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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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SEBANYAK enam desa 
dan enam kelurahan di 
seluruh wilayah Tanah 
Air berhasil mendapat-

kan penghargaan Adikarya 
Bhakti Praja dan dana stimul-
tan untuk pembangunan desa 
dari pemerintah, yang diberikan 
secara langsung oleh Mendagri 
Gamawan Fauzi. Kebetulan, 
Jawa Timur berhasil meraih 
nama harum dalam penyeleng-
garaan Lomba Desa dan Kelu-
rahan ini.

Hal itu tentu membahagia-
kan bagi Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, khususnya bagi 
masyarakat di provinsi ini secara 
luas. Yakni, atas partisipasi Ke-
lurahan Tlogomas, Kecamatan 
Lowokwaru, Kota Malang, yang 
meraih Juara I dalam Lomba 

Kelurahan 2014 tingkat Nasio-
nal. Selain dari Jawa Timur, 
tentu saja bersama provinsi lain 
di Indonesia. Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi meng-
anugerahi 12 desa dan kelurah-
an dalam rangka Lomba Desa 
dan Kelurah an Tingkat Nasional 
2014 di Jakarta, Sabtu, 16 Agus-
tus 2014.

Bersamaan dengan itu, pa ra 
pemenang juara terbaik Lomba 
Desa dan Kelurahan tingkat Jawa 
Timur juga diberikan penghar-
gaan, yang puncaknya diberikan 
secara langsung oleh Gubernur 
Jawa Timur Dr H Soekarwo pada 
puncak peringatan HUT Ke-
merdekaan RI ke-69 di Gedung 
Negara Grahadi. Pada malam 
sebelumnya, Badan Pemberda-
yaan Masyarakat (Bapemas) 

Jawa Timur memberikan trofi  
dan peng hargaan yang dikemas 
dalam malam ramah tamah di 
Hotel Suite Surabaya, dihadiri Ke-
pala Bapemas Dr H Zarkasi, MSi. 
Inilah laporan utama yang kita 
hadirkan dalam Gema Desa edisi 
kali ini.

Bersamaan dengan  laporan 
lain yang terkait, Redaksi juga 
menampilkan profi l desa, pro-
fi l kelurahan dan UPKu ber-
hasil. Dilengkapi juga dengan 
artikel-artikel menarik, termasuk 
ke giatan Dharma Wanita Per-
satuan di lingkungan Bapemas 
Provinsi Jawa Timur dalam me-
nyambut HUT Kemerdekaan RI 
dan dirangkaikan dengan Halal 
Bihalal tahun ini.

Perlombaan desa dan kelu-
rahan adalah upaya pember-
dayaan untuk pembangunan 
berkelanjutan yang berbasis 
pada masyarakat. Penghargaan 
ini diberikan kepada pemangku 
desa, semoga penghargaan ini 
dapat dipertahankan sebaik-
baiknya.

Penilaian terhadap desa dan 
kelurahan dilakukan dalam ku-
run waktu dua tahun terakhir, 
melalui mekanisme penilaian 
secara berjenjang. Perlombaan 
ini dilaksanakan dengan cara 
membandingkan data potensi 
yang dimiliki suatu desa dan 
pengembangannya selama dua 
tahun terakhir, yakni sejak awal 
2012 hingga akhir 2013.

Akhirnya, kepada sidang 
pembaca kami ucapkan selamat 
membaca!

Peran Masyarakat 
Harumkan Nama Jawa Timur 

03Edisi Agustus 2014

Surat Redaksi

Drs. Zakarsi, M.Si. dengan pemenang II Lomba Tingkat Kelurahan
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SEBUAH Penghargaan 
diberikan langsung Gu-
bernur Jawa Timur ke-
pada 4 Kelurahan dan 4 

Desa yang berhasil dalam Lomba 
Desa dan Kelurahan Tingkat Jawa 
Timur tahun 2014. Penghargaan 
tersebut diberikan pada Puncak 
Peringatan Hari Ulang Tahun 

Lomba Desa dan Kelurahan 2014, membuktikan 
partisipasi masyarakat tetap terjaga. Diperkuat dengan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi 
dan pendidikan, menjadi gambaran akan kemajuan 

bersama di tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur Jatim Berikan 
Penghargaan 4 Desa dan 4 

Kelurahan Terbaik

Laporan UtamaLaporan Utama

Gubernur Jatim memberikan ucapan selamat kepada salah satu pemenang Lomba Tingkat Desa. 
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Laporan UtamaLaporan Utama
Proklamasi Kemerdekaan Re-
publik Indonesia pada 17 Agustus 
2014, di Gedung Negara Grahadi.

Ini merupakan apresiasi yang 
diberikan pemerintah atas jerih 
payah masyarakat dalam pem-
bangunan. Lomba Desa dan Kelu-
rahan, sebagai program tahunan, 
merupakan gambaran dari ke-
berhasilan yang dilakukan dalam 
pembangunan dengan melibatkan 
peran serta masyarakat secara 
langsung.

Keberhasilan ini membuat Gu-
bernur Jawa Timur Dr H  Soekarwo 
bangga. Karena, jerih payah ma-
syarakat telah menunjukkan ke-
seriusan dalam mendukung pro-
gram pembangunan di daerah 
ini. Apalagi, dalam peringatan Ke-
merdekaan RI ke-69, peran serta 
masyarakat yang terus menerus 
menjadi pendorong bagi pemba-
ngunan untuk memberdayakan 
masyarakat di tingkat terbawah, 
baik kelurahan maupun desa.

Berikut nama-nama penerima 
penghargaan dari Gubernur Jatim 
untuk tahun 2014. Juara Lomba 
Desa, Juara I diraih Desa Ketro, 
Kecamatan Kebonagung, Kabu-
paten Pacitan, dengan trofi  dan 
dana senilai Rp60 Juta, Juara II 
diraih Desa Tawangagung, Keca-
matan Ampelgading, Kabupaten 
Malang, selain trofi  dengan hadiah 
Rp40 Juta. Juara III berhasil diraih 
Desa Wedani, Kecamatan Cerme, 
Kabupaten Gresik, dengan trofi  
dan hadiah Rp30 Juta; dan Juara 
IV berhasil diraih Desa Kedung-
soko, Kecamatan Plumpang, Ka-
bupaten Tuban, trofi  dan hadiah 
Rp25 Juta.

Sedang Juara Lomba Kelurah-
an, Juara I diraih Kelurahan Tlogo-
mas, Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, dengan trofi  dan 
hadiah Rp60 Juta, Juara II diraih 
Kelurahan Bandarkidul, Keca-
matan Mojoroto, Kota Kediri, den-

gan trofi  dan hadiah senilai Rp40 
Juta. Juata III diraih Kelurah an 
Mojorejo, Kecamatan Taman, 
Kota Madiun, mendapat trofi  dan 
hadiah Rp30 Juta; dan Juara IV 
Kelurahan Blandongan, Kecamat-
an Bugalkidul, Kota Pasuruan 
dengan trofi  dan hadiah senilai 
Rp25 Juta.

“Sebagai upaya memberdaya-
kan masyarakat melalui pengua-
tan kelembagaan, peningkatan 
motivasi, partisipasi masyarakat 
dan swadaya gotong-royong ma-
syarakat di Desa dan Kelurahan 
perlu dilakukan Perlombaan Desa 
dan Kelurahan secara terarah, ter-
koordinasi, terpadu dan berkelan-
jutan,” kata Drs H Zarkasi MSi, 
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur, saat malam ramah tamah 

dan penyerahan pengharga an di 
Hotel Suite, Surabaya, 16 Agustus 
2014.

Selain Drs. Zarkasi, MSi (Ke-
pala Bapemas Provinsi Jatim), 
juga dihadiri jajaran pimpinan 
Bapemas lainnya, seperti Drs. 
Tajul Falah, MSi (Sekretaris Bape-
mas), Suriaman SH, MSi, (Kepala 
Bidang Sosial Budaya & Partisi-
pasi Masyarakat), Ir. Hadi  Su-
listyo, MSi (Kepala Bidang Pen-
dayagunaan Sumber Daya Alam 
& Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna), Ir. Mohammad Yasin, MSi 
(Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat), dan 
Heru Suseno, STP, MT (Kepala 
Bidang Pemberdayaan Kelem-
bagaan & Pelatihan). 

Selain itu, juga Endah Binawati, 
SP, MSi (Kasub Bag Penyusun an 

Gubernur Jatim mnyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu UPK terbaik
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Program), Ir. Djoko Soetiono (Ka-
sub Bidang Pemandirian Sosi al 
Budaya Masyarakat), Dra. Susanti 
W, MT (Kasub Bidang Pengem-
bangan Usaha Ekonomi Masyara-
kat), Nurul Muntasyiroh, SAg, 
MM (Kasub Bidang Pengemban-
gan Lembaga Keuangan Mi kro),  
Drs. Damin, MSi (Sub Bidang 
Penguat an Kelembagaan) dan 
Agus Subiantoro, SH., MAP (Sub 
Bidang Pelatihan Pemberdayaan).

Diingatkan Kepala Bapemas, 
Perlombaan Desa dan Kelurahan 
pada hakekatnya adalah sebagai 
salah satu upaya untuk mendo-
rong usaha pembangunan masya-
rakat atas dasar tekad dan kekua-
tan sendiri. Hal itu, kata Zarkasi, 
sekaligus mengevaluasi keber-
hasilan usaha-usaha masyarakat 
dalam pembangunan Desa dan 
Kelurahan dengan melihat lonjak-
an perkembangan Pembangunan 
Desa dan Kelurahan  selama dua 
tahun terakhir.

Laporan UtamaLaporan Utama

Pemenang lomba desa dan kelurahan sertaUPK terbaik foto bersama di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

Gubernur Jatim mnyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu UPK terbaik
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Laporan UtamaLaporan Utama
Sebagaimana kebijakan lang-

sung Pemprov Jatim, pelaksanaan 
kegiatan tersebut  ditangani Bape-
mas Provinsi Jawa Timur. “Seba-
gai sarana pembinaan sekali  gus 
dalam upaya mendorong usaha 
pembangunan masyarakat, Desa 
dan Kelurahan pemenang Per-
lombaan Desa dan Kelurahan 
akan diberikan bantuan program 
pemberdayaan masyarakat, agar 

masyarakat termotivasi untuk me-
ngembangkan dan meningkatkan 
partisipasinya dalam memajukan 
Desa dan Kelurahan sesuai de-
ngan program/kegiatan yang di-
laksanakan,” kata Suriaman, SH, 
MSi., Kepala Bidang Sosial Buda-
ya & Partisipasi Masyarakat Bape-
mas Jatim, dalam sambutan pada 
acara tersebut.

Menurut Suriaman, pihaknya 

selalu mendorong peningkatan 
partisipasi dan gotong-royong ma-
syarakat dalam mewujudkan Desa 
dan Kelurahan unggulan di Jawa 
Timur. Apalagi, dalam penyeleng-
garaan kegiatan tersebut, mempu-
nyai tujuan khusus, peningkatan 
kapasitas Lembaga Pemerintah-
an Desa dan Kelurahan dalam 
penata an administrasi Desa dan 
Kelurahan. “Tak lupa, dengan per-
lombaan ini, untuk memberikan 
fasilitasi kepada masyarakat  agar 
dapat berperan secara optimal 
dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan,” tuturnya.

