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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Masyarakat Miskin 
Menolong Dirinya Sendiri

K
emiskinan merupakan permasalahan kompleks yang diha-
dapi masyarakat, dan saat ini masih menjadi tugas pemer-
intah untuk terus mengupayakan penanggulangannya. 

Meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun se-
belumnya, namun masih diperlukan upaya-upaya lanjutan, khusus-
nya dalam bentuk program pemberdayaan, guna memperkecil angka 
kemiskinan tersebut.

Bila dicermati, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari ber-
bagai program pengentasan kemiskinan selama ini.  Pertama, tidak 
optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin. Hal ini terjadi 
karena program lebih bersifat dan berorientasi pada ‘belas kasihan’ 
sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-
cuma” dari pemerintah.  

Kedua, asumsi yang dibangun lebih menekankan bahwa warga 
miskin membutuhkan modal. Konsep ini dianggap menghilangkan 
kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin. 
Muaranya adalah rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pan-
dang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya 
dalam memahami akar kemiskinan. 

Ketiga, program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, 
misalnya titik berat kegiatan program hanya mengintervensi pada 
satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fi sik, belum diinte-
grasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandiri-
kan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep 
utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah meman-
dang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan 
yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual se-
bagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorien-
tasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi 
kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan 
sebagai obyek.

Bapemas Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor program/
kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai peran yang sangat 
strategis untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiski-
nan di Jawa Timur. Implementasi kebijakan untuk meningkatkan 
kapasitas keberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan 
masyarakat dilakukan dengan prinsip bahwa yang dapat menyele-
saikan masalah kemiskinan adalah rakyat itu sendiri. 

Untuk menyelesaikan masalahnya masyarakat miskin membutuh-
kan bantuan (aid) baik dari pemerintah maupun stakeholders lain un-
tuk shareholder dalam mempercepat penanganan kemiskinan. Den-
gan demikian masyarakat miskin dapat secara mandiri membantu 
dirinya sendiri (to help themselves) untuk keluar dari kemiskinan. (*) 
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D
esa Hadiwarno, Ke-
camatan Ngadirejo, 
Kabupaten Pacitan 
dan Kelurahan Tan-

jungsekar, Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, terpilih sebagai pe-
menang satu untuk kategori desa 
dan kelurahan dalam Perlombaan 
Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2011.

Penetapan pemenang tersebut 
tertuang dalam Surat Keputus-
an Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/326/KPTS013/2011 tentang 
Pemenang Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2011, tertanggal 24 Juni 
2011. 

Nantinya wakil masing-masing 
pemenang (terdiri atas kepala desa/
kelurahan, ketua TP PKK desa/

kelurahan dan ketua LKMD dan 
LKMK) akan diundang ke Suraba-
ya untuk menerima hadiah berupa 
tabanas dan dana hibah sekaligus 
malam ramah tamah dengan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Timur, tanggal 16 Agustus 2011. Se-
dangkan pada upacara 17 Agustus 
2011, di Gedung Negara Grahadi, 
masing-masing pemenang akan 
menerima tropi dan piagam dari 
Gubernur Jawa Timur, H. Soek-
arwo.

Adapun pemenang lain Perlom-
baan Desa dan Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur, untuk kategori desa, 
pemenang II, III dan IV masing-
masing Desa Arjowilangun, Kec. 
Kalipare, Kab. Malang, Desa Kran-
ji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan 
dan Desa Tanjung, Kec. Pajarakan, 

Kab. Probolinggo.
Kategori kelurahan untuk pe-

menang II, III dan IV masing-
masing Kelurahan Banjarejo, Kec. 
Taman, Kab. Madiun, Kelurahan 
Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri 
dan Kelurahan Tamanbaru, Kec. 
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi.

Selain memperoleh tropi dan 
piagam penghargaan, setiap pe-
menang memperoleh tabanas yang 
dipergunakan untuk pembinaan 
desa dan kelurahan. Untuk katego-
ri desa, pemenang I, II, III dan IV 
masing-masing memperoleh Rp 11 
juta, Rp 10 juta, Rp 9 juta dan Rp 
8 juta. Sedangkan kategori kelura-
han untuk pemenang I, II, III dan 
IV masing-masing memperoleh Rp 
10 juta, Rp 9 juta, Rp 8 juta dan Rp 
7 juta.

Pacitan dan Kota Malang

Pemenang I Lomba
Desa dan Kelurahan



Selain hadiah berupa tabanas, 
setiap pemenang menerima hibah 
untuk Program/Kegiatan Pember-
dayaan Masyarakat Desa dan Kelu-
rahan Berhasil. Adapun untuk kate-
gori desa pemenang I, II, III dan IV 
masing-masing memperoleh Rp 70 
juta, Rp 60 juta, Rp 50 juta dan Rp 
40 juta. Sedangkan untuk kategori 
kelurahan masing-masing mem-
peroleh Rp 60 juta, Rp 50 juta, Rp 
40 juta dan Ro 30 juta.

Dana hibah ini dipergunakan 
untuk penguatan kelembagaan 
dan kegiatan ekonomi produk-
tif dengan mengacu pada Standar 
Pelayanan Publik (SPP) Program/
Kegiatan Pemberdayaan Masyara-
kat Desa dan Kelurahan Berhasil 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

Pelaksanaan Perlombaan Desa 
dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
ini dibagi dalam empat tahap. Ta-
hap pertama adalah pengiriman 
berkas dari 38 kabupaten/kota di 
Jawa Timur ke Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, Maret s.d 25 Mei 
2011, setelah itu dilakukan seleksi 
administrasi, 26 s.d 27 Mei 2011, 
pada tanggal 7 s.d 8 Juni dilakukan 
paparan peserta. Baru pada bulan 
Juni dilakukan penilaian lapangan 
ke delapan nominator untuk kate-
gori desa dan delapan nominator 
untuk kelurahan.

Juri perlombaan dibagi dalam 

delapan indikator. Indikator pen-
didikan juri dari Universitas Brawi-
jaya Malang dan Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur, indikator 
kesehatan dari Dinas Kesehatan 
dan Bappeda Provinsi Jawa Timur, 
indikator partisipasi masyarakat 
dari Bapemas dan LSM Spectra, 
indikator kelembagaan masyarakat 

dari Bapemas, indikator pemer-
intahan desa dan kelurahan dari 
Bapemas dan Biro Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur, indikator 
pemberdaya an kesejahteraan ke-
luarga dari PKK Provinsi Jawa 
Timur, indikator kamtibmas dari 
Bakesbanglinmas dan Satpol PP 
Provinsi Jawa Timur, dan indika-
tor ekonomi masyarakat dari Dinas 
Pertanian dan Bapemas.

Totok Soewarto, SH, MM, 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, dalam sambutannya ketika 
penilaian lapangan selalu meng-
ingatkan bahwa lomba desa ini 
dilaksanakan sacara jujur dan 
adil. Kemudian, sesuai debgan 
juklak Perlombaan Desa, tujuan 
perlombaan desa ini adalah untuk 
meningkatkan partisipasi masyara-
kat dalam pembangunan pedesaan. 
(res)

t

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama

Pemenang Kategori Kelurahan
Pemenang Kelurahan

I Kelurahan Tanjungsekar, 
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 

II Kelurahan Banjarejo, Kec.
 Taman, Kab. Madiun

III Kelurahan Blabak, Kec. Pesantren, Kota 
Kediri

IV Kelurahan Tamanbaru, Kec. Banyuwangi, 
Kab. Banyuwangi

Pemenang Desa
I Desa Hadiwarno, Kecamatan 

Ngadirejo, Kabupaten Pacitan
II Desa Arjowilangun, 

Kec. Kalipare, Kab. Malang
III Desa Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan

IV Desa Tanjung, Kec. Pajarakan,
 Kab. Probolinggo

Pemenang Kategori Desa
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K
elurahan Tunjungsekar, 
Kecamatan Lowokwa-
ru, Kota Malang, pen-
duduknya sangat plural. 

Kelurahan seluas 1.907.800 m2 ini 
secara administratif terbagi dalam 
8 Rukun Warga dan 73 Rukun Te-
tangga. Kelurahan Tanjungsekar 
bersebelahan dengan Kelurahan 
Purwodadi, Kel. Mojolangu dan 
Kel. Tunggulwulung. Jumlah pen-
duduknya 15.962 jiwa (7.990 pria 
dan 7.972 perempuan)atau 3.545 
KK.

Kelurahan yang dikepalai Drs 
Prayitno ini merupakan kawasan 
permebelan yang secara histories 
diawali tahun 1953 yang dipelo-
pori Haji Sulaiman. Dalam jangka 
waktu 10 tahun Sulaiman berhasil 

menciptakan 90 usahawan. Indus-
tri mebel ini menyebar hampir di 
setiap RW di Tanjungsekar. Selain 
mebel, Kelurahan Tunjungsekar 
juga menjadi sentra indsutri shut-

tlecock, tepatnya di RW 06. Usaha 
yang dirintis tahun 2004 ini seka-
rang mempekerjakan 20 orang.

Kelurahan Tunjungsekar punya 
cara yang berbeda untuk meman-
faatkan dana hibah serta dana swa-
daya masyarakat. Dengan latar be-
lakang banyaknya klub sepak bola 
di tingkat RW dalam satu kelura-
han, warga pun sepakat untuk me-
manfaatkan sedikit anggaran dari 
dana hibah untuk memper baiki 
lapangan dan mengelola Sekolah 
Sepak Bola (SSB) Tunjungsekar.

Bertempat di Jl. Tombro, Tun-
jungsekar mempunyai dua lapang-
an dengan kualitas rumput yang 
terlihat cukup baik. Lapangan ini, 
selain dipakai untuk berlatih Perse-
ma, juga akan menjadi tempat ber-
latih SSB Tunjungsekar. Sekadar 
diketahu, se Kota Malang, Kelurah-
an Tunjungsekar paling banyak 
mempunyai klub sepakbola, yaitu 
16 klub.(*)

Kelurahan Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Paling Banyak Punya 
Klub Sepak Bola



D
esa Hadiwarno, Kec. 
Ngadikarno, yang ber-
ada di sebelah timur 
dan selatan Kabupaten 

Pacitan, termasuk daerah pantai. 
Desa ini letaknya cukup strategis, 
yaitu di lintasan Jalur Lintas Se-
latan (JLS). Desa seluas 749,6 hek-
tar ini secara administratif terbagi 
dalam 10 Rukun Warga dan 30 Ru-
kun Tetangga. Saat ini jumlah pen-
duduk Desa Hadiwarno sebanyak 
3.958 orang (1.937 pria dan 2.021 
perempuan) atau 1.037 KK. 

Masyarakat Desa Hadiwar-
no dalam melaksanakan bidang 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan mempunyai slo-
gan Paras Kencana, yaitu Pariwi-
sata, Tanaman Keras dan Keluarga 
Berencana.

Desa dengan Kades Sugiyanto 
ini, dalam usaha menciptakan “de-
saku makmur,” pemerintah desa 

bekerjasama dengan warga melaku-
kan pembibitan tanaman kelapa dan 
program sengonisasi, yang mana 
menganjurkan warga yang mempu-
nyai lahan yang jauh dari pemukim-
an untuk ditanami sengon.

