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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

B
ulan Agustus san-
gat istimewa bagi 
masyarakat In-
donesia. Sebab, 

pada bulan inilah, tepatnya 
17 Agustus 1945, bangsa 
Indonesia memperoleh 
kemerdekaannya dan 
diakui sebagai negara yang 
berdaulat, setelah beratus 
tahun dijajah bangsa asing. 
Indonesia benar-benar seb-
agai negara yang berdaulat 
penuh, karenanya bukan negara 
boneka, dan mampu menyatukan 
banyak raja-raja di Nusantara 
dalam satu pemerintahan repub-
lik yang demokratis.

Jika diibaratkan manusia 
yang berulang tahun, apakah ki-
ranya kado yang pantas diberikan 
kepada Indonesia? Setiap tahun, 
setiap bulan Agustus, Pemerin-
tah Indonesia memberikan bin-
tang kehormatan bagi tokoh ma-
syarakat, agama, lingkungan atau 
pejabat negara yang berjasa ke-
pada Tanah Air. Pemberian jasa 
ini bisa dilakukan oleh presiden 
(tingkat nasional) dan gubernur 
(tingkat regional).

Salah satu penghargaan yang 
diberikan Gubernur Jawa Timur 
setiap bulan Agustus, yaitu berte-
patan dengan upacara 17 Agus-
tus di Gedung Negara Grahadi, 
adalah kepada sejumlah desa dan 
kelurahan yang dinilai berpresta-
si. Penghargaan ini diberikan 
kepada kepala desa atau kelura-
han yang menang lomba dalam 
Perlombaan Desa dan Kelurahan 
tingkat Provisi Jawa Timur. 

Sudah tentu, pemerintahan 
desa menjadi berprestasi dise-
babkan oleh perangkatnya yang 
berdedikasi menjalankan roda 
pemerin tahan secara maksimal. 
Mereka, para perangkat desa, 
bekerja secara sungguh -sungguh 
untuk mewujudkan pemerin-
tahan desa yang benar, jujur dan 
mengabdi kepada masyarakat. 
Demikian juga dengan perang-
kat-perangkat yang lain, sep-
erti PKK dan tenaga kesehatan, 
bekerja dengan sungguh-sung-
guh. Keberhasilan juga ditopang 
oleh masyarakatnya yang mau 
berkorban demi desanya.

Perangkat desa yang bekerja 
dengan kesungguhan hati dan 
pengabdikan yang tulus pada 
desanya adalah pejuang-pejuang 
yang patut dihargai. Jika pada 
masa sebelum Indonesia merde-
ka pejuang meng angkat senjata 
dan berdiplomasi, maka pejuang 
sekarang adalah orang-orang 
yang tulus mengadi pada de-
sanya, termasuk sebagai perang-
kat yang dengan penuh loyalitas 
mengabdi pada masyarakatnya 
demi kemajuan di desanya. (*)
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Perangkat Desa 
sebagai Pahlawan
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M
alam ramah tamah 
dengan pemenang 
Perlombaan Desa 
dan Kelurahan 

tingkat Provinsi Jawa Timur ta-
hun 2011 di Hotel Inna Simpang 
Surabaya, 16 Agustus 2011, berlang-
sung gayeng. Para wakil pemenang 
berkumpul bercengkerama den-
gan wakil dari desa dan kelurahan 
lainnya. Kehadiran para wakil ini 
sekaligus persiapan mengikuti upa-
cara 17 Agustus di Gedung Negara 
Grahadi. Selain beramah tamah, 
malam itu mereka juga menerima 
piala dan  tabanas yang diberikan 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Totok Soewarto SH, MSi.

Mereka adalah wakil dari Desa 
Hadiwarno, Kecamatan Ngadirejo, 
Kabupaten Pacitan (juara I lomba 
desa), Desa Arjowilangun, Kec. Ka-
lipare, Kab. Malang (juara II), Desa 
Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamon-

gan (juara III) dan Desa Tanjung, 
Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo 
(juara IV), Kelurahan Tanjung-
sekar, Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang (juara I tingkat kelu-
rahan), Kelurahan Banjarejo, Kec. 
Taman, Kab. Madiun (juara II), 
Kelurahan Blabak, Kec. Pesantren, 
Kota Kediri (juara III) dan Kelura-
han Tamanbaru, Kec. Banyuwangi, 
Kab. Banyuwangi (juara IV).

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

Namanya saja malam ramah 
tamah tentu suasananya tidak ter-
lampau formal. Dalam sesi dia-
log dengan Totok Soewarto juga 
berlangsung akrab dan terbuka. 

Malam ramah tamah antara pe-
menang lomba desa/kelurahan 
dengan Bapemas seperti ini sudah 
menjadi tradisi setiap tahun. Selain 
Totok Soewarto, malam itu hadir 
semua anggota juri dan kepala bi-
dang di lingkungan Bapemas Ja-
tim.

Juri perlombaan ini berasal 
dari Universitas Brawijaya Malang, 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur, Dinas Kesehatan, Bappeda 
Provinsi Jawa Timur, Bapemas, 
LSM Spectra, Biro Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur, PKK Provinsi 
Jawa Timur, Bakesbanglinmas, 
Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan 
Dinas Pertanian.

Pada kesempata dialog, wakil 
dari Desa Hadiwarno, Kecamatan 
Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, 
mengatakan bahwa lomba desa 
dan kelurahan ini hendaknya jan-
gan dijadikan puncak dari kegiatan 

Lomba Desa/Kelurahan
Berlangsung Jujur

Totok Soewarti, Kepala Bamepas Provinsi Jawa Timur, menyerahkan tropi kepada desa dan kelurahan pemenang Lomba Desa  
dan Kelurahan tahun 2011.



membangun desa, “Tapi jadikanlah 
awal dari kegiatan,” kata 
Sekretaris Desa Hadiwar-
no. Selain itu, masih dalam 
suasana gayeng, juga 
mengemuka agar hadiah 
uang untuk lomba desa, 
khususnya tahun-tahun 
mendatang, ditambah.

Sebelumnya Totok 
Soewarto dalam sambu-
tannya mengatakan bahwa 
desa dan kelurahan adalah 
benteng yang berada pal-
ing depan dalam sebuah 
negara. Desa dan kelura-
han adalah instrumen bi-
rokrasi yang tempatnya 
paling di depan dalam 
kinerja pemerintahan, dan 
karenanya sudah sepat-
utnya diberi penghargaan 
yang setinggi-tingginya.  

Sementara itu, untuk 
menciptakan kompetisi 
antar desa dan kelurahan, 
agar mereka menciptakan kinerja 
sebaiknya-baiknya, maka diseleng-
garakan Perlombaan Desa dan Ke-
lurahan. ”Tujuan perlombaan ini 
sebenarnya bukanlah soal kalah 
dan menangnya, tapi untuk menun-
jukkan bahwa pengabdian perang-
kat desa dan kelurahan itu ada. 
Ini menunjukkan bahwa pemerin-
tahan desa dan kelurahan itu hadir 

di masyarakat dan menunjukkan 
bahwa di sini ada pemerintahan,” 
kata Totok.

Masih dalam sambutannya 
Totok Soewarto menegaskan bah-
wa lomba desa dan kelurahan, 
seperti tahun-tahun sebelumnya, 
berlangsung secara apa adanya dan 
jauh dari rekayasa. Semua sesuai 
juklak yang ada. Karena itu tidak 
benar kalau ada yang mengatakan 
bahwa pelaksanaan lomba desa/
kelurahan ini diwarnai dengan 
suap. ”Saya berani sumpah dan 
menjamin bahwa pelaksanaan 

lomba desa ini tidak ada permain-
an uang,” kata Totok.

Memang diakui oleh Totok, 
dalam setiap penilaian lapangan 
ada saja desa atau kelurahan yang 
dituju memberi bingkisan. ”Tapi 
itu berupa jajan, tapi kalau yang 
terkait dengan uang tidak. Pem-
berian bingkisan berupa jajan itu 
saya anggap sebagai barokah,” kata 

Totok. Ditambahkan oleh Totok, 
andaikata dalam bingkisan itu dite-
mukan uang, maka panitia akan 
segera mengembalikan. 

Menurut Totok, keputusan juri 
adalah mutlak dan tidak dapat di-
ganggu gugat. Hasil penilaian dan 
peringkatan hanya anggota juri itu 
sendiri yang tahu. Setelah itu hasil 
penilaian tersebut yang menyim-
pan Kepala Bapemas. Tidak ada 
yang bisa mengakses data terse-
but karena hanya berada di satu 
komputer, yaitu komputer Kepala 
Bapemas.

Pelaksanaan lomba 
desa dan kelurahan sudah 
sesuai dengan prosedur 
tetap, yaitu dimulai dari 
tahap penilaian adminis-
trasi, kemudian penilaian 
paparan. Dari situ ke tahap 
berikutnya, yaitu menen-
tukan empat besar, yang 
dilanjutkan penilaian la-
pangan. Tahap berikutnya 
menentukan ranking 1, 
2, 3 dan 4. Setelah pani-
tia membikin berita acara 
baru diajukan ke gubernur 
SK penetapan pemenang.

Aminudin, Sekretaris 
Kelurahan Tanjungsekar, 
Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, mengaku 
bangga daerahnya ter-
pilih sebagai pemenang I 
kategori kelurahan. Ami-
nudin mengacungi jem-
pol atas kerja tim juri. 

”Saya yakin bahwa penilaian tim 
juri sangat objektif, mulai dari 
penilaian administrasi, paparan 
hingga penilaian lapangan,” kata 
Aminudin. Itu sebabnya, seperti 
halnya para pemenang lainnya, 
Aminudin mengaku tersinggung 
kalau pelaksanaan lomba desa/
kelurahan tahun ini diwarnai isu 
suap.(res)

l h T t k

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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Perwakilan pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tahun 
2011 di Hotel Simpang Surabaya (foto atas-bawah)

Totok Sowaerto memberikan sambutan 
pada malam ramah tamah.
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H
al ini ditegaskan Gu-
bernur saat ditemui 
usai acara buka ber-
sama dengan Mus-

pida Jatim, dan memberikan 
bantuan ke Anak Yatim di Ge-
dung Negara Grahadi, 2 Agustus.
Dikatakannya, Jalin Kesra dari 
Pemprov Jatim tetap digelontor-
kan untuk masyarakat miskin ter-
masuk untuk keluarga nelayan. 

Pihaknya juga membantah tudi-
ngan dari Forum Masyarakat Kelau-
tan dan Perikanan (FMKP) terkait 
Pemprov yang menghentikan ban-
tuan untuk keluarga miskin bagi ma-
syarakat yang tinggal di kepulauan, 
seperti bantuan pengadaan kapal 
untuk nelayan. “Kalau di kita nggak 
ada bantuan Rp 2,5 juta untuk kapal. 
Nggak cukup dananya Rp 2,5 juta. 
itu bukan Jalin Kesra.

Itu bantuan dari pemerintah pu-
sat terhadap TPI (tempat pelelan-
gan ikan, red). Itu dari kementerian 
perikanan dan kelautan,” ujarnya.
Untuk 2011, Pemprov Jatim telah 
menyiapkan dana yang lebih besar 
dari tahun 2010, yakni sebesar Rp 

300 miliar. 
Adapun Bantuan diberikan den-

gan dua jenis yakni bagi RTSM usia 
produktif usaha akan diberikan 
bantuan sekitar Rp 2,5 juta. Bagi 
RTSM usia lanjut di atas 65 tahun 
diberikan bantuan beras miskin 
kualitas premium seberat 20 kg 
dan uang sebesar Rp 150 ribu per 
bulan selama setahun.