Pada bagian lain, Suriaman 
menyinggung soal  pengembangan 
usaha ekonomi produktif yang me-
mungkinkan masyarakat dapat 
mengembangkan kegiatan-kegiat-
an usaha ekonomi produktif. De-
ngan begitu, dapat memberikan 
peningkatan pendapatan dan ke-
se jahteraan keluargannya.

Dalam Perlombaan Desa dan 
Kelurahan terdapat indikator pe-
nilaian yang meliputi : (1). Indika-
tor pendidikan ; (2). Indikator ke-
sehatan masyarakat ; (3). Indikator 
Ekonomi masyarakat ; (4). Indika-
tor keamanan dan ketertiban ; (5). 
Indikator partisipasi masyarakat ; 
(6). Indikator pemerintahan Desa 
dan kelurahan ; (7). Indikator Lem-
baga kemasyarakatan ; (8). Indi-
kator Pemberdayaan dan kese-
jahteraan keluarga

Pada bagian lain, Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyara-
kat (Bapemas) Jatim, Drs Zarkasi 
MSi mengingatkan pentingnya 
kita memantapkan watak yang 
mandiri dan bekerja keras dalam 
melakukan aktivitas. “Jangan kita 
mempunyai mentalitas budak, 
yang hanya bekerja ketika ada ju-
ragan. Ini karakter warisan di za-
man penjajahan dulu, yang harus 
kita hilangkan sekarang. Kerja, 
dan kerja keras, harus dipupuk Gubernur Jatim mnyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu UPK terbaik
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Laporan UtamaLaporan Utama
agar kita mempunyai semangat 
menjadikan hari ini lebih baik dari 
hari kemarin, dan hari depan lebih 
baik dari hari ini,” katanya.

Menurut Zarkasi, program 
pemberdayaan masyarakat me-
nuju terwujudnya masyarakat 
yang berdaya  dan mandiri saat ini 
lebih diarahkan pada pemberda-
yaan masyarakat desa. Pemerin-
tah telah menggariskan berbagai 
kebijakan yang tertuang  dalam 
berbagi program kegiatan pem-
berdayaan, baik program yang si-
fatnya fi sik maupun program yang 
bersifat motivatif , seperti halnya 
pelaksanaan lomba desa yang 
terselenggara” tuturnya.

Mengenai peran pemerintah 
bupati menegaskan  “Pemerintah 
lebih bertindak sebagai fasilitator 
terhadap kegiatan masyarakat,  
sedangkan pelaku dan subyek 
pembangunan pada hakekatnya 
adalah masyarakat itu sendiri. 
Kemandirian rakyat, di tengah 
– tengah kondisi krisis global 

yang terjadi saat ini merupakan 
kekuatan vital  bagi pemerintah 
untuk tetap bertahan dan eksis 
dalam menjaga kelangsungan 
hidupnya”. 

Menjadi sikap selama ini dalam 

setiap pelaksaan Lomba Desa 
dan Kelurahan ini, Zarkasi me-
nyerahkan sepenuhnya penilaian 
khususnya kepada tim penilai 
lomba. Hal itu dimaksudkan untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya, sehingga kegi-
atan ini benar-benar mampu men-
jadi ajang dalam mengukir presta-
si bagi desa yang memang dan 
pantas untuk meraihnya.

”Kami tidak pernah ikut dan 
turut campur dalam penilaian. Ini 
dimaksudkan nilai-nilai objektivi-
tas  harus menjadi landasan po-
kok dalam pelaksanaan penilaian, 
hindari nepotisme, yang dapat 
menurunkan semangat  para 
peserta lomba” tegas Zarkasi.

Seluruh perwakilan dari pene-
rima penghargaan, selama di 
Surabaya mengikuti berbagai ke-
giatan. Di antaranya, kunjungan 
ke sentra industri batik di Bang-
kalan Madura, dan mengikuti ke-
giatan lain di Surabaya yang telah 
diagendakan panitia. (yad/hap) 

Gubernur Jatim foto bersama perwakilan lomba desa dan UPK terbaik seusai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI 
di DPRD Jawa Timur
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Laporan UtamaLaporan Utama

Penganugerahan kepada 
Kelurahan Tlogomas, 
di serahkan langsung 
Menteri Dalam Negeri 

Gamawan Fauzi, bersama 11 desa 
dan kelurahan lainnya, dalam rang-
ka Lomba Desa dan Kelurahan 
Tingkat Nasional 2014 di Jakarta, 
Sabtu malam, 16 Agustus 2014.

“Perlombaan desa dan kelurah-
an adalah upaya pemberdayaan 
untuk pembangunan berkelanjut-
an yang berbasis pada masyara-
kat. Atas nama Pemerintah Pusat, 

saya menyampaikan penghargaan 
yang setulusnya kepada pemang-
ku desa, semoga penghargaan 
ini dapat dipertahankan sebaik-
baiknya,” kata Gamawan saat me-
nyampaikan sambutannya.

Kemendagri, mengundang para 
pemangku desa dan kelurahan, 
serta camat dan kepala daerah ter-
kait, yang memperoleh pengharga-
an atas upaya melakukan inovasi 
demi pembangunan berkelanjutan 
untuk desa.

Direktur Jenderal Pembangu-

Jatim Rebut Penghargaan Nasional

Kelurahan Tlogomas Malang, 
Juara I Lomba Kelurahan 

Tingkat Nasional
Lomba Desa dan Lomba 

Kelurahan tahun 2014 
berhasil mengangkat 
nama Jawa Timur di 

pentas nasional, berkat 
keberhasilan Kelurahan 
Tlogomas, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, 
sebagai Juara I Lomba 

Kelurahan tingkat 
Nasional.

Drs. Zakarsi, M.Si, (tiga dari kiri) foto bersama Sekretaris & Kepala Bidang Bapemas  Provinsi Jawa Timur serta pemenang 
lomba desa. 
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nan Masyarakat dan Desa Tarmizi 
Karim mengatakan, penilaian ter-
hadap desa dan kelurahan dilaku-
kan dalam kurun waktu dua tahun 
terakhir, melalui mekanisme pe-
nilaian secara berjenjang. “Perlom-
baan ini dilaksanakan dengan cara 
membandingkan data potensi yang 
dimiliki suatu desa dan pengem-
bangannya selama dua tahun tera-
khir, yakni sejak awal 2012 hingga 
akhir 2013,” jelasnya.

Indikator penilaian yang diguna-
kan oleh tim penilai adalah terkait 
bagaimana desa tersebut menge-
lola fasilitas, sarana dan prasana 

di bidang pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, keamanan dan ketertiban 
serta pemberdayaan kesejahtera-
an keluarga pada masyarakat 
desa. “Selain itu, untuk penilaian 
tingkat nasional ditambah dengan 
indikator penguatan pembangunan 
desa, inisiatif dan kreativitas dae-
rah serta tingkat kepatuhan terha-
dap penyelenggara pemerintahan,” 
kata Tarmizi Karim.

Sebanyak enam desa dan 
enam kelurahan di seluruh wilayah 
Tanah Air berhasil mendapatkan 
penghargaan Adikarya Bhakti 
Praja dan dana stimultan untuk 

pembangunan desa.
Berikut adalah desa dan ke-

lurahan pemenang Lomba Desa 
dan Kelurahan Tingkat Nasional 
Tahun 2014. Pemenang Lomba 
Desa, Juara I: Desa Panggung-
harjo, Kecamatan Sewon, Bantul 
(Yogyakarta); Juara II diraih  Desa 
Padang Balua, Kecamatan Seko, 
Luwu Utara (Sulsel); Juara III diraih 
Desa Pandai Sikek, Kecamatan 
Kali Koto, Tanah Datar (Sumbar); 
Harapan I diraih Desa Embalut, 
Kecamatan Tenggarong Seberang, 
Kutai Kartanegara (Kaltim); Hara-
pan II berhasil diraih Desa Lan-
gung, Kecamatan Meurebo, Aceh 
Barat (Aceh)

Harapan III diraih Desa 
Maria, Kecamatan 
Wawo, Bima (NTB)

Pemenang Lomba Kelurahan, 
Juara I diraih Kelurahan Tlogomas, 
Kecamatan Lowokwaru, Malang 
(Jatim); Juara II diraih Kelurahan 
Kadipiro, KEcamatan Banjarsari, 
Surakarta (Jateng); Juara III diraih 

Laporan UtamaLaporan Utama

Kepala Bapemas Prov. Jawa Timur, Drs. Zarkasi, M.Si, menyerahkan hadiah 
kepada pemenang I Lomba Desa terbaik Provinsi Jawa Timur.
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Laporan UtamaLaporan Utama
Kelurahan Sungai Lekop, Keca-
matan Bintan Timur, Bintan (Kepri); 
Harapan I diraih Kelurahan Paritto-
kaya, Kecamatan  Pontianak Se-
latan, Pontianak (Kalbar); Harap-
an II diraih Kelurahan Pamoyanan, 
Kecamatan Bogor Selatan, Bogor 
(Jabar); dan Harapan III diraih Ke-
lurahan Matawai, Kecamatan Kota 
Waingapu, Sumba Timur (NTT).

Sebagaimana diketahui, Kelu-
rahan Tlogomas berhasil menya-
bet predikat terbaik I dalam Lomba 
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur. Dari pencapaian tersebut, 
Kelurahan Tlogomas berhak me-
wakili Provinsi Jatim untuk maju di 
Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat 
Nasional 2014.

Setelah tim juri mengada-
kan kunjungan untuk melakukan 
penilai an, hasil menggembirakan 
yang didapat adalaha saat ini Ke-
lurahan Tlogomas berhasil masuk 
6 besar di tingkat nasional. Terkait 
hal tersebut, Wali Kota Malang, 
H Moch. Anton ke Jakarta untuk 
mempresentasikan berbagai ke-
berhasilan Kelurahan Tlogomas 
guna menjadi yang terbaik. Dan, 
nyatanya, Tlogomas berhasil 
merebut Juara I dalam Lomba Ke-
lurahan tingkat Nasional.

Kelurahan Tlogomas, berhasil 
melaksanakan program-program-
nya. Selain itu, komitmen Kelu-
rahan Tlogomas seperti halnya 
pelayanan online yang merupakan 
percontohan nasional, serta Insta-
lasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
komunal dan Posyandu.  Kele-
bihannya, sistem kerja Pemkot 
Malang bisa dilihat oleh masyara-
kat tanpa harus datang langsung, 
cukup di kelurahan setempat saja. 
Masyarakat jika akan mengurus 
surat-surat tidak usah ke Block 
Offi ce (Perkantoran Terpadu) lagi, 
tapi cukup di kelurahan setempat 
saja. Seperti akte kelahiran, KTP, 
Pajak, BPJS Kesehatan, program 

pendidikan gratis, dan lain-lain.
Wali Kota Malang, H Moch. 

Anton kepada sejumlah media me-
nyebutkan, pada Tahun 2015 nanti 
sebanyak 57 kelurahan yang ada di 
Kota Malang akan segera menyusul 
untuk bisa memberikan pelayanan 
secara online. Dengan demikian, 

semuanya itu akan memberikan ke-
nyamanan kepada segenap warga 
Kota Malang. Ini salah satu program 
peduli wong cilik yang kami canan-
gkan selama ini. Itulah yang dilak-
sanakan di Kelurahan Tlogomas, 
yang akhirnya berhasil tampil di 
pentas nasional. (yad)
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Dalam penilaian  Lomba 
Desa/Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur 2014 bulan 
Juni Lalu, desa berpen-

duduk 3.251 jiwa ini, dinobatkan 
sebagai desa terbaik kedua. Uang 
pembinaan sebesar Rp. 40 juta 
pun berhasil dibawa pulang. 