Pemanfaatan lembaga keuang-
an yang ada di desa seperti Koperasi 
Gapoktan/Bumdes, koerasi wanita, 
UPK PNPM-MP, dapat memberi-
kan nilai tambah masyarakat den-
gan cara pemberian modal usaha. 
Sekarang ini sedang digalakkan Ke-
lompok Tani yang tergabung dalam 
Gapoktan Tunas Harapan Desa 
Hadiwarno. Sejauh ini peningkatan 
di bidang pertanian, perkebunan, 
perikanan dan peternakan di Desa 
Hadiwarno berkembang dengan 
pesat sehingga pendapatan ma-
syarakat meningkat dan dapat me-
nambah penghasilan keluarga. 

Partisipasi masyarakat yang 
paling menonjol adalah dalam bi-
dang pembangunan jalan, tempat 
ibadah (masjid/musala), irigasi, 
tugu batas desa, tugu masuk ja-
lan dusun, tugu rumah, batas RT/
RW, pos kamling, pelebaran jalan 
dusun. Dalam bidang pendidikan, 
dengan diterbitkannya Surat Kepu-
tusan Kepala Desa No. 5 Tahun 
2007 tentang Program Melek Hur-
uf, saat ini Desa Hadiwarno sudah 
bebas buta huruf.(*)
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Desa Hadiwarno, Kec. Ngadikarno, Kab. Pacitan

Maju Bersama 
‘Paras Kencana’



Laporan UtamaGDGD

08 GEMADESA Edisi Juli 2011

B
apemas Provinsi Jawa 
Timur menyelenggarakan 
Pelatihan Teknis Penyu-
sun an dan Pendayagunaan 

Data Profi l Desa dan Kelurahan, 
Juli 2011, di Universitas Brawijaya 
Malang. Pelatihan diikuti 76 orang 
pejabat yang membidangi pro-
fi l desa/kelurahan dan satu orang 
ope rator dari 38 kabupaten/kota di 
Jawa Timur.  

Pelatihan ini dimaksudkan un-
tuk ketersediaan data  dan informasi 
pendayagunaan  potensi lokal untuk 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat desa dan kelurahan. 

Sedangkan tujuan pelatihan ini 
adalah mempercepat  implementasi 
penyusunan profi l desa dan kelurah-
an berbasis informasi teknologi (IT), 
yang relevan untuk dasar peren-

Data Profi l Desa/Kelurahan

Penting untuk 
Pembangunan Desa



canaan pembangunan. Selain itu 
untuk meningkatkan ketersediaan 
data keluarga sebagai gambaran 
menyeluruh terhadap potensi dan 
perkembangan keluarga di masing-
masing desa/kelurahan. Tujuan 
lain adalah untuk meningkatkan 
kualitas perencanaan pembangun-
an yang berorientasi pada potensi 
sumber daya desa dan kelurahan;

Fasilitator berasal dari LMP 
Universitas Airlangga dan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur. Materi me-
liputi kebijakan Pemerintah Prov. 
Jawa Timur dalam pendayagunaan 
profi l desa/ kelurahan, penjela-
san teknis  profi l desa kelurahan, 
sosiali sasi profi l desa/kelurahan 

(dasar keluarga) dan implementasi 
aplikasi data dasar keluarga.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Totok Soewarto, SH, M.Si, 
dalam sambutan pembukaan 
menga takan, dengan adanya stan-
darisasi sistem pendataan profi l 
desa dan kelurahan diharapkan 
akan menjamin tersedianya data 
dan informasi mengenai desa dan 
kelurahan lebih valid, reliable dan 
accountable. 

”Hal itu tidak akan maksimal im-
plementasinya di lapangan apabila 
tidak didukung oleh suatu sistem 
pendataan yang baik, pening katan 
kapasitas manusia sebagai   aparat   
pengelola, sarana  pendukung  yang 

memadai serta komitmen pemer-
intah dan pemerin tah daerah un-
tuk menerap kannya,” kata Totok 
Soewarto.

Ditambahkan oleh Totok, kare-
na Sistim Informasi Pendayagu-
naan Profi l Desa dan Kelurahan 
merupakan data yang digunakan 
untuk perencanaan pembangun-
an desa/kelurahan, maka peserta 
harus menyikapinya secara arif 
dengan memahami ketentuan-ke-
tentuan tersebut dengan baik. Hal 
ini sangat penting dilakukan un-
tuk meningkatkan kinerja aparatur 
desa dalam memberikan pelayanan 
dan merespon perubahan.(res)

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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Salah satu upaya dalam imple-
mentasi Sistem Pendataan Profi l 
Desa dan Kelurahan, Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur, melalui 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
telah melaksanakan kegiatan se-
bagai berikut :
1. Pada tahun 2009 

melakukan redisign 
instrumen Sistem In-
formasi Pendayagu-
naan Profi l Desa dan 
Kelurahan (SIP2DK) 
dengan memasukkan 
karakteristik lokal 
yang pembahasan-
nya dilakukan dengan 
melibatkan badan/
dinas/instansi ter-
kait tingkat provinsi, 
lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), lembaga pengabdian 
masyarakat, perguruan tinggi, 
Ditjen PMD, perwakilan ke-
pala seksi PMD kecamatan 
serta perwakilan aparatur 

desa dan kelurahan.
2. Melalui P-APBD telah men-

galokasikan dana bantuan 
keuangan untuk pilot proj-
ect profi l desa dan kelurahan 
pada empat kabupaten yaitu 
Kabupaten Magetan, Malang, 

Bojonegoro dan Gresik, mas-
ing-masing kecamatan dela-
pan desa/kelurahan.

3. Pada tahun 2010, pilot proj-
ect profi l desa dan kelurahan 
dilaksanakan pada 29 kabu-

paten, empat kecamatan. Ma-
sing-masing kecamatan ter-
diri dari 32 desa/kelurahan, 
sedangkan untuk kota ditetap-
kan dua kecamatan dan mas-
ing-masing kecamatan terdiri 
dari lima kelurahan, kecuali 

kota Surabaya meliputi 
lima kecamatan pada 32 
kelurahan.
4. Pada tahun 
2011, untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan 
Register Ibu dan Anak di 
tingkat Dusun (RIAD) se-
bagaimana Permendagri 
No 12 Tahun 2007 telah 
dialokasikan untuk pem-
buatan aplikasinya dan 
bantuan keuangan yang 

akan diproporsikan sesuai 
dengan pendanaan kegiatan 
sistem pendataan profi l desa 
dan kelurahan yang telah di-
alokasikan oleh kabupaten/
kota di Jawa Timur.(*)

SIP2DK, dari 2009 hingga 2011
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D
alam rangka memba-
ngun komitmen dan 
memberikan  informasi  
serta  menyamakan  per-

sepsi  dalam pelaksanaan kegiat-
an  Pengembangan dan Penguatan 
Desa Mandiri Berbasis Kawasan 
Perdesaan, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Juni 2011, menyelenggara-
kan Pelatihan Pengembangan dan 
Penguatan Desa Mandiri Provinsi 
Jawa Timur tahun 2011 di Hotel 
Universitas Brawijaya Malang. 

Pelatihan diikuti 80 orang yang 
berasal dari 8 kabupaten penerima 
program. Program

lokasi penguatan diikuti Ka-
bupaten Tuban, Tulungagung dan 
Lumajang, sedangkan 

untuk lokasi baru diikuti Ka-
bupaten Bojonegoro, Lamongan, 
Malang, Blitar dan Pacitan.

Peserta pelatihan dari masing-
masing kabupaten terdiri dari satu 
orang pejabat/staf 

Badan/Dinas/Kantor Pember-
dayaan Masyarakat kab/kota, satu 
orang LKMD/LPM, satu orang ke-
pala desa, satu orang inovator desa, 
satu orang ketua UPKu, empat  
orang pokmas pengelola kegiatan 
dan satu orang pendamping.

Materi pelatihan dengan fasili-
tator dari Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, LPPM Universitas Brawi-
jaya Malang dan LSM Adhibahana 
Cendikia Surabaya ini meliputi 
konsepsi desa mandiri, pengem-
bangan ekonomi lokal, mekanisme 
pendampingan, SPP/SOP, propos-
al dan pertanggung jawaban, ke-
mitraan/permodalan, fund raising 
dan net working/ecommerce.

Dikatakan oleh Drs. Widijarto, 
MM, Ketua Panitia, tujuan pelati-

han ini, pertama, untuk mensosia-
lisasikan mekanisme dan tahapan 
pelaksanaan kegiatan pengemban-
gan dan penguatan desa mandiri 
berbasis kawasan perdesaan agar 
dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan.

Kedua, meningkatkan peran 
dan keterlibatan semua pihak 
dalam penyelenggaraan  pengem-
bangan dan penguatan desa 
mandiri berbasis kawasan perde-
saan dalam mendayagunakan 
potensi ekonomi, sosial dan ling-
kungan hidup di desa serta men-
guatkan kelembagaan masyarakat 
desa. Ketiga, mengembangkan ke-
mandirian dan kemampuan beru-
saha di berbagai bidang usaha se-
hingga dapat meningkatkan nilai 
tambah ekonomi dan kesempatan 
berusaha di desa.

“Juga yang tak kalah penting 

Pelatihan Penguatan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan

Kembangkan Kemandirian 
dan Kemampuan Berusaha
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adalah meningkatkan pengetahuan, 
wawasan, inovasi  dan kreativitas 
pengelola  dalam melaksanakan ke-
giatan pengembangan dan pengua-
tan  desa mandiri berbasis kawasan 
perdesaan,” kata Widijarto.

Program Pengembangan Desa 
Mandiri Berbasis Kawasan Perde-
saan merupakan lanjutan dari pro-
gram tahun 2010 dengan sasaran 
3 desa, yang kemudian pada tahun 
2011 akan dilakukan penguatan. 
Sebagai pengembangan, ditambah 
lokasi sasaran sebanyak 5 desa 
yang nantinya akan memperoleh 
hibah guna meningkatkan potensi 
desa menjadi desa mandiri. Sebe-
lum pemberian hibah diperlukan 
adanya pelatihan kepada unsur-
unsur yang terkait sehingga nanti-
nya pelaksanaan program dapat 
berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan   
Kegiatan 

Pelatihan ini secara umum 
terlaksana dengan baik. Pada 
awal pembukaan, peserta belum 
sepenuhnya hadir, namun pada 
akhirnya peserta datang lengkap 
mengikuti acara hingga selesai. 
Pada saat pelaksanaan pelatihan, 
peserta turut aktif mengikuti ma-
teri dan berdiskusi. 

Beberapa hal yang menjadi per-
tanyaan peserta, khususnya pen-
gurus UPKu dan pokmas, adalah 

mengenai nama “UPK” yang diubah 
menjadi “UPKu” dan pembuatan 
rekening baru. Bagi desa yang men-
jadi lokasi penguatan tidak perlu 
mengubah rekening, hanya men-
gubah nama UPK menjadi UPKu. 
Hal itu dikarenakan Bapemas 
saat ini melakukan penye ragaman 
bentuk lembaga keuangan untuk 
menghindari tumpang tindih pro-
gram dalam satu desa/UPK.

Beberapa peserta dari Bapemas 
kabupaten mengeluhkan dana ope-
rasional yang dimasukkan lang-
sung menjadi satu dalam rekening 
UPKu karena terkesan pihak ka-
bupaten nantinya meminta kepada 
UPKu. Untuk itu, diberi pengara-
han kepada pengurus UPKu agar 
ketika dana cair, bantuan opera-
sional kabupaten langsung diserah-
kan kepada Bapemas kabupaten 
yang bersangkutan sesuai dengan 
persentase yang telah ditentukan.

