan permasalahan 
yang dihadapinya. Adanya rasa 
senasib inilah yang menjadikan 
mereka tidak rikuh menyampaikan 
permasalahannya. 

Dengan strategi pemberdayaan 
yang dilakukan terhadap kelom-
pok masyarakat perempuan akan 
menjadikan masyarakat lebih 
berinovasi, kreatif, dan bertang-
gungjawab, serta mandiri sehingga 
ketergantungan dapat diminimali-
sasi dan pada akhirnya kesejahte-
raan masyarakat dapat meningkat.

*Penulis adalah Kepala Bidang Penguatan 
Kelembagaan dan Pelatihan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur.
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Drs Shohib MM, Kepala Bapemas dan Desa Kab. Gresik

BERAGAM kultur dan 
budaya masyara-
kat Jatim memaksa 
pemerintah untuk 
melakukan pende-

katan yang beragam pula dalam 
melakukan pendekatan dengan 
bahasa kultur yang sesuai. Hal ini 
semata-mata untuk memudahkan 
sampainya sosialisasi program 
pembangunan kepada mereka.

Kabupaten Gresik adalah salah 
satu kabupaten di Jatim yang 
memiliki kultur agama Islam yang 
sangat kental, karena itu tidak he-
ran jika kota pudak ini juga memili-
ki sebutan Kota Santri. 

Karena dasar itu pula Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Gresik, Drs 
Shohib MM, menginstruksikan 
bawahannya untuk selalu meng-
gunakan bahasa agama dalam 
melaksanakan program-program 
pemberdayaan bagi masyarakat 
Gresik, agar keinginan pesan yang 
disampaikan pemerintah dapat 
diterima dengan baik.

Bahasa agama yang dimaksud 
pria asli Gresik, 12 April 1959, 
ini adalah bagaimana melogika-
kan program pemerintah kepada 
paham agama Islam yang sudah 
mendarah daging di jiwa ma-
syarakat Gresik. “Kadang saya 
juga harus menyiapkan dalil-dalil 
tertentu agar mereka mengerti dan 
bersedia menerima,” kata bapak 
empat orang anak ini.

Sementara baginya secara 
pribadi berkomunikasi dengan 
bahasa agama bukanlah sesuatu 
yang baru. Karena sejak kecil dia 
sudah akrab dengan ilmu-ilmu 
agama. Bahkan sarjana Magister 
Manajemen Universitas Wijaya 
Putra Surabaya ini mengaku per-
nah mengajar di lembaga pendidik-
an SD dan MI hingga SMP.

Shohib mengawali karir se-

bagai pegawai negeri sipil pada 
1981. Saat itu dia bertugas se-
bagai salah satu staf Kecamatan 
Jenggawa, Kabupaten Jember. 
Kembali ke Gresik pada 1983, 
pejabat yang memimpikan keman-
dirian bagi masyararakat Gresik ini 
lebih banyak berkutat di instansi 
yang membidangi masalah pendi-
dikan.

Di antaranya seperti di Seksi 
Pendidikan Masyarakat, Pemuda 
dan Olahraga Dinas Pendidikan, 
kepala Seksi Pendidikan Mad-
rasah Ibtidaiyah dan Roudlatul 
Atfal, penilik pendidikan ma-
syarakat di Kecamatan Ujung 
Pangkah, hingga kepala Kantor 
Perpustakaan dan Arsip, sebe-
lum kemudian menjabat sebagai 
kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan desa sejak 2008 
hingga saat ini.

Berbekal pengalaman di bidang 
pendidikan membuat Shohib 
merasa tidak canggung untuk 
duduk di instansi pemberdayaan 
masyarakat. “Intinya pendidikan 
masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat tidaklah jauh berbeda, 
sama-sama membentuk masya-
rakat menjadi lebih berdaya dan 
sejahtera,” ungkapnya.

Justru di bidangnya kali ini 
dia merasa berada di habitatnya, 
dan lebih menikmati bagaimana 
rasanya menjadi aparatur yang 
langsung bersentuhan dengan 
masyarakat. Menurutnya, di Gresik 
sebenarnya masih banyak masya-
rakat yang membutuhkan sentuh-
an pemerintah melalui program-
program pemberdayaan, tinggal 
bagaimana menyatukan persepsi 
bersama antara pemerintah de-
ngan masyarakat tentang pengerti-
an pemberdayaan.