Menurut Kepala Desa Tawang 
Agung, Ngriptanto, untuk sementa-
ra peruntukan dana tersebut belum 

Desa Tawang Agung, Desa Terbaik Jatim 2014

Rangsang Partisipasi Warga 
melalui Pendekatan Personal

Mata pencaharian penduduknya mayoritas bertani. 
Kendati demikian, hampir 70 persen diantaranya 
‘nyambi’ beternak. Kalau kemudian Desa Tawang 

Agung, Kecamatan Ampel Gading, Kebupaten 
Malang, lebih dikenal sebagai desa peternak 

kambing etawa, itu lantaran kualitas produksi 
susunya terbilang bagus. 
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bisa dipastikan. Namun sebagian 
diantaranya akan dijadikan pan-
cingan untuk ‘pembangunan’ desa. 
“Selebihnya kami akan membi-
carakan dulu dengan semua lem-
baga terkait di desa, termasuk 
BPD,” ujar Ngriptanto. 

Dikatakan, sedikitnya ada 8 

indi kator penilaiannya dalam lomba 
tersebut, antara lain ; Pendidikan, 
Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, 
Lembaga Masyarakat, Lembaga 
Pemerintahan, dan PKK serta Par-
tisipasi Masyarakat.  “Kedelapan 
indikator itu menurut tim dewan 
juri, desa kami memenuhi standar 

kreteria penilaian,” tuturnya. 
Ngriptanto yang mengaku men-

jabat sebagai Kepala Desa baru 
setahun, selanjutnya  memaparkan, 
yang dianggap menonjol dari be-
berapa indikator penilaian adalah 
tingginya tingkat partisipasi masya-
rakat. “Alhamdulillah, tingkat parti-
sipasi warga sangat tinggi,” ucap-
nya singkat. 

Untuk menggerakkan partisipa-
si warga, tambah mantan Kepala 
Dusun ini, ada beberapa upaya 
yang dilakukan oleh para perang-
kat desa dan lembaga. Satu dian-
taranya adalah dengan menginten-
sifkan pendekatan kepada seluruh 
anggota masyarakat, baik secara 
lembaga pemerintahan maupun 
pribadi masing-masing aparat 
desa termasuk Kepala Desa. 

“Sejak mendapat amanah se-
bagai Kepala Desa, satu hal yang 
ingin kami lakukan yakni dengan 
selalu ‘ngewongke’ (mengorang-
kan) setiap individu warga ma-
syarakat. Artinya, apapun yang di-
lakukan oleh warga baik kelompok 
terlebih pribadi, kami usahakan 
selalu hadir. Tak terkecuali saya 
pribadi,” aku suami dari Syarofah 
(30) ini. 

Sebab, lanjutnya, dengan cara 
pendekatan, dirinya menyakini 
akan terjalin komunikasi yang apik. 
Dengan komunikasi terjadi interak-
si yang berkesinambungan dengan 
semua anggota masyarakat. Tentu 
saja komunikasi yang dimaksud 
adalah dua arah. Pemerintahan 
desa bisa menyampaikan apa 
yang telah menjadi program desa, 
sebaliknya masyarakat diharapkan 
mampu memberikan saran dan 
 kritik.  

“Teori komunikasi yang akan 
kita bangun kami arahkan kepada 
hubungan yang harmonis antara 
aparat desa dan lembaga de-
ngan semua anggota masyarakat. 
Jika ini terjadi kami yakini setiap Ngriptanto, Kepala Desa Tawang Agung bersama Istri.
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program yang akan dilakukan 
di desa Tawang Agung ini, pasti 
mendapatkan dukungan warga,” 
ungkap ayah dari Fajar Wijayanto 
(8) dan Arumi Izati (3 bulan) ini. 

Sementara indikator lain yang 
juga mampu menciptakan kehar-
monisan desa adalah soal eko-
nomi desa. Kendati tidak disebut 
sebagai desa dengan ekonomi cu-
kup, namun hampir semua warga 
masyarakat tidak sampai ada yang 
berada dalam garis kemiskinan. 

“Salah satu penanda bahwa 
ekonomi penduduk Desa Tawang 
Agung cukup baik adalah hampir 
semua rumah disini terdiri dari 
bangunan permanen. Kendati ada 
satu dua yang kurang layak huni, 
adalah merupakan tanggung ja-
wab desa untuk mencarikan jalan 
keluarnya. Salah satunya dengan 
cara melakukan swadaya untuk 
melakukan bedah rumah,” imbuh 
dia. 

Bidang Kesehatan, jelas 
Ngriptanto, pihaknya bertekad 
ingin menciptakan lingkungan 
desa yang bersih dan nyaman. 
Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah lewat program generali-
sasi setiap rumah wajib memiliki 
MCK (mandi, cuci, dan kakus) 
yang representatif. 

“Alhamdulillah saat ini hampir 

semua rumah penduduk dileng-
kapi dengan MCK yang cukup me-
madai. Sehingga kebiasaan lama 
yakni dengan memanfaatkan ali-
ran sungai untuk kegiatan sehari-
hari, nyaris tidak pernah ada lagi,” 
tambah pria kelahiran Malang 44 
tahun silam ini. 

Sementara untuk bidang lain 
yang masuk dalam indikator pe-
nilaian lomba seperti Pendidikan, 
Keamanan dan Ketertiban, Lem-

baga Pemerintahan, Lembaga 
Masyarakat, dan PKK, atas du-
kungan dari lembaga termasuk 
BPD, hampir semuanya berjalan 
normal dan lancar. “Alhamdulillah 
kami punya BPD yang selalu men-
dukung setiap program yang kami 
lakukan,” pungkasnya. (HAYAN)  

Profi l DesaProfi l Desa

Data Kependudukan :
Desa Tawang Agung, 

Kecamatan Ampel Gading, 
Kabupaten Malang
Jumlah Penduduk: 

3.251 jiwa terdiri dari 868 KK, 
1.616 prempuan, 

1635 laki-laki 
Mata Pencaharian 90 persen 

petani (salak, kopi, ketela 
pohon)

Pendapatan Asli Desa (PAD) 
sebesar Rp. 32.196.000

Kewajiban Membayar PBB 
per tahun sebesar
 Rp. 29.079.152 

Alokasi Dana Desa (ADD) 
sebesar Rp. 142.500.000

Ngriptanto menunjukan piala dan piagam lomba desa.

Ngriptanto
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Terpilihnya Kelurahan 
Rungkut Menanggal seo-
lah menepis pendapat 
kalau kegotongroyongan 

masyarakat di kota besar sudah 
terkikis. Seolah saja nilai-nilai ke-
gotongroyongan masyarakat ha-
nya ada di pedesaan. 

Diakui oleh Lurah Rungkut 
Menanggal, Teguh Abadi, karakter 
masyarakat di wilayah Kelurahan 

Kelurahan Rungkut Menanggal, Surabaya

Eksistensi Nyata Semangat Gotong 
Royong di Metropolitan

Sebagai pemenang juara II Lomba Gotong Royong 
Masyarakat tahun 2014 tingkat Kelurahan, Kelurahan 

Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, 
Surabaya tentu mengantongi sejuta kebanggaan 

atas capaian prestasi gemilang tersebut. Bagi warga 
Kelurahan Rungkut Menanggal sendiri, kemenangan 
kali ini semakin memupuk semangat gotong-royong 

yang sudah melekat.

Gubernur Jawa Timur bersama staf kantor Kelurahan Rungkut Menanggal.
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Rungkut Manunggal secara domi-
nan masih memegang teguh nilai-
nilai gotong royong dalam kegiat-
an sehari-hari. Hal tersebut bisa 
dibilang sesuatu yang langka. 

“Mengapa demikian?  Karena 
untuk kehidupan kota besar 
 seperti Surabaya, nilai-nilai gotong  
royong dalam bermasyarakat pun 
nampak semakin terkikis. Na-
mun tidak untuk warga Kelura-
han Rungkut Menanggal,” kata 
Teguh kepada Gema Desa. “Di 
Rungkut Menanggal semua keg-
iatan kebanyakan menggunakan 
tenaga swadaya masyarakat, se-
perti misal nya membangun masjid 
ataupun membersihkan saluran-

saluran air,” tambahnya.
Teguh juga menegaskan bah-

wa masyarakat Rungkut Menang-
gal masih antusias dengan seluruh 
kegiatan yang berkaitan dengan 
kebersamaan dan kekompakan. 
Meksi demikian, masih diperlukan 
beberapa orang yang berperan 
sebagai penggerak dan itu selalu 
mendapat respon positif dari ma-
syarakat.

Tidak mengherankan jika 
Rungkut Menanggal Surabaya 
masuk ke dalam nominasi Lom-
ba Gotong Royong Masyarakat 
terbaik tingkat kelurahan. “Ke-
tika kami masuk dalam nominasi, 
kami tidak melakukan persiapan 

khusus, karena aktivitas warga di 
sini sudah terbiasa dengan segala 
kegiatan yang sarat akan nilai go-
tong royong,” ujar Teguh.

Masrukhin, pembina karang ta-
runa Kelurahan Rungkut Menang-
gal, menambahkan bahwa segala 
kegiatan yang bernilai gotong 
royong juga melibatkan unsur ka-
rang taruna. Selain itu, jika ada 
warga baru, masyarakat Rung-
kut Menanggal menyambut baik, 
misal nya dengan mengajak me-
ngobrol.

Meskipun nilai-nilai kegotong-
royongan sudah mengakar di 
ling kungan Rungkut Menanggal, 
kendala kerapkali menghampiri, 
seperti masih adanya warga yang 
kurang peduli terhadap lingkung-
an. Selain itu, banyak warga musi-
man yang hanya berorientasi un-
tuk mencari nafkah sehingga tidak 
memiliki rasa memiliki. Meskipun 
demikian, itu bukan sesuatu yang 
dianggap mengkhawatirkan kare-
na pada dasarnya nilai-nilai go-
tong royong memang sudah akrab 
dalam kehidupan sehari-hari.

Dikatakan oleh Teguh, tantang-
annya adalah daya tarik Kota 
Surabaya sebagai kota metropoli-
tan menyebabkan urbanisasi yang 
berdampak terhadap kondisi sosi-
al masyarakat dan belum stabil nya 
perekonomiannya. Namun justru 
tantangan tersebut merupakan se-
buah motivasi tersendiri bagi war-
ga Kelurahan Rungkut Menang-
gal untuk terus menjaga nilai-nilai 
gotong royong yang telah tumbuh 
dan berkembang di masyarakat.

Secara sosio-kultural dalam 
kehidupan masyarakat, telah ber-
kembang semangat kegotong-
royongan dan keswadayaan yang 
berbasis pada nilai-nilai sosial bu-
daya lokal yang telah mengakar dan 
berkembang dalam masyarakat.

“Pemahaman terhadap artiku-
lasi gotong royong adalah kegi-Teguh Abadi, lurah Rungkut Menaggal.
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atan melakukan pekerjaan secara 
bekerjasama (bekerja bersama-sa-
ma) atau tolong-menolong, bantu-
membantu yang ada di masyara-
kat, dengan semboyan berat sama 
dipikul, ringan sama dijinjing,” tan-
das Teguh.

