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Setiap bulan Agustus, konsen-
trasi kita tertuju pada pe-
ringatan HUT Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Tahun 
ini, peringatan itu merupakan 

ke-68 tahun. Sejauhmana peran serta ma-
syarakat dalam proses kemajuan di tingkat 
terbawah, yang mayoritas penduduk 
 Indonsia tinggal di desa. Inilah yang bisa 
ditampilkan bagi perkembangan Indonesia 
pada lapisan terbawah, dengan beragam 
kemajuannya.

Setidaknya, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur menghadirkan peran aktif ma-
syarakat tersebut, melalui penyeleng-
garaan  Lomba Desa/Kelurahan tingkat 
provinsi Jatim dan pemberian hadiah 
kepada pemenang UPKu. Karena ditilik 
dari beragam upaya di tengah-tengah 
masyarakat, nilai-nilai yang tetap terpe-
lihara, baik kearifan di tingkat komunitas 

maupun kegotong-ro yongan 
tetaplah terpelihara dengan 
baik.

Sebagaimana diharapkan 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs Zarkasi, MSi, dalam 
berbagai bentuk kemajuan dan 
pembangunan yang bisa dinik-
mati masyarakat haruslah me-
madukan unsur perubahan dan 
berkelanjutan (cange and sus-
tainable). Karena itulah, unsur 
perubahan memang sangat pen-
ting namun bila didukung dengan 
kelanjutan akan lebih mempunyai 
makna pen ting dalam pengem-
bangan masyarakat. Sehingga, 
kebijakan pemerintah dimaksud 
tidaklah terputus di tengah jalan.

Harapan yang disampaikan 
pada malam pemberian  hadi ah 
dan pengharga an, terkait de-

ngan Perayaan HUT ke-68 Proklamasi 
Kemerdekaan RI di Hotel Simpang Inn, 
Surabaya, menjadi kata kunci dalam lapor-
an utama Gema Desa kali ini.

Disajikan pula laporan keberhasilan 
dari desa dan keluarahan yang berhasil 
meraih juara dalam serangkaian Lomba 
Desa/Kelurahan se-Provinsi Jatim. Pada 
aspek-aspek objektif mana saja  sehingga 
desa dan kelurahan tersebut berhasil 
meraih predikat juara.

Didukung pula sejumlah materi lain, 
seperti pemenang Lomba Pasar Desa 
se-Jatim, dalam rangkaian penilaian akan 
kegotong-royongan masyarakat.

Belum lagi, berbagai informasi yang 
selama ini menjadi rubrik tetap media kita 
ini. Demikianlah, sajian yang bisa dinikma-
ti pada edisi kali ini. Terkait dengan makna 
kemerdekaan dan berbagai upaya me ngisi 
kemerdekaan kita.**
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Surat RedaksiSurat Redaksi

Makna Kemajuan, 
Perubahan Berlanjutan
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Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, Drs  Zarkasi 
MSi mengingatkan, yang 
terpenting dalam setiap 

diadakan kegiatan lomba seperti 
ini bukanlah nilai dari penghar-

gaannya. “Melainkan, yang lebih 
penting adalah adanya pengakuan 
dari usaha yang sungguh-sung-
guh di tengah masyarakat. Itulah 
maknanya di tengah-tengah kita 
merayakan HUT Proklamasi Ke-

merdekaan kita,” tuturnya.
Hal itu diungkapkannya, pada 

malam pemberian Penghar-
gaan Lomba Desa/Kelurahan se-
Provinsi Jawa Timur dan peng-
hargaan bagi Unit Pengelola 
Keuangan dan usaha (UPKu) Ber-
hasil 2013, di Hotel Simpang Inn, 
Surabaya. Pemberian hadiah dan 
pengharga an tersebut berlangsung 
pada malam menjelang diadakan 
Perayaan HUT Kemerdekaan RI, 
17 Agustus 2013.
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Gubernur Jawa Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada Lurah Rejomulyo, Kec/Kota Kediri.

Laporan UtamaLaporan Utama

Pengakuan Keberhasilan 
di Hari Proklamasi

Perubahan menuju ke arah perbaikan merupakan 
upaya yang harus dilakukan terus menerus. Lebih dari 

itu, perubahan harus didukung dengan kebijakan 
berkelanjutan.
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Zarkasi mengungkapkan, setiap masyarakat mem-
punyai tanggung jawab terhadap kemajuan di lingkung-
an terdekat. Dengan masing-masing tampil, niscaya 
pada ujungnya akan berhasil menampilkan yang ter-
baik di tingkat nasional. Semua itu, merupa kan ikhtiar 
untuk mempertahankan nilai-nilai kultural masyarakat. 
Seperti, kegotong-royongan, kehidupan keagamaan 
yang harmonis, kesadaran akan ke bhinnekaan dan 
sebagainya.

Sebagai warga negara, pemberdayaan yang di-
lakukan di tengah suasana pembangunan itu, men-
jadi penopang bagi tujuan bersama menjaga keutu-
han Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
“Keutuh an itulah yang seharusnya menjadi tujuan kita 
bersama hingga mati,” tegas Zarkasi.

Ia mengingatkan pentingnya proses pemberdayaan 
masyarakat harus dilakukan secara berkesinambung-
an. “Perubahan di masyarakat semestinya berlang-
sung terus dan berkelanjutan. Change and sustain-
able,” tuturnya.

”Bagi kami, kesempatan ini merupakan pemacu 
agar terus-menerus melakukan perbaikan dari yang 
telah kami lakukan selama ini,” tutur Dedi Purnomo, 
Lurah Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, 
Juara II dalam Lomba Kelurahan se-Jatim 2013.

Ia bertutur soal pengalamannya memimpin 
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Kepala Bapemas Drs Zarkasi, MSi menyerahkan piala kepada wakil Desa Cokrokembang, Kab. Pacitan.

Laporan UtamaLaporan Utama
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Laporan UtamaLaporan Utama
Kelurah an Kelun. “Di wilayah kami, dikenal sebagai 
kelurahan yang selalu tenggelam banjir pada musim 
hujan. Dalam beberapa tahun terakhir lebih dikenal 
karena banjir, dalam setiap pemberitaan. Namun, de-
ngan menggerakkan potensi segenap masyarakat, 
akhirnya secara pelan masalah tersebut sedikit kami 
atasi. Belum lagi, aktivitas usaha masyarakat, di bi-
dang wirausaha dan pertanian, mampu memberikan 
nilai tambah bagi kemajuan di daerah kami,” tegasnya.

Atas keberhasilan Desa Cokrokembang, Kabupa-
ten Pacitan, tahun ini mengantarkan Sarjono, kades 
setempat, untuk mengikuti acara puncak peringatan 
HUT Proklamasi tahun ini bersama Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Hal 
itu, karena Cokrokembang berhasil meraih Juara I 
dalam Lomba Desa se-Jatim 2013.  

”Alhamdulillah, ini kesempatan istimewa bagi kami 
yang tinggal di pelosok ibukota bisa bertemu Pak 
Presiden. Kami bisa bertukar informasi dengan kepala 
desa dan lurah dari seluruh Indonesia,” tutur Sarjono, 
pada Gema Desa.

Kades yang barus dilantik pada Juni lalu, menam-
bahkan, “Berangkat ke Jakarta, mungkin orang me-
nganggap dapat bersenang-senang karena keberhasil-
an kami. Tapi, justru kami dilatih penuh disiplin untuk 

menghargai waktu. Setiap acara belum dimulai, kami 
harus sudah siap di lokasi”.

Ke depan, menurut Sarjono, pihaknya mencoba 
untuk menambahi sejumlah kantor pelayanan di kom-
pleks kantor Desa Cokrokembang.  Sehingga, warga 
yang membutuhkan pelayanan bisa dilakukan dengan 
sebaik-baiknya. Hal itu disadari, setelah diumumkan 
Desa Cokrokembang sebagai pemenang akan ada 
banyak masyarakat yang berkunjung.

”Sehingga, dengan keberhasilan ini akan memacu 
kami untuk lebih baik di masa-masa yang akan da-
ting,” tutur Sarjono, yang selama puluhan tahun aktif di 
lembaga kemasyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Desa Ngabar, Kecamatan 
Siman, Kabupaten Ponorogo, mengungkapkan ke-
gembiraan atas penghargaan bagi desanya berhasil 
meraih Juara II Lomba Desa se-Jatim 2013. 

”Saya sendiri tak mengira, jerih payah kami dalam 
memelihara nilai kebersamaan dan kegotongroyongan 
di masyarakat ternyata mendapat perhatian. Lebih dari 
itu, nilai-nilai toleransi dan persatuan menjadi bagian 
dari kehidupan di desa kami. Sehingga, ke depan, 
kami berusaha agar bisa menjaga terus sesuatu yang 
telah dirintis para tokoh masyarakat di desa kami,” tu-
tur Soeran, Kades Ngabar, pada Gema Desa. (yad)

Kepala Bapemas Drs Zarkasi, MSi menyerahkan piala kepada Kepala Desa Ngabar, Kab. Ponorogo.
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Partisipasi warga nega-
ra dalam mengisi ke-
merdekaan mendapat 
perhatian serius. Badan 

Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa Timur 
memberikan penghargaan atas 
penyelenggarakan Lomba Desa/
Kelurahan se-Jawa Timur 2013 
dan Unit Pengelola Keuangan dan 
usaha (UPKu) Berhasil 2013, dise-
rahkan pada malam Perayaan HUT 
Kemerdekaan RI ke-68, 16 Agus-
tus 2013, di Hotel Simpang Inn 
Surabaya.

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, H Zarkasi, MSi, me-

nyerahkan langsung hadiah dan 
penghargaan kepada para pe-
menang. Pemberian penghargaan 
kepada Unit Pengelola Keuang-
an dan Usaha (UPKu) di desa, 
merupa kan langkah untuk mem-
bangkitkan semangat wirausaha 
kepada masyarakat. 

”Lembaga Keuangan Miktro 
(LKM) di tingkat desa/kelurahan 
yang diinisiasi Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, mulai tahun 2002-2012 
berupa Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu), sebanyak lebih 
dari 2.971 LKM yang tersebar di 
38 kabupaten/kota di Jatim, yang 
mengeloa dana bergulir senilai 
total Rp 300 milyar dengan ang-

gota 234.573 orang. Hal itu, selain 
UPKu, adalah UED-SP, BKAD dan 
BUMDes,” kata Zarkasi.

Di antara, pemenang Unit 
Pengelola Keuangan dan Usaha 
(UPKu) Berhasil adalah Juara Ter-
baik I diberikan UPKu  Sri Rejeki 
Desa Babakbawo, Kec Dukun, Kab 
Gresik, mendapat bantuan senilai 
Rp 25 juta. UPKu ini, dinilai berha-
sil dari aspek manajemen, lokasi 
kantor cukup representative karena 
dekat dengan pasar.

Lebih dari itu, UPKu  Sri Rejeki 
mempunyai keunggulan, dengan 
partisipasi aktif masyarakat se-
tempat terhadap lembaga tersebut 
yang cukup tinggi. Hal itu dibuk-

Semangat Wirausaha 
di Desa pun Dibangkitkan
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Laporan UtamaLaporan Utama

Kepala Bapemas Jatim menyerahkan penghargaan kepada wakil UPKu Lancar Jaya, Desa Babadan. Kec. Karangrejo, Kab. 
Tulungagung, yang keluar sebagai pemenang Harapan I.
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tikan dengan tabungan dengan 
total Rp 70,6 juta dan pelayanan 
tabung an dilakukan setiap hari. 
Dengan UPKu  Sri Rejeki mem-
berikan dampak, berperan dalam 
meningkatkan taraf hidup warga 
desa, yang sejak awal merupakan 
pekerja/buruh menjadi wirausaha 
baru produk sulaman.

Juara Terbaik II diraih UPKu 
Restu, Desa Ngadirejo, Kec Kro-
mengan, Kab Malang, mendapat 
bantuan senilai Rp 23 juta. UPKu 
Restu dinilai berhasil dari aspek 
manajemen, dengan performa kan-
tor cukup baik dan menunjukkan 
sebuah LKM yang representative, 
terdapat mejala pelayanan (coun-
ter desk). Selain itu, dari aspek 
operasional, dengan administrasi 
keuangan yang tertib, kolektibilitas 
aktiva produktif (KAP cukup bagus 
dan tak ada pinjaman bermasalah, 
serta rentabilitas/Sisa Hasil Usaha 
(SHU) menunjukkan angka yang 
cukup baik. Simpanan masyara-
kat senilai total Rp 37.223.000. 
Sedang dari aspek keunggulan, 
pelayanan kantor buka setiap hari, 

sektor riil melayani pembayaran 
dengan PPOB.