Pada materi penyusunan pro-
posal, lebih ditekankan pada siste-
matika isi proposal yang baik dan 
benar. Selain itu juga diberikan 
contoh cover, surat permohonan 
bantuan dana, lembar persetujuan, 
kuitansi, Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah (NPHD) dan Pakta Integri-
tas/Surat Tanggung Jawab Mutlak. 
Hal tersebut dilakukan agar pro-
posal yang dibuat minim dari ke-
salahan dan langsung lolos ketika 
diverifi kasi. 

Materi-materi khusus seperti 

penggalangan dana (fund rising), 
pengembangan ekonomi lokal 
dan networking/ecommerce, dan 
kemitraan usaha ditujukan agar 
peserta memiliki motivasi dalam 
meningkatkan kemampuan tek-
nis dan manajemen serta menin-
gkatkan aksesibilitas permodalan 
bagi pemberdayaan desa mandiri. 
Peserta yang terdiri dari beberapa 
unsur, yaitu pemerintah maupun 
masyarakat diimbau agar dapat 
bekerja sama dalam memperluas 
jaringan dan mitra usaha demi ter-
capainya tujuan tersebut. 

Pertanyaan peserta tidak hanya 
seputar materi yang diberikan, na-
mun juga terkait teknis di lapang, 
terutama peserta yang merupak-
an pendamping program di desa. 
Sebagai penggerak di lapangan, 
pendamping dibekali dengan ma-
teri mekanisme pendampingan mu-
lai dari awal pembuatan proposal 
hingga realisasi program dan lapo-
ran pertanggungjawaban. Diharap-
kan dengan adanya pendampingan 
yang rutin, program dapat berjalan 
dengan lancar tanpa permasalahan 
yang berarti. 

“Dengan terselenggaranya pela-
tihan pengembangan dan pengua-
tan Desa Mandiri, maka UPKu ber-
sama pokmas sudah dapat mulai 
merencanakan usaha yang ingin 
dikembangkan kemudian diresume 
dalam proposal dan diajukan un-
tuk permohonan pencairan dana. 
Diharapkan para peserta yang me-
liputi Bapemas kabupaten, LKMD/
LPM, inovator desa, pengurus 
UPKu, pokmas serta pendamp-
ing dapat saling bekerja sama dan 
menjalin hubungan yang sinergis 
sehingga program pengembangan 
desa mandiri berbasis kawasan 
perdesaan dapat berjalan dengan 
baik dan terus berkembang,” kata 
Widijarto.(res) 

Laporan UtamaLaporan Utama



R
upanya fenomena per-
tambahan pengang-
guran dan kemiskinan 
lebih mudah terjadi 

ketimbang dicegah apalagi ditu-
runkan jumlahnya. Kepekaan atau 
elastisitasnya terhadap pertumbu-
han ekonomi relatif tinggi. Pemer-
intah memperkirakan pada tahun 
ini, akibat krisis ekonomi global, 
jumlah tambahan pengangguran 
atau pemutusan hubungan kerja 
(PHK) mencapai 200 ribu orang.

PHK ini dipengaruhi oleh menu-
runnya perumbuhan ekonomi dari 
prakiraan sebesar 5.5% menjadi 

4.5% saja. Pelambatan pertumbu-
han ekonomi ini karena pertum-
buhan ekspor yang juga menurun. 
Semula ekspor diproyeksikan tum-
buh 5%  namun kini hanya dipra-
kirakan mencapai 2.5%. Akibatnya 
produktifi tas nasional pun menu-
run. 

Akibat turunannya apabila 
prakiraan proyeksi pertumbuhan 
ekonomi mencapai 5.5% jumlah 
penduduk miskin akan mencapai 
28 juta atau 12,68% dari total pen-
duduk. Namun kalau hanya 4.5% 
disamping timbulnya penganggu-
ran baru maka juga diikuti dengan 

meningkatnya penduduk miskin 
menjadi 30,24 juta jiwa atau 
13,34% dari total penduduk.

Setiap kita pasti sepakat, krisis 
ekonomi global tidak bisa dicegah 
apalagi dikendalikan hanya oleh 
satu bangsa saja. Karena itu pasti 
akan berdampak pada kesehatan 
ekonomi nasional. Yang hanya bisa 
dilakukan adalah meminimumkan 
dampak negatif tersebut. Sekaligus 
juga bangsa Indonesia khususnya 
pemerintah harus mulai berpikir 
ulang tentang makna reformasi 
ekonomi. Kemiskinan dan pen-
gangguran jangan ditempatkan se-

Sulitnya Pengangguran 
dan Kemiskinan Dicegah

Oleh: Sjafri Mangkuprawira
Guru Besar di Institut Pertanian Bogor
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bagai turunan dan sisa dari target 
pertumbuhan ekonomi. Dan ini 
dicerminkan dengan pendekatan 
tambal sulam. Dengan kata lain 
arusutama (mainstream) para per-
encana pembangunan harus pro-
populis ketimbang  berorientasi 
mutlak pada propasar.

Padahal sejak republik ini 
berdiri, penanggulangan pengang-
guran dan kemiskinan bukanlah 
masalah yang ditempatkan sebagai 
sisa dari suatu program atau  dis-
epelekan. Jangan mengatasi pen-
gangguran dan kemiskinan itu di-
pandang sebagai upaya kalau ada 
masalah baru diatasi. Dan inilah 
sebagai faktor utama mengapa pen-
gangguran dan kemiskinan sulit 
dicegah. Hal ini terjadi karena ber-
mula dari mashab pemikiran para 
perencana pembangunan yang 
terlalu berorientasi pada propasar 
semata. Ketika pertumbuhan eko-
nomi terlalu mengandalkan pada 
industri-industri atau perusahaan 
besar saja maka lambat laun usaha 
ekonomi rakyat akan tergilas. Se-
baliknya ketika terjadi krisis global 

maka runtuhnya produktifi tas rak-
sasa-raksasa tersebut akan beraki-
bat pada penderitaan rakyat. Ketika 
itu barulah pemerintah menengok 
pentingnya pertumbuhan ekonomi 
usaha kecil dan menengah.

Sebenarnya pemerintah yang 
sekarang sudah punya kebijakan tri-
ple track strategyyakni progrowth, 
propoor, dan proemployment. Na-
mun pertanyaannya apakah dalam 
operasionalnya sudah mencermink-
an sesuai dengan kebijakan tersebut. 
Belum tentu sudah menyeluruh. Ma-
sih belum secara terbuka diutarakan 
bagaimana kebijakan triple track 
strategy itu diterjemahkan dalam 
kebijakan makro yang komprehen-
sif antarsektor. Misalnya apa dan 
bagaimana pembangunan pertanian 
kaitannya dengan pembangunan 
sektor industri, perdagangan, ke-
tenagakerjaan, pembangunan dae-
rah, infrasruktur, dsb. Begitu pula 
bagaimana pembangunan di sektor 
nonpertanian  kaitannya dengan 
pembangunan sektor-sektor lainnya. 
Kemudian instansi mana saja seb-
agai unsur pendukung utama untuk 

mencapai keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan itu?. Kalau 
belum ada yang komprehensif dan 
holistik maka pendekatan pengen-
tasan kemiskinan dan pengangguran 
tidak mudah diatasi.

Yang jelas masyarakat bakal 
semakin lelah saja kalau masalah 
pengangguran dan kemiskinan 
terabaikan. Secara ekonomi, daya 
beli mereka akan melemah dalam 
memenuhi kebutuhan hidup layak 
minimumnya. Sementara secara 
psikologis mereka akan menderita 
mental yang tidak mudah tero-
bati.  Karena itu pemerintah perlu 
mengoptimumkan sumberdaya 
yang ada sekaligus mencari sum-
ber-sumber ekonomi lainnya yang 
potensial. Program-program stim-
ulus ekonomi plus pengembangan 
infrastruktur ekonomi sebaiknya 
diarahkan pada sektor padat karya. 
Termasuk bagaimana sektor usaha 
kecil dan menengah (sektor-sektor 
padat karya) seperti  pertanian dan 
industri haruslah  menjadi priori-
tas utama pembangunan jangka 
panjang.**

GDGD
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P
elaksanaan semua jenis program 
pemberdayaan dan pengentasan 
kemiskinan secara tekstual sesuai 
prosedur tetap kadang dianggap ti-

dak efektif untuk diterapkan, karenanya bu-
tuh pembacaan secara kontekstual agar obyek 
program dapat berjalan maksimal.

Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat 
Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 
(BPMD dan KB) Kabupaten Tuban, Waris Arifi n S.sos 
membahasakan pembacaan dan pendekatan kepada 
masyarakat itu dengan program pemberdayaan dari 
hati ke hati. ‚‘Kadang penerapan program pember-
dayaan secara tekstual justru banyak mengundang 
pelanggaran-pelanggaran pada protap program itu 
sendiri, karena itu pemerintah kadang kala perlu 
menggunakan cara-cara kekeluargaan dalam penera-
pan program, dan yang penting lagi personil pemerin-
tah perlu menghayati nilai esensial program itu sendi-
ri,‘‘ katanya.

Tidak mudah memang melakukan pendekatan ma-
syarakat dengan pola hati ke hati. Karena itu, tidak ja-
rang Pejabat lulusan Universitas Bojonegoro Jurusan 
Fisip lulusan tahun 2004 ini banyak berkorban materi 
maupun imateri dalam melaksanakan program dari 
hati ke hati ini. ‘’Dana operasional pribadi masuk ke 
masyarakat itu sudah biasa bagi saya,’’ kata pejabat 
kelahiran Tuban, 29 November 1957 ini.

Bapak tiga orang anak ini sepertinya memang ahli 
dalam segala bentuk model pemberdayaan masyara-
kat, karena sejak mengawali karir di pemerintahan, 
Wasis sudah berada di lingkungan instansi yang me-
miliki tugas pokok memberdayakan masyarakat.

Pada 1981 dia sudah di lingkungan Kantor Pemerin-
tahan Masyarakat Desa (PMD) di Pemkab Tuban. Se-
tahun kemudian, dia sudah diangkat menjadi Kepala 
sub Seksi Ekonomi Desa. Baru pada 2007, Wasis di-
percaya menjabat Kepala Kantor PMD Pemerintah Ka-
bupaten Tuban.

Jabatan itu didudukinya hingga Kantor PMD 
mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan 
Pemerdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Ke-
luarga Berencana di lingkungan Pemkab Tuban terjadi 
pada 2008 hingga saat ini.

Lama bergerak di pemberdayaan masyarakat, 
membuat ayah Wawan Setyo Prahoro, Aditya Putra 
Hardika dan  Sisika Tri Oktasari ini mengenal karakter 
masyarakat Tuban, daerah yang secara administratif 
memiliki 311 desa dan 17 kecamatan dan secara umum 
dibagi dalam wilayah pesisir dan persawahan. 

Di mata suami Sulistyo Prihatin ini karakter ma-
syarakat Tuban yang kebanyakan bermata pencahar-
ian nelayan dan petani itu menerima apa adanya atau 
dalam bahasa jawa “Nrimo Ing Pandum” atau me-
nerima keadaan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga 
kurang memiliki semangat untuk merubah diri. “Ma-
syarakat sini lain sama masyarakat Lamongan, di 
Lamongan orangnya tekun dan giat bekerja,” katanya.