Kebiasaan mulia dalam masya-
rakat tersebut antara lain adalah 
saling terbuka, saling mendukung 
dan saling membantu di antara 
sesamanya dengan diwujudkan 
dalam kegiatan gotong royong 
dalam pembangunan sarana 
 ibadah, membangun dan memper-
baiki rumah-rumah tinggal, prasa-
rana lingkungan rumah tangga 
miskin, kerja bakti sosial memban-
gun dan memperbaiki jala, sarana 
irigasi atau sistem keamanan ling-
kungan (siskamling) bahkan mem-
bantu sesama dalam mendukung 
keberlanjutan pendidikan anak-

anak usia sekolah.
Kelurahan Rungkut Menang-

gal termasuk dalam wilayah Ke-
camatan Gununganyar. Kelurahan 
ini memiliki visi untuk menjadikan 
Kelurahan Rungkut Menanggal 
sebagai kelurahan metropolis 
yang berwawasan lingkungan. Visi 
tersebut dituangkan dalam misi-
misinya, antara lain mendorong 
perbaikan mental dan moral dalam 
pengembangan sumber daya ma-
nusia, baik intern pemerintahan 
kelurah an maupun masyarakat 
melalui peningkatan iman dan 
takwa; mening katkan profesion-
alisme pelayan an kepada ma-
syarakat yang lebih baik, lebih 
cepat dan lebih tepat; mendorong 
terwujudnya kawasan bebas PKL 
liar; serta mendorong terwujudnya 
kawasan CERAH (cantik, elok, ra-
mah, aman, hijau)

Langkah yang dilakukan untuk 
terus meningkatkan mutu masyara-
kat kelurahan Rungkut Menanggal, 
antara lain meningkatkan kualitas 
SDM melalui pembinaan secara 
rutin, mengurangi kawasan banker 
melalui kegiatan kerja bakti secara 
rutin dan meningkatkan gotong 
royong serta swadaya masyarakat, 
mendorong perkembangan home 
industry, mengadakan berbagai lom-
ba untuk menumbuhkan kepedulian 
dan kebersamaan masyarakat ter-
hadap program-program pemerin-
tah, memfasilitasi peran serta warga 
masyarakat dan organisasi kema-
syarakatan dalam pembangunan, 
mendorong perluasan kawasan 
hijau melalui sosialisasi, melak-
sanakan pembinaan PKL, bersama 
kecamatan mengadakan operasi 
yustisi KTP/SKTS, kebersihan dan 
ba ngunan liar. (hpy)

Profi l KelurahanProfi l Kelurahan

Lurah Runkut Menaggal dan warganya.
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Meskipun di Desa Jati-
sari, Kecamatan 
Senori, Kabupaten 
Tuban, banyak pelay-

angan bank swasta dan bank neg-
ara beroperasi, namun tidak ban-
yak warga yang memanfaatkan 
untuk pinjam. Warga mengang-
gap terlalu sulit prosedur sebe-
lum pinjam. Apalagi, kesempatan 
pinjaman pun tidak besar bekisar 
Rp 500.000,00 sampai dengan 
Rp 2.000.000,00 sebagai modal 
usaha yang akan dirintisnya. 

Dengan adanya Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) Giri 
Art di desa ini, memberikan pelay-
anan mudah, cepat, merakyat di-
tunjang jasa yang ringan diharap-
kan dapat membantu operasi 

perekonomian mikro dan makro 
bagi masyarakat. “Alhamdulillah, 
warga yang akan memulai usaha 
baru maupun yang sudah ada bisa 
dikembangkan secara maksimal,” 
kata Ketua UPKu Giri Arta, Aprin 
Dwi Susanti, didampingi Benda-
hara Verra Listiana dan Sekretaris 
Siti Muqoddimah.

Berawal dari Program Gerdu 
Taskin yang telah dilaksanakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
Desa Jatisari merupakan salah 
satu desa yang terpilih menjadi 
salah satu target program untuk 
menentaskan kemiskinan serta 
mengembangkan usaha pereko-
nomian kecil. Pada 2008, tepatnya 
September UPK Giri Arta berdiri di 
desa Jatisari. 

UPKu “Giri Arta” Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban

Penopang Modal, Penyelamat 
Warga dari Jeratan Rentenir

Banyak kalangan 
ragu, masyarakat desa 

terpencil bisa mengelola 
keuangan dengan baik. 
Tetapi itu tidak berlaku 
di Desa Karangnongko, 

Kecamatan Kebonagung, 
Kabupaten Pacitan yang 

dinobatkan sebagai 
nomine Desa Pengelola 

Keuangan Terbaik 
Jawa Timur 2014.  Dan 
‘pendekarnya’ adalah 

Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) Sasana Mulya.

Pengurus UPKu Giri Arta.
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Kemudian dilanjutkan dengan 
Program Pengembangan Desa 
Mandiri Berbasis Kawasan Perde-
saan (PDM-BKP) pada tahun 
2010-2012 telah berhasil mem-
fasilitassi pembentukan sebuah 
UKPu Giri Arta yang bergerak 
dalam bidang/ sektor jasa/pela-
yanan Lembaga Keuangan Mikro. 
“Sesuai dengan tujuannya, UPKu 
Giri Arta berusaha untuk memak-
simalkan seluruh potensi yang 
bisa diberdayakan oleh desa yang 
menjadi Unit Pengelolaan keuang-
an dan Usaha (UPKu) Giri Arta,” 
tuturnya.

Menurut Aprin Dwi Susanti, 
Upku Giri Arta berperan sebagai 
lembaga pengelola perguliran 
dana untu memfasilitasi permo-
dalan usaha bagi rumah tangga 
miskin (RTM). Sehingga UPKu Giri 
Arta mampu berperan mensinergi-
kan penanggulangan kemiskinan 
yang bersifat ekonomi produktif 
yang masuk ke desa/kelurahan. 

Berdasarkan data administrasi 
pemerintah desa tahun 2010, jum-
lah penduduk desa Jatisari adalah 
terdiri dari 1129 KK, dengan jumlah 
total 4169 jiwa, dengan rincian 1.877 
laki-laki dan 2.292 perempuan. Usia 
produktif pada usia 20-49 tahun 

Desa Jatisari sekitar 1.961 atau 
hampir 47,04%. Hal ini merupakan 
modal berharga bagi pengadaan 
tenaga produktif dan SDM. 

Secara Topografi  ketinggian 
desa ini adalah berupa dataran 
sedang yaitu sekitar 20 m di atas 
permukaan laut, terletak di Keca-
matan Senori Kabupaten Tuban 
yang memiliki luas administrasi 
627,78 Ha. Jarak tempuh Desa 
Jatisari ke Ibu kota kecamatan 
adalah 0,5 km, yang dapat ditem-
puh ke ibu kota kabupaten adalah 
52 km, yang dapat ditempuh de-
ngan waktu sekitar 1 jam.

Pola pembangunan lahan di 
desa Jatisari lebih didominasi oleh 
kegiatan pertanian pangan yaitu 
palawija dengan penggunaan pe-
ngairan dari tadah hujan. Mobilitas 
masyarakat di Desa Jatisari cukup 
tinggi, khususnya mobilisasi ang-
kutan hasil-hasil pertanian mau-
pun sumber-sumber kegiatan eko-
nomi lainnya seperti kepemilikan 
pasar desa yang merupakan sen-
tra ekonomi dan pengembangan 
perdagangan secara hirarki yang 
menghubungkan dari kecamatan 
satu dengan kota yang lainnya.  

Namun demikian masih ba-
nyak permasalahan yang akhirya 

menim bulkan masalah-masalah 
sosial seperti kemiskinan, pe-
ngangguran dan kenakalan rema-
ja. Hal tersebut terjadi karena ke-
beradaan potensi yang ada di desa 
kurang ditunjang oleh infrastuktur 
dan sumber daya manusia yang 
memadai. Mmisalnya keberadaan 
lahan pertanian yang luas di Desa 
Jatisari tidak bisa mengangkat de-
rajat hidup petani karena produkti-
fi tas pertaniannya tidak maksimal 
bahkan relatif rendah. 

”Tingkat pendapatan rata-
rata penduduk Desa Jatisari Rp. 
30.000.- Per Hari. Secara umum 
mata pencaharian warga masyara-
kat Desa Jatisari teridentifi kasi 
ke dalam sektor pertanian, jasa, 
perdangan, industri dan lain-lain,” 
kata Aprin Dwi Susanti.

Potensi yang paling dominan di 
desa Jatisari adalah Pasar Desa, 
sebagian besar penduduknya ber-
profesi sebagai pedagang. Keg-
iatan perekonomian yang sangat 
dibutuhkan adalah pengemba-
ngan usaha ekonomi, yang ber-
sumber dari modal salah satunya 
adalah pelayan usaha simpan 
pinjam yang mudah cepat dan mu-
rah menjadi sasaran atau incaran 
pedagang. Sehingga banyak rent-
enir yang beroperasi memberikan 
pelayanan yang mudah dan tanpa 
syarat menjadi salah satu alternatif 
penduduk, meskipun pada akhir-
nya bunga/jasa yang di bebankan 
kepada pedagang sangat tinggi. 
Secara otomatis ini mengakibat-
kan hasil laba  yang diperoleh pe-
dagan kecil. 

Kini, dengan kehadiran UPKu 
Giri Arta, memiliki dari dua jenis 
usaha yaitu Usaha simpan pinjam 
(USP) dan usaha sektor riil (USR). 
Usaha simpan pinjam di kelola de-
ngan cara pinjaman Pokmas de-
ngan jasa pinjaman 1.5% sebulan 
(jasa fl at) dengan lama angsuran 
bervariasi maksimal 20 bulan. 
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Sementara usaha sektor riil 
berupa usaha kemitraan bagi hasil 
dengan usaha pengepul makan-
an ringan (snack) dengan sistem 
pembagian keuntungan 70% 
untuk pengepul dan 30% untuk 
UPKu GA dari modal USR perbu-
lan. Untuk anggota Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha yang ber-
sangkutan, calon Pokmas (Kelom-
pok Masyarakat) lainnya dan atau 
anggotanya.

Guna pemupukan modal, 
UPKu “Giri Arta” juga aktif meng-
galang tabungan/simpanan dari 
masyarakat baik tabungan wajib 
pinjam (beku) dan tabungan wajib  
dari simpanan anggota Pokmas 
(Kelompok Masyarakat) yang ha-
rus di setor tiap bulan pada waktu 
mengangsur. Dan tabungan terse-
but dapat di ambil kembali setelah 

pinjaman telah lunas de ngan 
mendapatkan jasa 0,5% dari jum-
lah tabungan. 

Dengan semakin berkem-
bangnya UPKu Giri Arta di dalam 
memberikan permodalan pada 
masyarakat, diharapkan akan me-
macu pula kemandirian masyara-
kat desa Jatisari dalam aspek 
ekonomi serta menjadikan Desa 
Jatisari, UPKu serta seluruh warga 
Jatisari menjadi mandiri pada as-
pek permodalan dan ekonomi. 

UPKu Giri Arta yang merupa-
kan lembaga keuangan milik desa 
ini akan mampu menyediakan se-
luruh kebutuhan permodalan war-
ga Jatisari terkhusus permodalan 
yang berpihak pada rakyat kurang 
mampu rumah tangga miskin 
(RTM) sehingga menjadikan desa 
Jatisari menjadi desa yang mandiri 

dalam jasa yang mecakup pada 
aspek permodalan dan ekonomi 
serta mewujudukan masyarakat 
Jatisari yang sejahtera. 