Persepsi tersebut yakni, bahwa 
program pemberdayaan bukanlah 
bantuan dari pemerintah kepada 
masyarakat dalam bentuk uang 
tunai, namun untuk kepentingan 
program yang lebih bersifat jangka 
panjang dan peningkatan kualitas 
sumber daya masyarakat sebagai 
bekal untuk mandiri, dan menum-
buhkan kesadaran tentang potensi 
alam di sekitarnya. 

Jurus Bahasa Agama 



Strategi pendekatan bukan 
pada sisi kultur agama, melainkan 
juga disesuaikan dengan keadaan 
geografi s tempat masyarakat 
tinggal, karena keadaan geografi s 
juga membentuk karakter masya-
rakat.

Dalam pandangannya, masy-
arakat Gresik dibagi menjadi tiga 
karakter berdasarkan letak geo-
grafi s tempat tinggalnya. Yang 
pertama adalah kelompok di 
kawasan selatan Gresik yang no-

tabene adalah petani. Kelompok 
ini mudah dirangkul untuk ber-
partisipasi dalam pembangunan 
dan mudah menerima program 
pemerintah. 

Kelompok kedua adalah 
masyarakat tengah perkotaan, 
kelompok ini sebenarnya mudah 
diberdayakan, asalkan baginya 
program pemerintah bermanfaat 
bagi dirinya. “Tingkat pendidikan 
yang tinggi membuat mereka 
lebih berfi kir logis dan realistis,” 

katanya.
Sementara kelompok ketiga 

adalah kelompok di kawasan utara 
yang banyak dihuni nelayan dan 
petambak. Karakter masyarakat di 
kelompok ini lebih keras dan relatif 
sulit menerima program pemerin-
tah. Tingkat ekonominya tinggi, 
namun pola hidupnya kurang 
terprogram, untuk itu pemerintah 
memerlukan pendekatan khusus 
untuk menyampaikan program 
pemerintah.(zal)  

Profil TokohGDGD
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BERAGAM cara dilakukan 
pemerintah daerah untuk menja-
dikan daerahnya tetap memiliki 
lahan hijau. Jika di beberapa 
daerah mewajibkan menanam 
satu pohon untuk setiap kela-
hiran bayi, maka di Kabupaten 
Gresik seseorang yang mening-
gal pun masih memiliki kewaji-
ban menanam satu pohon. 

Pohon tersebut, menurut 
Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabu-
paten Gresik, Drs Shohib MM, 
dinamakan pohon “jariyah“, 
artinya semua kebaikan yang 
dihasilkan oleh pohon tersebut 
seperti buah, daun dan manfaat 
lain yang dihasilkan, pahalanya 
diperuntukkan bagi yang mening-
gal dunia. Sementara ahli waris 
yang melakukan akan mendapat-
kan santunan Rp 1 juta.      

Program tersebut, menurut-
nya, untuk mendukung gerakan 
satu orang satu pohon, satu 
rumah satu pohon dan gerakan 
sejuta pohon yang dicanangkan 
pemerintah Kabupaten Gresik 
sejak 2006 lalu. 

Selain bagi yang meninggal 

dunia, kewajiban menanam 
pohon di lingkungan sekitarnya 
juga ada pada setiap pegawai 
honorer yang diangkat men-
jadi PNS, atau PNS yang naik 
pangkat atau jabatan. Selain itu 
juga kepada desa yang menda-
patkan program Alokasi Dana 
Desa, Jalan Poros Desa, atau 
Usaha Kecil Menengah yang 
telah mendapat kucuran dana, 
serta mitra kerja Pemkab Gresik 
yang memenangkan tender juga 
diwajibkan tanam pohon. “Inti-
nya hampir semua warga Gresik 
terlibat dalam menjadikan Gresik 
tetap hijau dan sejuk,“ ujarnya. 

Dari semua bentuk kewajiban 
tersebut, hingga saat ini jumlah 
pohon yang sudah tertanam 
mencapai lebih dari 200 ribu 
pohon, sementara jumlah pohon 
jariyah dari program santunan 
kematian sebanyak lebih dari 
25 ribu pohon, dari unsur lainya 
sudah tertanam 127.763 pohon.