Ia berharap dengan dana Ja-

lin Kesra yang lebih besar, maka 
RTSM sasaran akan lebih banyak 
yang terbantukan. Sehingga, pen-
gurangan angka kemiskinan di 
Jatim dapat menurun secara sig-
nifikan. “Jalin Kesra tetap. Yang 
sudah dapat tidak bisa mendapat-
kan lagi, karena itu bukan dana 
bergulir terus -menerus, tapi sa-
sarannya sekali dapat,” tegasnya. 
(pca)

Gubernur Komitmen Tetap 
Jalankan Program Jalin Kesra

Gubernur Jawa Timur, 
Dr H Soekarwo berjanji 

akan tetap menjalankan 
program Jalan Lain kes-
ejahteraan Rakyat (Jalin 
Kesra) bagi masyarakat 

miskin termasuk masyara-
kat nelayan yang tidak 

mampu. 



GDGD Warta Warta

07GEMADESAEdisi Agustus 2011

U
ntuk mendukung upaya 
pengentasan kemiski-
nan dan pengangguran, 
Program Nasional Pem-

berdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri dinilai mempunyai kapa-
sitas dan integritas optimal untuk 
melaksanakannya. 

Sekretaris Kabu-
paten Jember, Drs Su-
giarto, mengatakan, 
masalah kemiskinan 
merupakan persoalan 
besar yang dihadapi 
bangsa. Oleh karenan-
ya, dengan niat keber-
samaan dan integritas 
PNPM Mandiri (pede-
saan atau perkotaan), 
mampu menanggulan-
gi kemiskinan di ma-
syarakat khususnya di 
Kabupaten Jember.

 “Masih ada harapan apabila 
kita mempunyai tekad kuat untuk 
bersama-sama keluar dari beleng-
gu kemiskinan,” katanya.

Hingga kini, program PNPM 
mandiri yang diluncurkan pemer-
intah sudah mengalir dan diman-
faatkan masyarakat. Tidak hanya 
dalam bentuk pembangunan fi sik, 
tapi juga pemberdayaan ekonomi, 
bakti sosial, pembagian sembako 
dan lain sebagainya. 

Ia juga mengapresiasikan ke-
berhasilan Jember dalam pelak-
sanaan PNPM Mandiri tahun lalu. 
“Alhamdulillah Kabupaten Jem-
ber dapat menjadi salah satu pilot 
project di Jawa Timur dalam pe-
nyelenggaraan PNPM secara kon-

sisten. Artinya, dari segi adminis-
trasi, pendampingan, hingga BPUB 
selalu baik dan tepat,” ujarnya.

Seperti diketahui, kegiatan 
PNPM Mandiri pedesaan adalah 
untuk pengentasan kemiskinan, 
sehingga ditentukan dan dilak-
sanakan sendiri oleh masyarakat 

melalui pendampingan. Jumlah lo-
kasi PNPM pedesaan sudah dilaku-
kan di 26 kecamatan, 211 desa dan 
kesemuanya berjalan baik.

Dengan konsistennya pelaksa-
naan PNPM Mandiri di Jember, 
Sugiarto berharap untuk terus di-
pertahankan tiap tahunnya. Kare-
na, semenjak digulirkan tahun 
2007, prestasi dan hasilnya selalu 
meningkat. 

Menyikapi prestasi PNPM 
Mandiri pedesaan di Jember, Plt 
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Kabupaten 
Jember, Siswantoro menjelaskan, 
merasa optimistis dengan pelak-
sanaan PNPM Mandiri pedesaan 
yang diprioritaskan untuk penang-
gulangan kemiskinan yaitu dengan 

bantuan usaha mikro yang dilak-
sanakan secara sistematis, teren-
cana dan sinergi. 

Hal ini bertujuan memberikan 
peningkatan kesejahteraan dan 
peluang kerja bagi masyarakat 
miskin khususnya di pedesaan.
Secara substansial telah dilakukan 

perbaikan dan pengem-
bangan, namun masih 
diperlukan komitmen 
dan dukungan yang kuat 
untuk berpartisipasi 
mensukseskan program 
tersebut. 

Komitmen itu adalah 
persatuan dan kesatuan 
persepsi dari semua un-
sur, baik UPK,  Pak Ca-
mat sampai Kepala Desa 
agar wujud PNPM dapat 
dinikmati oleh masyara-

kat Jember.
Di pihak lain, Plt Kabag Humas 

Pemkab Jember, Joko Soponjono 
berpendapat, dengan dilaksanakan 
PNPM Mandiri untuk pengentasan 
kemiskinan, diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan dasar ma-
syarakat miskin yang bertujuan 
untuk mengatasi persoalan secara 
mandiri.

Disamping itu Joko menam-
bahkan melalui kegiatan sosialisasi 
dan launching ini dinilai sangat 
strategis, mengingat pelaksanaan 
PNPM perlu adanya system parti-
sipatif. Baik sistem kelembagaan 
maupun peran serta masyarakat 
supaya dapat mewujudkan misi 
dan misi PNPM Mandiri pedesaan. 
(put)

PNPM 2011 Tetap Prioritaskan 
Pengentasan Kemiskinan
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M
enurut Ketua Komisi A DPRD Kabupat-
en Tulungagung, Suwito, S.Pd, kunjun-
gan yang berlangsung tanggal 6 Juli 2011 
ini selain ingin mendapatkan pencera-

han tentang pelaksanaan Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, juga ingin 
mendapatkan penjelasan tentang program-program 
Bapemas Jawa Timur yang bisa diakomodasi di Kabu-
paten Tulungagung, termasuk program PNPN Mandiri. 
Karena, menurut Ketua Komisi A, program ini sangat 

dibutuhkan dan dinanti-nanti oleh masyarakat, karena 
hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Untuk itu Komisi A berharap Tulungagung mendapat-
kan tambahan alokasi program PNPM Mandiri. Pro-
gram yang sudah berjalan dengan baik dapat diting-

katkan di masa-masa mendatang.
Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur, 

Totok Soewarto, saat menerima rombongan 
Komisi A menjelaskan dalam menentukan 
lokasi Program PNPM telah ditetapkan ber-
dasarkan kriteria-kriteria tertentu, terma-
suk besar kecilnya dana yang dikucurkan dan 
dalam pelaksanaannya harus melibatkan ma-
syarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
maupun pengawasannya

Dijelaskan oleh Totok, walaupun ada kend-
ala, secara umum sampai saat ini pelaksanaan 
program PNPM Mandiri di Tulungagung telah 
berjalan dengan baik. Khusus program keg-
iatan Bapemas Jawa Timur tahun 2011, Kabu-
paten Tulungagung mendapatkan 13 jenis keg-
iatan pemberdayaan masyarakat yang tersebar 
di 18 kecamatan.(*)

Komisi A DPRD Tulungagung 
ke Bapemas Jatim

Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung 
melakukan kunjungan kerja ke Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur. Rombongan yang 
dipimpin oleh Suwito, S.Pd, diikuti selu-
ruh anggota Komisi A, dan menyertakan 

seluruh mitra Kerja Komisi A, diterima 
oleh Kepala Bapemas Provinsi Jawa 

Timur Totok Soewarto, SH. Msi.beserta 
jajarannya.

Totok Soewarto, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
memberikan tali asih kepada Ketua Komisi A DPRD Kab. 
Tulungagung.

08 GEMADESA Edisi Agustus 2011



GDGDWartaWarta

09GEMADESAEdisi Agustus 2011

U
ntuk lebih meningkat-
kan pengetahuan dan 
wawasan Kader Pem-
berdayaan Masyarakat 

(KPM) di tiap desa, Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Kabupaten Trenggalek mengge-
lar pelatihan khusus kepada para 
KPM. Pelatihan ini dibuka oleh Bu-
pati Trenggalek pada 
12 Juli 2011 dan dige-
lar hingga  13 Juli 2011 
bertempat di aula Hotel 
Gotong Royong.

Menurut laporan 
Ketua Panitia, Sunardi, 
Pelatihan KPM Tahun 
2011 ini diikuti oleh 
50 kader dari 50 desa 
se-Kabupaten Treng-
galek. “Utamanya 
bagi para kader yang 
belum pernah meng-
ikuti pelatihan serupa 
baik di tingkat kabu-
paten maupun tingkat 
provinsi, sedangkan 
narasumber berasal 
dari Bapemas,” lan-
jut Sunardi. Dengan 
mengikuti pelatihan 
ini diharapkan para kader dapat 
menjadi mitra pemerintahan desa 
dalam memberdayakan masyara-
kat.

Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mu-
lyadi WR. MMT. dalam sambutan-
nya menegaskan kembali bahwa 
para KPM mempunyai peran yang 
sangat strategis untuk member-

dayakan masyarakat. “Masyarakat 
harus terus diberdayakan bukan 
diperdayai,” ungkap Bupati. 

Para KPM juga memegang per-
anan penting sebagai fasilitator 
antara pemerintah masyarakat. 
Ibaratnya sebagai leher yang me-
ghubungkan antara kepala dan 
anggota badan. “Jika leher sakit 

serta tidak dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik, tentu ker-
ja kepala dan anggota badan juga 
akan terganggu”, tutur Bupati.

Selain itu, Bupati juga meng-
harapkan peran KPM dalam 
mengembangkan potensi-potensi 
yang ada di wilayahnya masing-ma-
sing. Misalnya, mengembangkan 

susu perah di wilayah Kecamatan 
Bendungan dan Pule untuk diolah 
dan dikemas dengan lebih baik. 
“Untuk wilayah Kecamatan Watuli-
mo misalnya dengan mengembang-
kan buah salak untuk diolah men-
jadi keripik salak, sehingga hasil 
penjualannya akan lebih mening-
kat,” jelas Bupati. Hendaknya para 

KPM juga aktif dalam 
memberikan saran dan 
masukan dalam Musy-
awarah Perencanaan 
Pembangunan Pede-
saan (Musrenbangdes).

Para KPM juga 
diharapkan dapat 
menggerakkan raky-
at. “Kalau tidak bisa 
menggerakkan sendiri, 
bisa melalui manage-
ment. Misalnya me-
lalui kepala desa atau-
pun tokoh masyarakat 
yang ada di desa mas-
ing-masing,” kata Bu-
pati. Dengan semangat 
pemberdayaan dan 
gotong-royong yang 
ada di masyarakat, 
diharapkan pemban-

gunan  di Kabupaten Trenggalek 
dapat berjalan dengan lancar. 

Selain Bupati Trenggalek, hadir 
pula dalam acara pembukaan ini 
Kepala Bapemas Imam Suprapto 
SH. MM, Kepala Dinas Pertanian 
Drs. Joko Surono serta beberapa 
perwakilan dari SKPD yang mem-
bidangi. (okt/ys)

Kabupaten Trenggalek

 Pelatihan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) 

Bupati Trenggalek memberi menyalami peserta pelatihan.
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S
eluruh kepala desa dan lurah 
se-Kabupaten Bondowoso 
memperoleh kendaraan 
operasional berupa sepeda 

motor yang diserahkan secara sim-
bolis oleh Bupati Bondowoso di 
Pendopo Kabupaten Bondowoso, 20 
Agustus 2011.