Juara Terbaik III UPKu Sumber-
nongko, Desa Sumbernongko, Kec 
Ngusikan, Kab Jombang, dengan 
bantuan senilai Rp 21 juta. UPKu 
Sumbernongko dinilai berhasil dari 
aspek operasional, administrasi 
keuangan tertib, tidak ada kredit 
bermasalah. Aspek keunggulan-
nya, dana sosial UPKu digunakan 
untuk operasional PAUD senilai 
Rp 1.514.000 sehingga PAUD bisa 
gratis bagi masyarakat. Simpanan 
masyarakat berjumlah total Rp 4 
juta. Sedang dampaknya, mampu 
menumbuhkan wirausaha baru 
berupa usaha kue banjaran.

Juara Harapan I diberikan ke-
pada UPKu Lancar Jaya, Desa 
Babadan, Kec Karangrejo, Kab 
Tulungagung, mendapat bantuan 
senilai Rp 19,5 juta. Serta, Juara 
Harapan II dan III diberikan kepada 
UPKu Sumber Rejeki, Desa Ka-
ligrenjeng, Kec Wonotirto, Kab Bli-
tar dan UPKu Makmur Desa Ngin-
deng, Kec Sawoo, Kab Ponorogo. 
Masing-masing menerima bantuan 

senilai Rp 18 juta dan Rp 16,5 juga.
Kepada daerah-daerah yang 

meraih kesuksesan tersebut, di-
ingatkan agar bupati/walikota 
memberikan dukungan penguat-
an kelembagaan dan permodal-
an serta pendampingan secara 
berkelanjut an. Yakni, melalui 
Anggar an Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten/Kota 
masing-masing.

Sedang penghargaan diberikan 
kepada pemenang Lomba Desa, 
diberikan kepada Desa Cokrokem-
bang, Kabupaten Pacitan sebagai 
Juara I, menyusul Juara II diraih 
Desa Ngabar, Kecamatan Siman, 
Kabupaten Ponorogo.  

Acara pemberian penghargaan 
malam itu berlangsung sederhana, 
namun cukup akrab di antara para 
pemenang dan tim dari Bapemas.  
Setelah pemberian penghargaan 
kepada para pemenang, dilanjut-
kan dengan hiburan dan nyanyi 
bareng. Tak ketinggalan, Zarkasi 
pun melantunkan lagu di tengah-
tengah para undangan, yang dia-
khiri dengan “Kemesraan”.  (yad)

Laporan UtamaLaporan Utama
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Para pemenang Unit Pengelolaan Keuangan dan usaha (UPKu) se-Jawa Timur mendapat hadiah yang diserahkan langsung 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi MSi, di Hotel Simpang Inn, Surabaya.
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Profi l KelurahanProfi l Kelurahan
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Sebuah prestasi mem-
banggakan sedang diukir 
Kelurahan Karangrejo, 
Kecamatan Banyuwangi. 

Kelurahan Karangrejo memiliki 
banyak keistimewaan. Antara lain 
adanya potensi wisata lokal Pu-
lau Santen, potensi perikanan dan 
keberagaman etnis budaya. “Mu-
lai suku Using, Madura, Jawa dan 

keturunan China sejak dulu hingga 
kini hidup berdampingan dengan 
rukun,” kata Ambyah, Lurah Karan-
grejo pada Gema Desa.

Kelurahan Karangrejo disebut-
kan dapat memenuhi 8  indika-
tor yang menjadi penilaian dewan 
juri. Di antaranya, untuk indikator 
pemerintahan, Karangrejo sudah 
menerapkan pelayanan satu pintu 

‘one stop service’, pada indikator 
Pendidikan, adanya Pusat Keg-
iatan Belajar Mengajar berjalan 
baik dan berkesinambungan. “Se-
dangkan pada indikator partisipasi 
masyarakat, cukup tinggi,  con-
tohnya perluasan masjid dan pe-
makaman umum yang dibiayai oleh 
swadaya masyarakat,” ungkapnya.

Terlebih kesan baik sudah dira-

Kelurahan Karangrejo, Juara III Lomba Kelurahan se-Jawa Timur

Kerukunan di Tengah 
Keberagaman Budaya
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sakan oleh tim penilai atas berb-
agai kemajuan dan kepedulian Bu-
pati serta masyarakat Banyuwangi 
terhadap pembangunan serta ke-
budayaan daerah. Ada lonjakan 
atau inovasi yang sudah dilakukan 
Kelurahan Karangrejo. 

Terdapat Rumah Ibadah Tri 
Dharma Hoo Tong Bio yang meru-
pakan salah satu destinasi wisata 
di Banyuwangi. ”Di sini, kerap di-
gelar sajian kesenian Barong Sai 
dan Ling-liong, yang dipadu den-
gan kesenian Kuntulan yang sudah 
terpelihara di masyarakat. Demiki-
an pula Kesenian Hadrah Baitus 
Salam,” kata Ambyah. 

Seperti diketahui, Berdasar-
kan Surat Keputusan Gubernur 
Jawa Timur Nomor : 188/429/
KPTS/013/2013 tertanggal 19 Juni 
2013 Tentang Pemenang Lomba 
Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2013, Karangrejo 
ditetapkan sebagai Juara III Lomba 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur ta-
hun 2013 dan berhak atas hadiah 
Rp. 30.000.000,- untuk pengem-
bangan sarana dan prasarana 
pembangunan di Kelurahan. Peng-
hargaan dan hadiah telah diserah-
kan kepada Lurah Karangrejo pada 
malam Peringatan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan RI, di Hotel Simpang 
Inn Surabaya.

Meskipun belum menjadi Juara 
Pertama, tetapi  sebagai duta Ka-
bupaten Banyuwangi, sudah cu-
kup membanggakan dan patut 
disyukuri oleh seluruh masyara-
kat setempat. “Mudah-mudahan 
dengan prestasi ini akan mampu 
memberikan motivasi kepada ma-
syarakat untuk lebih meningkatkan 
kepedulian dan partisipasi dalam 
membangun Kelurahan Karangrejo 

ke depan,” tutur Ambyah, usai me-
nerima hadiah, dengan bangga

Prestasi ini merupakan hasil 
kerja keras seluruh masyarakat 
Kelurahan Karangrejo terutama 
unsur kelurahan, LPMK, TP. PKK, 
RT, RW dan lembaga lain yang ada 
di Karangrejo. Dalam tahun 2013, 
Kelurahan Karangrejo berhasil 
meraih juara dalam lomba cerdas 
cermat, sebagai juara I. Pada ta-
hun ini pula, Ismiati selaku ketua 
Penggerak PKK Kelurahan Karan-
grejo mewakili Kabupaten Banyu-
wangi tampil di ajang pidato pem-
binaan PKK tingkat provinsi. Dia 
berhasil membawa pulang juara 
IV. Di bidang ekonomi, Karangrejo 
memiliki potensi perdagangan dan 
ekonomi mikro yang lumayan leng-
kap. Pasar pagi, sentra pasar bu-
rung ada disana.

Sementara di bidang perikanan, 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Drs Zarkasi MSi menyerahkan penghargaan dan hadiah pemenang lomba desa 
dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur



Edisi Agustus 2013 11

ada nelayan dan budidaya tambak 
melimpah disana. Untuk home in-
dustry, Karangrejo terdapat sen-
tra pembuatan kue. “Usaha mikro 
yang akan dipresentasikan nanti di 
hadapan juri adalah industri sapu 
dari bahan prumpung,” ujar Am-
byah.

Patut dicatat, Kelurahan Ka-
rangrejo berhasil menekan angka 
kemiskinan dari tahun ke tahun 
secara signifkan. Di tahun 2010, 
awal Ambyah menjabat Kepala Ke-
lurahan Karangrejo, jumlah angka 
kemiskinan di 858 kepala keluarga 
(KK). Di tahun 2011 meyusut men-
jadi 753 KK dan di tahun selanjut-
nya, 2012 menurun di angka 629. 
Intervensi Pemkab Banyuwangi 
sangat berperan dalam penekanan 
angka kemiskinan tersebut.

Di antaranya melalui PNPM 
dengan program plesterisasi, BKM 
dengan program bedah rumahnya 
dan seterusnya. Sementara UPKU 
di Karangrejo juga cukup berperan 
dalam jambanisasi. Berbeda den-
gan BKM atau PNPM, UPKU yang 
hanya berjumlah 50 di Banyuwangi 
dikhususkan bagi rumah tangga 
miskin. ”UPKU di Karangrejo yang 
bernama Al-Ikhlas juga mewakili 
Banyuwangi untuk tingkat provinsi,’’ 
kata Ambyah. 

Keberhasilan Kelurahan Karan-
grejo dalam tahun ini, merupakan 
hasil kerja keras seluruh masyara-
kat, khususnya lembaga kema-
syarakatan yang ada di kelurahan 
seperti LPMK, Ketua RW dan RT, 
TP PKK dan Kader PKK, Kader Po-
syandu, Kader Jumantik, Karang 
Taruna, BKM Al - Ikhlas, Kopwan 
Sri Rejeki, UPKu Al Ikhlas, dll.

Pengurus UPKu “Al Ikhlas, ter-
diri dari Lurah dan LPMK Karan-
grejo sebagai pengawas. Ketua 
dipercayakan kepada  Drs Istu 
Handono, MPd, dan sekretaris Ah-
mad Thoyib, serta Ulfah Safi tri seb-

agai bendahara.
Menurut Ambyah, lancarnya 

perputaran modal UPKu tersebut 
diantaranya karena kerja keras 
pengurus dalam memberikan 
pemahaman kepada nasabahnya 
bahwa dana yang dipinjam itu bu-
kanlah dana hibah tetapi pinjaman 
yang harus dikembalikan agar 
menjadi Dana Abadi bagi warga 
masyarakat Kelurahan Karangrejo.

Tentang Perumpang
Di Kelurahan Karangrejo, ter-

dapat Lingkungan Karanganom. 
Prestasi warga di Lingkungan Ka-
ranganom, berhasil menyulap bun-
ga pohon perumpung menjadi ba-
rang berharga. Bunga rumput liar 
yang tumbuh di bekas tambak itu 
dirangkai menjadi sapu yang laris 
di pasaran.

Memang, selama ini bahan 
baku sapu terbuat dari ijuk pohon 
aren dan sabut kelapa. Namun 
yang dilakukan sekelompok warga, 
Lingkungan Karanganom, berbe-
da. Warga membuat sapu menggu-
nakan bahan baku bunga tanaman 
perumpung. Rumput itu tumbuh 
secara liar di bekas tambak udang 
yang tersebar di beberapa tempat 
sekitar Kelurahan Karangrejo.

Ada kisah tersendiri. Sekitar 20 
tahun silam, rumput jenis ini sudah 
tumbuh dengan subur sejak tam-
bak udang tidak lagi beroperasi. 
Awalnya, keberadaan rumput itu 
dianggap mengganggu lingkungan 
karena tumbuh menjulang. Warga 
awal bergotong royong membersi-
hkan tumbuhan rumput perumpung 
itu. Namun usaha warga untuk 
membersihkan rumput itu, tidak 
berhasil. Meski sudah dibakar, na-
mun tidak lama kemudian rumput 
itu tumbuh lagi.

Bahkan, bongkahan rumput 
prumpung yang sudah dibakar 
itu tidak tambah mati melainkan 

tambah subur. “Dulu warga meng-
gunakan daun rumput perumpung 
yang masih muda untuk pakan ter-
nak,” papar Ketua RT Lingkungan 
Karanganom, Murahman.

Sekitar tiga tahun lalu, warga 
mulai menemukan manfaat rumput 
perumpung. Pertama kali warga 
mengetahui bunga rumput perum-
pung bisa digunakan sebagai ba-
han baku sapu ijuk dari warga asal 
Bondowoso.