Aspek lain dari pemberda yaan 
UKPu Giri Arta juga berperan 
dalam pemberdayaan perempu-
an Desa Jatisari. Salah satunya 
adalah membina ibu rumah tang-
ga dalam hal menjahit, bordir dan 
sulam. Meraka menjadi wadah 
kelompok masyarakat yang berdiri 
dan bergabung dengan UPKu Giri 
Arta yaitu Sari Colection. UPKu 
yang dipercaya bisa membuka 
usaha memberikan lapangan pe-
kerjaan serta kemandirian yang 
bisa menjadikan desa tersebut 
mempunyai nilai lebih atau memi-
liki produk unggulan dari masyara-
kat itu sendiri. Dengan begitu, 
mengurangi ketergantungan ter-

Profi l UPKuProfi l UPKu
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hadap desa lainnya dan berpenga-
ruh sebagai hiterland dan pilot pro-
jeck yang bisa memberi suplai dari 
desa mandiri tersebut ke tempat 
yang lain. 

“Kami berharap bisa secara 
mandiri, ke depannya UPKu akan 
menjadi penyedia modal dan in-
dustri kecil menengah UMKM yang 
memiliki produk unggulan dan me-
nyerap banyak tenaga kerja. Se-
hingga dengan kata lain UPKu Giri 
Arta Desa Jatisari akan memjadi 
bumdes yang merupakan lembaga 
keuangan milik desa ini akan mam-
pu menyediakan seluruh kebutuh-
an permodalan dan menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi warga 
Jatisari khususnya yang  berpihak 
pada rakyat kurang mampu men-
jadi mampu dan mandiri untuk 
mewujudukan masyarakat sejah-
tera,” kata Aprin Dwi Susanti.

Usaha UPKu“Giri Arta” terdiri 
dari dua jenis yaitu Usaha simpan 
pinjam (USP) dan usaha sektor riil 
(USR). Usaha simpan pinjam di 
kelola dengan cara pinjaman Pok-
mas dengan jasa pinjaman 1.5% 
sebulan (jasa fl at) dengan lama 
angsuran bervariasi maksimal 20 
bulan. Sementara usaha sektor riil 
berupa usaha kemitraan bagi hasil 

dengan usaha pengepul makanan 
ringan (snack) dengan sistem pem-
bagian keuntungan 2% dari modal 
USR perbulan. 

Guna pemupukan modal, UPKu 
“Giri Arta” juga aktif menggalang 
tabungan/simpanan dari masyara-
kat baik tabungan wajib pinjam 
(beku) dan juga simpanan ang-
gota yang harus di setor tiap bulan 
pada waktu mengangsur. Namun 
tabung an tersebut dapat di am-
bil kembali setelah pinjaman telah 
 lunas. 

Untuk kegiatan pelaporan, 
UPKu Giri Arta setiap bulan mela-
porkan ke Kepala desa. Kemu-
dian pelaporan selanjutnya ke 
Kecamatan Senori setiap tri wu-
lan dan terakhir ke Bapemas Kota 
Tuban setiap triwulan. Kemudian 
pertemuan rutin setiap tiga bulan 
sekali untuk berkoordinasi dengan 
pemerintah desa bersama PBD 
dan LPMD.

Dalam kegiatan ini didukung 
oleh program dari Provinsi Jawa 
Timur bersama dengan Kabupa-
ten memberikan pemodalan awal 
bagi UPKu Giri Arta  sebesar Rp 
43.500.000 pada 2018. Pada 2009 
ada tahapan penguatan dengan 
modal tambahan Rp20.000.000. 

Selain itu, ada tambahan lagi 
dari hingga mencapai total 
Rp273.420.000. “Tambahan itu 
kami peroleh dari Kabupaten, dan 
Provinsi, baik dari program Desa 
Mandiri dan PDMBKP, kata Ketua 
UPKu Giri Arta, Aprin Dwi Susanti.  

Saat ini, aset yang dimiliki sebe-
sar Rp Rp 342.375.343,00. Dalam 
kondisi perekonomian yang tidak 
stabil, terjadi krisis yang berkepan-
jangan, semakin tertutupnya lo-
wongan dan lapangan pekerjaan, 
merupakan factor yang mendorong 
menjadi lemahnya sendi-sendi  
perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Untuk itu dibutuhkan kewirausa-
hawan sendiri yang dapat men-
yokong perekonomin keluarga. Dari 
beberapa pokmas yang menjadi 
peminjam UPKu Giri Arta adalah 
peminjam yang benar-benar ingin 
mengembangkan usahanya. De-
ngan adanya hal tersebut sebenar-
nya dapat diupayakan UPKu Giri 
Arta dapat memberikan kontribusi 
permodalan untuk disorong tum-
buhnya minat wirausaha masyara-
kat, terlebih bagi rumah tangga 
miskin rentan (RTMS) dan rumah 
tangga miskin berpotensi (RTMB).

Di antaranya rata-rata pemin-
jam bagi pedagang sayur adalah 
Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 
2.000.000,00 dan bagi RTMB yang 
pengembangan usahanya yang 
lebih besar bekisar Rp 5.000.000,00 
sampai dengan 25.000.000,00 se-
suai denga kebutuhan dan perkem-
bangan usahanya.

Dalam pekembangan pinjamam 
maupun pengembalian pinjaman 
(kolektibilitas) di UPKu Giri Arta di-
kategorikan lancar sesuai usulan 
dan perjanjian yang telah disepakati. 
Kemampuan dalam pengembalian 
serta sirkulasi peminjam sangat ber-
fareatif. Mulai pengusaha kecil, pe-
ternak, petani sampai dengan peda-
gang. (yad/suroto)
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Sekilas, makna pember-
dayaan memiliki makna 
luas dari beberapa sudut 
pandang. Agar dapat 

memahami secara mendalam ten-
tang pengertian pemberdayaan 
maka perlu mengkaji beberapa 
pendapat para ilmuwan yang me-
miliki komitmen terhadap pember-
dayaan masyarakat. 

Robinson (1994) menjelaskan 
bahwa pemberdayaan adalah 
suatu proses pribadi dan sosial; 
suatu pembebasan kemampuan 
pribadi, kompetensi, kreativitas 
dan kebebasan bertindak. Sedang-
kan Ife (1995) mengemukakan 
bahwa pemberdayaan mengacu 

pada kata “empowerment,” yang 
berarti memberi daya, memberi 
”power” (kuasa), kekuatan, ke-
pada pihak yang kurang berdaya. 
Payne (1997) menjelaskan bahwa 
pemberdayaan pada hakekatnya 
bertujuan untuk membantu klien 
mendapatkan daya, kekuatan 
dan kemampuan untuk mengam-
bil keputusan dan tindakan yang 
akan dilakukan dan berhubungan 
dengan diri klien tersebut, terma-
suk mengurangi kendala pribadi 
dan sosial dalam melakukan tin-
dakan. Orang-orang yang telah 
mencapai tujuan kolektif diber-
dayakan melalui kemandirian-
nya, bahkan merupakan “keha-

rusan” untuk lebih diberdayakan 
melalui usaha mereka sendiri 
dan akumulasi pengetahuan, ke-
trampilan serta sumber lainnya 
da lam rangka mencapai tujuan 
tanpa tergantung pada pertolong-
an dari hubungan eksternal 
Em powerment atau pemberda ya-
an secara singkat dapat diartikan 
sebagai upaya untuk mem berikan 
kesempatan dan kemampuan ke-
pada kelompok ma syarakat untuk 
berpartisipasi, bernegoisasi, mem-
pengaruhi, dan mengendalikan 
kelembagaan masyarakat secara 
bertanggung jawab demi perbaik-
an kehidupannya. Pemberdayaan 
juga diartikan sebagai upaya untuk 

Pemberdayaan Masyarakat 
Oleh: Ania Maharani, SKM 
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memberikan daya (empowerment) 
atau kekuatan (strength) kepada 
masyarakat.

B. TUJUAN PEMBERDAYAAN
Sulistiyani (2004) menjelaskan 

bahwa tujuan yang ingin dicapai 
dari pemberdayaan masyarakat 
adalah untuk membentuk individu 
dan masyarakat menjadi mandiri. 
Kemandirian tersebut meliputi ke-
mandirian berpikir, bertindak dan 
mengendalikan apa yang mereka 
lakukan. Kemandirian masyarakat 
merupakan suatu kondisi yang di-
alami oleh masyarakat yang ditan-
dai dengan kemampuan memikir-
kan, memutuskan sertamelakukan 
sesuatu yang dipandang tepat 
demi mencapai pemecahan ma-
salah yang dihadapi dengan mem-
pergunakan daya/kemampuan 
yang dimiliki.

C. ASPEK PEMBERDAYAAN
Ditinjau dari lingkup dan objek 

pemberdayaan mencakup bebera-
pa aspek, yaitu:
- Peningkatan kepemilikan aset 

(sumber daya fi sik dan fi nansial) 
serta kemampuan secara indivi-
dual maupun kelompok untuk 
memanfaatkan aset tersebut 
demi perbaikan kehidupan me-
reka. 

- Hubungan antar individu dan ke-
lompok, kaitannya dengan pe-
milikan aset dan kemampuan 
memanfaatkannya. 

- Pemberdayaan dan reformasi 
kelembagaan. 

- Pengembangan jejaring dan 
kemitraan-kerja, baik di tingkat 
lokal, regional maupun global. 

D. PROSES PEMBERDAYAAN
Vidhyandika (1996) menjelas-

kan bahwa ”proses pemberdayaan” 
mengandung dua kecenderungan. 
Pertama, proses pemberdayaan 
yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan se-
bagian kekuatan, kekuasaan atau 
kemampuan kepada masyara-
kat agar individu lebih berdaya.
Kecenderungan pertama tersebut 
dapat disebut sebagai kecende-
rungan primer dari makna pem-
berdayaan. Sedangkan kecender-
ungan kedua atau kecende rungan 
sekunder menekankan pada pro-
ses menstimulasi, mendorong 
atau memotivasi individu agar 
mem punyai kemampuan atau ke-
berdayaan untuk menentu kan apa 
yang menjadi pilihan hi dupnya 
me lalui proses dialog”. Sumardjo 
(1999) menyebutkan ciri-ciri warga 
masyarakat berdaya yaitu:
- Mampu memahami diri dan 

potensinya,mampu merencana-
kan (mengantisipasi kondisi pe-
rubahan ke depan) 

- Mampu mengarahkan dirinya 
sendiri 

- Memiliki kekuatan untuk berun-
ding 

- Memiliki bargaining power yang 
memadai dalam melakukan 
kerjasama yang saling mengun-
tungkan, dan&nbsp; 

- Bertanggungjawab atas tinda-
kannya. Proses  pemberdaya an 
masyarakat adat akan menyi-
sa kan berbagai tantang an yang 
multidimensional. Peran kebi-
jakan pemerintah  tentulah di-
perlukan untuk memperce pat 
komunitas ini lebih mandiri dan 
siap menyongsong peru bah-
an sosial yang semakin mem-
perkuat modal sosial. Slamet 
(2003) menjelaskan lebih rinci 
bahwa yang dimaksud de ngan 
masyarakat berdaya ada lah ma-
syarakat yang tahu, me ngerti, 
faham termotivasi, berkesem-
patan, memanfaatkan pe luang, 
berenergi, mampu bekerjasa-
ma, tahu berbagai alternatif, 
mampu mengambil keputu-
san, berani  mengambil resiko, 

mampu mencari dan menang-
kap informasi dan mampu ber-
tindak sesuai de ngansituasi. 
Proses pemberdayaan yang 
melahirkan masyarakat yang 
 memiliki sifat seperti yang 
 diharapkan harus  dilakukan 
se cara ber kesinambungan de-
ngan me   ngoptimalkan partisi-
pasi ma  syarakat secara ber-
tanggung jawab.