Pemberdayaan 
dari 

Hati ke Hati 

Kepala BPMD dan KB Kabupaten Tuban, 
Waris Arifi n S.sos



Keadaan itu menjadi kendala 
tersendiri baginya dalam konteks 
pemberdayaan untuk meningkat-
kan kesejahteraan ekonomi ma-
syarakat, karena masyarakat jadi 
enggan untuk diajak meningkat-
kan kesejahteraannya. Alhasil, di 
harus bersusah payah melaku-
kan pendekatan kepada masyara-
kat untuk mengenalkan program 
pemerintah itu.  

Hal itu membuat dirinya 
lebih sering bergaul dengan 
masyarakat nelayan mau-
pun petani. Bahkan Waris 
berani mengklaim bahwa 
60 persen pekerjaannya 
banyak dihabiskan di luar 
kantor untuk bergaul dan 
mendekatkan 

diri kepada masyarakat. “Rekan-
rekan se-kantor juga saya imbau 
untuk sering-sering turun ke desa, 
karena bekerja dalam pemberday-
aan, intinya adalah berbaur dengan 
masyarakat,“ ungkapnya. 

Di kalangan pegawai Badan 
Pemerdayaan Masyarakat Peme-
rintahan Desa dan Keluarga Beren-

cana, Wasis dikenal 
sebagai sosok 

pimpinan yang 
rendah diri 
dan mudah 
bergaul. Kesa-

lahan yang 
d i l a k u k a n 
b a w a h a n -
nya diang-

gap sebagai 
sesuatu yang 

wajar dan perlu 
d i l u r u s -

kan. Karena itu, dia tidak segan-
segan memberi contoh yang benar 
kepada bawahannya. 

Satu hal yang ditekankan Wasis 
kepada bawahannya dalam hal pe-
kerjaan adalah bagaimana menger-
jakan sesuatu dengan cepat, tepat, 
dan cermat dan memperoleh ha-
sil yang maksimal dan sempurna 
tanpa mengesampingkan kejujur-
an dalam bekerja. “Karena dengan 
bekerja jujur, akan memudahkan 
kontrol dan memudahkan mem-
berikan solusi jika ada masalah,” 
kata pejabat yang mengaku enggan 
berpolitik ini. 

Sebelum memilih menjadi abdi 
negara, wasis terlebih dahulu ak-
tif di jenis pekerjaan kontraktor. 
Karena itu jangan kaget jika semua 
pekerjaannya melalui penghitun-
gan yang tepat dan cermat layak-
nya kinerja bidang kontraktor. 
Pimpinan yang satu ini juga terke-
nal tekun dan termasuk orang yang 

tidaksuka menyia-nyiakan 
waktu. Bahkan waktu istira-
hatnya pun dipakainya untuk 
bekerja. 

Dia teringat, saat bekerja 
menjadi kontraktor, Wasis 
jarang tidur, waktunya le-
bih banyak digunakan un-
tuk menyelesaikan tugas-
nya meskipun kadang 
sering diperingatkan 

oleh orang tuanya. 
“Saat malam, orang 

tua saya selalu 
m e m a t i k a n 
lampu kamar 
agar saya isti-
rahat, namun 

setelah mereka 
tidur, lampu kem-

bali saya hidup-
kan,“ kenang-

nya.(sal) 
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pemerintah itu.  
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Sisi Lain Penilaian Lapangan Sisi Lain Penilaian Lapangan 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Perlombaan Desa dan Kelurahan 

Prov. Jawa TimurProv. Jawa Timur
Tahun 2011Tahun 2011

A : Tari reog menyambut kedatangan tim juri di 
Desa Hadiwarno, Kec. Ngadirejo, Kab. Paci-
tan.

B: Juri meninjau pelabuhan rakyat di Ds. Kranji, 
Kec. Paciran, Kab. Lamongan.

C: Bazar yang menjual produk warga meny-
emarakkan kedatangan tim juri di Desa 
Tanjung, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo. 

D:  Demo membatik oleh warga Ds. Hadiwarno, 
Kec. Ngadirejo, Kab. Pacitan.

E: Paguyuban Karawitan Lestari Budaya Kel. 
Tanjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota 
Malang.

F: Kelompok paduan suara Kelurahan Taman 
Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. 

Foto A Foto B

Foto C

Foto DFoto EFoto F
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L
ahan pertanian rupanya 
tidak mencukupi untuk 
mendukung perekono-
mian warganya, sehingga 

banyak masyarakat yang mencari 
tambahan penghasilan dengan 
menekuni berbagai macam usaha, 
seperti bordil, produksi tas, sang-
kar burung, pembuatan krupuk, 

meracang, dan sebagainya
Untuk mendukung kegiatan 

perekonomian masyarakat terse-
but, pemerintah setempat mereko-
mendasi tiga desa tersebut untuk 
memperoleh Program Pengem-
bang Ekonomi Kawasan (PPEK) 
yang diluncurkan Pemprov Jatim. 
Sebagai syarat wajib untuk mem-

peroleh program itu, Ketiga desa 
diwajibkan membentuk lembaga 
keuangan berbentuk Unit Pelak-
sana Kegiatan (UPK).  

Akhirnya pada 2008 lalu ke-
tiga desa membentuk UPK dengan 
nama masing-masing, UPK Agung 
Rizki Desa Mojoagung, UPK Maju 
Makmur Desa Kendalrejo, dan UPK 
Sejahtera Desa Pandanwangi. UPK 
masing-masing desa mengelola dana 
awal sekitar Rp 66 juta dan men-
jalankan sejumlah kegiatan seperti 
simpan pinjam, dan pengemban-
gan SDM masyarakat desa. “Pem-
bentukan UPK sangat membantu 
masyarakat dalam menopang per-
ekonomian masyarakat, selain bu-

Andalan Petani 
Lereng Bengawan Solo

Desa Mojoagung, Desa Kendalrejo, dan Desa Pandan-
wangi Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban berada 

di bantaran sungai Bengawan Solo. Karena memiliki 
lahan produktif untuk pertanian, sebagian besar ma-
syarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan 

buruh tani. 

 UB-UPK Bakti Kencana Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban



nganya rendah, prosesnya pun juga 
cepat dan mudah,“ kata Kepala Desa 
Kendalrejo, Sumantri.  

Kegiatan pengembangan per-
ekonomian melalui UPK di tiga desa 
tersebut bermuara dan dibawah 
koordinasi satu lembaga di tingkat 
kecamatan yakni UB-UPK Bakti 
Kencana.   Program PPEK di di 
Kecamatan Soko bertumpu pada 
pengembangan usaha di sektor per-
tanian, hak ini mengingat wilayah 
kecamatan yang memiliki lahan per-

tanian produktif yang cukup poten-
sial untuk dikembangkan. 

Lembaga ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat petani yang 
merasakan kesulitan modal khu-
susnya saat menjelang musim ta-
nam padi untuk pembelian pupuk, 
benih, dan obat-obatan. Sehingga 
para petani tidak lagi mengakses 
pinjama pada pengusaha kios pu-
puk yang memberikan pinjaman 
dengan bunga cukup mencekik 
yang berkisar antara 8-10% setiap 

bulannya. Sehingga dalam satu 
musim, bunga yang harus dibayar 
petani mencapai 40%.  

Bentuk pelayanan pengemban-
gan pertanian yang diberikan UB-
UPK Bakti Kencana di tiga desa 
wilayah program dengan menja-
lin kemitraan dengan Kelompok 
Tani (Poktan) dalam hal peminja-
man pupuk, dan Himpunan Petani 
Pemakai Air (HIPPA) dalam hal 
penambahan luas areal sawah yang 
terjangkau akses pengairan.  

“Jumlah penerima manfaat 
program dalam hal ini Poktan dan 
Hippa dalam dua tahun terakhir 
tercatat terus meningkat. Di Desa 
Kendalrejo, pada 2009 hanya 97 
peminjam pupuk, sementara pada 
2010 meningkat menjadi 109 pe-
minjam. Di Desa Mojoagung dari 
74 pengguna air pada 2009, men-
jadi 79 pengguna air pada 2010. 
sementara di Desa Pandanwangi, 
dari 79 peminjam pupuk pada 
2009 menjadi 104 peminjam pada 
2010,” kata Sekretaris Hippa Kend-
alrejo, Mukarim. 

d l t
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K
ebijakan pembatasan im-
por sapi oleh pemerintah 
membawa angin segar 
bagi masyarakat Desa Ke-

dungbembem, Kecamatan Mantup, 
Kabupaten Lamongan. Karena hasil 
penjualan ternak sapi warga menin-
gkat hingga 50 persen.

Namun angin segar itu hanya ber-
lalu beberapa saat, kerena semenjak 
pemerintah kembali memperboleh-
kan sapi dari Australia masuk ke In-
donesia karena alasan  keterbatasan 
ketersediaan daging, warga desa di 
35 kilometer sebelah Selatan kabu-
paten Lamongan ini kembali mend-
erita. Bagaimana tidak harga daging 
sapi kembali turun drastis. Peternak 
sapi desa ini pun kadang mengalami 
kerugian saat menjual ternak sap-
inya.

Karena itu, saat ini warga di ten-
gah kawasan hutan jati milik perhu-
tani Mojokerto ini tengah mempela-
jari cara peternakan secara intensif, 

selain meningkatkan hasil ternak se-
cara kuantitas maupun kualitas, pe-
ternak juga diharapkan memperoleh 
nilai tambah dari proses ternak itu 
sendiri berupa produk biogas dari 
kotoran ternak dan pupuk organik 
untuk pertanian.

Kepala Desa Kedungbem-
bem, Yatemo mengatakan, selain 
mengembangkan potensi perta-
nian, sebagian warga desanya juga 
mengembangkan ternak sapi secara 
tradisional. Dari 455 Kepala Keluarga 
(KK) warga Desa Kedungbembem, 
tercatat sebanyak 250 KK rata-rata 
memiliki dua ekor sapi yang diternak 
secara tradisonal sebagai asset ke-
luarga yang dapat diandalkan untuk 
keperluan-keperluan penting seperti 
biaya sekolah anak, biaya perkawi-
nan, atau keperluan mendesak sep-
erti ongkos pengobatan atau biaya 
kematian. 

Jenis sapi yang diternak keban-
yakan jenis sapi limosin, peranakan 

ongole, dan sapi jenis Simental. Ber-
dasarkan pendataan yang dilakukan 
perangkat desa belum lama ini, rata-
rata perkembangan peternakan sapi 
warga Kedungbembem encapai 250 
ekor pertahun. “Kami berharap jika 
warga sudah tersentuh teknologi pe-
ternakan, angka perkembangan sapi 
bisa lebih dari 250 pertahun,” kata 
Yatemo. 

Warga biasa menjual ternaknya 
kepada tengkulak yang biasa men-
datangi warga di masing-masing 
rumah. Saat harga sapi membaik, 
satu eor sapi bisa laku hingga Rp 14 
juta per ekor untuk sapi dewasa, dan 
Rp 7 juta per ekor untuk anak sapi 
(cempe). Namun jika harga sapi tu-
run, nilai satu ekor sapi dewasa han-
ya laku sebesar Rp 8 juta per ekor. 
Harga itu jelas terbilang rendah 
unuk ukuran sapi yang sudah diter-
nak selama hampir lima tahun. Bah-
kan harga satu ekor sapi lebih murah 
dari pada satu ekor kambing gemuk.  