Saat ini, warga Bondowoso itu 
sering datang ke Karang Anom un-
tuk mencari bunga rumput perum-
pung. Awalnya, warga Bondowoso 
itu tidak menyampaikan kalau bun-
ga rumput yang diambilnya akan 
digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan sapu. Namun setelah 
sekian lama sering datang, warga 
Bondowoso itu memberitahukan 
warga kegunaan bunga rumput 
perumpung itu. “Kami diajari cara 
membuat sapu ijuk dari bunga rum-
put perumpung,” papar Murahman.

Setelah mengetahui cara mem-
buat sapu dari bunga rumput pe-
rumpung, maka warga memutus-
kan membentuk kelompok kerja. 
Tujuannya, untuk membuat sapu 
dari bunga rumput prempung. “Ke-
lompok kami ada 20 orang. Pem-
buatan sapu ini nggak jadi peker-
jaan tetap, tapi hanya pekerjaan 
sampingan saja,” papar Murah-
man. 

Walau hanya jadi pekerjaan 
sampingan, namun pembuatan 
sapu ijuk dari bunga rumput pe-
rumpung itu mendatangkan pundi-
pundi yang cukup lumayan.

Sapu ijuk berbahan baku bunga 
rumput perumpung pun, laris manis 
di pesan warga. Dalam setiap harin-
ya, warga yang tergabung dalam 
kelompok berhasil memproduksi 
sapu hingga 25 unit. “Kami bikin 
sapu ini pada malam hari setelah 
pulang kerja,” paparnya. 

Profi l KelurahanProfi l Kelurahan
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Dalam satu bulan, produksi 
sapu warga Karanganom mencapai 
750 unit. Untuk menjual produksi 
itu, warga tidak perlu susah-susah 

memasarkan sendiri melainkan se-
tiap bulan sudah ada yang datang 
memborong sapu perumpung 
made in Karanganom.

Warga menjual sapu hasil 
produksinya sebesar Rp 15 ribu 
untuk setiap unit. Awalnya, warga 
hanya menjual seharga Rp 10 ribu 
saja, namun karena di pasaran di 
jual seharga Rp 20 ribu, maka har-
ganya pun dinaikkan menjadi Rp 
15 ribu. Sehingga dalam setiap bu-
lannya, kelompok perajin sapu pe-
rumpung itu berhasil mengumpul-
kan dana Rp 11,25 juta. Produksi 
sapu bunga perumpung itu tidak 
hanya dipasarkan di Banyuwangi. 
Sapi tersebut juga dikirim ke be-
berapa daerah.

Selama ini, konsumen tetap 
sapu bungarumput perumpung be-

rasal dari Situbondo dan Bondowo-
so. “Sekarang warga Bondowoso, 
datang ke sini bukan untuk men-
gambil bunga perumpung namun 
untuk beli sapunya,” katanya. 

Warga ingin meningkatkan 
kualitas produksi. Karena terben-
tur dengan permodalan, kualitas 
produksinya sangat sederhana. 
Proses pembuatan sapu itu tidak 
menggunakan alat, namun murni 
menggunakan tangan manusia.

Proses pembuatan dan pemili-
han bahan baku hingga pembua-
tan pegangannya dilakukan secara 
manual menggunakan alat tradis-
ional. “Kalau ada modal, kami bisa 
meningkat kualitas produksi. Tapi 
karena terbentur modal, produksi 
ya hanya seperti ini,” tutur Murah-
man. (yad)

Lurah Karangrejo Ambyah.

Pelayanan Posyandu Lansia di Kelurahan Karangrejo.
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Desa Cokrokembang, lo-
kasinya memang jauh 
dari ibukota Kabupaten 
Pacitan. Namun, jarak 

40 kilometer dari kota tak menjadi-
kan desa ini ketinggalan disban-
ding desa lain. Setidaknya, hal itu 
dibuktikan dengan keberhasilan-
nya meraih predikat Juara I dalam 
Lomba Desa se-Provinsi Jawa 
Timur 2013.

Atas keberhasilannya itu, Ke-
pala Desa setempat, Sarjono, men-
jadi wakil daerahnya untuk tampil 
mengikuti puncak Peringatan HUT 
Proklamasi Kemerdekaan RI di 
Istana Negara Jakarta, 17 Agustus 
2013. Kades yang baru dilantik Juni 
lalu ini, berkesempatan mengikuti 
sederet kegiatan di Jakarta bersa-
ma tokoh-tokoh dari desa yang lain 
yang dinilai berhasil dari masing-
masing provinsi di Indonesia.

Sedang pada tingkat Provinsi 

Jawa Timur, hadiah dan pengharga-
an diterimakan pada malam Pe-
ringatan HUT Kemerdekaan RI di 
Hotel Simpang Inn Surabaya, ber-
sama para pemenang Lomba Desa 
dan Lomba Kelurahan se-Jawa 
Timur, serta Pemenang UPKu se-
Jatim. Untuk kegiatan di Surabaya, 
hadiah dan penghargaan diterima 
oleh Sekdes Cokrokembang, Hemi, 
bersama sejumlah perangkat desa 
setempat lainnya.

“Ini semata-mata keberhasilan 
dari partisipasi aktif segenap warga 
di desa kami. Justru dengan predi-
kat juara I ini, akan lebih memacu 
kami untuk melakukan berbagai 
perbaikan,” tutur Sarjono, pada 
Gema Desa, saat berkunjung di 
Balai Desa setempat.

Desa dengan 985 kepala keluar-
ga atau dihuni 3.377 jiwa ini, tetap 
melakukan kegiatan aktif lainnya 
guna menunjukkan peran sertanya, 

setelah meraih predikat juara. “Ada 
di antara warga yang tetap meng-
inginkan adanya jumput an. Yakni, 
semacam pengumpulan uang seni-
lai minimal Rp 500, yang ditaruh di 
dalam sebuah tempat dan diambil 
setiap hari oleh petugas dari desa. 
Kalau dulu, memang bentuknya 
menaruh sesendok beras, tapi kini 
diganti dengan uang,” tutur Sar-
jono.

Dalam pertimbangan tentang 
jumputan, seandainya warga dita-
rik sekaligus langsung sebulan 
Rp 5 ribu, tentu akan merasa ke-
beratan karena nilainya yang ter-
kesan besar. Padahal, bila dikalku-
lasi jumlahnya justru lebih banyak 
setiap hari Rp 500. Tapi, begitulah 
yang dirasakan dan langsung lebih 
dipi lih oleh warga untuk turut ber-
partisipasi dalam membangun de-
sanya.

Dengan terkumpulnya partisipa-

Kades Cokrokembang, Sarjono dan Sekdes Hemi

Desa Cokrokembang, Juara I Lomba Desa se-Jatim 2013

Ekonomi Warga Tertopang 
Kerajian Batik Tulis ’’Puri’’
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si tersebut, pihak perangkat desa 
bisa membiayai berbagai kegiatan 
terkait dengan lomba desa. Bah-
kan, kini ada beberapa ruangan di 
balai desa, seperti ruang PKK dan 
sejumlah ruang kegiatan lainnya 
berhasil dibangun.

Keberhasilan lainnya di Desa 
Cokrokembang, adalah nilai-nilai 
kegotong-royongan masyarakat 
yang tetap terpelihara hingga kini. 
Kebersamaan menjadi kata kunci 
bagi kemajuan desa tersebut. Per-
nah ada warga yang berbeda dalam 
organisasi keagamaan. Ketika ada 
di antara keluarga yang meninggal 
dunia, tidak menghendaki diada-
kan upacara sebagaimana yang 
berlaku di masyarakat umumnya. 

“Tapi, akhirnya, ketika lama ti-
dak ada yang turut memperhatikan, 
akhirnya keluarga tersebut pasrah 
dan kembali menyerahkan kepada 
tradisi masyarakat. Ya, tetap ada 
tahlilan dan yasinan,” kata Sarjono, 
yang sebelum menjadi Kades telah 
lama mengabdikan diri di desa se-
bagai LKMD, selama 20 tahun. 

Sehingga, ketika kini mendapat 
kepercayaan sebagai kepala desa, 
sebenarnya merupakan kelanjutan 
dari kepercayaan masyarakat yang 
selama ini dibuktikan oleh Sarjono. 
Dalam menjaga hubungan dengan 
mantan kepala desa sebelumnya 
pun tidak mengalami hambatan. 
Bahkan, mantan kepala desa yang 

sebelumnya kini dipercaya untuk 
duduk di Lembaga Ketahanan Ma-
syarakat Desa (LKMD).

Sementara itu, menurut Sekre-
taris Desa Cokrokembang, Hemi, 
peran serta masyarakat di desa 
yang terdiri dari 4 dusun ini (Dusun 
Cerbon, Dusun Kewagean, Dusun 
Prancak dan Dusun Baruk), selalu 
dipacu dengan kesadaran untuk 
bertanggung jawab demi kema-
juan bersama. Demikian pula, pi-
hak perangkat desa dengan murah 
hati memberikan pelayanannya 
sewaktu -waktu, tidak harus secara 
formal di kantor desa untuk urusan 
administratif.

“Kalau warga membutuhkan 
layanan surat-menyurat misalnya, 
ya bisa langsung ke rumah tinggal 
pak Kades. Karena, beliau sewaktu 
- waktu bisa bawa stempel ke rumah 
guna pelayanan tersebut,” tuturnya.

Untuk kegiatan PKK di Desa 
Cokrokembang pun berlangsung 
dengan baik. Dalam pertemuan 
rutin yang diadakan setiap bulan, 
para ibu dilatih untuk belajar kete-
rampilan tertentu guna menopang 
ekonomi sehari-harinya. Lebih dari 
itu, dengan adanya pertemuan ru-
tin pun bisa menjadikan warga sa-
ling bertukar pikiran dan membuka-
kan wawasan.

Lebih dari itu, salah satu potensi 
unggulan yang diyakini ke depan 
akan menjadi komoditas di Desa 

Cokrokembang adalah batik. Ba-
tik Puri Cokrokembang, demikian 
secara umum dikenal, merupakan 
penopang bagi warga dari sektor 
ekonomi. Produk batik dari Keca-
matan ini adalah Batik Puri. Tempat 

Menurut Hj Puri, 70 tahun, ia 
bersama Sukatno, suaminya, ber-
asal dari Yogyakarta. Ia yang me-
miliki jiwa seni tinggi dan berprofesi 
sebagai pengrajin batik sejak tahun 
1951 ini mempunyai keluarga yang 
hobi membatik sebagai profesi ke-
luarga secara turun temurun.

Kondisi ini sedikit banyak mem-
pengaruhi produk Batik Puri yang 
cenderung bernuansa Yogyakarta 
dan lebih banyak batik tulis tradi-
sional.

“Kami sejak 1985, mengajak 
warga di sini untuk belajar mem-
batik. Alhamdulillah, hingga kini 
berjalan dengan baik,” tutur Hj Puri, 
didampingi Kades Sarjono dan 
Sekdes Helmi bersama perangkat 
desa lainnya, pada Gema Desa.

Produk Puri mempunyai 21 mo-
tif yang di antaranya, parang rusak, 
parang kusumo, parang klitik, se-
men romo, parikesit, dele kecer, 
rawan, gondosuli, truntun, kawung, 
grompol, sidomulyo, sidomukti, 
sidoluhur, grinsing, blarak semruet, 
dinriris, sekar jagat, parang ba-
rong, mogo sosro, dan keluwung. 
Dan seiring dengan perkembangan 
teknologi dan selera pasar, batik 
Puri mengembangkan sayapnya 
tidak hanya batik tulis tradisional, 
melainkan mampu membuat ber-
bagai jenis, motif dan warna sesuai 
dengan pesanan.