E. UNSUR-UNSUR PEMBER-
DAYAAN

Upaya pemberdayaan masya-
rakat perlu memperhatikan empat 
unsur pokok, yaitu:
- Aksesbilitas informasi; Kemam-

puan akses yang diterima oleh 
masyarakat. 

- Partisipasi atau keterlibatan; Me-
nyangkut siapa yang dilibatkan 
dan bagaimana mereka terli-
bat dalam keseluruhan Proses 
pembangunan. 

- Akuntabilitas; Pertanggungjawab-
an publik atas segala kegiatan 
yang dilakukan dengan menga-
tasnamakan rakyat. 

- Kapasitas organisasi lokal; Ke-
mampuan berkerja sama, men-
gorganisir warga masyarakat, 
serta memobilisasi sumber 
daya untuk memecahkan ma-
salah-masalah yang mereka 
hadapi. 

F. METODE PEMBERDAYAAN
Kegiatan pemberdayaan ma-

syarakat merupakan kesatuan 
proses yang berkelanjutan melalui 
kegiatan “kaji tindak yang partisi-
patif” atau dikenal sebagai Par-
ticipatory Action Research (PAR).  
Pengertian PAR bukanlah sebuah 
‘proyek’ yang melibatkan partisi-
pasi masyarakat, melainkan lebih 
bernuansa fi losofi s untuk mem-
berikan kesempatan dan keper-
cayaan terhadap kemampuan 
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dan kemauan masyarakat untuk 
melaksanakan pembangunan di 
wilayahnya sendiri dan bagi ke-
pentingan peningkatan masyara-
katnya sendiri sesuai dengan 
kebutuhan potensi yang mereka 
miliki sendiri, melalui kegiatan aksi 
dan refl eksi yang berkelanjutan.
Di dalam pelaksanaanya, PAR di-
laksanakan sebagai berikut;
- Kegiatan pengumpulan data 

dasar, dilaksanakan dengan 
menggabungkan teknik penilai-
an desa secara cepat (Rapid 
Rural Appraisal/ RRA) yang 
dilakukan oleh orang luar dan 
survai mandiri yang dilakukan 
sendiri oleh masyarakat melalui 
Community Self Survei/ CSS. 

- Kegiatan perencanaan kegiatan 
yang dilakukan melalui kegi-

atan penilaian partisipatif atau 
Participatory Rural Appraisal/ 
PRA. 

- Kegiatan aksi merupakan ‘pro ses 
belajar’ yang terus menerus 
dan dilaksanakan dalam ben-
tuk pelatihan (in door dan out 
door) yang kait mengait secara 
berkelanjutan, dengan meng-
gunakan metode pendidikan 
orang dewasa yang partisipatif 
(Participatory Training Method). 
Refl eksi dilakukan juga oleh 
masyarakat dalam bentuk pe-
mantauan dan evaluasi kegi-
atan melalui Participatory As-
sesment for Monitoring and 
Evaluation. 

G. CONTOH PEMBERDAYAAN
Nurhidayati, Pejuang Lingkun-

gan dari Kediri. Berbuat tanpa 
mengharap imbalan. Begitulah 
prinsip Nurhayati (28), aktivis ling-
kungan asal Kediri, Jawa Timur. 
Sebuah prinsip hidup yang cukup 
berlawanan dalam arus globalisasi 
ini. Kebanyakan orang justru se-
baliknya. Karena sudah berbuat, 
maka meski ada imbalannya. Jika 
tanpa imbalan, maka no action.
“Saya hanya ingin memberikan 
manfaat sebanyak-banyaknya 
kepa da masyarakat,” kata wani-
ta dari Desa Gempolan, Keca-
matan Gurah, Kediri ini. Tentu saja 
semua itu atas dasar mengharap 
ridho Allah SWT. Wanita mungil 
berjilbab yang biasa dipanggil 
Nur ini seakan tak pernah lelah 
bergerak. Bersama masyarakat, 
ia berkerja keras menjaga kelesta-

ArtikelArtikel
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rian sumber air. Terbukti kemudian, 
tetes keringatnya telah mengalir tu-
juh sumber mata air di Desa Kediri.
Sebagai anak desa yang hidup dari 
hasil pertanian, Nur tahu betul kesu-
litan petani. Irigasi teknis baru men-
jangkau sebagian kecil wilayah. 
Selebihnya masih mengandalkan 
pasokan dari beberapa mata air. 
Biasanya mata air itu sebidang ta-
nah. Lahan di sekitar mata air itu 
ditumbuhi beberapa jenis tanaman 
dan pepohonan. ‘Mata air itu dilin-
dungi masyarakat sekitar. Namun 
seiring memudarnya gotong ro-
yong, mata air ikut punah pula. Apa-
lagi hal tersebut diperparah dengan 
banyak nya pohon yang roboh kare-
na lapuk, bahkan habis ditebang. 
Jadinya, kalau musim kemarau 
susah,” ungkap Sarjana Pertanian 
dari Universitas Islam Kediri ini.
Nur terpanggil. Pecinta alam yang 
tergabung dalam Elang Jawa ini 
berkerja keras meyakinkan kepala 
dusun dan masyarakat agar mau 
bersama-sama memelihara mata 
air. Argumentasinya rupanya cu-
kup meyakinkan aparat dan tokoh 
masyarakat. Buktinya, tak lama 
setelah itu segera terbentuk enam 
kelompok petani di enam desa 
yang berbeda. Desa yang terjauh 
di lereng Gunung Wilis, sekitar 30 
km dari tempat tinggalnya, tepat-
nya di Dusun Bulakduwung, Desa 
Parang, Kecamatan Banyakan.
Nur tak pernah alpa membina ke-
lompok-kelompok petani itu. De-
ngan bersepeda motor, ia sering 
naik turun gunung ke desa-desa. 
Tak peduli hujan dan sinar ma-
tahari, bila diperlukan masyarakat, 
ia akan segera datang. Semuan-
ya ia lakukan dengan sepenuh 
hati, padahal tanpa bayaran. 
“Rasanya senang saja,” ujarnya.
Nur mengajak warga sekitar un-
tuk menghijaukan kembali tanah 
di sekitar sumber air. Kebanyakan 
dianjurkan agar menanam pohon 

kepuh, trembesi, kluwih, beri ngin 
dan mahoni. Tanaman itulah yang 
menyimpan air hujan, sehingga 
sumber air tetap lestari.

Sejak enam tahun lalu, Nur 
telah berhasil menanam sekitar 15 
ribu pohon. Kini hasil kerja keras 
Nur telah banyak dinikmati banyak 
orang. Saat mengunjungi salah 
satu sumber air di Dusun Pojok, 
Desa Sukorejo, Kecamatan Gu-
rah, akan tampak terlihat rimbun 
pohon nangka, kluwih, sukun, dan 
trembesi. Sebagian pohon mulai 
berbuah. Sumber yang semula 
kecil, kini membesar. “Ini berkat 
jasa Mbak Nur. Dulu sumber air ini 
hampir mati. Berkat sumber air ini, 
lahan yang semula tidak produk-
tif menjadi produktif. Penghasilan 
warga pun meningkat,” kata Ka-
mdi, petani di Dusun Pojok. Tidak 
seperti LSM pada umumnya, yang 
mendapatkan kuncuran dana dari 
funding. Nur benar-benar mandiri. 
Segala biaya keluar dari koceknya. 
Hanya kadang ia minta bantuan 
bibit dari instansi peme rintah dan 
masyarakat. Misalnya, ia sedang 

melakukan pembibitan 3000 buah 
srikaya. Bibitnya memang berasal 
dari masyarakat, sedangkan biaya 
penanamannya ia tanggung send-
iri. Kelak bibit ini akan dikembalikan 
kepada masyarakat secara gratis. 
Tentunya, semua pengorbanan 
yang dilakukan oleh Nur dibalas 
oleh Sang Maha Kuasa dengan 
penghargaan Kalpataru, ditambah 
sejumlah uang lima juta.

H. PENUTUP
Sebagai seorang muslim, me-

mang seharusnya kita menanam-
kan prinsip Khairunnaas anfa’uhum 
linnaas (Sebaik-baik manusia 
adalah manusia yang bermanfaat 
bagi manusia lain). Apapun ilmu 
pengetahuan dan keterampilan 
yang kita miliki akan lebih jauh ber-
manfaat jika kita salurkan ke sesa-
ma. Hal ini kita bisa kita terapkan 
lewat pemberdayaan masyarakat 
di lingkungan sekitar. Bentuk pem-
berdayaan disesuaikan dengan 
kondisi masyarakat setempat dan 
analisis solusi permasalahan se-
cara tepat. (*)
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Keberhasilan Banyuwangi 
dalam mengakselerasi 
gerak ekonomi sehingga 
berdampak positif pada 

pengentasan kemiskinan mendapat 
apresiasi dari Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono. Dalam pi-
dato kenegaraan peringatan HUT 
RI Ke-69, Presiden SBY mencon-
tohkan Banyuwangi sebagai dae-
rah yang mampu mengentaskan 
kemiskinan dari 20 persen menjadi 
9 persen dalam kurun waktu empat 
tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut Bupati 
Banyuwangi Abdullah Azwar Anas 
berterima kasih telah mendapat 
penilaian positif dari SBY. “Alham-
dulillah upaya semua elemen di 
Banyuwangi membuahkan hasil 
positif. Pernyataan Presiden SBY 
kami maknai sebagai motivasi untuk 
bekerja lebih keras lagi,” kata Bupati 
Anas usai mendengarkan pidato 
kenegaraan peringatan HUT RI ke-
69 di Gedung DPRD Banyuwangi, 
Jumat (15/8).

Saat ditanya kunci keberhasi-
lan mampu menurunkan angka 
kemiskinan yang lebih dari sepa-
ruh hanya dalam waktu 3 tahun ini, 
Bupati Anas mengatakan itu berkat 
strategi keroyokan banyak sektor 
yang ditempuh Banyuwangi. “Kami 
mengoptimalkan strategi keroyokan 
semua pihak. Karena kalau men-
gandalkan APBD jelas tidak mung-
kin karena besarannya terbatas,” 
jelasnya.

Bupati Anas mencontohkan, 
saat TNI akan melakukan karya 
bakti, diarahkan untuk membuat 
program bedah rumah. Ini akan 
memperluas sasaran pengentasan 
kemiskinan yang belum terjangkau 
APBD. Demikian pula saat ada per-
guruan tinggi mengirim mahasiswa 
untuk tugas akhir, diarahkan untuk 
membantu memberdayakan eko-
nomi masyarakat.