Awalnya program pohon 
produktif hanya bersifat anjuran. 
Pada 2006 diatur dalam Peratu-
ran Bupati Nomor 50 Tahun 2006 
bahwa setiap orang meninggal 

mendapatkan santunan kematian 
sebesar Rp 1 juta. Bupati Gresik 
saat itu menganjurkan agar ahli 
waris dari keluarga yang mening-
gal menanam satu pohon.

Selanjutnya sejak Juli 2008 
pohon jariyah ini lebih dipertegas 
lagi dengan Peraturan Bupati 
Nomor 19 tahun 2008. Dalam 
Perbub ini ditegaskan setiap ada 
orang meninggal ahli warisnya 
wajib menanam pohon produktif 
atau pohon penghijauan seba-
gai kompensasi dana santunan 
kematian Rp 1 juta.  

Ada yang mengumpulkan 
bunga-bungaan, tetapi tidak 
dianjurkan, sebab yang dianjur-
kan pohon produktif atau pohon 
besar. Santunan kematian dengan 
kompensasi satu pohon jariyah ini 
berlaku untuk seluruh warga yang 
memiliki kartu penduduk Gresik. 

Program tersebut, menurut 
Shohib, atas kesadaran bahwa 
Gresik sebagai kota industri me-
miliki konsekwensi pencemaran 
udara yang cukup tinggi. Melalui 
program ini diharapkan Gresik 
masih tetap hijau dan sejuk,“ 
pungkasnya. (sal)

Yang Meninggal Masih 
Diwajibkan Menanam Pohon 
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Tanya:
Redaksi yang terhormat, saya 
ingin memulai usaha budidaya 
lele. Tapi sebelumnya saya ingin 
mengetahui bagaimana prospek, 
analisa usaha serta permasalahan 
ekonomi dalam budidaya lele. Mo-
hon redaksi bisa menjelaskannya

Joko Sulistyono-Jakarta 
Timur

Jawab:
Bapak Joko yang terhormat, saat 
ini lele merupakan salah satu jenis 
ikan air tawar yang populer untuk 
dibudidayakan dan dikonsumsi. 
Prospek usaha budidaya ikan 
lele sangat baik, hal ini ditandai 
dengan hasil produksinya setiap 
tahun cenderung terus meningkat 
dan pasar selalu mampu meny-
erapnya. Lele dalam berbagai 
olahan marak dijual di tingkat 
warung-warung pecel lele maupun 
restoran.
     Dilihat dari sisi ekonomi, yang 
menentukan keberhasilan usaha 
budidaya lele adalah pakan dan 
benih. Komponen biaya pakan se-
kitar 70% dari total biaya produksi. 
Sebaiknya pakan yang digunakan 
adalah pakan khusus untuk lele 
dengan kadar protein 30 s/d 32 %.
Secara umum terdapat dua ma-
cam kebiasaan petani lele  dalam 
penggunaan benih. Di daerah 
Parung,  Bogor, petani lebih 
senang menggunakan benih beru-
kuran lebih besar (9-10 cm) yang 
berasal dari kolam pendederan. 
Sedangkan di daerah Indramayu 
hingga Jawa Timur lebih menyukai 
benih ukuran 1 cm. Kedua tipe be-
nih ini mempunyai risiko berbeda. 
Benih besar lebih tahan terhadap 
hama dan penyakit dibandingkan 
benih yang lebih kecil. Tetapi benih 
ukuran besar berharga lebih mahal 
daripada yang kecil.
       Permasalahan yang ada 

dalam penjualan hasil panen lele 
adalah bahwa pasar (terutama) 
hanya menyerap ikan lele beru-
kuran sekitar 100 s/d 167 gram 
(6 - 10 ekor/kg). Sedangkan ikan 
dengan ukuran lebih besar atau 
lebih kecil (dikenal dengan istilah 
BS/sangkal) dihargai lebih rendah. 
Di lain pihak, dalam budidaya lele 
sulit untuk menghindari ketidak-
seragaman ukuran. Karena itu 

demi mengurangi persentase 
jumlah BS/sangkal maka harus 
dilakukan pemisahan ukuran se-
cara berkala. Juga dengan pembe-
rian pakan yang baik dalam jumlah 
cukup akan membuat ikan lebih 
seragam ukurannya sehingga hasil 
panen lebih baik.