Beberapa produk rumah batik 
ini antara lain, bakal baju, tablak 
meja, slendang, sawalan, sprei 
dan kain panjang serta ikat kepala 
dan sarung. Pemasaran batik ini 
tidak hanya berkutat di Kabupaten 
 Pacitan, namun mencapai luar 
Jawa, diantaranya Tanjungpinang, 
Batam, dan lain sebagainya. (yad)

Lurah Cokrokembang, Sarjono bersama Hj Puri dan Puji Hariati, putrinya, yang 
melanjutkan usaha batik tulis Puri di Cokrokembang.
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Kerajinan yang ada di 
Pacitan, khususnya di 
Desa Cokrokembang Ke-
camatan Ngadirojo Ka-

bupaten Pacitan yaitu Batik Puri, 
mempunyai ciri khas tersendiri. 
Misalnya pada motif Batik Tulis 
Puri banyak menggunakan motif 
tumbuhan sedangkan pada warna 

menggunakan warna Napthol dan 
Indigosol. Warna yang digunakan 
Batik Puri, adalah warna merah, 
merah tua, biru, biru tua, hijau tua, 
dan sebagainya. Batik Puri pada 
umumnya bersifat dekoratif, baik 
warna maupun motifnya sangat 
mencolok kuat serta berani dalam 
penampilan, hal ini diupayakan 

untuk mempertahankan tradisi ma-
sing-masing Daerah. 

Dengan kekhasan itulah, 
agaknya pelajar di Desa Cokro-
kembang, khususnya di SMP 
 Negeri setempat, menjadikan 
keterampilan membatik sebagai 
muatan lokal dalam kurikulumnya. 
Menurut Tumadi, guru di SMPN 
Cokrokembang, sejak beberapa ta-
hun terakhir membatik merupakan 
muatan lokal yang diajarkan. Se-
hingga, kemampuan warga dan 
kesinambungan kepada generasi 
berikutnya, menjadi upaya untuk 
tetap menjadikan batik sebagai 
kekhasan budaya. “Ini sudah ber-
jalan dengan lancer. Karena itu, 
sekarang anak-anak usia SD dan 
SMP sudah bisa membatik, mini-
mal dengan membikin pola batik,” 
tutur Tumadi, yang juga aktif di 
LKMD Desa Cokrokembang.

Di Cokrokembang, sebanyak 
214 warga adalah pegawai  negeri 
sipil (PNS), baik sebagai guru, 
petugas kehutanan, kesehatan, 
hingga tentara, menjadikan keber-
samaan kian terbangun dengan 
baik. Namun, warga yang lain di 
luar PNS, yang rata-rata hidup se-
bagai petani bisa memanfaatkan 
waktu luangnya dengan membatik. 
Di sinilah, kehadiran Batik Putri di 
Cokrokembang menjadi penopang 
ekonomi warga.

Dalam kaitan batik, yang dirin-
tis Hj Puri, berlanjut pada generasi 
berikutnya yang tetap menghargai 
tradisi tersebut. “Saya bersyukur 
sekali diberi nama orang tua de-
ngan nama “Puri” sehingga batik 
kami, kami beri nama Batik Tulis 
Puri,” kata Hj Puri, yang kini usaha-
nya juga dibantu dengan putrinya.

Membatik Jadi Kurikulum 
Muatan Lokal di Cokrokembang
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Adalah Puji Hariati dan Hemi 
Suyatmono, yang merupakan 
sepasang tim kerja yang kompak. 
Keduanya berhasil mengembang-
kan usaha kerajinan batik tulis 
yang diberi nama Kerajian Batik 
Tulis Puri. 

Di Usaha Kerajinan Batik Tulis 
‘Puri tersebut, Puji Hariati mena-
ngani bagian produksi, sedang-
kan Hemi Suyatmono menangani 
bagian pemasaran. Dalam praktik 
memang tidak split of benar karena 
Hemi juga membantu pada uru-
san produksi dan Puji juga mem-
bantu pada urusan pemasaran 
produk. Namun, pembagian tugas-
nya jelas: Puji bertanggungjawab 
pada bagian produksi dan Hemi 
bertanggung jawab pada bagian 
pemasaran. 

Hasil dari kerjasama yang baik 

itu, Usaha Kerajinan Batik Tulis 
Puri berkembang pesat. Setiap 
hari bisa berproduksi, pemasaran-
nya pun relatif lancar. Bahkan, 
usaha rumahan tersebut kini telah 
mampu mempekerjakan sebanyak 
45 orang karyawan. Pemasaran-
nya pun tak hanya dilakukan di 
butiknya di rumah, tetapi dilakukan 
juga melalui jaringan. 

Berkat kerjasama dengan para 
relasi di berbagai daerah, pemasar-
an produk pun tak hanya seputar 
Pulau Jawa, tetapi sudah melebar 
ke luar Pulau Jawa, seperti Kali-
mantan dan Sumatera. Padahal, di 
awal usahanya dulu, oleh ibu kan-
dung Puji Hariati, keduanya hanya 
diberi modal berupa dua lembar 
kain mori sebagai bahan untuk mu-
lai mbatik. 

‘’Usaha ini usaha keturunan. 

Mbah buyut memang suka mba-
tikdan itu ditiru oleh ibu saya. Ibu 
saya meneruskan usaha mbah 
buyut itu sejak kelas 6 SD. Waktu 
itu karena ibu saya ditinggal mati 
kedua orangtuanya. Usaha ini su-
dah berjalan sejak 60 tahun yang 
lalu. Dari mbah buyut turun ke ibu. 
Terus saya kan setiap harinya tahu 
orang mbatik. Jadi, tanpa belajar 
secara khusus pun, ya saya sudah 
bisa. Waktu saya memulai usaha, 
saya hanya diberi modal kain mori 
dua lembar oleh ibu,’’ terang Puji. 

Dari dua lembar kain mori itu 
kini telah berkembang menjadi 
berlembar-lembar. Hasilnya tidak 
hanya dapat untuk menghidupi ke-
luarga sendiri, tetapi juga mampu 
memberikan penghasilan kepada 
sekitar 45 orang yang menjadi 
karyawannya. Puji mengatakan, 

Bu Dhe Karwo ketika mengunjungi Desa Cokrok                                                                          embang
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karyawan sekitar 45 orang itu ter-
bagi dua: karyawan tetap dan kar-
yawan borongan. 

Karyawan tetapnya berjumlah 
10 orang, sisanya karyawan bo-
rongan. Karyawan tetap bekerja 
di rumah produksi milik Puji dan 
Hemi. Pekerjaan mereka adalah 
memroses kain yang sudah diba-
tik, memberi warna kain batik. Kar-
yawan borongan, yang berjumlah 
lebih dari 30 orang, pekerjaannya 
adalah mbatik. Mereka bekerja di 
rumah masing-masing. Kain mere-
ka bawa pulang untuk dibatik. Kalau 
batiknya selesai, dibawa ke rumah 
produksi lagi untuk diberi warna. 
‘’Karyawan tetap digaji harian. 
Kerja nya pukul 08.00-4.30. Gajinya 
Rp 25.000/orang/hari. Kalau yang 
mbatik(karyawan borongan, Red), 
ya kita lihat batikannya. Gajinya Rp 
20.000-Rp 25.000/potong. Bahkan, 
ada yang Rp 15.000/potong kalau 
batikannya belum bagus. Mereka 
mbatik di rumah masing-masing 
karena ibu-ibu itu kerjanya (mbatik, 
Red) sehabis ngurusi rumahtang-
ga. Siangnya baru mbatik,’’ ungkap 
Puji. 

Produk yang dihasilkan dan 

dipasarkan oleh Puji Hariati dan 
Hemi Suyatmono bukan baju batik, 
melainkan kain batik. Satu produk 
berupa satu potong kain yang telah 
dibatik dengan ukuran 2 meter. 
Produk-produk kain batiknya ada 
yang berbahan kain mori primis, 
kain mori prima, ada pula yang ber-
bahan kain sutera. 

‘’Kain didatangkan dari Solo 
karena di Jatim tidak ada. Kain 
kalau beli, gulungan besar. Kain 
sutera belinya Rp 1,5 juta/gulung 
Segulung kain sutera itu nanti jadi-
nya kain batik sekitar 15 potong,’’ 
ungkap Puji. Sedangkan untuk kain 
bisa dikirim dari pabrik di Lawang, 
Kabupaten Malang.

Tiap hari, kata Puji, berproduk-
si, tetapi jumlah produknya sulit 
dikatakan jumlahnya berapa tiap 
harinya. Sebab, jumlah produk ber-
gantung pada pesanan dan juga 
motif yang diminta oleh pemesan. 
Pemesannya ini, selain calon pe-
makai langsung, juga banyak dari 
kalangan pedagang yang meme-
san untuk dijual kembali. 

‘’Kalau motifnya mudah, satu 
orang pembatik bisa menyele-
saikan satu potong batikan hanya 

dalam satu hari. Tapi kalau motif-
nya itu motif sulit, biasanya nggak-
cukup nyanting (mbatik, Red) satu 
hari. Bisa satu minggu baru sele-
sai,’’ kata Puji. 

Puji mengemukakan, ongkos 
produksi untuk sepotong kain ba-
tik bervariasi Rp 20.000 hingga 
Rp 40.000/potong. Nanti, harga 
jual yang ia tetapkan juga berva-
riasi, yakni Rp 60.000 hingga Rp 
250.000/potong. ‘’Harga tergantung 
bahan, tingkat kesulitan pengerja-
an, dan lama pengerjaan. Harga 
Rp 60.000/potong itu harga teren-
dah, yakni dari bahan mori prima,’’ 
terang Puji. 

Paling ramai pembeli? Hemi 
Suyatmono mengatakan, pembeli 
paling ramai saat mau Hari Raya 
Idul Fitri, mau Hari Raya Idul Adha, 
dan saat pegawai akan mengada-
kan suatu acara. 

Proses Membatik  
Pertama, adanya kain (gulun-

gan). Kedua, kain gulungan dipo-
tong-potong. Setiap potong beru-
kuran 2 meter. Ketiga, kain yang 
sudah dipotong berukuran 2 me-
ter itu, kemudian dipola. Keempat, 
siapkan malam dan cantingnya. 
Malam dilarutkan dengan cara di-
panasi dengan api kompor kecil 
berbahan bakar spritus. 

Kelima, kain yang sudah dipo-
la, lantas dibatik. Dengan canting, 
malam yang sudah cair dituliskan 
pada kain, Menuliskannya mengi-
kuti pola yang sudah ada pada 
kain. Keenam, meramu obat untuk 
warna. 

Ketujuh, menempatkan obat 
ramuan untuk pewarna pada bak-
bak. Kedelapan, kain yang sudah 
dibatik, kemudian diberi warna 
sesuai dengan keinginan meng-
gunakan obat ramuan di bak-bak 
tersebut. Ketika diobati, bagian kain 
yang kena malam akan berwarna 
putih. (yad)



Malam ramah tamah dengan pemenang Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur  
di Hotel Simpang Inn, 16 Agustus 2013. Suasana menjadi cair dan hangat karena setelah  pe-
nyerahan piagam dan piala kepada pememnang lomba desa/kelurahan dan UPKu dilanjutkan 
dengan menyanyi dan tari poco-poco.

Rangkaian Kegiatan Lomba di Lingkungan Bapemas Provinsi Jawa Timur 

dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Kemerdekaan RI.
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Pasar Sumberayu di Desa 
Sumberberas, Keca-
matan Muncar, Kabupat-
en Banyuwangi, berhasil 

meraih Juara II pada acara Lomba 
Pasar Desa se-Jawa Timur tahun 
2013. Meski bukan juara utama, 
namun hal itu disadari penuh oleh 
Amin Tohari, Kepala Pasar Desa 
tersebut. Ya, karena ada beberapa 
kekurangan sebagai persyaratan-
nya.

Secara umum, masyarakat 
Banyuwangi menilai jika Pasar 
Sumberayu – demikian sebutan 
pasar desa tersebut – memiliki ni-
lai lebih dari sekian peserta lomba 

pasar tradisional. Pasar Sumbera-
yu juga merupakan satu-satunya 
pasar desa di Banyuwangi yang 
merupakan pasar besar di wilayah 
Banyuwangi selatan

Kekurangan Pasar Sumberayu 
untuk menjadi juara I adalah kare-
na Pasar Sumberayu tidak memi-
liki Perdes Pasar (Peraturan Desa 
Tentang Pasar). Padahal, Perdes 
fungsinya sangat penting untuk 
mengatur segala sesuatu kegiatan 
yang terjadi di dalam pasar. Dari 
bagaimana mengatur posisi peda-
gang, sewa los pasar, penggunaan 
dan pengaturan jalan atau gang di 
dalam pasar sampai dengan sistem 

keamanan dan administrasi pasar. 
Dan yang kedua karena Pasar 

Sumberayu tidak memiliki pera-
latan pemadam kebakaran. Kita 
semua faham akan kegunaan per-
alatan pemadam kebakaran, yaitu 
untuk mengantisipasi jika tiba-tiba 
ada kecelakaan yang mengakibat-
kan kebakaran pasar.