Dalam sambutannya Bupati Bon-
dowoso Drs. H. Amin Said Husni me-
nyampaikan bahwa dengan adanya 
program bantuan kendaraan opera-
sional ini nantinya bisa meringankan 
beban kepala desa dan lurah dalam 
melaksnakan tugasnya. “Selain itu 
pelayanan terhadap masyarakat juga 

semakin maksimal,” ujar Bupati
Dengan diberikannya bantuan 

kendaraan operasional ini dapat 
meningkatkan serta memacu se-
mang kerja kepala desa dan lurah 
dalam melayani masyarakat dan 
bisa termotivasi untuk memberi-
kan pelayanan yang maksimal.  
“Maka kepala desa dan lurah me-
mang layak dan harus mendapat-
kan fasilitas penunjang yang 
memadai,”tambahnya.

Mobil angkutan besar atau truk 
seringkali melewati jalan pedesaan 
yang seharusnya tidak layak untuk 
dilewati. Untuk itu  Bupati Bondow-

so mengimbau kepada kepala desa 
untuk dapat memantau dan men-
gendalikan mobil truk tersebut agar 
tidak lagi melewati jalan pedesaan 
sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku supaya jalan-jalan di 
pedesaan dapat bertahan lebih lama 
dan tidak cepat rusak. 

Bupati juga berpesan kepada 
seluruh kepala desa dan lurah agar 
dapat menjaga dan merawat kenda-
raan operasional tersebut, paling 
tidak keberadaan kendaraan opera-
sional ini bisa digunakan oleh selu-
ruh staf dalam memberikan pelay-
anan kepada masyarakatnya.(*)

Pemkab Bondowoso 

Kendaraan Operasional 
Kepada Kades dan Lurah 



P
ada tahun 2011 Pemkab. 
Madiun menganggar-
k a n / m e n g a l o k a s i k a n 
anggaran untuk pemug-

aran Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) sebanyak 205 unit rumah 
yang tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Madiun. Hingga saat 
ini jumlah RTLH di Kab. Madiun 
masih tersisa sekitar  10.947 unit. 
Jumlah RTLH ini paling banyak 
berada di 3 kecamatan, yaitu Kec. 
Balerejo, Kec. Pilangkenceng dan 
Kec. Jiwan.

Demikian antara lain sambu-
tan Bupati Madiun H. Muhtarom, 
S.Sos pada acara pembukaan 
pelaksanaan pemugaran RTLH di 
Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo 
yang ditandai dengan pemasangan 

batu merah (dinding) di rumah Ny. 
Sadikem, yang diikuti pula oleh 
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Muspi-
da, Perwakilan Bank Jatim dan Ibu 
Ketua TP PKK Kab. Madiun.

”Dengan adanya program 
pemugaran RTHL ini diharap-
kan mampu menjadi inspirasi dan 
motivasi kita semua dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat yang merupakan tang-
gungjawab kita bersama,” kata Bu-
pati dalam sambutannya.

Kegiatan pemugaran yang di-
laksanakan pada 20 Juli 2011 ini 
terdapat 58 RTLH yang dipugar, 
terdiri atas 39 berasal dari dana 
APBD kab. Madiun, 17 RTLH dari 
CSR Bank Jatim, dan 2 unit RTLH 
dari PKK Kab. Madiun.  

Pada kesempatan yang sama 
Direktur. Operasional Bank Ja-

tim, Eko Ananto, juga berkenan 
menyerahkan bantuan sebesar 
Rp.250.000.000 untuk pemugaran 
RTLH di Kab. Madiun.

Lebihlanjut dikatakan oleh Bu-
pati, bahwa jumlah rumah tangga 
sasaran (RTS) di Kab. Madiun se-
banyak 50.429 RTS. Dengan per-
insian  sangat miskin  8.758  RTS, 
miskin 21.764  RTS dan hampir 
miskin 19.907  RTS.

Berbagai upaya dilakukan 
Pemkab Madiun untuk menu-
runkan angka RTS, antara lain 
melalui Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat, bantuan 
raskin, Jamkesmas, Jamkesmas-
da maupun Jamkeskama. Dengan 
upaya ini jumlah RTS di Kab. Ma-
diun sesuai data dari BPS sudah 
mengalami penurunan menjadi 
46.627 RTS. (yy)

GDGD
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 Pemkab Madiun 

Anggarkan Pemugaran 
205 RTLH

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos
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P
emerintah Kabupaten 
Tuban dalam rangka me-
maksimalkan pembangu-
nan dan pemberdayaan 

masyarakat desa, selain mengloka-
sikan dana program Alokasi Dana 
Desa (ADD), juga menganggarkan 
dana melalui Alokasi Dana Desa 
Khusus (ADD-K).

Program yang dilaksanakan 
sejak 2001 itu menurut Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemerintahan Desa dan Keluarga 
Berencana (BPMPD-KB) Kabu-
paten Tuban, Waris Arifi n S.sos 
adalah bantuan dana kepada desa 
yang pelaksanaannya diseinergikan 
dengan program prioritas Pemkab 
Tuban dalam hal ini menuntaskan 
jalan lingkungan atau pemukiman 
desa.

“Selain meningkatkan kondisi 
sarana dan prasarana infrastruktur 
desa dalam rangka mengembang-
kan kegiatan sosial dan ekonomi, 
program tersebut juga untuk me-
numbuhkan partisipasi masyarakat 
desa dan peningkatan kesejahter-
aan,“ katanya.

Pengelola ADD-K dibentuk dari 
tingkat pemerintahan kabupaten 
yang menyertakan sejumlah in-
stansi seperti Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda), 
BPMPD-KB, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Pendapatan, Penge-
lolaan Keuangan, dan aset Daerah, 
serta bagian Administrasi Pemer-
intahan. Struktur pengelola juga 
dibentuk hingga tingkat kecamatan 
hingga desa yang masing-masing 
tingkatan memiliki tugas, fungsi 

dan wewenang berdasarkan pedo-
man pelaksanaan program. 

Pemkab Tuban pada 2010 men-
galokasikan dana lebih dari Rp 4,9 
miliar untuk ADD-K di 19 keca-
matan dan 36 desa. Dana tersebut 
untuk pembangunan infrastruk-
tur desa berupa jalan lingkungan 
dengan kontruksi hotmix. “Biaya 
administrasi dan operasional keg-
iatan masing-masing desa sebesar 
Rp 1.250.000, sementara dana pro-
porsional jumlahnya berdasarkan 
kondisi dan kebutuhan objek pem-
bangunan,“ tambahnya. 

Pelaksanaan ADD-K didasar-
kan atas beberapa prinsip yakni, 
Partisipatif, masyarakat berperan 
aktif dalam pengelolaan kegiatan 
mulai tahap perencanaan, pelaksa-
naan, pengawasan, sampai dengan 

Dana Khusus untuk 
Bangun Jalan Desa
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pemeliharaan. Akseptabel, penge-
loaan kegiatan, dilaksanakan ber-
dasarkan kesepakatan antar pelaku 
sehingga memperoleh dukungan 
semua pihak.

Transparan, pengelolaan keg-
iatan dilaksanakan secara terbuka,  
sehingga dapat terkendali dan ter-
wujud. Akuntabel, pengelolaan 
kegiatan harus dapat dipertang-
gungjawabkan, baik secara admi-
nistratif, teknis, maupun yuridis. 
Yang terakhir sustainebel, artinya, 
kegiatan dapat memberikan men-
faat kepada masyarakat dan dapat 
dikembangkan secara berkelanju-
tan dengan upaya pemeliharaan 
melalui partisipasi masyarakat.

Penyaluran dana ADD-K dilaku-
kan dalam dua kali yang masing-
masing besarannya 50% dari dana 
total program. Pengajuan proposal 
dana ADD-K tahap pertama me-
nyertakan beberapa syarat antara 
lain, Surat permohonan pencairan 
dana, surat pernyataan komitmen 
rencana anggaran biaya dilengkapi 
peta lokasi kegiatan, gambar, dan 
foto lokasi kegiatan, dan copy rek-
ening kas desa. Sementara untuk 
tahap dua ditambah menyertakan 
laporan fi sik di lapangan pada pe-
nyelenggaraan tahap pertama, dan 
surat pertanggungjawaban penggu-
naan dana tahap pertama 

Di tingkat desa, pelaksanaan 
ADD-K selain melibatkan kepala 
desa setempat juga melibatkan Tim 
Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). 
Tim yang dibentuk dan ditetap-
kan dengan surat keputusan ke-
pala desa ini dibentuk berdasarkan 
musyawarah desa dengan susunan 
keanggotaan ketua, sekretaris, dan 
bendahara kegiatan, dan apabila 
diperlukan dapat dibentuk seksi-
seksi sesuai kebutuhan.

TPKD terdiri atas unsur ma-

syarakat desa setempat yang dipil-
ih melalui mekanisme musyawarah 
dengan kreteria, mampu, jujur, 
dan bersedia mencurahkan waktu 
untuk kegiatan, hanya saja untuk 
ketua TPKD secara otomatis adalah 
ketua LPMD setempat.

Tugas dan tanggung  jawab 
TPKD antara lain, menyebarlu-
askan informasi tentang pelaksa-
naan ADD-K, menyusun usulan 
rencana kegiatan dan pebuatan 

dokumen pelaksanaan, mendo-
rong partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan, mengajukan 
permohonan dana untuk kegiatan 
pembangunan infrastruktur desa 
kepada kepala desa, melaksanakan 
administrasi keuangan mulai dari 
proses pengajuan sampai dengan 
pertanggung jawaban, menangani 
pengaduan masyarakat yang tim-
bul di desa, serta menyusun dan 
menyerahkan laporan pelaksanaan 
kegiatan kepada kepala desa.    
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M
emiliki posisi strat-
egis secara geografi s 
berada di bantaran 
Sungai Bengawan 

Solo adalah keuntungan tersend-
iri bagi sebuah kawasan. Memiliki 
struktur tanah yang subur adalah 
salah satu keuntungan yang pasti 
diperoleh.

Desa Kendalrejo, Kecamatan 
Soko, Kabupaten Tuban adalah 
salah satu desa yang berada di 
sekitar bantaran sungai Bengawan 
Solo. Desa seluas 174 hektare ini 
memanfaatkan air sungai benga-
wan untuk mengairi lahan perta-
nian warganya seluas 110 hektare.

Menurut Kepala Desa Kendal-
rejo, Sumantri, pemanfaatan se-
cara maksimal air bengawan un-
tuk mendukung pertanian warga 
efektif dilakukan sejak 20 tahun 
lalu, sejak dibentuknya Himpunan 
Petani Pengelola Air (HIPPA) Rejo 
Makmur. Saat itu potensi hasil per-
tanian di desa berpenduduk 2.257 
jiwa ini mulai mulai dimanfaatkan 

secara maksimal, dari yang sebe-
lumnya hanya mengandalkan air 
hujan dalam menggarap lahan per-
tanian.  

HIPPA Rejo Makmur mengop-
erasikan 16 pompa air di 5 titik 
tepi Bengawan Solo yang masing-
masing pompa memiliki kapasitas 
lebih dari 14 liter per detik. Air 
dari bengawan tersebut dialirkan 
ke sawah-sawah warga seluas 120 
hektare dengan pipa berdiameter 
6 sentimeter hingga 8 sentimeter. 
Karena tidak semua sawah bisa 
dialiri air dari Bengawan Solo, pi-
haknya juga memanfaatkan 4 titik 
sumur bor untuk mengalirkan air 
ke sawah warga.

HIPPA Rejo Makmur didirikan 
oleh  warga Desa Kendalrejo atas 
dasar kesadaran dan  kebutuhan 

bersama akan pent-
ingnya air untuk 
mengoptimalkan ha-
sil pertanian. HIPPA 
ini dikelola secara 
mandiri dengan mel-
ibatkan 7 karyawan 
dan teknisi.