Berikut disajikan contoh analisa 
biaya budidaya lele ala Parung.

Analisis Usaha Lele

No  Keterangan                 Jumlah         Harga satuan    (Rp)  Total

1     Benih uk  9-10 cm       10.000 ekor   175                     1.750.000
2     Pakan                          1000 kg         6.400                  6.400.000
       Modal (sub total)                                                           8.150.000

3     Hasil
       - Daging                        623 kg          11.000                6.853.000
       - BS                              134 kg          9.000                  1.206.000
       - Sangkal                      134 kg          9.000                  1.206.000
       Pendapatan (sub total)                                                 9.265.000

4     Laba                                                                           1.115.000

(Rubrik ini diasuh oleh PT Suri Tani Pemuka)  



TTG - ALAT PENGOLAHAN
PEMBUAT PELET PAKAN IKAN
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Pengolahan Pembuat 
Pelet Pakan Ikan

1. FUNGSI
Mencetak pakan ikan dalam bentuk pelet padat.

2. CARA KERJA
1. Siapkan bahan campuran pakan.
2. Bahan dimasukkan ke dalam corong, 

pemasukkan secara bertahap.
3. Pelet yang sudah dicetak dapat ditampung 

ke dalam penampung.
4. Selesai bekerja, alat dibersihkan dari 

kotoran.
3. SPESIFIKASI

1. Dimensi alat : P = 84 cm; L = 50 cm; T = 72 
cm.

2. Berat : 50 kg
3. Tenaga penggerak : Motor penggerak EM 2 

HP, RPM 2400
4. Kapasitas kerja : ---
5. Operator : 1-2 orang
6. Bahan : 3 Besi siku, speed reducer 70

Catatan : Alat ini bisa diperoleh di Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI
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Hal-hal yang mendukung agar 
badan bugar dan pikiran sehat :

1. Istirahat yang berkualitas.
Istirahat berhubungan dengan 
tempat tinggal, aktivitas dan 
lingkungan. Tidur malam ada-
lah salah satu hal yang paling 
penting untuk menunjang 
kesehatan pikiran dan badan. 
Pastikan anda selalu merasa 
nyaman untuk tidur malam 
anda, dengan suasana ka-
mar yang sejuk, tenang (tidak 
berisik), dan bersih. Tidurlah 
dengan nyenyak tanpa pikiran 
selama 7-8 jam.

2. Tempat tinggal yang nyaman, 
tenang, dan bersih.
Pengaruh dari hal ini akan 
sangat mengganggu kinerja 
otak dan faktor psikologis. Ba-
gaimana rasanya kalau setiap 
hari anda selesai beraktifi tas 
dengan keadaaan suasana 
rumah yang berisik, bising, ko-
tor dan tidak nyaman? pilihlah 
baik-baik lingkungan yang 
tenang, nyaman, dan bersih se-
belum anda salah menentukan 
tempat tinggal yang tepat. Ba-
gaimana otak dan pikiran anda 
bisa rileks dengan suasana 
rumah yang seperti pasar?

3. Makan makanan yang sehat.
Pola makan anda akan sangat 
menentukan kesehatan tubuh 
dan berpengaruh besar ter-
hadap daya tahan tubuh. Ter-
lebih lagi makanan yang anda 
makan akan sangat berpenga-
ruh terhadap “bentuk fi sik” dari 
setiap manusia. Kalau anda 
mau terlihat segar, makanlah 
makanan yang segar-segar 
seperti sayur sop, sukiyaki, 
sayur bayam, ayam rebus, tahu 
kukus, buah-buah segar, dll. 

Usahakan proses pembuatan 
makanan yang anda konsumsi 
tidak mengandung lemak jenuh 
yang tinggi, kolesterol, dan zat-
zat yang berbahaya seperti pe-
warna dan pengawet. makanan 
yang pengolahannya dengan 
dikukus, direbus atau dipang-
gang akan lebih baik daripada 
yang digoreng.