”Ya, meskipun hanya bisa 
meraih juara II, cukup bisa mem-
buat warga Sumberberas merasa 
bangga. Karena pasarnya bisa 
meraih juara II tingkat Provinsi Ja-
tim 2013. Semoga bisa menjadikan 
lebih baik lagi,” tutur Amin pada 
Gema Desa.

Keberadaan Pasar Sumberayu 
di tengah-tengah masyarakat jus-
tru makin kuat. Selain tetap men-
jaga perputaran ekonomi rakyat 
akan kebutuhan sehari-hari, juga 
tak tunduk pada kehadiran pasar 
modern. Menurut Amin Tohari, di 

Keberadaan pasar rakyat tetap diminati. Selain 
karena keunggulannya, ia tak tunduk pada sys-

tem pasar modern.
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desa tersebut pernah juga berdiri 
Sutos (Sumberayu Town Square)  
dan pasar swalayan lainnya. Tapi, 
“Alhamdulillah, masyarakat tetap 
menggemari pasar tradisional di 
desa ini. Sehingga, secara pelan 
berdirinya pasar modern akhirnya 
tutup karena sepi pengunjung”.

Keberhasilan Pasar Sumber-
ayu mempertahankan aktivitasnya, 
bahkan lebih berhasil dengan nilai 
perputaran uang Rp 1 milyar lebih, 
tak lepas dari keterlibatan Sri Pur-
nanik, Kepala Desa Sumberberas 
dan tokoh masyarakat setempat. 
Sehingga, kehadiran pasar desa 
tersebut bukan saja bermanfaat 
bagi warganya semata melainkan 
juga bagi warga desa lain di Ke-
camatan Muncar. Bahkan, juga 
warga di Kecamatan Serono dan 
Kecamatan Peculuk.

Pasar Desa Sumberberas me-
miliki lokasi permanen sebanyak 
254 ruko, 24-52 pertokoan, lese-

han sekitar 40. ”Belum lagi, para 
penjual sayur-mayur yang menca-
pai sekitar 300 dengan lesehan,” 
kata Amin Tohari.

Pemasukan untuk desa dari re-
tribusi yang berhasil dikumpulkan 
setiap hari mencapai Rp 540 ribu 
per hari. Masing-masing pedagang 
dipungut retribusi senilai Rp 300 
hingga Rp 500. “Selama tujuh ta-
hun, pungutan retribusi tersebut 
belum kami naikkan,” tambahnya.

Untuk menjaga keharmonisan 
dan keberlangsungan kegiatan di 
pasar desa tersebut dengan baik, 
masyarakat menyadari penting-
nya dukungan kerohanian. Untuk 
itu, pasar desa juga menjadi pu-
sat kegiatan istighosah dan doa 
bersama, pada hari-hari tertentu 
keagamaan. Setiap tahun, khu-
susnya menjelang bulan Puasa, 
kegiat an keagamaan menjadi bagi-
an tak terpisahkan dari Pasar Desa 
Sumberberas.

Ada cerita yang diyakini ma-
syarakat setempat terkait dengan 
kegiatan keagamaan tersebut. 
Berdasar sesuai isi kitab Cethini, 
dikisahkan di sendang Sumber-
beras dulu pernah dijadikan tempat 
pertemuan antara Sunan Bonang, 
Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar 
dan Sabda Palon. Dan ada yang 
bercerita Sumberberas dulu adalah 
lumbung berasnya kerajaan Blam-
bangan sehingga dikatakan seb-
agai Berasan atau Sumberberas, 
sedangkan Blambangan adalah 
lumbung beras dari kerajaan Ma-
japahit.

Begitulah, masyarakat secara 
umum mendapat penguatan kero-
hanian. Dan aktivitas di pasar 
seolah tak bisa dilepaskan dari 
kesadaran keberagamaan, yang 
mengharuskan setiap perdagan-
gan dilakukan dengan kejujuran. 
(yad)
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Selain terkenal sebagai 
lumbung padi di Jawa 
Timur, Banyuwangi saat 
ini juga menjadi sentra 

produksi jeruk di Jawa Timur. Hing-
ga kini, luas panen jeruk di Banyu-
wangi meliputi 3.695,34 hektar. 
Dengan produksi jeruk mencapai 
65.145, 16 ton. Dengan rata-rata 
produktivitas jeruk di Banyuwangi, 
172,93 kwintal per hektar. Penca-
pain produktivitas jeruk di Banyu-
wangi cukup menjanjikan bagi para 
petani jeruk.

Mengapa memilih jeruk? Karena 
menurut Boniran, seorang petani 
jeruk di Desa Tegalsari, Kecamatan 
Tegalsari,Kabupaten Banyuwangi 
hasil panen jeruk sangat menjan-
jikan,  dibanding hasil panen padi. 
Bahkan, hasilnya bisa berlipat-lipat. “ 
Sebagai contoh saya memiliki l ahan 
tiga hektar, hasil panen saya kali ini 
sangat bagus sekali. Dalam satu 
hektar hasil panen saya mencapai 
30 ton. Kalau saya jual, untung saya 
sekitar Rp 250 juta. Dikurangi biaya 
produksi sekitar 25 juta per hektar, 
masih untung kan?,” cerita Boniran.

Namun, untuk menuai hasil 
yang maksimal itu, lanjut Boniran, 
petani jeruk harus bekerja keras 
dan bersabar, minimal selama dua 
hingga tiga tahun ke depan. Karena 
untuk bertani jeruk tidak langsung 
bisa sekali tanam langsung panen, 
tetapi harus mulai dari awal dulu. 
Yakni,  penanaman bibit, penyem-
protan dan perawatan yang lain-
nya membutuhkan keuletan dan 
ketelatenan. “Kalau salah merawat 
dan dimakan hama bisa tidak jadi 
panen secara maksimal,” kata 
Boniran. 

Sementara itu, Kepala Dinas 

Pertanian, Kehutanan dan Perke-
bunan, Ir Ikrori Hudanto menjelas-
kan, untuk di Banyuwangi jeruk 
yang dijadikan unggulan adalah  je-
nis jeruk siam. Jeruk siam ini me-
miliki rasa manis dengan sedikit 
kombinasi asam, sehingga mem-
berikan sensasi rasa segar yang ti-
dak dimiliki jeruk lain misalnya rasa 
jeruk impor yang hanya didominasi 
oleh rasa manis. Jeruk lokal Banyu-
wangi memiliki kandungan air yang 

relatif lebih banyak daripada jeruk 
lain, misalnya jeruk ponkam atau 
jeruk impor. “Harga jeruk lokal 
Banyuwangi jauh lebih terjangkau 
dibandingkan dengan jeruk impor, 
yang  berkisar Rp 10 – 14 ribu per 
kilogram.  Sementara harga jeruk 
impor mencapai  Rp 20-25 ribu per 
kilogram,” ungkap Ikrori.

Untuk pasar, kata Ikrori, per-
mintaan pasar dalam negeri terha-
dap buah jeruk siam dari tahun ke 
tahun semakin meningkat. Mulai 
dari Malang, Surabaya, Kediri, Ja-
karta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Bali, hingga Kalimantan. Namun 
demikian, sebagaimana produk 
hortikultura umumnya, jeruk mem-

punyai karakteristik yang mudah 
rusak sehingga hal tersebut sangat 
berdampak terhadap harga dan 
pendapatan petani horti, apalagi 
produktivitasnya.

Seperti diketahui, luas panen 
jeruk di tahun 2011 ada 10.726,70 
hektar, sementara di tahun 2012 
menjadi 8.171,20 hektar. Meski-
pun luas panen menyusut tetapi 
produktivitas hasil panen tetap ba-
gus. Itu bisa dilihat pada produkti-
vitas hasil jeruk tahun 2012 yang 
rata-rata mencapai 202,12 kwintal 
per hektar. Sementara produktivi-
tas jeruk di tahun 2011  hanya men-
capai 172,07 kwintal per hektar. 
“Untuk 2013 juga masih stabil rata-

rata produktivitas jeruk mencapai 
20 hingga 30 ton per hektar. Dan ini 
masih bulan Mei, mudah-mudahan 
di akhir tahun nanti produktivitas je-
ruk bisa lebih tinggi,” kata Ikrori.

Untuk wilayah yang menjadi 
sentra jeruk di Banyuwangi, im-
buh Ikrori, ada beberapa daerah,  
yakni, Kecamatan Bangorejo, Pur-
woharjo, Tegaldlimo, Pesanggaran, 
Siliragung, Cluring, Gambiran dan 
Kecamatan Tegalsari.

Ikrori juga menambahkan, un-
tuk menjaga kualitas jeruk dan 
memberi stimulan kepada petani, 
pemerintah telah melakukan upa-
ya-upaya yang cukup. (Humas & 
Protokol)

Jeruk Siam Andalan 
Hortikultura Banyuwangi
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Keberhasilan Hj Peni Handayani sebagai 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pem-
des) Pemkab Banyuwangi merupakan 

tantangan. Perempuan kelahiran 12 Mei 1960 ini,  
merasa ditantang untuk mampu melaksanakan tu-
gas di bidangnya.

Bagi Peni, berada di jabatan apa pun meru-
pakan tanggung 

jawab di tengah masyarakat. Ia sudah terbiasa meng-
hayanti denyut nadi kehidupan masyarakat. Sejak 

menjadi Kepala Kantor Pela-
yanan dan Perizinan 

Bapeda, hingga 
Camat Tegalsari 

( 2 0 0 4 - 2 0 0 7 ) , 
menjadi bagian 
p e r j a l a n a n 
hidup yang tak 
bisa dilupakan.

”Saya bisa 
merasakan ke-
hidupan hingga 
masyarakat di 

bawah. Ketika 
saya di Bapemas 
dan Pemdes, 

p e n g a l a -
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eberhasilan Hj Peni Handayani sebagai 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pem-
des) Pemkab Banyuwangi merupakan 

tantangan. Perempuan kelahiran 12 Mei 1960 ini, 
merasa ditantang untuk mampu melaksanakan tu-
gas di bidangnya.

Bagi Peni, berada di jabatan apa pun meru-
pakan tanggung 

ela-menjadi Kepala Kantor Pe
nan yanan dan Perizin
gga Bapeda, hing
sari Camat Tegal
7 ) , ( 2 0 0 4 - 2 0 0

gian menjadi bag
a n p e r j a l a n
tak hidup yang 

kan.bisa dilupak
bisa ”Saya b
ke-merasakan 

gga hidupan hing
di masyarakat 

tika bawah. Ke
mas saya di Bapem
des, dan Pemd
l a -p e n g a

Hj. Peni Handayani, MSi, 
Kepala Bapemas & Pemdes Pemkab Banyuwangi

Pengabdian 
Tak Mengenal Lelah

Perempuan berada di posisi penting di 
lingkungan birokrasi bukan hal yang as-
ing. Meski begitu, hal itu menunjukkan 

keistimewaan.  

24 Edisi Agustus 2013
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man sebelumnya banyak mem-
berikan arah bagi aktivitas kami,” 
tuturnya pada Gema Desa di kan-
tornya.

Sebagai perempuan, bagi 
Peni, berada di posisi penting bu-
kanlah ha lasing. Dalam keluar-
ganya, sejak kecil ia tak merasa 
adanya perbedaan antara lelaki 
dan perempuan, khususnya dalam 
memperoleh hak dan kesempatan 
pendidikan tinggi. Sebelum banyak 
orang bicara soal keserasian atau 
keadilan dan kesetaraan jender, 
dalam keluarga Peni telah mema-
haminya.

“Sehingga, Alhamdulillah, saya 
tak pernah merasa harus bersaing 
dengan kaum lelaki. Tapi, semata-
mata kesempatan yang harus kita 
rebut untuk bisa mengabdikan 
diri di tengah masyarakat,” tutur 
alumnus Universitas Wijaya Putra 
Surabaya ini.