“Ada mahasiswa yang Karya 
Kerja Nyata (KKN), kita arahkan 
bantu usaha mikro untuk mem-

percantik kemasan produknya. 
Bahkan kami juga secara resmi 
mengundang beberapa perguruan 
tinggi negeri ternama untuk men-
dorong mahasiswanya melakukan 
penelitian di Banyuwangi, baik un-
tuk skripsi, tesis, maupun program 
doktor. Hasil penelitiannya jadi ma-
sukan bagi kami agar masalah di 
lapangan bisa segera dibereskan,” 
jelas Bupati Anas.

Demikian pula strategi men-
dorong sektor swasta untuk ber-
investasi di Banyuwangi. “Bahkan 
kami siapkan Camry khusus men-
jemput investor yang mendarat di 
Bandara Blimbingsari, Banyuwangi. 
Ini bukan memberi keistimewaan, 
tapi kami sepenuhnya sadar, tanpa 
investasi, gerak ekonomi akan ter-
batas, sehingga pengentasan ke-
miskinan dan pengangguran bisa 
tersendat,” paparnya.

Selain strategi keroyokan, lanjut 
Bupati Anas, strategi lain yang diter-
apkan adalah memberikan perlind-
ungan sosial bagi penduduk miskin. 
Program yang digagas antara lain 
lewat program jaminan kesehatan 
masyarakat miskin baik yang masuk 
dalam daftar BPJS maupun tidak. 
“Untuk masyarakat miskin yang ti-
dak masuk dalam daftar BPJS, kita 
menyediakan anggaran Rp 13 M. 
Para pekerja sektor informal juga 
kita asuransikan. Ada 1.324 pen-
gambil gula kelapa, 600 petugas ke-
bersihan, dan 320 juru parkir yang 
diasuransikan,” kata Bupati Anas.

Di bidang pelayanan dasar, ak-
ses juga terus ditingkatkan. Setiap 
anak, lanjut Bupati Anas, dijamin 
pendidikan dasarnya. Selain ada 

Bantuan Operasional Siswa (BOS), 
Pemkab menginisiasi program 
Siswa Asuh Sebaya, di mana se-
cara periodik siswa yang mampu 
menyisikan uang sakunya untuk 
membantu kebutuhan belajar siswa 
yang tidak mampu. Program Banyu-
wangi Belajar dan Banyuwangi Cer-
das juga menjamin hak anak untuk 
menempuh pendidikan, bahkan 
sampai bangku kuliah.

“Yang terbaru kami alokasikan 
beasiswa penyandang disabilitas. 
Ini kita jamin karena kami yakin pen-
didikan mampu menarik seseorang 
dari pusaran kemiskinan,” ujar Bu-
pati Anas. Di bidang pertanian, telah 
dibangun 600 titik irigasi untuk me-
masok air ke sumber-sumber perta-
nian di Banyuwangi.

Pemkab Banyuwangi juga 
terus menggerakkan sektor pari-
wisata. Karena, kata Anas, sek-
tor ini melibatkan masyarakat se-
cara langsung dan paling cepat 
pengaruhnya bagi perekonomian 
daerah. Langkah yang ditempuh 
mulai dari penataan wisata, mem-
buka destinasi wisata baru, mem-
buat berbagai even skala nasional 
dan internasional yang mampu 
mengundang banyak wisatawan.
”Pariwisata adalah sektor ekonomi 
yang paling tahan krisis. Pariwisata 
turunannya sangat banyak. Sek-
tor ini mendorong tumbuhnya jasa 
transportasi, kuliner, perhotelan, 
dan aneka kerajinan rakyat, “ pung-
kas Bupati Anas, yang merupakan 
alumnus program “Transform-
ing Leaders” di Harvard Kennedy 
School of Government, Amerika 
Serikat, tersebut. (hms)

WartaWarta

Bupati Anas Bupati Anas 
Dipuji Presiden Dipuji Presiden 
Sukses Entas Sukses Entas 
KemiskinanKemiskinan
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Pesona 8 Pasar Tradisional Pesona 8 Pasar Tradisional 
di Negara Berikut!di Negara Berikut!

SSelama berabad-abad pasar tradisional telah 
menjadi pusat perdagangan di setiap kota. 
Mengunjungi pasar tradisional merupakan 
cara terbaik untuk mengetahui kegiatan pen-

duduk serta jenis kuliner lokal di suatu tempat. Selain 
akrab dengan hiruk pikuknya, beragam buah-buahan 
juga sayur-sayuran lokal, daging serta jajanan pasar 
selalu menggoda untuk dinikmati setiap bepergian ke 
tempat baru. Di beberapa negara, pasar tradisional 
justru jadi daya tarik tersendiri. Bahkan jadi sangat 
populer untuk dikunjungi para wisatawan dari negara 
lain. Jika berkunjung ke negara berikut, jangan lupa 
mengunjungi pasar tradisionalnya.

Pasar Chandni Chowk (Delhi)
Pasar yang 

satu ini meru-
pakan pasar 
yang paling 
populer di Del-
hi. Pasar yang 
terletak di dae-
rah Chandni 
Chowk ini telah 

ada sejak berabad-abad lalu. Tak hanya bahan-bahan 
pangan, di tempat ini pengunjung dapat membeli per-
alatan kebutuhan rumah tangga, pakaian serta bera-
gam kuliner eksotis khas India.

Pasar Camden Lock (London)
Salah satu tujuan wisata yang menarik saat berkun-

jung ke London adalah pasar Camden Lock. Pasar ini 
bukan hanya menjadi pusat perdagangan, namun juga 

sering dipakai menjadi lokasi acara-acara khusus sep-
erti, pertunjukkan seni, komedi hingga konser musik. 
Bahkan, seperti dikutip dari All Women Talk, band 
sekelas Mumford & Sons serta Foo Fighters pun per-
nah mengadakan pertunjukkan di pasar ini. Pasar me-
miliki bangunan-bangunan antik yang berwarna-warni 
serta letaknya berada di sepanjang kanal.

Portland Farmers Market (Portland)
Tak hanya di London, Portland juga memiliki pasar 

tradisional warna-warni. Namun bukan bangunan di 
sekelilingnya yang berwarna-warni, melainkan isi pa-
sarnya. Begitu banyak bahan pangan yang dijual disi-
ni. Hampir setiap jenis buah dan sayuran serta daging 
dan seafood tersedia di tempat ini.

Pasar Rialto (Venezia)
Sebagai pasar tradisional tertua di dunia, pasar 

Rialto disebut-sebut sebagai pasar jalanan terbaik di 
dunia. Pasar yang paling atmospheric di seluruh du-
nia ini selalu menjadi rekomendasi tempat yang wajib 
dikunjungi ke-
tika bepergian 
ke Venezia. 
Terdapat jem-
batan Rialto 
yang juga 
menjadi daya 
tarik wisata-
wan. Selain di 
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daratan, produk-produk pangan yang dijual di pasar 
ini juga banyak yang dijual di gondola-gondola. Dapat 
dikategorikan sebagai pasar apung.

Pasar La Boqueria (Barcelona)
Bagi para 

p e n g g e -
mar kuliner, 
pasar La 
Boqueria di 
Ba rce lona 
merupakan 
pasar tra di-
si onal pa-
ling fantas-
tis di dunia. 
Bagaimana 
tidak? Di pasar ini, tak hanya dapat berbelanja bahan-
bahan masakan, pengunjung juga dapat belajar me-
masak karena sebuah sekolah kuliner terletak tepat di 
tengah-tengah pasar.

Pasar St. Lawrence (Toronto)
Tak hanya bahan masakan segar dan peralatan 

rumah tangga, pasar tradisional di Toronto ini juga ter-

kenal akan sejarah, 
seni dan pameran budaya yang seringkali diadakan 
disini. Di hari Sabtu, ukuran pasar akan semakin me-
lebar karena banyaknya masyarakat lokal hingga wi-
satawan yang berkunjung.

Pasar Akhir Pekan Chatuchak 
(Bangkok)

Siapapun yang pernah berkunjung ke Thailand pas-
ti akan jatuh cinta dengan pasar tradisional yang terse-
bar di seluruh negeri. Bukan karena kondisi pasarnya 
yang bersih dan terawat. Salah satu pasar tradisional 
terbesar berada di Bangkok yakni Pasar Akhir Pekan 
Chatuchak yang memang buka hanya setiap akir pe-
kan saja. Di tempat ini, pengunjung dapat membeli 
apapun yang mereka inginkan, dari bahan makanan, 
peralatan rumah tangga, hingga binatang peliharaan, 

dan barang-barang antik. Saking besarnya, banyak 
wisatawan yang tersesat di dalam pasar karena su-
lit menemukan jalan keluar. Bukan apa-apa, pasar ini 
memang terkenal selalu ramai dikunjungi. Pengun-
jungnya bahkan mencapai 200 ribu orang setiap akhir 
pekan.

Pasar malam Shilin 
(Taipei)

Pasar ini telah lama menjadi 
pasar malam terbesar di Taipei 
yang setiap tahunnya mengalami 
pelebaran. Daya tarik yang paling 
besar adalah jajanan pasar yang 
menjajakan beragam kuliner khas 
Taiwan mulai dari roti goreng hing-
ga bubble tea. Tak hanya kuliner, 
pasar malam juga menjajakan 
berbagai macam peralatan rumah 
tangga yang lengkap.
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Mempunyai bentuk tubuh idaman bukan 
hanya impian para wanita saja. Sebab pria 
pun juga ingin memiliki bentuk tubuh yang 
langsing dan bugar. Sayangnya, program 

pelangsingan berat badan adalah hal yang berat untuk 
dilakukan. Terutama dengan diet yang menyiksa.

Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab mengon-
sumsi buah melon ternyata bisa menjadi cara yang 
ampuh untuk turunkan berat badan. Seperti dilansir 
dari boldsky.com, inilah alasan kenapa lemon mampu 
turunkan berat badan Anda.

Rendah kalori
Untuk menurunkan berat badan, makanan yang 

Anda konsumsi haruslah rendah kalori. Dan buah mel-
on termasuk di dalamnya. Anda bisa mengonsumsi 
sekitar 250 gram buah melon sebagai menu sarapan 
Anda.

Tinggi akan zat antioksidan
Asupan yang baik dari zat antioksidan adalah cara 

lain untuk menurunkan berat badan. Sehingga melon 
yang tinggi akan zat antioksidan di dalamnya bisa 
Anda konsumsi sebagai menu diet. Bonusnya, Anda 

dapat terhindar dari penyakit jantung dan kanker.

Kaya nutrisi
Walaupun rendah kalori, buah melon tinggi 

akan vitamin dan mineral di dalamnya. Sehingga 
kesehatan Anda tetap terjaga walaupun sedang 
berada dalam program diet.

Baik untuk kesehatan  pencer-
naan

Pencernaan yang sehat menjadi salah satu 
kunci untuk menurunkan berat badan. Bersihkan 
pencernaan Anda dengan mengonsumsi buah 
melon. Pencernaan bersih menjamin makanan 
Anda dapat tercerna dengan baik.

Sedang mencari menu sehat untuk menu-

runkan berat badan? Cobalah untuk memasukkan 
melon ke dalam menu diet Anda.

Ternyata Melon Bisa Ternyata Melon Bisa 
Turunkan Berat BadanTurunkan Berat Badan
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ADA yang istimewa dari 
kegiatan Dharma Wa-
nita Persatuan Badan 
Pemberdayaan Ma-

syarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur kali ini. Dalam kaitan 
dengan kegiatan Halal Bihalal 
dan ramah tamah Peringatan 
HUT Kemerdekaan RI ke-69, 
para ibu di lingkungan Bapemas 
Jatim benar-benar tampil di pen-
tas seni, dengan membentuk 
Grup Qosidah.