Faktor naik turunnya harga sapi 
biasanya disebabkan harga bahan 
pokok. Saat panen petani maksimal 
dan bagus, biasanya harga sapi juga 
ikut naik dan stabil, namun petani 
gagal panen, justru harga sapi juga 
ikut anjlok. “Keadaan seperti ini 
yang membuat warga desa semakin 
tertekan, sudah gagal penen, harga 
sapi malah turun,” ujarnya.

Menempati lahan seluas 489 
hektare, Desa Kedungbembem juga 
memiliki potensi pertanian dengan 
sawah tadah hujan seluas 170 hektar. 
Saat musim kemarau, biasanya lahan 
petani ditanam jenis tanam palawija 
seperti Jagung, Kedelai, dan Kacang-
kacangan. Pengembangan pertanian 
desa yang memiliki lima dusun yak-

Desa Kedungbembem, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan

Potensial Kelola Peternakan Sapi
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ni Dusun Banyuawet, Banyu Urip, 
Kedungbembem, Dusun Jatisari, 
dan Dusun Gridi ini didukung oleh 
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 
Rencananya dalam waktu dekat, in-
stansi yang menangani bidang ket-
ahanan pangan akan membangun 
lumbung di Desa Kedungbembem.  

Karena berada di wilayah hutan 
jati milik PT Perhutani, desa ini juga 
memanfaatkan program pember-
dayaan dari PT Perhutani berupa 
program Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH). Dana awal program 
tersebut pada 2008 sebesar Rp 79 
juta dimanfaatkan untuk memben-
tuk koperasi yang diberi nama “Ko-
perasi Wana Makmur”. Koperasi 
tersebut hingga kini mampu mem-
bantu masyarakat desa khususnya 
untuk membantu penguatan permo-
dalan bidang pertanian dan peter-
nakan.    

Desa Kedungbembem diuni oleh 
1.729 warga yang tersebar di 455 
KK. Menempati lahan seluas 489 

hektare, Desa yang masuk kategori 
desa hutan ini memiliki 92 hektare 
lahan tegalan, dan 22 hektere lahan 
pekarangan. Sebelah barat Desa Ke-
dungbembem bersebelahan dengan 
Desa Barurejo Kecamatan Sambeng, 
sebelah timur dengan Desa  Kedung-
suko Kecamatan Mantup, bagian 
selatan dengan Desa Sumberdadi 
Kecamatan Mantup, sementara di 
bagian utara dengan Desa Mantup 
Kecamatan Mantup.

Perlu Pengembangan 
Berbasis Kelompok

Untuk mengembangkan peter-
nakan di Desa Kedungbembem, 
langkah awal yang harus dilakukan 
menurut Kepala Dinas Peternakan 
Provinsi Jawa Timur Ir Suparwoko 
Adisoemarto MM, adalah memben-
tuk kelompok peternak. “Pemben-
tukan kelompok peternak ini selain 
memudahkan pemantauan kesehat-
an hewan, juga memudahkan ma-

suknya berbagai macam program 
dari pemerintah dalam bidang peter-
nakan,” katanya.

Beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam membentuk kelom-
pok ternak ini tidaklah sulit, cukup 
dengan menyepakati kelembagaan 
yang diketahui oleh perangkat desa 
dan dinas peternakan kabupaten 
setempat. Setelah memiliki kelem-
bagaan dan keanggotaan, biasanya 
kelompok akan mengumpulkan ter-
nakya di kandang bersama atau kan-
dang komunal sehingga mempermu-
dah kelompok untuk memanfaatkan 
limbah peternakan menjadi pupuk 
atau memproduksi biogas.      

Menurut Suparwoko, pengem-
bangan peternakan sapi di Desa Ke-
dungbembem diharapkan mampu 
menyumbang kekuatan kuantitas 
peternakan Jatim menuju target 
swasembada daging nasional pada 
2014. Sebenarnya, berdasarkan 
perhitungan di atas kertas, menge-
jar target swasembada daging pada 



2014 bukanlah pekerjaan sulit, kare-
na sejatinya, Jatim untuk kebutuhan 
daging sebenarnya sudah swasem-
bada. Saat ini, populasi ternak sapi 
di Jatim mencapai sekitar 3,745 
juta. Jumlah itu di atas populasi ter-
nak yang dimiliki Provinsi Jateng 
yang hanya sekitar 1,5 juta, apalagi 
provinsi Jabar yang hanya memiliki 
seitar 500 populasi ternak sapi. 

Tingkat kelahiran ternak sapi di 
Jatim hampir mencapai 863 ribu/
tahun, sementara sapi yang dipotong 
mencapai sekitar 460 ribu ekor/ta-
hun. Bahkan Jatim masih mampu 
mengirim ke luar daerah yang volu-
menya mencapai 149 ekor/tahun. 

Adapun produksi daging sapi po-
tong di Jatim tahun 2010 naik men-
jadi 3,745 ton, bila dibandingkan 
dengan produksi tahun 2009, yaitu 
3,558 ton. Dengan asumsi jumlah 
penduduk Jatim sekitar 39 juta jiwa 
degan kebutuhan daging di Jatim 
sekitar 9,17 kilogram/kapita/tahun.  
Maka kebutuhan daging di Jatim 
hanya sekitar 3,400/tahun.  

Apalagi menurut Suparwoko, Gu-
bernur Jatim sudah berkomitmen 

untuk mengembangkan potensi pe-
ternakan sapi di Pulau Madura pasca 
rampungnya jembatan tol Suraba-
ya – Madura ini Melalui program 
Pengembangan Pulau Madura seb-
agai Pulau Sapi (P2PMS) pada Ta-
hun 2014. ”Gubernur menargetkan 
populasi sapi madura di pulau garam 
itu dapat berkembang mencapai 1 
juta ekor pada tahun 2014,” katanya. 

Perkembangan ternak di Jawa 
Timur menunjukkan tingkat pert-
ambahan yang cukup baik sehingga 
Jatim menduduki posisi sebagai gu-
dang ternak di Indonesia yang ha-
rus dipertahankan. Menurut data pi-
haknya, populasi ternak sapi potong 

pada tahun 2010 sebesar 3.745.453 
ekor dan 231.408 ekor untuk sapi 
perah, jumlah populasi sebesar 
2.822.912 ekor sedangkan domba 
750.961 ekor.

Hingga 2014, Pemprov Jatim 
menarget populasi sapi terus me-
ningkat hingga mencapai 4.664.594 
ekor, dengan tingkat pertumbuhan 
6,18% per tahun. Peningkatan popu-
lasi tersebut didukung program Sapi 
Beranak Lima Juta Dalam Satu Ta-
hun (Sapi Berlian). Program tersebut 
meneruskan program sebelumnya 
yakni Inseminasi Buatan Sejuta Ak-
septor Sapi (Insan Sejati) yang telah 
tercapai pada 2008. (Faisal) 
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 Data pokok Desa Kedungbembem, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan

Jumlah penduduk 1.729 warga (455 kepala keluarga)

Luas lahan 489 hektare

Mata pencaharian Petani dan peternak

Karakterisik lahan Sawah dan hutan jati 

Potensi ekonomi Peternakan 

Batas wilayah - Barat: Desa Barurejo Kecamatan Sambeng
- Timur: Desa  Kedungsuko Kecamatan Mantup
- Selatan: Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup
- Utara: Desa Mantup Kecamatan Mantup

Jumlah dusun Banyuawet, Banyu Urip, Kedungbembem, Dusun Jati sari, dan Gridi
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Desa semenjak pember-
lakukan UU Otoda ta-
hun 2001 dan diperkuat 
dengan UU No 72 ten-

tang Desa semakin dimanjakan 
dengan berbagai kucuran program 
pembangunan. Desa yang ber-
puluh-puluh tahun hanya diakui 
eksistensinya sebagai wilayah 
penyangga pangan nasional, kini 
diberdayakan dalam berbagai item 
proyek pembangunan.

Proyek pembangunan yang 
mengalir deras ke desa, dilabeli 
dalam berbagai skema program 
yang partisipatif dan memperkuat 
keberdayaan ekonomi masyarakat. 
sekaligus memperkuat demokrasi 
di desa. Beberapa program yang 
mengalir ke desa-desa, termasuk di 
jawa Timur ada yang bertumpu dari 
alokasi dana APBN, APBD provinsi 
maupun APBD masing-masing 
kabupaten. Dampak program se-
cara jelas bisa dilihat dari intensitas 
pembangunan fi sik dan non fi sik. 

Program pembangunan yang 
menjadikan desa sebagai wilayah 
program meniscayakan beberapa 
komponen yang penting diantara-
nya: Pertama, melibatkan partisipa-
si penuh dari komunitas penerima 
manfaat melalui proses pelemba-
gaaan musyawarah yang berjenjan 
dan bertahap. Kedua, mensyarat-
kan terbentuknya lembaga peng-
elola program yang menjalanan 
kegiatan melalui prinsip akuntabel , 
profesional dan demokratis. Ketiga, 
mengedepankan konsepsi arus 
utama gender atau dalam kata lain 
mensyaratkan terpenuhinya partisi-
pasi-aspirasi perempuan. Volume 
alokasi program pembangunan yan 
berwajah pemberdayaan di desa-

desa semakin meningkat dari ta-
hun ke tahun. Untuk provinsi Jawa 
Timur ada beberapa program dian-
taranya Jaring Kesra, Gerdu Taskin, 
PWTAD, PKPKM, P2SLBK dan se-
bagainya.

Muara program pada umum-
nya adalah untuk mengentaskan 
kemiskinan masyarakat serta me-
ningkatan keberdayaan ekonomi 
masyarakat. Pelaku program 
bukan hanya aparatus birokrasi 
desa namun juga mendapatkan 
pendampingan utuh dari kompo-
nen masyarakat sipil. Namun di-
balik mengucur derasnya program 
pembangunan di Desa-desa ada 
dua pertanyaan kritis yang belum 
terjawab: pertama, mengapa ke-
miskinan di desa-desa menurunnya 
tidak secara drastis? kedua, apakah 
program pembangunan tersebut 
membuat masyarakat ber  daya atau 
justru tergantung (dependen) untuk 
terus menyusu pada kucuran ban-
tuan?

Pemberdayaan  
Ekonomi

Jawaban pertama sangat kom-
pleks, karena kemiskinan secara 
hakikat terkait dengan implementasi 
sistem ideologi dan sistem ekono-
mi-politik negara. Kemiskinan tidak 
akan bisa diatasi dengan program 
sinterklas atau karitatif, namun se-
buah konsepsi perubahan sistem 
ekonomi-politik yang lebih sosialis-
tik sesuai amanat konstitusi. Tidak 
mengekor kepada kepentingan ide-
ologi neolib seperti saat ini. 