HIPPA Rejo Mak-
mur menganut ske-
ma bagi hasil untuk 
kontribusi desa se-

banyak 20 persen dari total peng-
hasilan, 20 persen untuk jasa pen-
gurus, sisanya sebesar 60 persen 
masuk di kas HIPPA. Sementara 
jasa untuk pengairan lahan per-
tanian, HIPPA mengenakan bagi 
hasil 16 persen bagi pemilik lahan 
dari hasil kotor pertanian.

Meskipun persediaan air un-
tuk pertanian melimpah, bukan 
berarti produksi pertanian selalu 
membawa hasil maksimal. Menu-
rut sekretaris HIPPA Rejo Mak-
mur, Mukarim, karena faktor cuaca 
dan hama, ada kalanya hasil perta-
nian warga mengalami kegagalan. 
“Banjir luapan air Bengawan Solo 
kadang juga menyebabkan petani 
gagal panen,” katanya.

Gagal panen karena hama di-
alami petani beberapa waktu lalu 
saat anomali cuaca. Saat itu bukan 
hanya petani yang merugi, biaya 
operasional HIPPA yang mencapai 
Rp 300 juta dalam satu kali musim, 
tidak seluruhnya kembali, bahkan 
sampai merugi. Total kerugian ter-
besar yang dialami HIPPA karena 
faktor hama saat itu mencapai Rp 
110 juta.  

Langganan Banjir
Desa Kendalrejo, Kecamatan 

Maksimalkan Potensi Maksimalkan Potensi 
BengawanBengawan

Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten TubanDesa Kendalrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban



Sooko, menempati lahan se-
luas 174 hektare. Seluas 110 
hektare di antaranya adalah 
lahan pertanian, 34 hektare 
adalah pekarangan dan te-
galan, sisanya berupa lahan 
pemukiman warga seluas 30 
hektare. Dari pusat pemerin-
tahan Kabupaten Tuban, desa 
ini berada di 48 kilometer ke 
utara, sementara dari keca-
matan  

6 kilometer ke arah utara. 
Desa yang dihuni 2.257 

jiwa dan 618 kepala keluarga ini 
memiliki tiga dusun, yakni Dusun 
Krajan, Singkal dan Dusun Panja. 
Sebagian besar mata pencahar-
ian warganya adalah petani. Selain 
bertani warga juga menjalankan 
usaha sampingan di antaranya se-
bagai perajin tas, kerajinan bahan 
baku kursi dan tas dari pelepah po-

hon pisang, perajin anyaman bam-
bu dan perajin cobek. 

Sebelah utara Desa Kendalre-
jo, berbatasan dengan Desa Simo 
dan Desa Mojoagung, Kecamatan 
Sooko. Bagian barat dengan Desa 
Kalirejo, Kecamatan Kota Bojo-
negoro, sebelah timur berbatasan 
dengan Desa Mulyorejo, Keca-
matan Balen Bojonegoro, dan se-

belah selatan bersebelahan dengan 
Bengawan Solo.

Sebagai kawasan yang dikitari 
Bengawan Solo, Desa Kendalrejo 
termasuk salah satu desa di Tuban 
yang langganan banjir. Sumantri 
mengatakan, banjir terbesar terjadi 
pada awal 2008. Saat itu  12 desa 
di sejumlah kecamatan yang ter-

endam banjir luapan  
Bengawan Solo. 

Berangkat dari 
bencana alam itu 
Pemerintah Kabupat-
en Tuban mengang-
garkan dana lebih dari 
Rp 5,6 miliar untuk 
penanganan banjir 
susulan akibat lua-
pan Bengawan Solo. 
Sebagian besar dana 
itu disalurkan untuk 
Kecamatan Widang, 
khususnya di 12 desa 
yang terisolir akibat 

tergenangnya air. Sebagian lagi 
untuk persiapan penanggulangan 
banjir susulan, berikut bantuan 
logistik, dapur umum. Bantuan itu 
belum termasuk untuk bantuan be-
ras dan kebutuhan pokok lainnya.

Karena seringnya dilanda banjir 
membuat warga, menurut Sumantri, 
sudah akrab dengan banjir. Bahkan 
warga sudah memahami tanda-tan-
da datangnya banjir. “Jangankan 
hanya sebatas mata kaki, banjir set-
inggi pinggul bagi warga sudah bi-
asa. Tidur di atas rumah juga sudah 
biasa,” ungkapnya.

Yang dikhawatirkan warga Ken-
dalrejo saat banjir hanyalah nasib 
lahan pertanian yang sudah dike-
lolanya secara susah payah. Tidak 
jarang warga memperoleh modal 
pengelolaan sawahnya dengan 
menjual sapi atau meminjam ke 
rentenir, namun saat banjir hasil 
pertaniannya ludes.(sal)

h d
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Luas 174 hektare
Pertanian 110 hektare
Pekarangan dan tegalan 34 hektare
Pemukiman 30 hektare 
Posisi dari kabupaten 48 kilometer ke utara
Posisi  dari kecamatan 6 kilometer ke arah utara
Jumlah penduduk/
kepala keluarga  

2.257 jiwa / 618 KK

Dusun Dusun Krajan, Singkal, dan Dusun 
Panja

Biodata Desa Kendalrejo 

Sumantri (atas), perangkat Desa Kendalrejo (bawah).



Desa Arjowilangun, Kec. Kalipare, Kab. Malang

Kelurahan Blabak, Kec. Pesantren, Kota KediriWakil pemenang Lomba Desa/Kelurahan tahun 2011 foto bersama Kepala Bapemas Prov. Jawa Timur (6 dari kiri)

Desa Tanjung, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo

Kelurahan Banjarejo, Kec.Taman, Kab. Madiun Kelurahan Tanjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 

Kelurahan Tamanbaru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan

Pemenang Lomba Desa/Kelurahan  Tahun 2011Pemenang Lomba Desa/Kelurahan  Tahun 2011
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L
embaga perekonomian 
di tingkat kecamatan 
tersebut merupakan pu-
sat pengelola kegiatan 

yang dibentuk oleh tiga desa yang 
berdekatan secara geografi s po-
tensi ekonomi yang akan dikem-
bangkan. Tiga desa yang dimaksud 
adalah Desa Banyuglugur sendiri 

melalui Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) Makmur Jaya, Desa Selo-
banteng melalui UPK Setia Bakti, 
dan Desa Telompong melalui UPK 
Fajar Mustika.

Ketua UB-UPK Bakti Pertiwi, 
Sahri menjelaskan, lembaganya itu 
didirikan pada Mei 2008. Saat itu, 
lembaga ini menerima dana awal 

program sebesar lebih dari Rp 160 
juta untuk mengembangkan se-
jumlah unit usaha yakni, swakelola 
kerajinan Meubel, dan kemitraan 
dengan warga dalam bidang perta-
nian, dan peternakan yang meng-
hasilkan total omset usaha sekitar 
Rp 3-5 juta/bulan.

“Dalam perkembangannya, 
lembaga keuangan ini juga berhasil 
menggandeng pihak ketiga dalam 
hal ini mitra PLTU Paiton yakni PT 
ip Momi Paiton Energy. Kerjasama 
dengan pihak swasta ini dilakukan 
dalam berbagai hal diantaranya 
pelatihan pembuatan pupuk, pem-
berian bantuan pupuk, dan perang-
kat perlengkapan penunjang lain-

Limbah Kayu Pendukung 
Budidaya Jamur Tiram 

Kecamatan Banyuglugur dipilih sebagai salah satu ke-
camatan lokasi Program PPEK sebagai upaya penang-
gulangann kemiskinan. Program ini membentuk lem-
baga perekonomian berbentuk Usaha Bersama – Unit 
Pengelola Kegiatan (UB-UPK) yang dipusatkan di Desa 
Banyuglugur yang diberi nama UB-UPK Bakti Pertiwi.

UB-UPK Bakti Pertiwi, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo



nya,“ kata Sahri. 
Program PPEK di Kecamatan 

Banyuglugur juga berhasil mencip-
takan pengelolaan potensi ekono-
mi secara sinergis sehingga men-
guntungkan secara ekonomis bagi 
penghasilan warga di tiga desa.

Misalnya, limbah gergajian kayu 
yang dihasilkan pengusaha mebel 
di desa Selobanteng dimanfaatkan 
oleh warga Telempong sebagai ba-
han baku pembuatan Jamur Tiram.

Secara geografi s Desa Seloban-
teng berdekatan dengan wilayah 
Desa Telempong. Selain sebagai 
petani lading, mata pencaharian 
warga Desa Selobanteng sebagian 
besar sebagai pengusaha mebel. 
Hal tersebut karena kawasan desa 
ini diitari dengan Hutan Jati Rakyat 
yang bersebelahan dengan wilayah 
hutan jati milik Perum Perhutani. 

Dibanding dengan Desa Banyu-
glugur dan Desa Telempong, Desa 
Selobanteng termasuk desa yang 
terpencil karena letak geogarafi s-
nya yang berada di perbukitan. Ja-
lan akses yang menanjak, berkelok-
kelok, dan tidak sedikit yang rusak 
menjadi kendala tersendiri bagi 
pengusaha mebel di desa untuk 
memasarkannya ke daerah lain. 

Tanggal 22 April 2008 adalah 
saat yang tidak terlupakan oleh 
warga Desa Selobanteng. Kare-
na saat itu, harapan baru untuk 
mengembangkan perekonomian 
warga dilahirkan. Sebuah lembaga 
perekonomian bentukan Program 
PPEK Pemprov Jatim yakni UPK 
Setia Bakti ditetapkan sebagai lem-
baga perekonomian untuk men-
gagkat derajat perekonomian war-
ga Selobanteng.

Mengelola dana awal program 
sebesar Rp 66 juta lebih, pengurus 
banyak memanfaatkannya untuk 
usaha simpan pinjam untuk bagi 
warga miskin khususnya untuk 

mengembangkan usaha meubeler. 
“Sejak awal berdiri hingga saat ini, 
UPK ini telah memberikan man-
faat kepada 597 warga dan ber-
hasil mengkaryakan tenaga kerja 
sebanyak 755 warga setempat. Se-
mentara total SHU yang berhasil 
dikumpulkan sejak 2008 mencapai 
hampir Rp 20 juta,” kata Kepala 
Desa Selobanteng, Muntaha.  

Keberadaan UB-UPK di Keca-
matan Banyuglugur dinilai cukup 
memberi kontribusi signifi kan bagi 
perkembangan perekonomian ma-
syarakat setempat. Hingga saat ini, 
tercatat sekitar 155 rumah tangga 
misin (RTM) yang ditangani. Pro-
gram ini juga memberikan kesem-
patan kerja kepada 672 warga pada 
2010. sementara penerima manfaat 
dari program ini tercatat lebih dari 
1.400 orang. Mereka adalah na-
sabah unit usaha di masing-masing 
UPK maupun mitra usaha.

Kecamatan Banyuglugur terle-
tak di ujung barat sekitar 40 kilo-
meter dari Kabupaten Situbondo. 

Kecamatan Banyuglugur berada di  
wilayah pantai, sekaligus persawa-
han yang terletak di jalur jalan uta-
ma provinsi yang menghubungkan 
Kabupaten Probolinggo dan Kabu-
paten Situbondo. 

Karena berada di daerah pan-
tai dan pertanian, sebagian besar 
warga desa Banyuglugur bermata 
pencaharian sebagai nelayan tra-
disional, petani dan pedagang. 
Berada di wilayah paling barat 
kabupaten Situbondo, Desa ini 
berdekatan dengan lokasi PLTU 
Paiton yang merupakan instalasi 
penyedia tenaga listrik untuk area 
Jawa dan Bali. 