4. Olahraga secara teratur.
Hal yang satu ini jangan anda 
sepelekan. Lupa / malas 
berolahraga seminggu saja 
dapat membuat otot-otot tubuh 
menjadi kendur dan tubuh anda 
akan terasa loyo serta pikiran 
anda menjadi mumet. Selalu 
buat jadwal yang baik untuk 
berolahraga, misal: seminggu 
3 kali atau setiap hari pun juga 
tidak apa-apa. Olahraga yang 
baik dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh, melancarkan pe-
redaran darah dan menguatkan 

otot-otot yang kendur. Vitalitas 
anda akan tetap terjaga sepan-
jang hari.

5. Manajemen pikiran / pola pikir.
Hidup ini memang kompleks, 
setiap orang pasti dirundung 
masalah. Pikiran anda harus 
back to nature, maksudnya 
pikirkanlah apa yang harus 
anda lakukan untuk diri anda 
sendiri. Miasl: pola makan, pola 
tidur, pola akrifi tas, rekreasi, 
dsb. Jangan campur adukkan 
pikiran anda dengan orang lain. 
Hadapi saja apa yang sedang 
anda alami saat ini, toh tidak 
selamanya anda bakal hidup 
seperti itu. Yang terpenting: 
buat perencanaan untuk masa 
depan anda, jangan urusin 
orang lain. Dan 1 lagi yang ha-
rus anda ingat, selalu dekatkan 
diri anda dengan Tuhan dan 
“berkomunikasilah” denganNya 
sesering mungkin.

Badan Sehat dan Bugar 
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JIKA Anda seperti kebanyakan orang, Anda pasti 
pernah mengalami hal yang satu ini. Merasakan 
kapasitas simpan pada harddisk yang dipasang di 
dalam komputer menciut dengan cepat. Maksudnya, 
dengan cepat Anda kekurangan kapasitas simpan.

Ini sebenarnya tidak mengherankan, mengingat 
fi le-fi le video dari YouTube, koleksi foto hasil jepre-
tan kamera digital yang kian tinggi resolusinya, plus 
aplikasi-aplikasi menarik yang sering Anda unduh, 
sunting, dan pakai, terus saja bertambah, sementara 
kapasitas harddisk tidak Anda tambah.

Kalau sudah begini, solusi yang paling praktis 
adalah dengan menambahkan sebuah harddisk por-
tabel, alias eksternal. Mengapa kami sebut praktis? 
Sebab tidak perlu repot-repot buka casing dan meng-
hubungkan kabel harddisk ke motherboard.

Praktis, Ringkas
Tinggal koneksikan saja harddisk portabel ke port 

USB/FireWire komputer via kabel yang disediakan, 
dan Anda sudah mendapat tambahan kapasitas, 
yang mungkin saja lebih besar dibandingkan hard-
disk yang bercokol dalam komputer Anda. Juga tidak 
perlu pasang power supply tambahan. Mudah dan 
cepat bukan?

Harddisk portabel, sesuai namanya, tentu mudah 
dibawa-bawa, termasuk dimasukkan dalam saku 
celana, karena bentuknya yang ringkas, kompak. 
Biasanya, harddisk portabel datang disertai dengan 
software backup. Memang fungsi harddisk portabel 
– tadinya – adalah sebagai media backup. Karena 
itu, harddisk portabel juga berfungsi sebagai pemulih 
(restorer) data dan fi le jika fi le ‘asli’ terkorupsi, karena 
virus misalnya.

Apa yang Perlu Diperhatikan?
Di pasar saat ini ada banyak sekali pilihan merek 
harddisk portabel, antara lain A-Data, Buffalo, Io-
mega, Imation, LaCie, Maxtor, Qnap, Samsung, Sea-
gate, Toshiba, Transcend, dan Western Digital. Fisik 
harddisk portabel masa kini cantik, mungil, dengan 
kapasitas yang kian besar. Ada yang mengemaskan 
harddisk 1,8”, ada yang 2,5”, juga 3,5”. Tinggal pilih 
mana yang dibutuhkan.

Nah, agar Anda tidak terlalu repot memikirkan apa 
saja yang harus dipertimbangkan saat membeli hard-
disk portabel, berikut kami berikan sedikit panduan. 
Perhatikan hal-hal di bawah ini saat berbelanja hard-
disk portabel.