Sedangkan jawaban sejauh 
mana masyarakat desa dan desa 
terberdayakan ole kucuran program 

bisa ditelaah dalam beberapa sudut 
pandang. Yakni, pertama, masy-
arakat desa dan desa semakin 
berdaya apabila kucuran program 
bisa menggerakkan sektor ekonomi 
riil yang dilandasi perkembangan 
ekonomi yang berkeadilan di desa. 
Kedua, program tidak melahirkan 
kekuatan elite pelaku program yang 
melakukan political reclaim atas 
pelaksanaan program. Dalam kata 
lain program bisa dinikmati oleh ma-
syarakat desa secara kolektif atas 
prinsip kebersamaan. Ketiga, pro-
gram menjadi sebuah pendorong 
pengembangan sistem sosial dan 
sistem ekonomi desa yan mendo-
rong produktifi tas kerja atas prinsip 
keswa dayaan. 

Ukuran keberdayaan desa 
dan masyarakat desa adalah 
paska disapihnya program ban-
tuan. apakah masyarakat desa 
dan desa bisa mandiri mengelola 
dampak program untuk kegiatan 
pembangunan yang berkelanjutan.
Demikian aset program pember-
dayaan dan pembangunan bisa 
berkembang menjadi aset ekonomi 
produktif desa secara swakelola. 

Saat ini ada berbagai desa 
yang mengalami antinomi pem-
berdayaan, yakni program pem-
berdayaan dan pembangunan 
membuat “opium” ketergantungan, 
sehingga ketika program bantuan 
dihentikan yang terjadi masyarakat 
desa dan desa tidak bisa mandiri.
Hal tersebut harus menjadi telaah 
dan evaluasi konsep pembangunan 
dan pemberdayaan. Harus benar-
benar sesuai prinsip demokratisasi 
dan pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat, sehingga ada keber-
hasilan yang berkelanjutan. (*)

Desa dan Antinomi Pemberdayaan
Oleh Trisno Yulianto

Staf Bapemas Kabupaten Magetan
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Budidaya Kelinci Secara Modern (2)

Bulu Kelinci Cukup Menjanjikan
6. PEDOMAN TEKNIS 
BUDIDAYA

Yang perlu diperhatikan dalam 
usaha ternak kelinci adalah per-
siapan lokasi yang sesuai, pem-
buatan kandang, penyediaan bi-
bit dan penyediaan pakan.

6.1. Penyiapan Sarana dan Per-
lengkapan

Fungsi kandang sebagai tem-
pat berkembangbiak dengan suhu 
ideal 21 derajat C, sirkulasi udara 
lancar, lama pencahayaan ideal 
12 jam dan melindungi ternak 
dari predator. Menurut kegunaan, 
kandang kelinci dibedakan men-
jadi kandang induk. Untuk induk/
kelinci dewasa atau induk dan 
anak-anaknya, kandang jantan, 
khusus untuk pejantan dengan 
ukuran lebih besar dan Kandang 
anak lepas sapih.

Untuk menghindari perka-
winan awal kelompok dilaku-
kan pemisahan antara jantan 
dan betina. Kandang berukuran 
200x70x70 cm tinggi alas 50 cm 
cukup untuk 12 ekor betina/10 
ekor jantan. Kandang anak (kotak 
beranak) ukuran 50x30x45 cm.

Menurut bentuknya kandang 
kelinci dibagi menjadi:
1) Kandang sistem postal, tanpa 

halaman pengumbaran, di-
tempatkan dalam ruangan dan 
cocok untuk kelinci muda.

2) Kandang sistem ranch ; dilen-
gkapi dengan halaman peng-
umbaran.

3) Kandang battery; mirip sangkar 
berderet dimana satu sangkar 
untuk satu ekor dengan kon-
struksi Flatdech Battery (ber-
jajar), Tier Battery (bertingkat), 

Pyramidal Battery (susun pira-
mid).
Perlengkapan kandang yang 

diperlukan adalah tempat pakan 
dan minum yang tahan pecah 
dan mudah dibersihkan.

6.2. Pembibitan 
Untuk syarat ternak tergan-

tung dari tujuan utama pemeliha-
raan kelinci tersebut.

Untuk tujuan jenis bulu maka 
jenis Angora, American Chinchilla 
dan Rex merupakan ternak yang 
cocok. Sedang untuk tujuan daging 
maka jenis Belgian, Californian, 
Flemish Giant, Havana, Himalayan 
dan New Zealand merupakan ter-
nak yang cocok dipelihara.

1) Pemilihan bibit dan calon in-
duk

Bila peternakan bertujuan un-
tuk daging, dipilih jenis kelinci 
yang berbobot badan dan tinggi 
dengan perdagingan yang baik, 
sedangkan untuk tujuan bulu je-
las memilih bibit-bibit yang punya 
potensi genetik pertumbuhan bulu 
yang baik. Secara spesifi k untuk 
keduanya harus punya sifat ferti-
litas tinggi, tidak mudah nervous, 
tidak cacat, mata bersih dan tera-
wat, bulu tidak kusam, lincah/aktif 
bergerak.

2) Perawatan Bibit dan calon in-
duk

Perawatan bibit menentukan 
kualitas induk yang baik pula, 
oleh karena itu perawatan utama 
yang perlu perhatian adalah pem-
berian pakan yang cukup, penga-
turan dan sanitasi kandang yang 
baik serta mencegah kandang 
dari gangguan luar.

3) Sistem Pemuliabiakan

Untuk mendapat keturunan 
yang lebih baik dan memperta-
hankan sifat yang spesifi k maka 
pembiakan dibedakan dalam 3 
kategori yaitu:
a. In Breeding (silang dalam), un-

tuk mempertahankan dan me-
nonjolkan sifat

spesifi k misalnya bulu, proporsi 
daging.

b. Cross Breeding (silang luar), 
untuk mendapatkan keturunan 
lebih baik/menambah sifat-
sifat unggul.

c. Pure Line Breeding (silang an-
tara bibit murai), untuk menda-
pat bangsa/jenis baru yang di-
harapkan memiliki penampilan 
yang merupakan perpaduan 2 
keunggulan bibit.
4) Reproduksi dan Perkawinan
Kelinci betina segera dika-

winkan ketika mencapai dewasa 
pada umur 5 bulan (betina dan 
jantan). Bila terlalu muda keseha-
tan terganggu dan dan mortalitas 
anak tinggi. Bila pejantan per-
tama kali mengawini, sebaiknya 
kawinkan dengan betina yang 
sudah pernah beranak. Waktu 
kawin pagi/sore hari di kandang 
pejantan dan biarkan hingga ter-
jadi 2 kali perkawinan, setelah itu 
pejantan dipisahkan.

5) Proses Kelahiran
Setelah perkawinan kelinci 

akan mengalami kebuntingan se-
lama 30-32 hari.

Kebuntingan pada kelinci da-
pat dideteksi dengan meraba per-
ut kelinci betina

 2-14 hari setelah perkawinan, 
bila terasa ada bola-bola kecil 
berarti terjadi kebuntingan. Lima 
hari menjelang kelahiran induk 
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dipindah ke kandang beranak un-
tuk memberi kesempatan menyi-
apkan penghangat dengan cara 
merontokkan bulunya. Kelahiran 
kelinci yang sering terjadi malam 
hari dengan kondisi anak lemah, 
mata tertutup dan tidak berbulu. 
Jumlah anak yang dilahirkan ber-
variasi sekitar 6-10 ekor.

6.3. Pemeliharaan
1) Sanitasi dan Tindakan Pre-

ventif 
Tempat pemeliharaan diusa-

hakan selalu kering agar tidak jadi 
sarang penyakit. Tempat yang 
lembab dan basah menyebabkan 
kelinci mudah pilek dan terserang 
penyakit kulit.

2) Pengontrolan Penyakit
Kelinci yang terserang penya-

kit umumnya punya gejala lesu, 
nafsu makan turun, suhu badan 
naik dan mata sayu. Bila kelinci 
menunjukkan hal ini segera dika-
rantinakan dan benda pencemar 
juga segera disingkirkan untuk 
mencegah wabah penyakit.

3) Perawatan Ternak
Penyapihan anak kelinci dila-

kukan setelah umur 7-8 minggu. 
Anak sapihan ditempatkan kan-
dang tersendiri dengan isi 2-3 
ekor/kandang dan disediakan 
pakan yang cukup dan berkuali-
tas. Pemisahan berdasar kelamin 
perlu untuk mencegah dewasa 
yang terlalu dini. Pengebirian da-
pat dilakukan saat menjelang de-
wasa. Umumnya dilakukan pada 
kelinci jantan dengan membuang 
testisnya.

4) Pemberian Pakan
Jenis pakan yang diberikan 

meliputi hijauan meliputi rumput 
lapangan, rumput gajah, sayuran 
meliputi kol, sawi, kangkung, daun 
kacang, daun turi dan daun kacang 
panjang, biji-bijian/pakan pengu-
at meliputi jagung, kacang hijau, 

padi, kacang tanah, sorghum, de-
dak dan bungkil-bungkilan. Untuk 
memenuhi pakan ini perlu pakan 
tambahn berupa konsentrat yang 
dapat dibeli di toko pakan ternak.

Pakan dan minum diberikan 
dipagi hari sekitar pukul 10.00. 
Kelinci diberi pakan dedak yang 
dicampur sedikit air. Pukul 13.00 
diberi rumput sedikit/secukupnya 
dan pukul 18.00 rumput diberikan 
dalam jumlah yang lebih banyak. 
Pemberian air minum perlu dise-
diakan di kandang untuk mencu-
kupi kebutuhan cairan tubuhnya.

5) Pemeliharaan Kandang
Lantai/alas kandang, tempat 

pakan dan minum, sisa pakan 
dan kotoran kelinci setiap hari ha-
rus dibersihkan untuk menghin-
dari timbulnya penyakit. Sinar 
matahari pagi harus masuk ke 
kandang untuk membunuh bibit 
penyakit.

Dinding kandang dicat dengan 
kapur/ter. Kandang bekas kelinci 
sakit dibersihkan dengan kreolin/
lysol.

7. HAMA DAN      
    PENYAKIT

1) Bisul
Penyebab: terjadinya peng-

umpulan darah kotor di bawah 
kulit.

Pengendalian: pembedahan 
dan pengeluaran darah kotor se-
lanjutnya diberi Jodium.

2) Kudis
Penyebab: Darcoptes scabiei. 

Gejala: ditandai dengan koreng 
di tubuh. Pengendalian: dengan 
antibiotik salep.

3) Eksim
Penyebab: kotoran yang me-

nempel di kulit. Pengendalian: 
menggunakan salep/bedak Salicyl.

4) Penyakit telinga
Penyebab: kutu. Pengenda-

lian: meneteskan minyak nabati.
5) Penyakit kulit kepala
Penyebab: jamur. Gejala: tim-

bul semacam sisik pada kepala. 
Pengendalian: dengan bubuk be-
lerang.

6) Penyakit mata
Penyebab: bakteri dan debu. 

Gejala: mata basah dan berair te-
rus. Pengendalian: dengan salep 
mata.

7) Mastitis
Penyebab: susu yang keluar 

sedikit/tak dapat keluar. Gejala: 
puting mengeras dan panas bila 
dipegang. Pengendalian: dengan 
tidak menyapih anak terlalu men-
dadak.

8)Pilek
Penyebab: virus. Gejala: hi-

dung berair terus. Pengendalian:
penyemprotan antiseptik pada 

hidung.
9) Radang paru-paru
Penyebab: bakteri Pasteurel-

la multocida. Gejala: napas se-
sak, mata dan telinga kebiruan. 
Pengendalian: diberi minum Sul-
Q-nox. 

10) Berak darah
Penyebab: protozoa Eimeira. 