“Hal ini memberikan keuntun-
gan secara ekonomis bagi warga di 
Kecamatan Banyuglugur, karena 
banyak aktifi tas perekonomian pe-
kerja yang dilakukan di kecamatan 
ini, selain itu banyak pula kegiatan 
sosial kemasyarakatan yang dilaku-
kan perusahaan terkait kepada de-
sa-desa di wilayah kecamatan Ban-
yuglugur,“ jelas Sahri.(sal) 

b d di
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B
erdasarkan data nasi-
onal, angka kemiskinan 
nasional kita masih cu-
kup tinggi, yakni sekitar 

14,15 persen atau sebanyak 31,02 
juta orang pada Maret 2010. Dari 
jumlah tersebut, sekitar 70 persen 
adalah penduduk miskin yang ting-
gal di desa. Karena itu, sudah saat-
nya agenda pembangunan nasional 
dan daerah harus lebih memper-
hatikan desa. Jika ingin memutus 
mata rantai atau setidaknya men-
gurangi angka kemiskinan nasional 
dan untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan sosial-ekonomi masyara-
kat, agenda pembangunan untuk 
desa adalah sebuah keniscayaan. 
Pembangunan nasional harus ber-
orientasi pada pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa, 
termasuk desa pesisir.

Sebagai negara kepulauan In-
donesia mempunyai kurang lebih 
17.508 pulau dengan garis pantai 
sepanjang 81.000 km dan luas ka-
rang lebih 3,1 juta km2, yang terdiri 
dari 0,3 juta km2 perairan teritorial 
dan 2,8 juta km2 perairan nusan-
tara. Wilayah pesisir dan laut In-
donesia mempunyai kekayaan dan 
keanekaragaman hayati (biodivier-
sity) terbesar di dunia, yang tercer-
min pada keberadaan ekosistem 
pesisir seperti hutan mangrove, 
terumbu karang, padang lamun 
dan berjenis-jenis ikan, baik ikan 
hias maupun ikan konsumsi.

Realitasnya Indonesia adalah 

negara maritim dengan 70% 
wilayahnya adalah laut, namun 
sangatlah ironis sejak 32 tahun 
yang lalu kebijakan pembangunan 
perikanan kurang mendapat per-
hatian yang serius dari pemerintah. 
Dan yang lebih irons lagi, dengan 
kekayaan laut yang begitu besar, 
kondisi kehidupan sosial-ekonomi 
masyarakat pesisir atau nelayan 
sangat memprihatinkan. Sebagian 
besar kehidupan mereka berada di 
bawah garis kemiskinan.  

Menurut Direktur Pemberday-
aan Masyarakat Pesir Departe-
men Perikanan dan Kelautan, DR. 
Sudirman, menyebutkan masyara-
kat pesisir yang mendiami 8.090 
desa diperkirakan berjumlah 16,42 
juta jiwa. Komunitas ini relatif ma-
sih tertinggal, yang ditandai den-
gan poverty headcount index ma-
sih 0,28. Dengan kata lain, masih 
terdapat kira-kira 28% dari popu-
lasi tergolong miskin. Fenomena 
kemiskinan masyarakat pesisir ini 
sungguh sangat ironis, karena neg-
eri ini memiliki potensi sumber-
daya kelautan yang kaya (http://.
www. P E M P-dkp.go.id).

Karena itu, mereka perlu diber-
dayakan. Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pesisir adalah pem-
berdayaan yang ditujukan kepada 
orang-orang yang berdomisili di 
pesisir pantai kepulauan Indonesia 
yang kehidupan sosial ekonominya 
sangat tergantung pada sumberda-
ya kelautan. Mereka umumnya ber-

profesi, sebagai nelayan, pembudi-
daya ikan, pengolah dan pedagang 
hasil laut,dan sejenisnya. Karena 
itu, kehidupan sosial-ekonominya 
sangat tergantung pada sumberda-
ya kelautan. Sehingga kebanyakan 
dari mereka ini pendapatannya 
hanya pas-pasan untuk bisa hidup, 
dan tidak mempunyai jaminan hid-
up ke depan. 

Karakteristik   
Kemiskinan   
Desa Pesisir 

Sementara itu, berdasarkan 
data BPS 2010, angka kemiskinan 
di Jawa Timur masih cukup tinggi, 
yakni sebesar 6,138 juta penduduk 
atau sekitar 15,26 persen dari to-
tal penduduk Jatim sebesar 37,4 
juta. Artinya satu dari lima pen-
duduk Jatim berada dalam kon-
disi miskin. Dari jumlah penduduk 
miskin tersebut, dua pertiga atau 
sekitar 70 persenya berada di pede-
saan, dan sepertiga atau sekitar 30 
persen berada di perkotaan. Dan 
masyarakat pesisir berada dalam 
kategori masyarakat pedesaan 
dengan tingkat angka kemiskinan 
relatif sama. Dengan kata lain, 
masyarakat pesisir sebagian be-
sar penduduknya berada dibawah 
garis kemiskinan. 

Nelayan dan komunitas desa 
pesisir pada umumnya adalah ba-
gian dari kelompok masyarakat 
miskin yang berada pada level pal-
ing bawah dan acapkali menjadi 

Memberdayakan 
Masyarakat Miskin Pesisir

OLEH : UMAR SHOLAHUDIN
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korban pertama yang paling men-
derita akibat ketidakberdayaan dan 
kerentanannya. Berbagai kajian 
yang telah dilakukan menemukan, 
para nelayan tradisional bukan 
saja sehari-hari harus berhadapan 
dengan ketidakpastian pendapa-
tan dan tekanan musim paceklik 
ikan yang panjang, tapi lebih dari 
itu mereka juga sering harus berha-
dapan dngan berbagai tekanan dan 
bentuk eksploitasi yang muncul 
bersamaan dengan berkembang-
nya proses modernisasi di sektor 
perikanan (Wahyono dkk., 3001: 
Kusnadi, 2002; Satria, 2002; Yusti-
ka, 2003; dan Suyanto dkk., 2005). 

Sejak situasi krisis mulai mer-
ambah ke berbagai wilayah di In-
donesia, masyarakat pesisir boleh 
dikata adalah kelompok masyara-
kat yang paling menderita dan 
merupakan korban pertama dari 
perubahan situasi sosal-ekonomi 
yang terkesan tiba-tiba, namun 
berkepanjangan. Kualitas kes-
ejehtaraannya semakin menurun. 
Tidak sedikit usaha-usaha ekonomi 
masyarakat pesisir, terutama di bi-
dang kelautan dan perikanan gu-

lung tikar karena ketiadaan modal. 
Dan akhirnya mereka jatuh pada 
jurang kemiskinan. 

Dibandingkan dengan desa-
desa agraris, desa-desa pantai atau 
pesisir umumnya merupakan kan-
tong-kantong kemiskinan struk-
tural yang lebih kronis. Sebagian 
besar masyarakat nelayan yang 
bertempat tinggal di desa-desa 
pantai umumnya taraf kesejahter-
aan hidupnya sangat rendah dan 
tak menentu. Kesulitan kebutu-
han sehari-hari dan kemiskinan 
di desa-desa pantai telah menjadi-
kan penduduk di kawasan ini ha-
rus menanggung beban kehidupan 
yang amat berat, berkutat dengan 
perangkap utang sepertinya tak 
pernah habis-habisnya, dan tidak 
dapat dipastikan pula kapan masa 
berakhirnya (Suyanto, 2003).

Lebih lanjut Bagong (2003) 
menjelaskan, kemiskinan, ketida-
kpastian dan berbagai kesulitan 
hidup lainnya merupakan ma-
salah krusial yang selalu dihadapi 
oleh komunitas desa pantai atau 
wilayah pesisir. Sebagian besar 
kondisi kehidupan nelayan tradis-

ional yang demikian ditemukan 
di daerah-daerah pesisir yang po-
tensi sumber daya perikanannya 
semakin langka, seperti peraiaran 
Pesisir Utara Jawa dan Pesisir 
Timur Sumatera Utara. Sementara 
itu, kebijakan-kebijakan strategis 
pembangunan untuk mengurangi 
atau mengatasi kondisi kehidupan 
nelayan tersebut belum mampu 
dilaksanakan secara efektif dan 
berhasil secara optimal. Yang bisa 
disaksikan adalah masyarakat ne-
layan atau pesisir bergulat sendiri 
menghadapai persoalan kehidu-
pannya dengan berbagai resiko 
yang diterimanya. 

Secara garis besar, kemiskian 
yang diderita masyarakat desa 
pantai, biasanya bersumber dari 
dua hal. Pertama, faktor alamiah, 
yakni yang berkaitan dengan fl uk-
tuasi musim-musim penangkapan 
ikan dan struktur alamiah sumber 
daya ekonomi desa. Kedua, faktor 
non alamiah, yakni berhubungan 
dengan keterbatasan daya jangkau 
teknologi penangkapan ikan, ket-
impangan dalam sistem bagi hasil 
dan tidak adanya jaminan sosial 
tenaga kerja yang pasti, lemahnya 
penguasaan jaringan pemasaran 
dan belum berfungsinya koperasi 
nelayan yang ada, serta dampak 
negatif kebijakan modernisasi peri-
kanan yang telah berlangsung sejak 
seperempat abad terakhir ini (Kus-
nadi, 2002:4)  

Memberdayakan 
Maskin Pesisir

Memberdayakan masyarakat 
miskin pesisir berarti menciptakan 
peluang bagi masyarakat pesisir 
untuk menentukan kebutuhannya, 
merencanakan dan melaksanakan 
kegiatannya, yang akhirnya men-
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ciptakan kemandirian permanen 
dalam kehidupan masyarakat itu 
sendiri. Memberdayakan masyara-
kat pesisir tidaklah seperti mem-
berdayakan kelompok-kelompok 
masyarakat lainnya, karena di 
dalam habitat pesisir terdapat 
banyak kelompok kehidupan ma-
sayarakat diantaranya: Pertama, 
Masyarakat nelayan tangkap, 
adalah kelompok masyarakat pesi-
sir yang mata pencaharian utaman-
ya adalah menangkap ikan dilaut.  
Kelompok ini dibagi lagi dalam 
dua kelompok besar, yaitu nelayan 
tangkap modern dan nelayan tang-
kap tradisional.  

Kedua, masayarakat nelayan 
buruh, adalah kelompok masyara-
kat nelayan yang paling banyak di-
jumpai dalam kehidupan masyara-
kat pesisir. Ciri dari mereka dapat 
terlihat dari kemiskinan yang se-
lalu membelenggu kehidupan mer-
eka, mereka tidak memiliki modal 
atau peralatan yang memadai un-
tuk usaha produktif. Umumnya 
mereka bekerja sebagai buruh/
anak buah kapal (ABK) pada kapal-
kapal juragan dengan penghasilan 
yang minim. Dan ketiga, Masyara-
kat nelayan tambak, masyarakat 
nelayan pengolah, dan kelompok 
masyarakat nelayan buruh.  

Setiap kelompok masyarakat 
tersebut haruslah mendapat pen-
anganan dan perlakuan khusus 
sesuai dengan kelompok, usaha, 
dan aktivitas ekonomi mereka. 
Pemberdayaan masyarakat tang-
kap misalnya, mereka membu-
tukan sarana penangkapan dan 
kepastian wilayah tangkap. Ber-
beda dengan kelompok masyarakat 
tambak, yang mereka butuhkan 
adalah modal kerja dan modal in-
vestasi, begitu juga untuk kelom-
pok masyarakat pengolah dan bu-
ruh.  Kebutuhan setiap kelompok 

yang berbeda tersebut, menunjuk-
kan keanekaragaman pola pember-
dayaan yang akan diterapkan un-
tuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program 
pemberdayaan untuk masyarakat 
pesisir haruslah dirancang den-
gan sedemikian rupa dengan tidak 
menyamaratakan antara satu ke-
lompok dengan kelompok lainnya 
apalagi antara satu daerah dengan 
daerah pesisir lainnya.  Pember-
dayaan masyarakat pesisir harus-
lah bersifat bottom up dan open 
menu, namun yang terpenting 
adalah pemberdayaan itu sendiri 
yang harus langsung menyentuh 
kelompok masyarakat sasaran.