Peni pun bersyukur, kini Banyu-
wangi dipimpin oleh Abdullah 
 Azwar Anas, bupati yang berusia 

muda tapi kaya wawasan 
demi kemajuan daerahnya. 
Banyak hal memberikan ke-
sadaran baru bagi masyara-
kat atas kebijakan yang 
diambilnya. Seperti ketika 
masyarakat di Kawah Ijen, di 
antara kawasan pariwisata 
yang dikembangkan Pemkab 
Banyuwangi, warga harus 
melayani setiap wisatawan 
yang datang. 

“Kepada warga tidak di-
perkenankan menggunakan 
kaos berlambang partai poli-
tik. Sehingga, yang bertugas 
sebagai pelayan pariwisata 
mempunyai kesadaran sema-
ta-mata untuk daerahnya, bu-
kan untuk partai,” tutur Peni.

Dalam melaksanakan 
tugasnya, Peni Handayani tak 
segan-segan untuk turun lang-
sung di tengah masyarakat. 
Hal itu pula yang dilakukan 

Peni ketika Gema Desa, melaku-
kan liputan ke Banyuwangi, Peni 
merasa gembira menyertai lang-
sung.  Sebuah prestasi membang-
gakan sedang diukir Kelurahan Ka-
rangrejo, Kecamatan Banyuwangi, 
merupakan kebahagiaan tersendiri 

bagi Peni Handayani. Pasalnya 
kelurahan di wilayah pesisir ini 
mewakili Kabupaten Banyuwangi, 
termasuk dalam empat besar pe-
nilaian Lomba Kelurahan se- Jawa 
Timur 2013 yang diikuti oleh 38 
desa dari 33 kabupaten/kota.

Kelurahan Karangrejo memiliki 
banyak keistimewaan. Antara lain 
adanya potensi wisata lokal Pu-
lau Santen, potensi perikanan dan 
keberagaman etnis budaya. “Mu-
lai suku Using, Madura, Jawa dan 
keturunan China sejak dulu hingga 
kini hidup berdampingan dengan 
rukun,” katanya.

Selain itu, Kelurahan Karang-
rejo berhasil memenuhi 8  indika-
tor yang menjadi penilaian dewan 
juri. Di antaranya untuk indikator 
pemerintahan, Karangrejo su-
dah menerapkan pelayanan satu 
pintu ‘one stop service’, pada in-
dikator Pendidikan, adanya Pusat 
Kegiatan Belajar Mengajar berja-
lan baik dan berkesinambungan. 
“Sedangkan pada indikator parti-
sipasi masyarakat, cukup tinggi,  
contohnya perluasan masjid dan 
pemakaman umum yang dibiayai 
oleh swadaya masyarakat,” ung-
kap Peni Handayani. (yad)
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KEMARAU basah yang 
kini terjadi di  sejumlah 
 daerah di Indonesia 
ternyata juga berdam-

pak langsung pada menurunnya 
 kualitas  produksi padi. Namun 
demikian,  meski  hasil  panen padi 
organik  menurun,  sejumlah  petani 
padi  organik di kawasan  Trawas, 
Kabupaten Mojokerto masih ber-
syukur, karena padi non-organik di 
sekitarnya malah mengalami gagal 
panen.

”Petani padi yang belum 
 organik terpaksa merusak  tanaman 
 padinya meski sudah berbunga 
dan  mengulang penanamannya 
lagi  karena  pertumbuhan tanaman 
 padinya  terganggu cuaca,” ungkap 
Salamun, petani padi di Trawas, 
belum lama ini.

Cuaca buruk dan tidak menentu 
sejak awal 2013 telah memenga-
ruhi  pertumbuhan dan hasil panen 

produk pertanian, termasuk hasil 
panen padi organik di Mojokerto. 
Seringnya  hujan pada malam hari 
dan cuaca yang  dingin menye-
babkan hasil panen padi organik 
jadi fl uktuatif. Yang biasanya hasil 
panen padi organik mencapai 16 
karung gabah menjadi hanya 6 ka-
rung gabah.

Sejak 1995, Salamun  mulai 
mengembangkan padi  organik 
di  lahan seluas 5000 meter (5 
 hektare) meski petani sekitarnya 
 mencemoohnya. Salamun juga 
 beternak kambing dan mengolah 
kotoran dan urin  kambing menjadi 
pupuk organik  untuk  lahannya. 
Salamun juga membuat  pestisida 
organik sendiri.

Selain menggunakan pupuk 
dan pestisida organik, ia juga 
 melakukan rotasi tanaman di lahan 
organiknya, yaitu padi - kacang 
tanah, padi –  jagung.  Jenis padi 

yang ditanam adalah Pandanwangi 
dan Menthik Susu.

Salah satu yang menjadi 
 alasan mereka mengembangkan 
 pertanian organik adalah ekologi 
atau  keseimbangan alam, saprodi 
yang  semakin mahal, kesehatan 
dan  nilai jual produk organik. Se-
lama ini  dengan pertanian non-
organik  (konvensional) telah me-
nyebabkan keseimbangan alam 
terganggu. Hama dan penyakit 
tanaman meningkat , variatif dan 
sulit ditangani.

Saprodi seperti pupuk dan 
 pestisida sintetis juga mengalami 
peningkatan harga per periode-
nya. Begitupun  biaya tenaga kerja. 
Hal ini membuat petani perlahan 
 mengurangi saprodi dan meng-
gantinya dengan  pupuk  kandang 
dan pestisida alami yang dibuat 
sendiri. Sehingga petani terbebas 
dari ketergantungan pabrik peng-

Kemarau Basah, Padi Organik 
Tahan Cuaca Buruk
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hasil saprodi dan keseimbangan 
alam perlahan menjadi kembali.

Penggunaan saprodi sinte-
tis  selama pengembangan per-
tanian  konvensional juga telah 
 menyebabkan kesehatan petani 
terganggu. Saat  penyemprotan 
pestisida sintetis,  petani mengala-
mi sesak nafas,  kulit gosong kare-
na bersentuhan  dengan obat, dan 
pusing. Terutama  petani yang telah 
berusia lanjut mudah  merasakan 
gangguan kesehatan itu. Setelah 
 beralih menggunakan  pestisida 
dari bahan alami, petani  tidak 
merasakan gangguan kesehatan 
itu.

Petani juga bisa mera-
sakan  manfaat ekonomi dari 
 pengembangan  pertanian organ-
ik.  Nilai jual  beras  organik lebih 
tinggi daripada  beras non organik 
(konvensional).  Konsumen berse-
dia membayar lebih beras organik 
karena manfaatnya  untuk kesehat-
an. 

Kondisi cuaca hujan yang masih 
belum merata hingga pertengahan 
November membuat petani masih 
belum berani menanam padi. Di 
 sebagian wilayah musim tanam 
 sudah mulai dilakukan, namun 
 kebanyakan musim tanam bakal 
dilakukan  Desember mendatang. 
Hal ini karena saat itu diprediksi 
curah hujan akan berlangsung nor-
mal.

“Berdasarkan ramalan 
BMKG,  hujan baru akan mu-
lai  November.  Namun tidak bisa 
langsung  dimanfaatkan petani 
untuk  mengolah lahan dan mena-
naminya. Butuh waktu agar air per-
mukaan (air hujan) dan air irigasi 
cukup untuk persiapan tanam. Itu 
berarti musim tanam baru akan 
mulai serentak awal Desember,” 
ujar Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan, Winarno Tohir, di tempat 
terpisah.

Artinya, musim tanam padi 
yang awalnya diperkirakan dimulai 
 Oktober, kini bakal mundur hingga 
Desember. Ia berharap mundurnya 
musim tanam padi ini bisa dianti-
sipasi oleh pemerintah, baik pusat 
maupun daerah.

BMKG memperkiraakan musim 
penghujan di Indonesia akan 
 mengalami keterlambatan akibat 
 Badai El Nino yang berkekuatan 
 lemah, yang mengurangi pasokan 
uap air dari Samudera Pasifi k se-
belah timur Indonesia. Keterlam-
batan awal mulainya musim hujan 
berkisar 10 hari sampai sebulan. 
Beberapa  daerah yang sejauh ini 
masih mengalami kekeringan juga 
memasuki musim penghujan di bu-
lan November.

Jika musim tanam padi  dimulai 
Desember, maka panen dimulai 
 Maret tahun depan. Panen bulan 
 Maret perlu untuk mengisi pasar 
dan menstabilkan harga, sehingga 
 Bulog diperkirakan baru bisa me-
nyerap  optimal pada  bulan April. 
Saat panen bulan Maret masih 

bertepatan dengan musim hujan. 
Bagi petani yang tidak memiliki 
sarana pengering  tentunya akan 
menghadapi masalah serius penu-
runan kualitas gabah.

“Karena masih hujan, harga 
gabah petani bisa anjlok. Perlu 
 dipetakan  lokasi dan kepemilikan 
 sarana  pengering agar mobilisasi 
bisa lebih mudah,” katanya. Panen 
pada musim hujan, tambah dia, 
juga lebih  memicu hama penya-
kit. Kondisi ini harus  diantisipasi 
pemerintah. Bagi  petani yang 
daerahnya rentan  terhadap  banjir, 
KTNA menganjurkan agar mereka 
menanam padi yang lebih  tahan 
rendaman.

Paling tidak seminggu  terendam 
air. Misalnya dengan menanam 
padi varietas Inpari atau Inpara. 
 Terkait pengadaan, para petani 
 meminta agar Bulog mengoptimal-
kan  sarana  pengering. Bulog juga 
diminta  responsif menjemput bola 
 membeli gabah petani agar jangan 
sampai  harganya jatuh.

Data Badan Pusat Statis-
tik  menunjukkan, panen padi 
musim  hujan menyumbang seki-
tar 60  persen dari produksi beras 
 nasional.  Selebihnya pada musim 
kemarau I dan kemarau II. Men-
gacu data  Dirjen Tanaman Pan-
gan  Kementerian  Pertanian, dalam 
evaluasi  prakiraan serangan or-
ganisme  pengganggu  tumbuhan 
(OPT) utama padi 2011/2012 sa-
saran luas tanam padi pada musim 
tanam 2011/2012 adalah 8.690.398 
hektar. * yad

OpiniOpini
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Usaha Moch Ali menjual 
jajanan dan berbagai 
minuman di gerobak wa-
rungnya, berjalan lancar. 

Moch Ali merupakan salah satu pe-
nerima bantuan Jalin Kesra dengan 
sasaran RTSM, yang mendapatkan 
bantuan berupa gerobak bakso. Ia 
mengaku jika ia tidak bisa membuat 
bakso. Ia pun tidak tinggal diam. 

Akhirnya, ia pun tetap berusaha 
memanfaatkan gerobak baksonya 
tersebut. Ia berinisiatif untuk memodi-
fi kasi gerobak baksonya menjadi 
warung kopi. Modal awal ia peroleh 
dari pinjaman temannya yaitu Rp 
200.000. Dari hasi modal tersebut, 
ia pun menjajakan nasi bungkusan, 
gorengan, minuman kopi, dan mie 
instan.

Sebelumnya ia bekerja sebagai 
makelar angkutan umum atau se-
rabutan  yang tidak menentu peng-
hasilannya. “Terkadang saya cuman 
mendapat Rp. 5000 sampai 10.000 
per hari dari hasil makelar penum-
pang ke angkuatn umum”, tutur Pak 
Ali. 

Sekarang, ia mempunyai peng-

hasilan sampingan dari warung 
kopinya yaitu berkisar Rp 30.000 
sampai Rp 50.000 (kotor) per hari. 
Dari hasil penjualannya terus ia wu-
judkan kembali berupa barang da-
gangan. yang terletak di pinggir jalan 
raya Wonokromo, Surabaya.

Bantuan berupa panci bakso 
tetap tidak ia jual, karena panci 
tersebut dapat ia manfaatkan de-
ngan menjual es bubur kacang ijo 
nantinya. “Besar harapan saya bisa 
ngembangkan warung saya ini, ren-
cananya akan saya kembangkan 
lagi dengan ditambah jualan es juga. 
Bantuan gerobak ini sangat besar 
gunanya bagi saya. Yah…terutama 
untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari bagi keluarga saya”, ungkap Pak 
Ali sambil tersenyum, sebagaimana 
dimonitor Pemberdayaan Masyara-
kat Universitas Brawijaya, Malang.