Gejala: nafsu makan hilang, tu-
buh kurus, perut membesar dan 
mencret darah. Pengendalian: 
diberi minum sulfaquinxalin dosis 
12 ml dalam 1 liter air.

11) Hama pada kelinci umum-
nya merupakan predator dari 
kelinci seperti anjing.

Pada umumnya pencega-
han dan pengendalianhama dan 
penyakit dilakukan dengan men-
jaga kebersihan lingkungan kan-
dang, pemberian pakan yang 
sesuai dan memenuhi gizi dan 
penyingkiran sesegera mungkin 
ternak yang sakit.

Bersambung



K
ebanyakan ka-
mera digital mod-
ern memberikan 
pilihan format fi le 

saat menyimpan foto and a. 
Ini sangat membantu untuk 
mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari masing-ma-
sing format fi le foto sehingga 
anda dapat membuat kepu-
tusan terbaik pada format fi le 
untuk menyimpan foto Anda.

Sebuah foto standar yang 
diambil dengan kamera 4,3 
megapixels memiliki 4,3 juta 
pixels kecil, atau potongan 
informasi, yang terdiri dari 
foto. Masing-masing poton-
gan perlu menyimpan nilai 
warna merah, hijau dan biru 
sehingga warna pixel dapat 

diciptakan oleh sebuah komputer 
atau printer. Setiap nilai warna 
mencatat komposisi warna pada 
skala 1-256. Setiap pixel memer-
lukan tiga byte untuk menyimpan 
tiga nilai warna, dan ada 4,3 juta 
pixels. 4,3 juta kali 3 adalah seki-
tar 13 juta byte, atau 13 Megabyte.

Jika foto masing-masing men-
gambil 13 Megabyte penyimpan-
an, anda akan kehabisan ruang 
cukup cepat pada kartu memori 
anda! Jadi format fi le yang di-
gunakan untuk menyimpan foto 
yang mengkompres foto ke ukuran 
yang lebih kecil dan lebih mudah 
dikelola.

TipsGDGD
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Format File Paling Bagus 
untuk Menyimpan Foto
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JPEG/JPG
JPEG, atau format JPG dicip-

takan untuk membantu membuat 
ukuran foto lebih mudah dikelola. 
JPEG adalah format yang paling 
populer digunakan dalam kamera 
digital saat ini karena itu format 
yang sederhana dan serbaguna, 
dan didukung oleh semua perang-
kat lunak image yang berhubun-
gan.

JPEG bekerja dengan meng-
kompres/memadatkan foto ke 
ukuran yang lebih kecil dengan 
mengorbankan beberapa kualitas 
foto. Biasanya anda tidak akan 
melihat perbedaan karena for-
mat JPEG melihat foto dan hanya 
menghapus informasi yang dapat 
diciptakan kembali dengan meli-
hat pixels yang berdekatan ketika 
foto ditampilkan lagi.

Anda dapat menentukan jum-
lah kompresi dengan foto JPEG. 
Kamera anda biasanya akan me-
miliki pengaturan kualitas - ren-
dah, sedang atau tinggi. Ren-
dahnya kualitas meningkatkan 
kompresi JPEG, dan meskipun 
foto anda akan lebih kecil, namun 
tidak akan terlihat baik.

TIFF TERKOMPRESI
TIFF merupakan format fi le 

yang populer karena masih sup-
port kompres foto, ia melaku-
kannya dengan cara untuk me-
mastikan bahwa foto selalu bisa 
dipulihkan secara utuh. Tidak 
ada penurunan kualitas foto. Ini 
bekerja dalam cara yang sama sep-
erti fi le ZIP di komputer. Mereka 
dikompresi, tetapi anda selalu bisa 
mendapatkan fi le asli kembali.

RAW
Gambar disimpan dalam for-

mat RAW persis seperti bagaima-
na kamera 'melihatnya'. Tidak ada 
pengolahan pun dilakukan oleh 
kamera sebelum foto tersebut dis-
impan. Ini adalah salah satu keun-
tungan utama dari RAW.

Seperti dikatakan di atas bah-
wa setiap kekuatan nilai warna 
disimpan pada skala 1-256. Ka-
mera modern sebenarnya dapat 
mendeteksi lebih dari 256 tingkat 
kekuatan. Tetapi sejak TIFF dan 
format JPEG tidak memungkink-
an lebih dari jumlah itu, kamera 
membuang informasi tambahan. 
Format RAW menyimpan kekua-
tan ekstra tingkat ini menghasil-

kan foto yang lebih baik dengan 
tingkat kontras lebih.

Ada keuntungan lain - kamera 
tidak mengkoreksi exposure atau 
white balance sebelum menyim-
pan dalam format RAW. Berarti 
anda memiliki kontrol utama 
dalam manipulasi foto dengan 
photoshop sehingga foto anda 
tampak persis bagaimana anda in-
ginkan untuk dilihat.

Foto RAW tidak menggunakan 
kompresi apapun sehingga mer-
eka berupa fi le besar dan membu-
tuhkan waktu lama untuk meny-
impan dan menyalin. Juga, tidak 
ada standar RAW tunggal untuk 
semua kamera, sehingga anda bi-
asanya akan perlu untuk menggu-
nakan perangkat lunak produsen 
kamera anda untuk membaca fi le 
RAW.

FORMAT FILE APA YANG 
HARUS ANDA GUNAKAN?

Sementara TIFF dan RAW 
memang memberikan anda foto 
yang superior, tidak perlu ber-
pikir kerumitan ukuran fi le yang 
jauh lebih besar yang layak kecu-
ali anda  harus benar-benar meng-
hasilkan cetakan besar dan tajam. 
Atau berada dalam situasi penca-
hayaan yang sulit. Bukan hanya 
foto memakan waktu lebih lama 
untuk menyimpan, tetapi anda ha-
rus membeli kartu memori yang 
lebih besar dan lebih mahal, se-
buah hard drive yang lebih besar, 
dan CD untuk membackup.

Format JPEG adalah yang pal-
ing populer. JPG memberikan 
ukuran foto yang jauh lebih kecil 
tanpa kehilangan banyak kualitas. 
Lebih baik menggunakan format 
JPEG dan diatur ke kualitas foto 
yang paling tinggi pada kamera 
anda. (*)
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G
una mempercepat ke-
mandirian masyarakat, 
Bapemas Provinsi Jawa 
Timur menyelenggara-

kan pelatihan “Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Peningkatan Kualitas 
SDM bagi Kelompok Masyarakat 
di Jawa Timur. Kegiatan PKPKM 
(Pemberdayaan dan Peningkatan 
Kualitas Masyarakat Desa/Kelura-
han) dilakukan dengan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat, pengua-
tan ekonomi lokal di wilayah-wilayah 
pedesaan dan perkotaan serta pen-
ciptaan lapangan kerja. 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam 
empat angkatan. Pelatihan dilaku-
kan berdasarkan sasaran penerima 
kegiatan, yaitu kelompok masyara-
kat yang terdiri dari pokmas petani, 
pokmas peternak, pokmas pembu-
didaya ikan, pokmas pedagang, pok-
mas pengrajin dan pokmas perem-
puan. 

Angkatan I dilaksanakan di Ho-
tel Selecta, Batu, pada tanggal 11 s/d 
14 Mei 2011 diikuti 60 orang yang 
berasal dari kelompok masyarakat 
nelayan (Kabupaten Tulungagung 
dan Blitar) dan peternak (Kabupaten 
Trenggalek, Madiun, Bojonegoro, 
Jombang, dan Malang).

Angkatan II dilaksanakan di Ho-
tel Selecta, Batu, pada tanggal 23 s/d 
26 Mei 2011 diikuti oleh 64 orang 
yang berasal dari kelompok ma-
syarakat peternak dari Kabupaten 
Situbondo, Pamekasan, Sumenep, 
Probolinggo, Sampang, Bondowoso, 
dan Banyuwangi.

Angkatan III dilaksanakan di 
Hotel Selecta, Batu, pada tanggal 
8 s/d 11 Juni 2011 diikuti oleh 82 
orang yang berasal dari kelompok 
masyarakat pertanian (Kabupaten 
Ngawi, Magetan, Lumajang, Lamon-

gan, Kota Kediri dan Kota Batu) 
dan pedagang (Kabupaten Pacitan, 
Ponorogo, Kediri, dan Kota Malang).

Angkatan IV dilaksanakan di 
Hotel Selecta, Batu, pada tanggal 
13 s/d 16 Juni 2011 diikuti oleh 70 
orang yang berasal dari kelompok 
masyarakat pengrajin (Kabupaten 
Jombang, Tuban, Tulungagung dan 
Kota Pasuruan) dan perempuan (Ka-
bupaten Nganjuk, Pasuruan, Gresik, 
dan Kota Probolinggo).

Kegiatan ini melibatkan Rumah 
Tangga Hampir Miskin hasil pen-
dataan PPLS tahun 2008 yang no-
tabene masyarakat berpenghasilan 
rendah maupun masyarakat yang 
berpotensi mengalami permasalah-
an ekonomi dan sosial dengan tetap 
mengedepankan kekuatan partisi-
pasi masyarakat. Kegiatan ini meru-
pakan program lanjutan dari tahun 
2010 dengan pokmas sasaran yang 
sama (nelayan, petani, peternak, 
pedagang, pengrajin dan perem-
puan) namun di lokasi desa/kelura-
han yang berbeda guna pemerataan 
kesejahteraan.

Pelatihan ini dimaksudkan se-
bagai upaya untuk mensinergikan 

dan membangun komitmen dan 
memberikan informasi tentang pen-
gelolaan kegiatan pendidikan kema-
syarakatan dalam rangka Pember-
dayaan dan Peningkatan Kualitas 
Masyarakat Desa/Kelurahan (PK-
PKM) Tahun 2011.

Sedangkan tujuan pelatihan 
untuk meningkatkan pengeta-
huan dan ketrampilan masyarakat 
dalam mengelola dan memanfaat-
kan potensi sumberdaya lokal. 
Kedua, meningkatkan kemampuan 
dan ketrampilan serta aksesibilitas  
bagi kelompok masyarakat dalam 
mengaplikasikan prinsip-prinsip 
agribisnis, agroindustri dan kelem-
bagaan guna memecahkan persoa-
lan yang dihadapi. Ketiga, member-
dayakan masyarakat  agar mampu 
mengembangkan diri melalui ino-
vasi-inovasi yang dilakukan secara 
partisipatoris, yang pendekatan 
metodenya berorientasi pada kebu-
tuhan pokmas.

Narasumber yang memberikan 
materi dalam pelatihan antara lain 
Bapemas Provinsi Jawa Timur, LSM 
Adhi Bahana Cendikia Surabaya dan 
LPPM Universitas Brawijaya. (res)

Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM

Ciptakan Keterampilan Pokmas
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B
anyak orang mengatakan 
bahwa membiakkan jamur 
amat rumit, mahal dan 
resiko kegagalan tinggi se  -

hingga sulit untuk memberikan tek  -
nologi ini kepada petani. Namuan 
se  buah penelitian telah menemukan 
cara jitu mengembangbiakkan jamur 
metarisisu anisopleae sebagai pesti-
sida hayati dan efi sien buat petani 
ka rena menggunakan alat dan bahan 
yang dekat dengan lingkungan mere -
ka.