Dalam konteks pemberdayaan 
masyarakat desa, Suyoto (2006) 
mengatakan kegiatan pemban-
gunan perlu diarahkan untuk 
merubah masyarakat miskin 
menjadi lebih baik. Perenca-
naan dan implementasi kebijakan 
pembangunan seharusnya berisi 
usaha untuk memberdayakan ma-
syarakat miskin sehingga mereka 
mempunyai akses pada sumber-
sumber ekonomi (sekaligus poli-
tik). Pemberdayaan masyarakat 
miskin tidak hanya mencakup 
implementasi program peningka-
tan kesejahteraan sosial melalui 
distribudi uang dan jasa untuk 
mencukupi kebutuhan dasar. Leb-
ih dari itu adalah sebuah upaya 
dengan spektrum kegiatan yang 
menyentuh pemenuhan berbagi 
macam kebutuhan sehingga se-
genap anggota masyarakat dapat 
mandiri, percaya diri, tidak ber-
gantung dan dapat lepas dari be-
lenggu struktural yang membuat 
hidup sengsara. 

Konsep pemberdayaan dalam 
wacana pembangunan masyarakat 
selalui dihubungkan dengan upa-
ya membangun kekuatan kolektif 

dalam masyarakat berdasar pada 
potensi individu dan sosial yang di-
miliki. Seorang Sosiolog struktural 
fungsionalis, Parson menyatakan 
bahwa konsep power dalam ma-
syarakat adalah variable jum-
lah. Menurut perspektif tersebut, 
power masyarakat adalah kekua-
tan anggota masyarakat secara 
keseluruhan yang disebut tujuan 
kolektif, misalnya dalam pem-
bangunan ekonomi. Logikanya, 
pemberdayaan masyarakat miskin 
dapat tercapai bila ditunjang oleh 
struktur sosial yang tidak terpen-
garuh negatif terhadap kekuasaan 
(powerful). Dengan pengertian ini, 
kelompok miskin dapat diberday-
akan melalui ilmu pengetahuan 
dan kemandirian sehingga dapat 
berperan sebagai agen atau subjek 
pembangunan. Hal  inilah yang 
oleh Schumacker di sebut pember-
dayaan (Thomas, 1992).

Pola pemberdayaan masyarakat 
seyogyanya diserahkan kepada ke-
wenangan daerah, namun daerah 
juga harus menerapkan prinsip-
prinsip pemberdayaan, yang lebih 
bersifat partisipatif, desentralistik 
terhadap kemampuan komunitas 
dan berorientasi pada hasil. Ke-
wenangan Pusat lebih pada super-
visi dan perencanaan serta kebi-
jakan makro dan pengembangan 
prinsip-prinsip pemberdayaan baik 
secara teknis maupun non teknis 
yang dapat dijadikan sebagai ram-
bu-rambu yang jelas bagi daerah di-
dalam pemberdayaan masyarakat. 
Sedangkan daerah perlu mendapat 
kewenangan serta sepenuhnya ber-
tanggungjawab atas kewenangan 
itu dengan sistem hukum dengan 
penegakan sanksi yang jelas. 

*) Penulis adalah dosen Sosi-
ologi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya
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Budidaya Kelinci Secara Modern (3-Habis)

Menjanjikan Keuntungan Tinggi
8. PANEN
8.1. Hasil Utama

Hasil utama kelinci adalah daging dan bulu
8.2. Hasil Tambahan

Hasil tambahan berupa kotoran untuk pupuk
8.3. Penangkapan

Kemudian yang perlu diperhatikan cara meme-
gang kelinci hendaknya yang benar agar kelinci ti-
dak kesakitan.

9. PASCAPANEN
9.1. Stoving

Kelinci dipuasakan 6-10 jam sebelum potong un-
tuk mengosongkan usus.

Pemberian minum tetap .
9.2. Pemotongan

Pemotongan dapat dengan 3 cara:
1) Pemukulan pendahuluan, kelinci dipukul dengan 

benda tumpul pada kepala
dan saat koma disembelih.
2) Pematahan tulang leher, dipatahkan dengan tari-

kan pada tulang leher. Cara
ini kurang baik.
3) Pemotongan biasa, sama seperti memotong ter-

nak lain.
9.3. Pengulitan

Dilaksanakan mulai dari kaki belakang ke arah 
kepala dengan posisi kelinci

digantung.
9.4. Pengeluaran Jeroan

Kulit perut disayat dari pusar ke ekor kemudian 
jeroan seperti usus, jantung dan paru-paru dikeluar-
kan. Yang perlu diperhatikan kandung kemih jangan 
sampai  pecah karena dapat mempengaruhi kuali-
tas karkas.
9.5. Pemotongan Karkas

Kelinci dipotong jadi 8 bagian, 2 potong kaki de-
pan, 2 potong kaki belakang, 2 potong bagian dada 
dan 2 potong bagian belakang. Presentase karkas 
yang baik 49-52%.

10. ANALISIS EKONOMI   
BUDIDAYA

10.1.Analisis Usaha Budidaya

Perkiraan analisis budidaya kelinci didasarkan 
pada jumlah ternak per 20 ekor

induk:

1) Biaya Produksi
a. Kandang dan perlengkapan Rp. 1.000.000,-
b. Bibit induk 20 ekor @ Rp. 30.000, Rp. 600.000,-
c. Pejantan 3 ekor @ Rp. 20.000,- Rp. 60.000,-
d. Pakan
- Sayur + rumput Rp. 1.000.000,-
- Konsetrat (pakan tambahan) Rp. 2.000.000,-
e. Obat Rp. 1.000.000,-
f. Tenaga kerja 2 x 12 x Rp. 150.000,- Rp. 

3.600.000,-
Jumlah biaya produksi Rp. 9.260.000,-

2) Pendapatan
Kelahiran hidup/induk/tahun = 31 ekor
Penjualan:
a. Bibit: 20 x 15 x Rp. 20.000,- Rp. 6.000.000,-
b. Kelinci potong 20 x 15 x Rp. 50.000,- Rp. 

15.000.000,-
c. Feses/kotoran Rp. 60.000,-
d. Bulu Rp. 750.000,-
Jumlah pendapatan Rp. 21.810.000,-

3) Keuntungan Rp. 12.550.000,-
4) Parameter kelayakan usaha
- B/C ratio = 2,36
10.2.Gambaran Peluang Agribisnis Gerakan pe-

ningkatan gizi yang dicanangkan pemerintah teru-
tama yang berasal dari protein hewani sampai saat 
ini masih belum terpenuhi. Kebutuhan daging kita 
masih banyak dipenuhi dari impor. Kelinci yang pu-
nya keunggulan dalam cepatnya berkembang, mutu 
daging yang tinggi, pemeliharaan mudah dan ren-
dahnya biaya produksi menjadikan ternak ini sangat 
potensial untuk dikembangkan. Apalagi didukung 
dengan permintaan pasar dan harga daging mau-
pun bulu yang cukup tinggi.

Demikian sekilas tentang budidaya kelinci semo-
ga bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan yang 
ingin mencoba membudidayakan kelinci secara mo-
dern. Akhir kata semoga artikel ini bisa bermanfaat 
untuk kemajuan kita semua.
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M
eski telah memiliki 
telepon genggam 
dan komputer jinjing 
yang siap membantu 

menyimpan data-data berupa ang-
ka, tak ada salahnya kita mengingat 
dan menyimpan sebagain dalam 
memori otak. Selain men-
dongkrak daya ingat, kita 
sedikit direpotkan bila 
sewaktu-waktu piranti 
andalan, baik ponsel 
atau laptop, rusak 
maupun hilang. 
Mengingat angka 
juga menekan 
risiko pikun pada 
angka atau “Am-
nesia Numerik”. 
Metodenya pun 
tak harus rumit. 
Berikut ada lima tips 
sederhana namun efek-
tif yang diberikan oleh se-
buah lembaga studi medis peru-
sahaan penunjang hidup, CCP.

Langkah 1: Visualisasikan angka-
angka yang ingin anda ingat, 
gambar angka tersebut dalam 
kepala. Pikirkan seperti 
apa mereka akan terli-
hat, warna yang 
tampil, bentuk 
yang mungkin 
muncul di ’kartu 
nama’ tulisan 
tangan anda. 
Cara ini mung-
kin akan berbeda 
bagi setiap orang, 

bagi mereka yang memiliki ke-
mampuan imajinasi tinggi jauh 
lebih mudah melakukan. Namun 
bagi mereka yang kurang, metode 
ini justru mengembangkan pula 
kemampuan inferior selama ini.

L a n g -
kah 2: Ucap-
kan angka 

keras-keras. Metode ini terutama 
cocok bagi mereka yang bertipe 
pembelajar berdasar respon su-
ara. Ucapkan angka-angka itu tiga 
kali langungs berturut-turut. Bila 
perlu ulangi lagi menyerukan den-
gan keras setiap beberapa menit. 
Bahkan menciptakan sikuen ritme 
angka dalam lagu-lagu yang anda 

kenal juga sangat membantu.

Langkah 3: Lakukan gerakan 
memencet nomor. Gerak-
kan jari-jari anda seolah-
olah seperti menekan tom-
bol betulan dalam ponsel 
ketika anda meneriakkan 
angka itu keras-keras.

Langkah 4: Kelompokkan 
angka bersama. Pikiran ma-

nusia secara alami lebih baik 
mengingat angka-angka  dalam 

grup terdiri dari tiga atau empat.

Langkah 5: Cari asosiasi pribadi  
dengan angka. Asosiasikan angka 
dengan ulang tahun misal, umur, 

nomor pin atau hal-hal lain yang 
pribadi bagi anda. Otak anda 
akan memunculkan angka-ang-
ka tersebut begitu asosiasi itu 

terpikirkan.i
Pada intinya upaya mengin-

gat yang dipaparkan datas dilaku-
kan dengan memanfaatkan indra 
manusia. Pengaktifkan indra ter-

bukti membantu meningkatkan 
kemampuan kognitif ses-

eorang. (republika 
online)
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B
erikut tips agar bekerja 
lebih berkualitas dan 
efi sien:

Membuat jadwal  
tertulis

Tulis semua aktivitas yang akan 
dikerjakan selama seminggu. Jad-
wal meeting, mengirim e-mail ke 
klien, deadline paper dan hal-hal 
lainnya yang menurut anda pent-
ing. Beri tanda untuk jadwal yang 
paling amat sangat penting menu-

rut anda. Dengan begitu anda men-
getahui apa yang harus dikerjakan 
terlebih dahulu.

Hindari kegiatan ber-
main internet

Browsing, chatting, facebook 
menjadi racun untuk anda. Meski 
mengasyikkan, bermain internet 
akan menyita waktu anda tanpa 
disadari. Agar pekerjaan tidak ter-
bengkalai, sebaiknya melakukan 
kegiatan ini pada jam istirahat atau 

setelah jam kantor usai. 
Dengan begitu seluruh pe-
kerjaan akan lebih cepat 
selesai.