Kegiatan dikemas dengan su-
asana pesta kebun (garden par-
ty) ini, menjadi ajang silaturahmi 
bagi Keluarga Besar Bapemas 
Jatim. Karena dihadiri juga para 
mantan pimpinan dan pensiunan 
Bapemas, yang tergabung da-
lam Paguyuban Pensiunan Ba-
pemas Jawa Timur.

Penampilan awal dibuka 
dengan lagu-lagu Sholawat 
Nabi. Seperti lagu Sholatun Bis-
salamil Mubin. Dalam lagu ini, 
para pelantun dari Grup Qosi-
dah Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Bapemas, melafalkan 
lirik Sholawat berikut: Shola-
tun bisalamil mubin…linugthotit 
ta’yii ni ya ghoroomii/ Nabiyyuna 
kaana ashlattak wiini….min ‘ahdi 
kun fayakuunu yaa ghoroomii/
Ayaman ja’ana khakkon nadhii-
ri…mughiitsan musbilan subula-
roshaadi/ Allah Ya Allah Ya Allah 
Ya Allah/ Rosulullahiyaa dhowiil 
jabiini… wayaamanja’abil khak-
kil mubiin/ Sholatulam tazal tut-
laa ngalaika…kami’ thorin nasiim 
tuhdaa ilaika.

Sholatun Bissalamil Mubin 
bermakna: Sholawat serta sa-

lam ku persembahkan kepada 
mu wahai kekasih ku/ Sebagai 
bukti keteguhanku, wahai Nabi 
Muhammad Saw (kekasih ku)/ 
Engkaulah sebenar-benarnya 
pemberi peringatan pada ma-
samu/ Wahai kekasihku, wahai 
Rasulullah Saw yang bercahaya 
wajahnya penunjuk jalan kebe-
naran/ Tak lekang sholawat ter-
curah pada mu wahai pembawa 
kebenaran,laksana hembusan 
angin yang kencang.

Itulah yang menjadikan Kepa-
la Bapemas Jatim Drs. Zarkasi, 
MSi, berusaha untuk menam-
pilkan mereka di layar terlevisi, 
TVRI Jawa Timur. “Apalagi, Pak 
Jarianto (Kepala Disbudpar, red) 
tadi menawarkan untuk tampil 
dalam program TVRI Jawa Ti-
mur, ini merupakan kesempatan 
emas bagi ibu-ibu DWP di ling-
kungan Bapemas Jatim. Sekali-
an berdakwah, juga memberikan 
hiburan dan tuntunan,” katanya.

Ketika menyebutkan de-
mikian, Ny Zarkasi, Ketua Dhar-
ma Wanita Persatuan Bapemas 
Jatim, tampak bersemangat 
agar Grup Kasidah yang diasuh-
nya bisa tampil di masyarakat. 
“Tapi, yang penting, penampilan 
di lingkungan Bapemas sendiri 
sudah cukup bagus. Tinggal, 
latihan nya nanti lebih diseriusi 
agar lebih berhasil di panggung,” 
tutur Zarkasi.

Selain Drs. Zarkasi, MSi (Ke-
pala Bapemas Provinsi Jatim), 
acara Halal Bihalal yang di-
rangkaikan penyerahan hadiah 
dalam kegiatan lomba-lomba 
memeriahkan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan RI ke-69 ini, juga 
dihadiri Jarianto Msi (Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwi-
sata, mantan Sekretaris Bape-
mas), dan para pejabat pensiun-
an Bapemas diwakili H Sujiman 
(Ketua Paguyuban Pensiunan 
Bapemas Jatim). 

Dharma Wanita Persatuan Bapemas Provinsi Jatim

Qosidah DWP Bapemas 
Meriahkan Halal Bihalal
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Sedang dari jajaran pimpin-
an Bapemas Jatim,  tampak 
Drs. Tajul Falah, MSi (Sekretaris 
Bapemas), Suriaman SH, MSi, 
(Kepala Bidang Sosial Budaya 
& Partisipasi Masyarakat), Ir. 
Hadi  Sulistyo, MSi (Kepala Bi-
dang Pendayagunaan Sumber 
Daya Alam & Pemanfaatan Tek-
nologi Tepat Guna), Ir. Moham-
mad Yasin, MSi (Kepala Bidang 
Pengem bangan Perekonomian 
Masyarakat), dan Heru Suseno, 
STP, MT (Kepala Bidang Pem-
berdayaan Kelembagaan & Pe-
latihan). 

Selain itu, juga Endah Bi-
nawati, SP, MSi (Kasub Bag 
Penyusunan Program), Ir. Djoko 
Soetiono (Kasub Bidang Peman-
dirian Sosial Budaya Masyara-
kat), Dra. Susanti W, MT (Kasub 
Bidang Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat), Nurul 
Muntasyiroh, SAg, MM (Kasub 
Bidang Pe ngembangan Lem-
baga Keuangan Mikro),  Drs. 
Damin, MSi (Sub Bidang Pen-
guatan Kelembagaan) dan Agus 
Subiantoro, SH., MAP (Sub Bi-
dang Pelatihan Pemberdayaan).

Dalam sambutannya, H Su-
jiman (Ketua Paguyuban Pen-
siunan Bapemas Jawa Timur) 

menyampaikan rasa harunya 
dan terima kasih. “Selain bisa 
mengikuti perkembangan Ba-
pemas, juga mengakrabkan 
pergaulan dengan wajah-wa-
jah muda di Bapemas. Jadi, ini 
sebagai semangat tersendiri 
bagi kami bisa bersilaturahmi 
bersama,” katanya.

Diingatkan, seperti ketela-
danan Rasulullah Muhammad 
Saw, bersilaturahmi merupa-
kan sunnah dan kegiatan yang 
memberikan banyak manfaat. 
Di antaranya, meningkatkan 
rasa persaudaraan dan ke-
keluargaan. “Selain itu, silatu-
rahmi meningkatkan terbuka-
nya pintu rezeki dan panjang 
umur. Jadi, kalau kita saling 
bersilaturahmi, insya Allah kita 
akan panjang umur,” kata Su-
jiman.

Sebelumnya diadakan ramah 
tamah dan makan siang, dilanjut-
kan dengan penyerahan hadiah 
bagi pelaksanaan lomba-lomba 
Tujuhbelasan di lingkungan Ke-
luarga Besar Bapemas Jatim. 
Mulai dari joget dan nyanyi, hing-
ga lomba kebersihan ruang kan-
tor. “Tapi, jangan sampai setelah 
penilaian lomba, suasana ruang 
kerja kita numpuk lagi dengan 

kertas-kertas,” celetuk pembawa 
acara pada siang itu.

Suasana kegiatan tampak 
akrab, di antara para karyawan 
diikuti keluarga, baik istri dan 
anak-anaknya. Hal itulah yang 
menjadikan suasana makin 
membahagiakan di tengah suas-
ana Lebaran, yang berbarengan 
suasana dengan peringatan 
HUT Proklamasi Kemerdekaan 
RI ke-69. (hap/adi)

Dharma WanitaDharma Wanita
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DDalam dunia kerja pasti 
ada kejenuhan, persa-
ingan, iri dengki dan se-
bagainya. Hal ini adalah 

efek dari sistem kehidupan di kan-
tor yang tak terelakkan karena di 
dalam kantor ada berbagai jenis 
karakter yang berbeda. Tidak ma-
salah kalau Anda bukan orang 
yang populer atau tidak memihak 
suatu grup pergaulan tertentu. 
Yang pasti, jangan biarkan diri 
Anda terlibat dalam suasana yang 
membuat Anda down dan negatif. 
Ada beberapa cara meningkatkan 
suasana nyaman dan aura positif 
di tempat kerja. Cobalah beberapa 
tips dari kami.

Jadilah orang yang on time. 
Karena dengan begitu, Anda 
lebih punya banyak waktu untuk 
menye lesaikan pekerjaan dengan 
tepat waktu. Manajemen waktu 
yang baik dalam bekerja akan 
meningkatkan kenyamanan Anda 

dalam bekerja.
Kehidupan kantor tidak lepas 

dari gosip. Oleh karena itu biar-
kan itu sekedar menjadi informa-
si kalau Anda tak yakin dengan 
kebenarannya. Tak perlu terli-
bat terlalu jauh karena tak akan 
mendongkrak aspek karir Anda. 
Malah bisa menjatuhkan kalau 
Anda melibatkan diri tapi salah 
langkah dalam menyikapi. Kalau 
orang lain menganggap Anda cari 
aman, anggap saja Anda sedang 
menjalani karir dengan profesion-
al. No need to bother it.

Ambil cuti dan libur adalah hal 
wajib. Saat cuti bersenang-senang-
lah, saat libur jangan mengerjakan 
yang tidak perlu. We need to take 
a break. Lagi pula ini lebih menye-
hatkan pikiran dan fi sik Anda agar 
lebih nyaman di kantor keesokan 
harinya.

Hargai semua orang, dari 
atasan, rekan hingga OB sekalipun. 

Atau bahkan orang yang seperti-
nya paling menjengkelkan dalam 
kehidupan karir Anda. Percayalah, 
tak ada orang yang tak segan pada 
mereka yang menghargai orang 
lain. Ini juga akan membuat peker-
jaan jadi lebih lancar untuk diker-
jakan baik secara individu maupun 
tim.

Yang namanya masalah dalam 
pekerjaan pasti ada. Baik itu de-
ngan bos, rekan kerja maupun 
pekerjaan. Tak ada jalan terbaik 
selain menghadapinya. Bila perlu, 
negosiasikan dengan partner atau 
bos Anda agar lebih fair dan nya-
man. Sehingga stres kerja Anda ti-
dak menjadi dua kali lipat.

Be more positive in your offi ce. 
Kalau memang Anda sulit mem-
bangun hal ini di kantor, mungkin 
Anda memerlukan pandangan lain 
dalam pekerjaan. Satu hal yang 
perlu Anda ingat, do what you love 
and love what you do.

Tebarkan Aura Positif Tebarkan Aura Positif 
di Tempat Kerjadi Tempat Kerja
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Satu lagi variasi resep ola-
han telur yang patut Anda 
coba untuk memanjakan 
lidah keluarga Anda. 

Telur ini akan berpadu dengan san-
gat sempurna dengan tomat dan 
juga topping keju yang meleleh di 
mulut Anda. Ayo segera hidangkan 
kelezatan berbagai protein ini di 

piring Anda.

Bahan:
4 tomat
4 butir telur
2 sdt mentega
4 sdm keju parut

Cara Memasak:
1. Panaskan oven dengan suhu 

200 derajat Celcius.
2. Lapisi loyang dengan kertas anti 

lengket.
3. Potong tomat dan buang isinya.
4. Masukkan butter atau mentega 

dalam tomat dan panggang se-
lama 3 menit.

5. Angkat tomat dan masukkan 
telur ke dalamnya.

6. Taburi dengan keju di atasnya.
7. Panggang dalam oven selama 

kurang lebih 10 menit.
8. Angkat dan biarkan dingin.
9. Telur panggang tomat Anda siap 

dihidangkan.

Selamat mencoba resep inova-
tif yang satu ini. Happy cooking.

Telur Panggang 
Dalam Tomat

ResepResep
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