Mengapa, karena enkas (tem-
pat steril untuk inokulasi jamur) 
yang harganya puluhan juta dapat 
digantikan dengan tungku dapur 
yang membara, media agagar-agar 
dapat diganti dengan ekstrak jag-
ung, ditambah juga fermentol dari 
botol bekas. Proses pegerjaanya pun 
sederhana meliputi pembuatan fer-
mentol, pembuatan media, dan in-
okulasi (perbanyakan).

Pembuatan fermentol
Dalam membuat fermentol alat 

dan bahan yang disediakan adalah 
2 m selang aerator , 3 buah botol 
bekas air mineral, aerator, lem plas-
tik, galon air mineral, garam dapur, 
KmnO4 (garam PK) dan 8pipa plas-
tik/kaca seukuran pensil masing-
masing panjangnya 30 cm. Semua 
alat tersebut harus telah di sterilkan 

dengan disiram air pa-
nas.

Galon terlebih da-
hulu dipasang kran 
dibagian bawahnya lalu 
tutup galon dilubangi 
dan dipasang 2 buah 
pipa, pada ujung pipa 
bagian luar galon dipa-

sang selang sepanjang 30 cm. pema-
sangan pipa dan selang juga dilaku-
kan pada tiga buah botol air mineral. 
setiap pemasangan harus diakhiri 
dengan pemberian lemhingga benar 
benar rapat untuk menghindari ma-
suknya udara dari luar botol. Pipa 
dipasang dengan ketinggian yang 
berbeda. Kemudian botol mineral 
ukuran kecil diisi dengan; botol per-
tama diisi larutan garam setengah 
bagian, botol kedua diisi larutan 
KmnO4 setengah bagian, botol ke-
tiga diisi air mineral biasa setengah 
bagian.

Kemudian pipa dalam botol di-
hubungkan dengan selang, dimulai 
dari aerator, botol pertama, botol 
kedua, fermento, dan botol ketiga. 

Sebelum digunakan, fermentol 
harus diuji terlebih dahulu. Caran-
ya, isi galon dengan air biasa, lalu 
ditutup rapat, kemudian aerator di-
hidupkan. Jika udara aerator dapat 
berpindah secara berurutan dari 
botol pertama, kedua, fermentol dan 
berakhir dalam botol berisi air min-
eral, maka, fermentol telah dapat di-
gunakan. Kemudian kuras air dalam 
galon dengan air panas.

Pembuatan media
Alat dan bahan yang digunakan 

adalah Panci, tungku yang mem-

bara, pengaduk. ember plastik, kain 
penyaring (kasa), jagung manis pipil 
2 kg, air 10 liter (air hujan /air sumur 
yang telah direbus/ aquades/ , gula 
20 gram.

Proses pembuatan media diawali 
dengan mensterilkan semua alat kae-
mudian jagung direbus sampai pecah 
kurang lebih 1 jam, lalu diammbil 
ekstraknya dengan cara menyaring-
nya dengan kain penyaring, kemu-
dian masukkan gula gula kedalam 
ekstrak tersebutsambil diaduk hingga 
gula benar-benar larut. Setelah agak 
dingin (hangat kuku) masukkan ke-
dalam fermentol (galon), apabila 
kurang dari 10 liter maka tambahkan 
aquades/aqua/air hujan.

Inokulasi 
Proses inokulasi dilakukan dia-

tas tungku yang sedang membara. 
Karena diatas tungku yang sedang 
membara udaranya steril dari jamur. 
Diatas tungku, galon berisi ekstrak 
jagung dibuka tutupnya lalu masuk-
kan biakan murni kedalam ekstrak 
jagung, kemudian ditutup rapat. 
Setelah itu fermentol diturunkan, 
dan dirapatkan tutupnya dengan 
lem, dan aerator segera dihidupkan. 

Apabila setelah tiga hari air dalam 
fermentol semakin keruh berarti 
jamur telah berhasil dibiakkan.Kega-
galan proses pembiakan ini biasanya 
disebabkan karena sterilisasi yang 
kurang sempurna. Untuk itu, ekstrak 
jagung sebelum dijadikan media ha-
rus dimasak berulang-ulang untuk 
mamastikan kematian jamur lain. 
Semoga teknologi ini dapat berman-
faat dan dapat diaplikasikan kepada 
petani (sumber:agroinfo).

Tungku Dapur 
Gantikan Enkas
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M
enjalankan ibadah puasa telah terbukti 
memiliki banyak manfaat, termasuk bagi 
kesehatan kita. Selain itu, puasa juga ber-
manfaat dari sisi sosial dan kejiwaan. Dari 

segi sosial, puasa melatih orang berdisiplin, cinta keadi-
lan, dan kadamaian. 

Dari sisi kejiwaan,  puasa membuat manusia men-
jadi pandai dalam menguasai diri. Sedangkan dari sisi 
kesehatan, berpuasa berarti mengistirahatkan saluran 
pencernaan (usus), enzim, dan hormon yang biasanya 
bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus sela-
ma kurang lebih 18 jam.

Organ vital ini dapat istirahat selama 14 jam. Pada 
saat puasa, kadar gula dalam darah mudah dikendalikan. 
Apabila kadar gula darah turun, cadangan gula dalam 
bentuk glikogen di dalam hati mulai digunakan. Berikut 
beberapa tip untuk anda:
1. Niat ikhlas. Tanpa ini, 

mungkin Anda masih 
tetap bisa  endapatkan 
manfaatnya dari sisi 
kesehatan, sosial, mau-
pun kejiwaan. Tapi un-
tuk urusan pahala, jan-
gan harap Anda akan 
mendapatkannya. Niat 
yang ikhlas bisa me-
micu Anda untuk kon-
sisten dalam berpuasa?

2. Cukup Air. Sangat seder-
hana memang. Tapi jus-
tru ini yang sering dilupakan orang ketika adzan 
magrib berkumandang. Kebutuhan air tidak boleh 
Anda abaikan begitu saja. Tidak harus air putih. 
Kalau Anda menginginkan variasi, Anda bisa me-
milih teh, susu, jus buah, koktail buah, atau juga 
kuah sayur.

3. Cukup Kebutuhan Kalori. Kalori akan menghasilkan 
tenaga yang  dibutuhkan manusia. Dalam sehari, 
wanita membutuhkan kalori sekitar 1900 kalori, 
sedangkan pria 2100 kalori. Saat berpuasa, tentu-
nyaAnda bisa memenuhi angka tersebut pada saat 
berbuka dan sahur. Oleh karena itu, sebaiknya 
pilih makanan yang alami, agar makanan gampang 
diubah menjadi kalori tanpa menghasilkan efek 
negatif bagi tubuh, seperti kandungan bahan kim-
ia dalam makanan olahan. Banyak sumber kalori 
yang bisa Anda peroleh dari nasi, jagung, atau mie. 
Protein bisa didapat dari daging, tahu, dan lainnya.

4. Makan Secara Bertahap. Lapar karena seharian berpua-

sa bukanalasan untuk mengumbar nafsu makan saat 
berbuka. Lihatlah kebutuhan yang harus anda penuhi. 
Karbohidrat 50-60 persen,protein 10-20 persen, le-
mak 20-25 persen, cukup  vitamin dan mineral dari 
sayur dan buah. Makanlah secara bertahap. Bisa dim-
ulai dengan menikmati makanan ringan atau minu-
man yang manismanis seperti kolak pisang, kurma 
atau teh manis. Makanan manis mengandung kar-
bohidrat sederhana yang akan mudah diserap dan 
segera menaikkan kadar gula darah. Setelah salat 
magrib, makan makanan pelengkap yang terdiri dari
nasi atau pengganti nasi, protein dari ayam, ikan, 

atau daging, tahu atau 
tempe, serat dari say-
uran, dan buah. Setelah 
salat tarawih, Anda 
dapat makan camilan 
berupa roti atau buah. 
Pembagian makan bisa 
Anda lakukan seperti 
ini: 50 persen untuk ber-
buka, 10 persen setelah 
salat tarawih, dan 40 
persen waktu sahur. 
5. Rajin Sahur. Usahakan 
porsi sahur tidak sama 
dengan porsi makan saat 
berbuka puasa. Makan-

lah makanan dengan kadar protein tinggi. Pencer-
naan dan penyerapan makanan juga menjadi lebih 
lama dibandingkan dengan makanan yang kadar kar-
bohidratnya tinggi. Setelah sahur, tambahkan susu 
tanpa lemak dan suplemen multivitamin agar stam-
ina tetap terjaga (waspada/rif).

6. Rajin berolahraga. Tubuh Anda justru akan semakin 
lesu jika Anda tidak berolahraga. Tak harus olahraga 
yang banyak mengeluarkan keringat, tapi cukup olah-
raga yang banyak mengeluarkan keringat, tapi cukup 
olahraga ringan saja seperti jalan kaki, naik sepeda, 
dan lain-lain. Waktu berolahraga yang baik adalah 
menjelang berbuka puasa. 

7. Tidur siang. Ini akan membantu Anda agar tidak 
mengeluarkan cairan tubuh berlebihan karena sen-
gatan matahari atau yang lainnya.  Selain itu, tidur 
siang akan mengurangi rangsangan lapar yang be-
rasal dari perut. 

Tips Sehat 
Berpuasa



KK
ue basah yang unik kare-
na bentuknya yang kecil, 
pas untuk sekali suap 
dengan kejutan manis 

di dalamnya. Balutan kelapa parut 
memperkaya cita rasa dan mem-
buatnya tidak melekat satu sama 
lain.

BAHAN:
20 lembar daun suji
3 – 4 lembar daun pandan
30 ml air
1 sdt air kapur sirih
325 gram tepung ketan
25 gram tepung kanji
300 ml air hangat
1/2 sdt garam
100 gram gula merah, sisir/iris ke-

cil
air untuk merebus
4 lembar daun pandan, potong-

potong

Pelapis: aduk jadi satu, kukus 
kurang lebih 10 menit.

1/2 butir kelapa setengah tua, 
buang kulit ari, parut meman-
jang

1/2 sdt garam
1 -2 lembar daun pandan, potong-

potong

CARA MEMBUAT:
Iris daun suji dan daun pandan, 

kemudian proses dalam blender 
bersama air. Setelah halus, peras 
dan saring, buang ampasnya. Ma-
sukkan air kapur sirih, aduk, sisi-
hkan.

Taruh tepung ketan dan tepung 
kanji dalam wadah/mangkuk, tu-
angi air hangat yang sudah dicam-
pur garam, aduk dan uleni selama 
kurang lebih 10 menit. Setelah itu 
masukkan air daun suji-pandan, 
aduk hingga rata.

Ambil 1 sdt adonan tepung, pip-
ihkan. Taruh 1/2 sdt gula merah di 
tengahnya, tutup kembali dan ben-
tuk bulat. Lakukan langkah yang 
sama pada semua sisa bahan.

Masak air bersama daun pan-
dan dalam panci tertutup. Setelah 
mendidih, kecilkan api, rebus terus 
hingga air perebus berbau harum. 
Keluarkan daun pandan dari pan-
ci, masukkan bulatan adonan ke 
dalam air pandan. Masak hingga 
terapung (kurang lebih 5 menit) 
atau hingga matang, angkat, tiris-
kan.

Segera gulingkan bulatan ke 
dalam kelapa parut kukus hingga 
bulatan terselimuti kelapa dan ti-
dak melekat satu sama lainnya, sa-
jikan.
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