1. Kapasitas (kapasitas simpan fi le maksimal)
Kapasitas simpan harddisk portabel bervariasi, di-

mulai dari 40GB 
sampai 500GB. 
Namun kini juga 
sudah muncul 
harddisk portabel 
yang daya tampungnya mencapai 1,5TB (terabyte). 
Jika Anda banyak bekerja dengan fi le video dan gra-
fi s, kami sarankan untuk memilih harddisk portabel 
dengan kapasitas terbesar yang bisa Anda beli.

Selain ditujukan sebagai suplemen harddisk di 
komputer desktop, kebanyakan harddisk portabel 
kini justru membidik pasar pengguna notebook dan 
netbook (mini notebook). Harddisk portabel yang 
ditujukan pada notebook/mini notebook hadir dalam 
dua ukuran: 2,5” dan 1,8”. Namun Anda juga tidak 
dilarang memilih yang berukuran 3,5”, kendati yang 
satu ini lazimnya ditujukan pada PC desktop. Tentu 
kenyamanan membawa-bawanya akan berbeda. Se-
lain itu, harga harddisk portabel 1,8” pasti lebih mahal 
dibandingkan yang 2,5”, kendati keduanya berkapasi-
tas tepat sama.

2. Kecepatan putar drive
Kecepatan putar disk sebagian ditentukan oleh 

kecepatan laju data, dan dinyatakan dalam rpm 
(rotation per minute). Umumnya harddisk portabel 
berputar pada kecepatan 5400rpm.

3. Besar buffer atau cache
Besarnya buffer mewakili jumlah memori yang 

di-cache, atau disimpan yang bisa ditangani oleh 
sebuah drive ketika menanti permintaan (request) 
berikutnya dari sistem. Besarnya buffer berkisar dari 
2MB – 16MB. Semakin besar ukuran buffer, semakin 
banyak data yang bisa disimpan dan semakin cepat 
pengantaran datanya. Namun semakin besar ukuran 
buffer yang dikemaskan sebuah harddisk portabel, 
akan semakin mahal pula harga harddisk portabel 
tersebut.

4. Fitur Recovery
Pilihlah harddisk portabel yang dilengkapi dengan 

fi tur backup and recovery. Fitur ini berguna di saat 
fi le-fi le Anda mengalami kerusakan atau korupsi data 
akibat hilangnya asupan listrik secara tiba-tiba, atau 
pun akibat serangan virus. Melalui fi tur recovery, 
Anda akan bisa memulihkan data yang hilang/rusak.

5. Kemampuan PnP (plug and play)
Tancapkan kabelnya dan harddisk portabel 

langsung bisa dipakai tanpa perlu instalasi driver atau 
software apa pun, begitu maksud PnP. Kemampuan 
PnP khususnya diperlukan jika Anda bermaksud 
menggunakan satu harddisk portabel di beberapa 
komputer – PC di kantor, netbook di luar kantor, atau 
notebook di rumah.

Memilih Harddisk 
External (Portabel)
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TEMPAT produksi usaha 
makanan siap saji 
miliknya di Jl. Raya 
Tenaru, Desa Tenaru, 

Kecamatan Driyorejo, Kabupa-
ten Gresik, memang terbilang 
lumayan kecil, sehingga aktivitas 
enam mesin pendingin membuat 
suhu di tempat usahanya terasa 
lumayan panas. Meski begitu, 
tujuh karyawannya masih terli-
hat bersemangat dan terampil 
memproduksi martabak udang 
pesanan langganan yang akan 
diambil keesokan hari.

Ririn adalah salah seorang 
pengusaha makanan siap saji 
berbahan produk laut seperti 
ikan, cumi-cumi dan udang yang 
kini tengah berkembang. Bahkan 
isteri Ali Usman ini kini tengah 
melakukan pembicaraan dengan 
salah satu supermarket terkenal 
agar produknya dapat dipasar-
kan di supermarket tersebut. 
“Pembicaraan kami hampir men-
capai kesepakatan,” kata ibu dua 
orang putra ini.

Keahlian Ririn dalam mem-
produksi makanan siap saji dari 
makanan produk laut didapatnya 
sejak dia bekerja di salah satu 
perusahaan makanan pengola-
han udang yang memproduksi 
makanan sejenis di Kabupaten 
Gresik. Posisinya sebagai salah 
satu staf penjaga mutu produk 
membuatnya paham bagaimana 
membuat makanan siap saji, 
tentu saja termasuk bagaimana 
cara menjaga mutu dan spesi-
fi kasi kandungan produk yang 
dihasilkan. Namun sejak dua ta-
hun terakhir, Ririn terpaksa ber-
henti bekerja di perusahaan yang 
diikutinya selama enam tahun itu 
karena tutup secara mendadak 
tanpa alasan yang jelas. 