Berani menolak 
tugas tambahan

Setiap orang memiliki 
batasan sendiri dalam pe-
kerjaan, bila atasan mem-
beri tugas ekstra yang bu-
kan job description anda, 
beranikanlah diri untuk 
mengatakan tidak dengan 
penolakan yang halus dan 
sopan. Sekali lagi harus 
disampaikan dengan cara 
yang halus dan sopan.

Jangan ragu untuk 
memberitahu bos akan 
prioritas tugas yang telah 
diketahui bersama. Jika 
tidak berani mengungkap-
kannya dan meng-iyakan 

semua tugas menjadi tanggung 
jawab anda, atasan akan berpikir 
anda mampu untuk mengerjakan-
nya padahal dalam hati anda san-
gat kesal dan kelelahan dengan 
tugas-tugas yang menumpuk.

Mengatur jadwal 
meeting

Meeting lebih baik dilakukan 
pada pagi maupun siang hari. Jika 
meeting dilakukan pada sore hari 
yang sering terjadi peserta meeting 
akan telat dan lagi-lagi anda kan pu-
lang malam. Tak hanya itu, meeting 
yang dilakukan terlalu sore kurang 
efektif karena pikiran sudah tidak 
lagi segar. Jangan ragu untuk mem-
beri ide untuk mengatur ulang waktu 
meeting (ricky/rif).

Tips Bekerja 
Efektif dan Efi sien

Pekerjaan menumpuk karena malas, menunda atau jen-
uh mengerjakannya, belum lagi jadwal meeting yang 
padat. Pastinya anda merasa seperti tak punya waktu 

untuk mengerjakan semua pekerjaan. Namun, sampai 
kapan anda akan keteteran dalam masalah pekerjaan? 
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S
elama ini Kota Batu dike-
nal sebagai daerah peng-
hasil apel atau agrobis. 
Padahal, di luar itu, Kota 

Batu juga mempunyai komoditas 
andalan lain selain agrobis, yaitu 
kerajinan olah kayu, yaitu berupa 
pembuatan alat-alat dapur, souve-
nir dan barang-barang antik lain-
nya. 

Salah seorang perajinnya yaitu 
Sulastri. Dia mendirikan kerajinan 
olah kayu akhir tahun 1997. Saat 
itu masih awal-awalnya krisis mon-
eter. ”Pada saat mendirikan saya 
hanya sebagai pengepul,” ujarnya. 
Saat itu kerajinan olahan kayu dari 
tetangganya dikumpulkan kemu-
dian dijual. Namun di tengah per-
jalanan tidak terjadi kesepahaman 
dirinya dengan pengrajin, sehingga 
timbul niatnya untuk mendirikan 
sendiri. Maka dengan modal seki-
tar Rp 5 juta mulailah dia mendiri-
kan usaha kerajinan itu sendiri.

Saat berusaha membuat kera-
jinan tersebut, dia mencoba mem-
buat sesuatu yang lain  dari yang 
pernah dibuat tetangganya, di 
antaranya dengan membuat alat 
pijat refl eksi dari kayu, kemudian 
berkembang lagi dengan mebuat 
souvenir yang lainnya.

Dari pengembangan itu akh-
irnya usahanya difasilitasi oleh 
pemerintah melalui Diskoperindag 
Kota Batu dengan diikutkan pam-
eran hingga hasil produknya bisa 
dikenal di mana-mana. Bahkan ti-

dak hanya lokal, tapi nasional hing-
ga mancanegara.

Selama ini pemasaran untuk 
wilayah Jawa dan luar Jawa ti-
dak ada kendala berarti, karena 
semuanya sudah bisa dikirim me-
lalui jasa pengiriman. Namun un-
tuk ekspor ke luar negeri, sampai 
saat ini masih belum bisa dilaku-
kan sendiri. Dia masih nunut pada 
beberapa perusahaan transpor-
tasi barang internasional, misal-

nya ke Turki, diikutkan 
persuahaan angkutan di 
Surabaya. Sedangkan ka-
lau ke Jerman diikutkan 
perusahaan angkutan 
kontainer di Kediri, ke 
Malaysia diikutkan peru-
sahaan angkutan di Bali.

”Selama ini bahan 
baku yang didapat sudah 
terpenuhi dengan mu-
dah, karena didapatkan 

tidak jauh dari Kota Batu,” kata Su-
lastri.  

Omzet dari usaha ini terus 
berkembang. Jika dulu modal 
awalnya Rp 5 juta, saat ini omzet 
kotornya setiap bulan mencapai 
Rp 120 juta. ”Syukurlah, selain 
omzet yang terus bertambah, saya 
juga bisa memperkerjakan pemuda 
yang masih belum punya peker-
jaan,” katanya. (*)

Kota Batu

Kerajinan Kayu Olahan 
Serap Pengangguran
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D
itinggal pergi sela-
manya oleh suami ter-
cintanya tak membuat 
Suwarni berputus asa. 

Justru ia malah mampu bangkit 
dan berdikari. Tidak hanya itu, ia 
juga mampu menyekolahkan tiga 
orang anaknya hingga jenjang per-
guruan tinggi. Sebuah prestasi luar 
biasa dan patut dibanggakan.

Untuk menopang kehidupan 
keluarganya setelah suaminya me-
ninggal dunia, Suwarni mencoba 
peruntungan dengan berbudidaya 
jamur. Sesuatu hal yang sama seka-
li baru buat seorang janda seperti 
dirinya. Namun hal baru itu tidak 
membuatnya berkecil hati. Mala-
han yang terjadi adalah sebaliknya, 
ia penuh semangat dengan bibit-
bibit jamur yang mulai memenuhi 
rumahnya.

Itu terjadi tahun 2003 lalu. 
Sekarang ia tinggal memetik hasil-
nya yang ternyata sangat lumayan. 
Keuntungan membudidayakan 
jamur tersebut ia simpan sedikit 
demi sedikit untuk biaya sekolah 
anaknya hingga tamat perguruan 
tinggi dan mengembang usaha 
yang ternyata juga sangat direspon 
masyarakat. 

Tekat Suwarni bergelut den-
gan bibit jamur memang tak sia-
sia. Terlebih didukung oleh alam 
lereng pegunungan Kelud yang 
cukup lembab. Suwarni persisnya 
tinggal di lereng utara Kelud yaitu 
Desa Manggis Kecamatan Puncu, 
Kabupaten Kediri. Fokus Suwarni 
adalah budidaya jamur tiram pu-

tih yang dipasaran sangat banyak 
penggemarnya. Selain mengand-
ung vitamin tinggi, jamur ini juga 
relative gampang mengolahnya 
menjadi berbagai bentuk makan-
an.

Di rumah budidayanya yang 
cukup luas, Suwarni kini mam-
pu menghasilkan panen 50 kilo-
gram per harinya. Jamur-jamur 
itu setelah panen melalang buana 
hingga lintas wilayah. Pasar jamur 
paling besarnya, selain Kediri,  
adalah kota-kota besar di Jawa 
Timur. Utamanya adalah Kota 
Surabaya.  

Satuan harga yang dipatok Su-
warni adalah 8.000 rupiah per kilo-
gram. Jika dirupiahkan, penghasi-
lan Suwarni yang dalam produksi 
jamur ini juga dibantu anak dan 
para tetangganya  tak kurang dari 
400 ribu rupiah per hari. Pengha-
sian ini kadang juga bisa naik dan 

turun tergantung permintaan dan 
panenan. 

Lambat laun, nama Suwarni se-
bagai penghasil jamur berkualitas 
didengar hingga keluar Kabupaten 
Kediri. Sebagai dampaknya, per-
mintaan jamur tiram putih ma-
kin besar. Malah, kini ia tak perlu 
repot-repot menjual hasil produk-
sinya ke luar rumah. Sebab, para 
pembeli sudah pada antri dan men-
gambil sendiri pesenan jamurnya.

Untuk menambah omzet, 
Suwarni ternyata cukup pintar 
menebak pasar. Selain menjual 
produksi yang sudah jadi, ia juga 
menyediakan bibit-bibit jamur ti-
ram. Sehingga jika ada konsumen 
yang ingin memproduksi jamur 
sendiri, tinggal mengambil dan 
merawtnya sendiri. Jika ada yang 
seperti ini, suwarni bukan men-
ganggapnya sebagai pesaing, me-
lainkan sebagai mitra usaha. (*)

Sukses Kembangkan 
Jamur Tiram Putih  

Suwarni di antara jamur-jamur usahanya yang mampu mengentaskan anak  
hingga kuliah. 
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Kacang hijau mempunyai ban-
yak khasiat bagi tubuh kita. Kand-
ungan kacang hijau per 100 gram 
antara lain :

- Protein (g) 24,0 
- Lemak (g) 1,3
- Karbohidrat (g) 56,7
- Kalsium (mg) 124
- Fosfor (mg) 326
- Vitamin B1 (mg) 0,47
- Vitamin B2 (mg) 0,39
Kekurangan energi dan protein 

yang menyebabkan gizi kurang 
dapat menghambat pertumbu-
han badan. Vitamin B1 berman-
faat untuk pertumbuhan dan anti 
beri-beri. Kekurangan Vitamin B1 
dapat mengganggu proses pencer-
naan makanan dan menghambat 
pertumbuhan. Vitamin B1 dapat 
meningkatkan nafsu makan dan 
memperbaiki saluran pencernaan. 
Vitamin B1 adalah bagian dari 
koenzim yang berperan penting 
dalam oksidasi karbohidrat untuk 
diubah menjadi energi. Tanpa ad-
anya Vitamin B1 tubuh akan men-
galami kesulitan dalam memecah 
karbohidrat. Vitamin B1 dapat me-
nambah kegiatan syaraf sehingga 
menjadi bersemangat. Kekuran-
gannya dalam jangka panjang me-
nyebabkan mudah capai, kurang 
nafsu makan, berat badan turun, 
sulit buang air besar dan nyeri 
syaraf.

Kebutuhan Vitamin B1 teru-
tama untuk mereka yang bekerja 
lebih banyak menggunakan tenaga 
(energi) antara lain: olahragawan, 
anak-anak dalam masa pertum-

buhan. Juga ibu hamil dan 
menyusui sangat membutuhkan 
kacang hijau karena kandungan Vi-
tamin B1 dalam ASI sangat bergan-
tung pada ada tidaknya Vitamin B1 
dalam makanan yang dikonsumsi 
ibu.

Kandungan Vitamin B2 sangat 
bermanfaat bagi kesehatan karena 
dapat membantu penyerapan pro-
tein dalam tubuh. Selain itu juga 
berfungsi untuk membantu per-
tumbuhan badan sebagaimana Vi-
tamin B1.

Berikut adalah resep salah satu 
minuman yang bisa dibikin dari ka-
cang hijau, yakni sari kacang hijau.

Bahan:
- 250 gr kacang hijau
- 550 gr gula pasir
- 2,5 gr sodium bicarbonate
- 1/4 sdm garam

- 4 cm jahe
- 2 lembar daun pandan
- 2,5 ltr air hangat
- 1,5 ltr air

Cara Membuat:
1. Cuci bersih kacang hijau
2. Rendam kacang hijau dgn 750 

ml air dan tambahkan sodium 
bicarbonate selama kurang leb-
ih 4 jam.

3. Tiriskan dan cuci bersih kacang 
hijau sampai tidak licin.

4. Rebus kacang hijau kedalam 1 ltr 
air hingga lunak.

5. Angkat dan tiriskan kacang hi-
jau.

6. Blender kacang hijau yang di 
tambahkan dengan air hangat 
hingga halus.

7. Saring ambil sarinya dan buang 
ampasnya.

8. Campur sari kacang hijau den-
gan gula pasir, garam, irisan 
jahe dan daun pandan wangi.

9. Masak sambil diaduk perlahan 
dengan api kecil hingga men-
didih selama 20 menit. Tujuan 
diaduk adalah supaya tidak 
pecah emulsinya.