Sementara itu, sebelumnya Tim 
CC Jalin Kesra menyapa lebih dekat 
dengan mengunjungi RTSM peneri-
ma bantuan Disperindag di Kelura-
han Banyu urip, Kecamatan Sawah-
an, Kota Surabaya.  Bantuan tersebut 
diantaranya gerobag es juice, paket 

warung sembako, gerobak nasi gore-
ng, dan gerobak soto.  Tim mengun-
jungi sampel tujuh RTSM penerima 
bantuan. Dari tujuh sampel RTSM 
penerima bantuan, terdapat enam 
RTSM yang sudah mengelolah ban-
tuan tersebut.  Tanpa banyak berpikir 
panjang, sehari setelah menerima 
bantuan mereka pun langsung men-
jajakan barang bantuannya di depan 
rumahnya maupun keliling kampung 
terdekat.

Tim CC mengunjungi Lasmirah, 
penerima bantuan paket warung 
sembako. Ia sudah mengelolah ban-
tuan tersebut. Sebelumnya ia ber-
jualan lontong sayur, namun setelah 
ia mendapatkan bantuan ia beralih 
berdagang sembako dengan me-
manfaatkan teras depan rumahnya. 
Rata-rata hasil penjualannya  per 
hari berkisar Rp 150.000.

Matasan, mengaku jika ia sudah 
memanfaatkan bantuan. Namun 
bantuan tersebut dititipkan melalui 
anaknya yang mempunyai toko. Ia 
juga berjualan dawet keliling, se-
hingga dari hasil penjualan warung 
sembakonnya, ia dapat menambah 
modal dagangan dawetnya. Sedang 
Muntari, mendapatkan bantuan beru-
pa paket gerobak roti bakar. Bantuan 
tersebut terdiri dari Rombong roti 
bakar, roti 3 bungkus, alat panggang 
listrik roti bakar, slai 1 bungkus dan 
susu 2 bungkus

Ada kisah Mbok Saah, sebe-
lum mendapatkan bantuan, ia su-
dah berjualan jajanan anak kecil. 
Setelah mendapatkan bantuan, ia 
dapat mengembangkan bantuan-
nya yaitu berupa bahan sembak. 
Hasil berjualannya pun meningkat, 
yang sebelumnya mendapatkan Rp 
50.000-60.000, sekarang menjadi 
Rp 80.000-85.000.  (*/yad)

Rasakan Manfaat Jalin Kesra, 
Dari Gerobak Bakso ke Warung Kopi

Moch Ali, penerima bantuan Jalin Kesra sasaran RTSM, di tempat penjualannya.
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Mengolah kulit jeruk Bali menjadi manisan, se-
jatinya adalah salah satu upaya untuk mem-
inimalisir produksi limbah pertanian. Namun 
industri manisan kulit jeruk Bali juga masih 

menyisakan limbah. Bagian kulit yang dapat diolah men-
jadi manisan adalah bagian dalam yang berwarna putih 
dan bertekstur empuk seperti gabus, sedangkan kulit ba-
gian luar yang berwarna hijau biasanya dibuang karena 
banyak mengandung kelenjar minyak.

Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru membuang ku-
lit bagian luar itu, karena masih bisa diolah lagi menjadi 
minyak atsiri. Sesungguhnya, kulit jeruk jenis apapun, 
selalu mengandung atsiri yang terdiri dari berbagai kom-
ponen seperti terpen, sesquiterpen, aldehida, ester dan 
sterol3.

Rincian komponen minyak kulit jeruk adalah seba-
gai berikut: limonen (94%), mirsen (2%), llinalol (0,5%), 
oktanal (0,5%), dekanal (0,4%), sitronelal (0,1%), neral 
(0,1%), geranial (0,1%), valensen (0,05%), -sinsial 
(0,02%), dan –sinensial (0,01%).

Minyak kulit jeruk dapat digunakan sebagai fl avor ter-
hadap produk minuman, kosmetika, dan sanitari. Harga 
ekstrak minyak jeruk relatif mahal. Proses ekstraksi min-
yak kulit jeruk dapat dikerjakan dengan metode seder-
hana dengan menggunakan peralatan yang tidak terlalu 
mahal.

Berikut proses pembuatan minyak atsiri dari kulit je-
ruk:
Bahan Yang Dibutuhkan:

Kulit jeruk 
Larutan NaHCO3 5%
Na2SO4 anhidrat
Peralatan:
Perajang. Alat ini digunakan untuk merajang kulit 

jeruk. Alat paling sederhana adalah pisau dan talenan. 
Untuk kapasitas besar, perajangan perlu menggunakan 
mesin perajang.

Pemeras kulit jeruk. Alat ini digunakan untuk mem-
eras kulit jeruk sehingga kadar airnya turun. Ada dua je-
nis alat yang dapat digunakan, yaitu pemeras berulir dan 
pemeras hidrolik

Sentrifus. Alat ini digunakan untuk memisahkan fraksi 
air dan minyak dari hasil pemerasan ulit jeruk.

Botol dekan tasi. Alat ini digunakan untuk dekantasi, 

yaitu pemisahan fraksi minyak dan air pada emulsi
Cara Pembuatan:

Persiapan
Pelunakan. Kulit jeruk dicuci sampai bersih, kemudi-

an direndam di dalam larutan NaHCO3 % selama 10-14 
jam. Setiap kg kulit jeruk direndam dengan 1 liter larutan 
NaHCO3.

Perajangan. Setelah itu perendaman tersebut, kulit 
jeruk dirajang sampai berukuran 0,3-0,5 cm.

Pemerasan
Kulit eruk yang telah dirajang dibungkus dengan kain 

blacu tebal, kemudian diperas dengan alat pres berulir, 
atau alat pres hidrolik. Mula-mula tekanan 200 kg per 
cm2, setelah itu tekanan dinaikkan secara pelan-pelan 
menjadi 400 kg per cm2. Selama pemerasan dilakukan 
penyemprotan dengan air dingin. Pemerasan dilakukan 
dua kali. Hasil yang diperoleh berupa emulsi minyak di 
dalam air yang disebut emulsi minyak

Pemisahan Minyak
Dekantasi. Emulsi dimasukkan ke dalam botol dekan-

tasi (pemisah fraksi air dan minyak emulsi). Setelah itu 
botol yang berisi emulsi disimpan di dalam lemari pen-
dingin (4-70C) selama 10-24 jam. Fraksi air yang berada 
pada bagian bawah dibuang. Cara pembuangannya 
adalah sebagai berikut. Mula-mula saluran pemasu-
kan dibuka, kemudian kran pengeluaran dibuka sampai 
semua fraksi air mengalir keluar

Sentrifugasi. Fraksi minyak yang tertinggal di botol 
dekantasi dipindahkan ke botol sentrifus. Kemudian di-
lakukan sentrifugasi pada kecepatan 4000-6000 rpm se-
lama 15 menit. Sisa fraksi air akan berada pada bagian 
bawah cairan si dalam botol sentrifus, dan fraksi minyak 
berada pada bagian atas. Fraksi minyak ini disebut se-
bagai minyak kulit jeruk

Pemberian Na2SO4. Minyak kulit jeruk diberi Na2SO4 
anhidrat, kemudian diaduk-aduk. Setiap liter minyak di-
beri dengan 1-3 g Na2SO4 anhidrat. Setelah itu, minyak 
disaring untuk memisahkan Na2SO4. Pemberian se-
nyawa tersebut bertujuan untuk mengikat air yang tidak 
dapat dipisahkan dengan dekantasi dan sentrifugasi

Penyimpanan
Minyak kulit jeruk disimpan di dalam botol kaca ber-

warna gelap dalam keadaan tertutup rapat pada tempat 
yang tidak panas (ristek).

Minyak Atsiri Kulit Jeruk Minyak Atsiri Kulit Jeruk 
Bernilai Ekonomis TinggiBernilai Ekonomis Tinggi
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Seberapa padat pen-
duduk di Indonesia, 
negara kita tercinta ini? 
Ternyata, Indonesia ter-

masuk salah satu negara yang 
memiliki tingkat kepadatan luma-
yan tinggi di dunia, 126 jiwa per 
km2. Sedangkan wilayah terpadat 
di dunia adalah Makau, dengan 
populasi sebanyak 17.684 jiwa 
per km2.

Tapi, tahukah Anda, ada juga 
negara yang jarang sekali pen-
duduknya? Ternyata, ada negara-
negara dengan tingkat kepadatan 
penduduk yang rendah di dunia. 
Umumnya kepadatannya ha-
nya dua jiwa per km2. Ini dia tiga 
negara yang paling sedikit pen-
duduknya di dunia:

Namibia
Republik Namibia adalah se-

buah negara yang terletak di se-
belah barat Benua Afrika. Namibia 
sendiri berbatasan dengan Samu-
dra Atlantik di sebelah baratnya, 
lalu dengan Afrika Selatan di sebe-
lah selatan, Botswana di sebelah 
timurnya dan Angola yang terletak 
di sebelah utara. 

Kepadatan penduduknya hanya 
sekitar 2,5 orang per kilometer. 
Namibia memiliki luas seperti On-
tario atau Pakistan. Dan yang lebih 
mengkhawatirkan lagi adalah se-
bagian besar dari 2 juta penduduk 
yang menghuni Namibia mengidap 
penyakit HIV / AIDS.

Australia
Australia adalah negara perse-

makmuran Inggris. Negara Perse-
makmuran Australia ini sebenarnya 
adalah sebuah pulau benua. Pulau 
benua Australia ini mengapung di-

antara Samudra Hindia dan Samu-
dra Pasifi k. 

Benua Kanguru ini, memiliki 
ukuran yang hampir mendekati 
luas Amerika Serikat yang memiliki 
48 negara bagian yang berdekat-
an. Luasnya pun mencapai hampir 
2 kali dari luas Uni Eropa. Namun, 
benua Australia sendiri hanya di-
huni oleh 21 juta orang. Atau kepa-
datan penduduknya sekitar 2,6 jiwa 
per km2.

 

Suriname
Republik Suriname adalah se-

buah negara yang terletak di bagi-
an utara dari negara Amerika Se-
latan. Suriname sendiri berbatasan 
dengan Guyana di sebelah barat, 
Brazil di daerah selatan, Prancis di 
sebelah timurnya dan Samudra At-
lantik di sebelah utara.

Luasnya hampir seukuran de-
ngan Wisconsin Tunisia. Wilayah 
ini ditempati oleh 450 ribu jiwa 
de ngan beragam bahasa yang di-
miliki atau kepadatan penduduk 
hanya 2,7 jiwa per km2. Di Negara 
inilah, sebanyak 30 persen warga-
nya mempunyai persambungan 
keturun an dengan etnis Jawa. 
Karena, di zaman Belanda mereka 
itulah yang dikirim untuk bekerja di 
perkebunan tebu. (*)

Inilah Tiga Negara 
Paling Sedikit 

Penduduk di Dunia
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1. Hitung kalori yang  
Anda konsumsi

Penting bagi Anda menghitung kalo-
ri yang masuk. Untuk menjaga agar 
berat badan tetap ideal, Anda harus mengonsumsi 
makanan dengan jumlah kalori yang dibakar tubuh. 
Jangan salah, sepiring nasi lengkap dengan lauknya 
bisa memiliki kalori yang lebih rendah ketimbang se-
bungkus besar keripik singkong. Jadi berhati-hatilah 
dengan apa yang Anda konsumsi.

2. Lakukan aktivitas fi sik
Tidak ada alasan untuk malas melakukan ak-

tivitas fi sik, Anda bisa 
me lakukannya 
setiap hari. 
M u l a i l a h 
d e n g a n 
aktivitas 
m u d a h , 

berjalan misalnya. Ambil waktu 30 menit untuk ber-
jalan di sekitar komplek rumah. Akan lebih bagus 
jika Anda melakukan kardio, berenang atau main 
basket setidaknya sekali dalam seminggu.

3. Makan tepat waktu
Jangan biasakan diri Anda kelaparan dengan 

alasan ingin langsing. Makan yang tidak teratur dan 
sengaja melaparkan diri akan merusak metabolisme 
Anda. Makan tepat waktu, setidaknya tiga jam seka-

li. Makan dengan porsi kecil secara teratur 
akan menjaga metabolisme Anda.