Merasa kesibukannya terse-

but telah mengganggu waktunya 
untuk keluarga, dia pun berinisia-
tif memproduk sendiri makanan 
siap saji dengan jumlah dan 
modal kecil, namun dengan tetap 
bekerja di perusahaan. Saat itu 
produk yang pertama kali diha-
silkan adalah makanan siap saji 
hasil laut berupa campuran ikan, 
udang, cumi-cumi ditambah sedi-
kit sayuran, mie dan bumbu yang 
dibungkus kulit lumpiah. Saat itu 
produk yang dihasilkan hanya 20 
bungkus, dengan berat 250 gram 
berisi 17 biji. 

Produk siap saji yang dapat 
langsung dikonsumsi dengan 
digoreng sebelumnya itu dipa-
sarkan ke teman-teman dekat, 
tetangga dan koleganya. Tanpa 
diduga, produk perdana buatan-
nya yang diberi nama Crispy Sea 
Food Deli itu laris terjual. 

Seiring berjalannya waktu, 
produk Ririn banyak digemari, 
sehingga dia memutuskan untuk 
berhenti bekerja di perusahaan 
dan mengembangkan usahanya. 
Dibantu beberapa kali akses 
permodalan dari perbankan 
dan memperluas pasar melalui 
bantuan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Gresik mau-
pun Provinsi, kini Ririn menjadi 
pengusaha makanan siap saji 
dengan legalisasi usaha berben-
tuk CV.

Dibantu 18 karyawannya, dan 
tujuh unit mesin pendingin, pemi-
lik brand produk Laras Food ini 
sekarang dalam sehari mempro-
duksi 1 kuintal makanan siap saji 
yang sudah jadi, dengan omset 
usaha setiap bulannya mencapai 
kurang lebih Rp 40 juta. 

Hingga kini, Laras Food su-
dah mampu memproduksi sem-
bilan jenis makanan sisp saji, 
yakni kekian udang, spring roll 
udang, tail on shrimp dumpling, 
martabak udang, crispy sea food 
deli, drumb stick, tail on shrimp 
roll, pastel udang dan shiomay 
udang. 

Produk buatannya dijual 
dengan harga Rp 13.500 – Rp 
19.500 untuk setiap kemasan 
berisi 17 biji dengan berat 
produk 250 kilogram. Pasar 
yang dikembangkan saat ini 
tidak lagi di sekitar Gresik dan 
Surabaya, namun sudah men-
capai Jakarta, Jogjakarta dan 
Kalimantan.(zal)

Ririn,  Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 
GDGDKembaang Desa
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Menuju Kemandirian Usaha
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Bahan :
• 1 buah mangga, kupas, ambil 

dagingnya, cincang
• 1 buah pepaya, kupas, ambil 

dagingnya, cincang
• 1 sdm jus lemon
• 4 kuning telur
• 165 ml gula bubuk (sesuai selera )
• 185 ml whipping cream, kocok
Cara Membuat :
1. Blender mangga, pepaya dan jus 

lemon, sisihkan
2. Campur kuning telur dan gula bubuk 

di atas penanak nasi yang mendidih. 
Kocok hingga mengental dan berwarna 
kuning muda. Angkat dan kocok lagi
sebentar

3. Tambahkan adonan buah sedikit demi 
sedikit, masukkan cream

4. Tuang adonan ke dalam wadah dan 

bekukan
5. Untuk penyajiannya bisa dengan 

cara mengerok seperti es krim pada 
umumnya atau rendam cetakan di atas 
air hangat lantas keluarkan isinya. 
Potong sesuai selera
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Es Krim Mangga

yaitu  kelompok masyarakat 
yang terdiri dari pokmas petani, 
pokmas peternak, pokmas ne-
layan, pokmas pedagang (mlijo), 
pokmas pengrajin dan pokmas 
perempuan. 