10. Angkat dan diamkan sampai 
uap panasnya hilang.

11. Masukkan ke dalam botol, 
minuman siap disajikan.
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Sari Sari 
Kacang HijauKacang Hijau
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Spesifi kasi : 
Nama Teknologi : Mesin gula semut
Nama Penemu  : H.Fadlan, Ir. Sugiatno
HAKI   :  -
Alamat/HP  : Jl. Jawa 26 Jember (Bapemas)
H. Fadlan  : 0331 7716475
Ir. Sugiatno  : 0331 7747794, 410574
HP . 081234517500, 085236937141
Ukuran Kerangka Mesin (P,LT): 80x80x83 Cm
Ukuran Bejana Pengaduk (   , T): 100 Cm, 20 Cm
Berat Mesin  : 200 Kg
Daya Motor penggerak : 5 HP
Type   : Otto
Bahan mesin  : Besi ST 30-40
Bahan Bejana  : Aluminium 0,8 mm
Harga   : Rp. 9 jt (Dapat berubah)_

TTG Mesin Gula Semut
Kabupaten Jember

TTG Mesin Split Rotan 
Kabupaten Gresik
Spesifi kasi    : 
Nama Teknologi :  Mesin Split Rotan
Nama Penemu  : H. Djakio
HAKI   :  -
Alamat/HP  : 081330283777
Keunggulan  : Kerja mudah dan cepat untuk 
       menguliti dan memecah rotan dengan  

      ukuran seragam
Daya Motor 
penggerak :  4 PK
Berat mesin  :  250 Kg
Harga :  17.500.000,-

Spesifi kasi : 
Nama Teknologi : MESIN PRODUKSI KOMPOS 
GRANULAR
HAKI : Patent P200300510. Deptan 
 : G062/PTO/BSP/IV/2005
 : PT. Komposindo Granular Arendi
Alamat/HP :
Kabupaten/Kota: PT. Kompos Bumisubutr 
     Makmur
Kapasitas produksi: 10-15 ton per hari
Keunggulan : menanggulangi sampah kota
Kegunaan : produksi pupuk organik

Mesin Produksi Mesin Produksi 
Kompos Granular Kompos Granular 
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I
novatif dan kreatif adalah kata kunci bagi semua 
orang untuk maju. Kamus tersebut tidak hanya 
berlaku bagi usahawan atau seniman. Birokrat 
pun ternyata wajib menghafal dan menghayati 

falsafah itu untuk inspirasi mengembangkan layanan 
dan melaksanakan berbagai program pemerintahan. 

Pejabat yang memegang teguh kreativitas dan 
inovasi dibuktikan oleh Camat Kalitidu, Kabupaten 
Bojonegoro, Dra Nurul Azizah MM. Karena berkomit-
men menjalankan prinsip itu, bukan hanya pelayanan 
maksimal yang didapat, prestasi pun akhirnya turut 
serta menyertai keberhasilannya.  

Lulusan APDN Malang tahun 1990 ini akhirnya 
berhasil menyisihkan para rivalnya dari kabupaten/
kota se-Jatim dalam pemilihan Camat Teladan Ta-
hun 2010.“Saya benar-benar tidak menyangka bisa 
menjadi juara. Sejak awal saat ditunjuk Pak Bupati 
(Suyoto, red.) untuk mewakili Kabupaten Bojonegoro, 
saya tidak berpikir untuk menang. Saya hanya ingin 
berbuat yang terbaik. Syukur alhamdulilah jika itu ke-

mudian berbuah juara,” ungkap Nurul.
Kelahiran Bojonegoro 5 April 1969 ini menjelas-

kan, saat itu ada beberapa program yang membuat-
nya unggul dari camat-camat lainnya. Saat seleksi, dia 
hanya menyampaikan tujuh program unggulan yang 
telah dijalankan selama ini. Tujuh program tersebut, 
yaitu program pemberantasan buta aksara, program 
ODF (Open Defecation Free) atau jambanisasi, pro-
gram pengentasan kemiskinan dengan sasaran RTSM 
non Jalin Kesra, program pengembangan peternakan, 
program intensifi kasi tanah pekarangan (INTAP), 
pengembangan pertumbuhan ekonomi melalui indus-
tri pengolahan potensi desa dan program pelayanan 
publik.

“Sebetulnya semua program itu inisiatif dari pemk-
ab, tapi saya kreasikan dengan berbagai inovasi se-
hingga bisa terlaksana dengan baik. Inovasi dan kreasi 
itulah yang mendongkrak nilai saat penilaian,” terang 
wanita berjilbab ini.

Mantan Camat Purwosari ini lalu menjelaskan leb-
ih rinci. Untuk buta aksara, jumlah awalnya sebanyak 
1.246 orang. APBD kabupaten memberikan program 
hanya untuk 300 orang saja. Namun dengan swadaya 
yang digerakkan bersama pemerintah desa, jumlah itu 
akhirnya bisa tuntas dalam waktu 10 bulan. Saat ini 
penduduk eks buta aksara itu telah mendapat SUKMA 
(Surat Keterangan Melek Aksara). Untuk sektor kes-
ehatan, anak kedua dari tujuh bersaudara pasangan 
(alm.) H Chozin dan Hj. Asriah ini mengandalkan pro-
gram pembuatan jamban atau ODF. 

Dulu dari jumlah penduduk sebanyak 17.692 KK, 
sekitar 10 ribuan KK belum memiliki jamban karena 
wilayah Kalitidu merupakan bantara Bengawan Solo 
dengan panjang 22 Km. Tapi dalam kurun waktu 8 
bulan jumlah itu hanya tersisa sekitar 3.000 KK saja. 
Program tersebut, menurut ibu dua anak ini, sama 
sekali tidak didukung oleh APBD. Jadi semuanya hasil 
swadaya masyarakat.

Untuk program pengentasan kemiskinan, pihaknya 
bersama pemerintah desa melakukan kegiatan seperti 

Dra Nurul Azizah MM, Camat Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro

Inovasikan Program, Inovasikan Program, 
Kreasikan Layanan Kreasikan Layanan 
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halnya program Jalin Kesra Pem-
prov Jatim, yakni mengidentifi -
kasi Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) by name addres dan by 
photo. Selain diidentifi kasi, mer-
eka juga dieksekusi melalui pro-
gram bantuan modal usaha yang 
diusulkan ke Pemkab Bojonegoro. 
Hasilnya tercatat sebanyak 1.360 
jiwa.” Jadi hanya membantu men-
gusulkan ke Pemkab sebab Kabu-
paten yang punya uang, dan ini di 
luar dari program Jalin Kesra Pem-
prov,” katanya.

Untuk program Intap, semua 
desa Kalitidu yang sebanyak 24 
desa melaksanakan program ini 
mulai dari proses pembibitan, 
pembenihan hingga penanaman 
di polyback. Begitu juga untuk 
pengembangan ternak jenis kamb-
ing keturunan etawa yang didapat 
dari bantuan gratis program IB 
(Insemina Buatan). Dari semua 
desa yang melangsungkan program 
ini, perkembangan ternaknya su-
dah mencapai 309 ekor. “Untuk 
pelayanan publik, salah satu ung-
gulan kita adalah pelayanan KTP. 
Ada persyaratan lengkap, 5 menit 
sudah jadi. Kita juga buat kotak ad-
uan saran melalui nomor 7701175,” 
tambahnya.

Di samping program-program 
unggulan, Kecamatan Kalitidu 
memang  telah mengantongi ban-
yak prestasi dalam pembayaran 
pajak. Wilayah 24 desa ini selama 
tiga tahun berturut-turut selalu 

mendapat penghargaan sebagai 
juara I daerah yang lunas pem-
bayaran PBB sebelum jatuh tempo. 
Padahal jumlah PBB yang menjadi 
beban pembayaran kecamatan ini 
tidak sedikit, yakni mencapai Rp 
1,6 miliar.

Tidak itu saja, Kalitidu kini juga 
memiliki desa model, yakni Desa 
Ngringinrejo. Dipilihnya desa itu 
sebagai percontohan karena ban-
yak inspirasi warga dan kecamatan 
yang dikembangkan di sana, sep-
erti Sirades (Siaran Radio Desa), 
Linmas Wanita, Badan Koordinasi 
antar Desa (BKAD) dan pengem-
bangan produk unggulan blimbing.

Menurut Nurul, Sirades meru-
pakan model media komuni-
kasi dan informasi yang lebih 
menekankan hubungan antar war-
ga dan pemerintah desa. Setiap ke-
giatan yang melibatkan warga se-
lalu disampaikan melalui Sirades, 
termasuk jika ada KTP warga yang 
akan habis masa berlakunya.

Hubungan Emosional
Menurut istri AKBP Ir H Budi 

Jatmiko SH, Kabag Pal Biro Logis-
tik Polda Jatim ini, hubungan anta-
ra kecamatan dan desa wilayahnya 
kini lebih dari sekadar hubungan 
hirarkis pemerintahan, namun 
sudah meningkat pada hubungan 
emosional. Lantaran itu, tingkat 
swadaya masyarakat juga sangat 
tinggi.”Contohnya ya ODF (jam-
banisasi, red) itu. Tidak ada angga-

rannya dari APBD sama sekali, tapi 
alhamdulilah hanya dalam 8 bulan 
sudah tercapai 70%,” terangnya.

Lalu bagaimana hubungan emo-
sional itu bisa dibentuk? Menurut 
Nurul, hal itu karena dirinya, khusus 
para stafnya di kecamatan, tidak per-
nah melewatkan waktu untuk  turun 
ke desa, menyapa dan membangun 
komunikasi dalam segala hal, terma-
suk soal program prioritas. Hampir 
setiap hari stafnya melakukan njajah 
deso milang kori. Guna keperluan itu 
Nurul memberikan tanggung jawab 
tersendiri untuk masing-masing staf.

Lantaran tupoksi yang diberi-
kan secara khusus dan tugas yang 
cukup berat itulah, akhirnya staf 
kecamatan yang terdiri atas kasi 
dan kasubag itu disebut sebagai 
‘laskar’ matoh. Mereka adalah Har-
tono, Kasi Pemerintah yang ber-
tanggungjawab menangani ODF. 
Lalu Alamin, Kasi Sosial yang ber-
tanggungjawab mengurusi buta ak-
sara, Enggar Setyarini, Kasi PMD 
bertanggungjawab mengurusi pen-
gentasan kemiskinan. Marpuah, 
Kasubag Keuangan, yang menan-
gani tertib pajak.

“Mereka inilah laskar ma-
toh Kalitidu. Matoh artinya ba-
gus atau exelent. Tanpa dibantu 
teman-teman yang mau ini, saya 
ndak bisa berbuat apa-apa,“ tu-
turnya sembari menunjuk empat 
orang yang turut menemaninya 
saat wawancara. Yang membuat 
Nurul bangga, laskar matoh-nya 
itu bekerja dengan semangat dan 
ikhlas. “Saya bisa katakan mer-
eka ikhlas karena memang tidak 
ada anggaran untuk tur ke desa. 
Anggaran kita setahun hanya Rp 
92 juta. Itu sudah masuk untuk  
anggaran rutin seperti honor dan 
macem-macemnya. Sementara 
wilayah kita sendiri dari 24 desa,” 
ungkapnya.(sal) 