4. Tidur cukup
Banyak penelitian menun-

jukkan bahwa kurang tidur jus-
tru dapat membuat Anda mu-

dah lapar keesokan harinya. 
Akibatnya, berat badan 
Anda lebih mudah naik. 
Jika Anda sedang dalam 
masa penurunan berat 
badan, tidurlah minimal 
enam jam setiap hari. 
(vy)

4 Cara Alami dan Efektif 
Menurunkan Berat Badan

Banyak wanita yang ingin 
menurunkan berat badan. 

Ada banyak cara bisa dilaku-
kan, mulai yang aman hing-
ga yang tampaknya aman 
padahal berbahaya. Nah, 

agar Anda semakin mudah 
menurunkan berat badan, 
inilah beberapa tips yang 

bisa Anda pakai, dilansir dari 
Newsmaxhealth.

2. Lakukan aktivitas fi sik
Tidakk ada alasan unntuk malas mmelakukan ak-

tivitas fi sik, Anda bissa 
me lakuukannya 
setiap hari. 
M u l a i l a h 
d e n g aa n 
aktivitaas 
m u d a hh , 

alasan ingin langsing. Ma
sengaja meelaparkan diri a
Anda. Makaan tepat waktu

li. MMakan dengan
akan menja

4. T
B

jukk
tru d

da
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Dengan bersilaturahmi maka akan timbul 
kasih sayang di antara sesama, dan ka-
sih sayang ini akan menyempurnakan 
keimanan. Sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad Saw, “Kalian tidak akan masuk surga 
sampai kalian benar-benar beriman, dan kalian ti-
dak akan sampai meraih keimanan dengan benar 
sampai kalian saling mencintai dan mengasihi di 
antara sesama. Maukah kutunjukkan suatu perkara 
apabila kalian laksanakan maka kalian akan saling 
mencintai dan mengasihi. Sebarkanlah salam di an-
tara kalian” (HR Muslim).

Untuk lebih meningkatkan ukhuwah islamiyah 
di antara Keluarga Besar Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, belum lama ini diselenggarakan acara Ha-
lal Bihalal dengan tajuk Kuatkan Tali Silaturahmi, 
Tingkatkan Semangat Kerja dan Raih Kemenang-
an. Acara ini dihadiri Kepala Bapemas Provinsi Ja-

tim dan para ibu anggota Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jatim, serta sesepuh Bapemas 

Halal Bihalal Keluarga 
Besar Bapemas Provinsi Jatim 2013

Sambutan Suryadi Cokro Suwito mewakili Ikatan Pensiunan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur pada acara Halal Bihalal 

Bapemas Provinsi Jawa Timur.
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se-Jawa Timur yang tergabung dalam wadah 
 Ika t an Pensiunan Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Bapemas 
Pronvisi Jawa Timur, Drs H Zarkasi, MSi, 
menjelaskan pentingnya keikhlasan dari se-
genap karyawan-karyawati Bapemas Provinsi 
Jatim untuk memberikan maaf kepada sesama 
dan tetap menjaga tali silaturahmi. Juga men-
jaga hubungan antara sesama manusia dan 
hubungan dengan pencipta, Allah SWT, supa-
ya dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan 
Nabi Besar Muhammad SAW. Menjaga kese-
imbangan hubungan “hablum minannas wa 
hablum minallah”.

Pada kesempatan tersebut, Suryadi Cokro 
Suwito, mewakili Ikatan Pensiunan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur memberikan sambutan. 
Ia mengingatkan betapa pentingnya tali silaturahmi, 
karena dengan tali silaturahmi dapat terbina tali per-
saudaraan antara karyawan-karyawati yang masih ak-
tif dengan karyawan-karyawati yang sudah memasuki 
masa purna tugas. Sehingga, tumbuh rasa semangat 
di antara semuanya untuk mengisi hidup dengan hal-
hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang 
lain.

“Dengan demikian, dengan adanya acara halal bi-
halal diharapkan hubungan yang selama ini keruh dan 
kusut, dapat segera diurai dan dijernihkan. Halal biha-
lal bermakna untuk merekonstruksi relasi kemanusia-
an yang lebih sejuk dan menenteramkan,” tuturnya.

Serangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar 

Bapemas Pronvinsi Jawa Timur, terbangun suasana 
kekeluargaan dengan penuh keakraban. Hiburan ka-
sidah modern yang disajikan Ibu-ibu Dharma Wanita 
Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur menambah-
kan kesemarakan acara dengan lagu-lagu bernuansa 
islami. Hal itu karena secara khusus telah dipersiapkan 
untuk acara ini, dari, oleh dan untuk keluarga besar 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. 

Dengan hikmah dan harapan yang tetap ingin di-
raih, dijaga keberlangsungannya melalu acara terse-
but. Saling memberi, saling mengisi, saling menjaga 
dan saling menghormati, menjadi arti penting bagi 
sebuah keluarga. Hal ini yang mudah-mudahan dapat 
terus terjalin dalam ikatan Keluarga Besar Bapemas 
Provinsi Jawa Timur. (abah)

harma WanitaDharma Wanita

Grup Kasidah Dharma Wanita Persatuan Bapemas Provinsi Jawa Timur, sedang melantunkan lagu ”Selamat Hari Lebaran” 
pada Halal Bihalal Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Drs Zarkasi MSi berbincang dengan pensiunan Bapemas Prov. Jawa 
Timur dan mantan Wakil Kepala Bapemas Prov. Jatim (nomor tiga 
dari kiri), Dr. H Jarianto, MSi yang sekarang menjabat Kadis Kebu-
dayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Timur.
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Resep kue putri salju keju adalah salah satu resep 
favorit para pecinta kuliner terutama untuk menambah 
sajian kue kering lebaran di hari raya. Resep Membuat 
Kue Putri Salju Keju Renyah Mudah sebenarnya cara 
pembuatannya sama dengan resep kue putri salju 
original atau biasa yang pernah saya tulis beberapa 
waktu yang lalu dalam resep aneka kue kering enak 
unik bergizi disana terdapat banyak resep kue kering 
untuk lebaran, salah satunya adalah resep kue putri 
salju. 

Perbedaannya, resep kue putri  salju keju ini meng-
gunakan bahan tambahan yaitu keju, dan hasilnya kue 
putri salju ini akan lebih renyah dan gurih. Kue ker-
ing putri salju keju ini, juga banyak terdapat variasi re-
sepnya lho, bisa dijadikan resep kue putri salju keju 
pandan, dan resep kue putri salju keju kacang mede, 
bahkan ada yang memvariasikannya menjadi resep 
kue putri salju kacang tanah lho.

Bahan Kue Putri Salju Keju :
175 gr margarin
3 kuning telur
100 gr keju edam parut
1/4 sdt garam
175 gr tepung terigu, ayak
30 gr tepung maizena, ayak

Bahan untuk taburan :
350 gram gula donat / gula bubuk

Cara Membuat Kue Putri Salju Keju :
1. Siapkan loyang kue, olesi dengan margarin, lalu 

sisihkan.
2. Kocok margarin hingga mengembang, masuk-

kan telur satu per satu dan kocok terus hingga 
mengembang.

3. Masukkan tepung terigu dan maizena, aduk rata.
4. Tambahkan keju edam dan garam, lalu aduk rata 

hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk.
5. Giling adonan hingga pipih, lalu cetak dengan ce-

takan kue. Atau ambil satu sendok teh adonan, 
bentuk bola atau sesuai selera, kemudian taruh di 
atas loyang dan beri jarak.

6. Panggang dalam oven dengan temperatur 160 dera-
jat celcius selama kira-kira15 menit hingga matang.

7. Angkat, lalu lumuri dan taburi dengan gula donat 
sampai seluruh bagian kue tertutup gula. 

8. Simpan dalam stoples yang bertutup rapat.

untuk kurang lebih 400 gram kue putri salju keju

TIPS MEMBUAT 
KUE PUTRI SALJU 

1. Bila memungkinkan lebih baik gunakan men-
tega beku.

2. Kocok mentega dan telur sebentar saja (3 me-
nit), asal telur dan mentega tercampur rata, 
langsung masukkan bahan lainnya dengan 
cara diaduk pakai tangan atau spatula.

3. Segera bekukan adonan ke dalam kulkas se-
lama lebih kurang 1 jam, lebih gak apa-apa, 
yang penting adonan sudah cukup bisa dipu-
lung dan dibentuk.

4. Bentuk adonan seperti bulan sabit atau sesuai 
selera, lalu segera panggang dalam oven hing-
ga matang.

5. Dalam keadaan panas kurang lebih 3 menit 
setelah keluar dari oven, gulingkan ke dalam 
gula donat. Sisihkan, lalu dinginkan.

6. Setelah kue dingin masukkan ke dalam toples 
atau wadah lain yang bisa ditutup rapat.

7. Perbedaan gula bubuk dan gula donat adalah, 
jika gula bubuk itu hasil dari gula biasa yang 
diblender atau dihaluskan seperti gula tepung, 
Kalau gula donat, jika dimakan akan terasa 
nyes, seperti ada mint-nya. (**)

333. 
44. 

5. 

Membuat Putri Salju 
Keju Renyah Mudah 
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Keberhasilan seorang 
lelaki, senantiasa ada 
seorang perempuan yang 
sukses mendampingin-

ya. Agaknya, hal itulah yang juga 
dilakukan Isimiati. Istri Lurah Ka-
rangrejo, Kecamatan Kota Kabu-
paten Banyuwangi, Ambyah, ini tak 
lain adalah Ketua Tim Penggerak 
PKK di kelurahan tersebut.

Atas kegigihan Ismiati, hingga 
mengantarkannya sebagai juara I 
dalam lomba cerdas cermat se-Kab 
Banyuwangi tahun ini. Pada tahun 
ini pula, Ismiati selaku ketua Peng-
gerak PKK Kelurahan Karangrejo 
mewakili Kabupaten Banyuwangi 
tampil di ajang pidato pembinaan 
PKK tingkat Provinsi Jatim. Dia 
berhasil membawa pulang juara 
IV. Di bidang ekonomi, Karangrejo 

memiliki potensi perdagangan dan 
ekonomi mikro yang lumayan leng-
kap. Pasar pagi, sentra pasar bu-
rung ada di kelurahan tersebut.

”Banyak waktu luang yang bisa 
dicurahkan untuk kegiatan PKK. 
Kami selalu mengadakan perte-
muan rutin pada tanggal 11 setiap 
bulan. Ketika itulah, selain bertukar 
pikiran kami juga menyusun pro-
gram kegiatan yang bermanfaat 
bagi masyarakat,” tutur Ismiati, 
perempuan kelahiran Sampang, 6 
Agustus 1972.

Selama mendampingi 
Ambyah, Ismiati berha-
sil dikaruniai dua putra, 
Arimbi Isdayat Arimbi 
dan Bramantyo. Karena 
anak-anaknya sudah be-
ranjak remaja, kini ked-
uanya lebih konsentrasi 
untuk kegiatan di ma-
syarakat. Tentu, “Masih 
tetap ada kegiatan un-
tuk keluarga,” tutur war-
ga Jl Ikan Tongkol No 
10 Kertosari Banyu-
wangi ini.

Ada pula 
yang menarik 
dari aktivi-
tas Ismiati. 
Di situlah 
ia selama 
ini, selain 
m e n g a b -
dikan diri 
di tengah 
masyara-
kat juga 
menyak-
s i k a n 
b a n y a k 

kegiatan.  Di bidang perikanan, ada 
nelayan dan budidaya tambak me-
limpah. Untuk home industry, Ka-
rangrejo terdapat sentra pembua-
tan kue.  Ada juga kegiatan usaha 
mikro, yakni industri sapu dari ba-
han prumpung. Prumpung meru-
pakan tanaman liar yang tumbuh 
di pantai. ”Bahan baku prumpung 
cukup melimpah di Karangrejo. 
Prumpung sebagai pengganti ba-
han ijuk sapu,” tuturnya.

Ia berharap, berbagai presta-
si selama ini memberikan 

pengaruh positif bagi 
warganya.  “Mudah-

mudahan prestasi 
yang diperoleh ini 
mampu mening-
katkan partisipasi 
masyarakat dalam 
membangun Kelu-
rahan Karangrejo 
ke depan,” tutur 
Ismiati. (yad)

IsmiatiIsmiati

Perempuan Harus CerdasPerempuan Harus Cerdas
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