Pelatihan dan pendidikan 
pokmas petani angkatan I  yang 
dilaksanakan di Hotel Selecta 
Kota Batu diikuti oleh 100 orang 
berasal dari Kabupaten Ngawi, 
Magetan, Nganjuk dan Bany-
uwangi. Angkatan II dilaksana-
kan di Hotel Selecta Kota Batu 
diikuti oleh 100 orang berasal 
dari Kabupaten Madiun, Blitar, 
Bondowoso dan Batu. Sedang-
kan pokmas perempuan

angkatan I yang dilaksanakan 
di Hotel Selecta Kota Batu diikuti 
oleh 60 orang yang berasal  dari 
Kabupaten Ponorogo dan Treng-
galek, dan angkatan II yang 
dilaksanakan di Hotel Selecta  

Kota Batu  diikuti 60 orang be-
rasal dari Kabupaten Kediri dan 
Lamongan.  

Peserta pelatihan juga diajak 
studi lapang dan praktek ketram-
pilan. Untuk Pokmas Pertanian 
dilakukan di sentra industri kripik 
apel, budidaya jamur, budidaya 
bunga. Kegiatan studi lapang an-
tara lain  belajar proses budidaya 
jamur hingga proses panennya 
serta pengolahan pasca panen 
untuk meningkatkan nilai jual. 
Selain itu juga  belajar pengelo-
laan dan proses budidaya bunga 
di pusat budidaya tanaman 
bunga taman rekreasi Selecta, 
serta belajar proses pengolahan 
hasil pasca panen buah apel 
manjadi kripik apel.

Adapun Pokmas Perempuan 
mengikuti life skill yang dibim-
bing Balai Latihan Kerja (BLK) 
Malang. Pada kesempatan ini 

diajarkan praktek pembuatan 
jagung tortila, ayam kentucky, 
pembuatan jahe instan, kripik 
pisang coklat dan krupuk ketela 
rasa manis/pedas. Studi lapang 
ini dilakukan di Home Industri 
Putra Fajar Kota Batu. Kegiatan 
studi lapang antara lain  meli-
hat proses produksi kripik buah 
mulai pengolahan bahan baku 
(aneka buah), penggorengan 
hingga pengemasan  produk.

Terdapat beberapa RTM 
yang belum memiliki ketrampilan 
sama sekali, sehingga pelatihan 
ini memberikan motivasi dan 
dorongan untuk berusaha dan 
berwirausaha guna meningkat-
kan penghasilan. Yang jelas, 
adanya pendapat bahwa RTM 
Hampir Miskin sulit diajak man-
diri, namun setelah pelatihan 
persepsi itu berangsur-angsur 
berubah.(bud)

Sambungan dari hal 11....
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PERHATIAN Asti Ananta pada dunia anak-
anak memang patut diacungi jempol. Di sela-
sela kesibukannya sebagai artis dan presenter, 
gadis asal Semarang ini, selalu menyisihkan 
waktu untuk anak-anak, khususnya di C3, yaitu 
Community for Children with Cancer.

”Sebenarnya saya sudah lama ada di C3 
yang bertempat di bangsal anak-anak RS 
Kanker Dharmais, jadi di situ banyak anak-anak 
yang belum berusia satu tahun sudah mengidap 
kanker,” jelas Asti.

Tugas Asti di C3 adalah mengetuk hati 
semua orang untuk membantu anak-anak 
pengidap kanker dalam bentuk materiil mau-
pun non materiil. ”Kalau ada dana akan sangat 
berguna sekali karena mereka membutuhkan 
dana baik untuk pengobatan, operasi, obat jalan 
atau fasilitas lainnya. Kemudian jika belum ada 
dana bisa menyisihkan waktu mengunjungi 
mereka untuk sekedar bermain bersama atau 
dengerin mereka curhat itu sangat membantu 
proses penyembuhan bukannya lebih cepat 
sembuh tapi lebih cepat daripada mereka me-
rasa sendirian,” papar Asti.

Andai pun, lanjut Asti lagi, belum ada dana 
dan ada waktu, siapa saja bisa membantu 
dengan menyebarkan info tentang C3. ”Bagi 
Facebookers atau Tweeters bisa klik sebentar 
di www.c3fresh.com, di situ banyak yang sakit,” 
harapnya. (*)

Perhatian pada Perhatian pada 
Anak-anakAnak-anak

Asti Ananta, Artis
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