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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

P
enyelenggaraan Pro 
Poor Award atau lom-
ba Karya Penanggu-
langan Kemiskinan 

untuk ketiga kali diselenggara-
kan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, yang perhelatannya 
diselenggarakan di Universitas 
Brawijaya Malang, 6 Oktober 
mendatang, merupakan salah 
satu bentuk apresiasi posi-
tif Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dalam rangka mengop-
timalkan prakarsa semua pi-
hak dalam penanggulangan ke-
miskinan.

Karena itu pemberian peng-
hargaan kepada pemerintah 
kabupaten/kota, lembaga-lem-
baga non pemerintah maupun 
prakarsa perorangan yang me-
miliki komitmen, reputasi dan 
kontribusi nyata dalam penang-
gulangan kemiskinan merupak-
an upaya strategis, partisipato-
ris dan berkelanjutan, sehingga 
diharapkan dapat mendorong 
keikutsertaan semua pihak dan 
bagian budaya untuk mengubah 
kultur kemiskinan menjadi kul-
tur kesejahteraan.

Sudah sepatutnya kita ang-
kat topi dan memberikan 
penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak 
yang dengan sungguh-sungguh 
dan ikhlas terus bersama-sama 
mensejahterakan wong cilik. 
Khususnya bagi para pemenang, 
kita berharap agar tetap melan-
jutkan upaya bersama dalam 
penanggulangan kemiskinan, 

karena akan membawa manfaat 
bagi bangsa dan negara kita.

Amanah Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Dae-
rah, tugas utama pemerintah 
adalah: pertama,pelayanan 
untuk mewujudkan keadi-
lan, kedua, pemberdayaan un-
tuk mewujudkan kemandirian, 
dan ketiga, pembangunan un-
tuk mewujudkan pemerataan 
dan kesejahteraan, sehingga 
tidak ada alasan bagi pemerin-
tah daerah untuk tidak mense-
jahterakan rakyatnya.

Dari data BPS, angka ke-
miskinan di Jawa Timur sela-
ma 5 tahun terakhir cenderung 
mengalami penurunan yang 
signifikan. Dari intervensi ber-
bagai program/kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah pu-
sat, provinsi, kabupaten/kota, 
swasta, LSM/perguruan tinggi 
dan masyarakat, terbukti telah 
mampu menurunkan angka ke-
miskinan agregat di Jawa Timur 
dari 6.022.590 jiwa pada tahun 
2009 menjadi 5.529.300 jiwa 
pada tahun 2010 atau turun 
sebesar 493.290 jiwa ( 1,42 %).

Penurunan angka kemiskinan 
di Jawa Timur ini merupakan 
yang terbesar secara nasional 
dari segi jumlah, karena jumlah 
penurunan kemiskinan nasional 
tahun 2010 sejumlah 1.506.300 
jiwa. Ini berarti Jawa Timur me-
nyumbangkan 32,74 % dari total 
jumlah penurunan angka ke-
miskinan secara nasional.(*)
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Menyejahterahkan 
Wong Cilik
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P
emerintah Provinsi Jawa 
Timur, melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, 
kembali menggelar per-

helatan Pro Poor Award 2011. 
Berbeda dengan penyelenggaraan 
tahun-tahun sebelumnya, malam 
penyerahan penghargaan Pro Poor 
Award tahun 2011 oleh Gubernur 
Jawa Timur, Dr Soekarwo, di-
lakukan di Universitas Brawijaya 
Malang, 6 Oktober 2011.

Nantinya, berkaitan dengan 
pelaksanaan Pro Poor Award 2011 
tingkat Provinsi Jawa Timur, juga 
diselenggarakan semiloka pengen-
tasan kemiskinan. Semiloka ren-
cananya dibuka Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Timur, Dr Rasiyo. 
Sejumlah peneliti dan sosiolog 
akan menjadi narasumber dalam 
semilika ini.  

Seperti tahun sebelumnya, Pro 
Poor Award 2011 akan memberi 
penghargaan untuk tiga kategori, 
yaitu lembaga pemerintah, per-
orangan dan non pemerintah. Un-
tuk kategori pemerintah terdapat 

lima nominasi terbaik, yaitu Kabu-
paten Pacitan, Kabupaten Treng-
galek, Kota Surabaya, Kabupaten 
Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota 
Probolinggo. 

Program Pro Poor Award per-
tama kali diselenggarakan tahun 
2009. Perhelatan ini bukanlah per-
lombaan, namun pencarian solusi 
untuk penanggulangan kemiski-
nan, yang sudah dilakukan warga 
di daerah dan layak dikembangkan 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur.

Menurut Totok Soewarto, Kepa-
la Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
penghargaan Pro Poor Award 
adalah bentuk amanah konstitusi. 
Kegiatan ini sekaligus sebagai stim-
ulan untuk mempercepat aksel-
erasi penanggulangan kemiskinan. 
Saat ini masyarakat sudah mulai 
memahami kebijakan-kebijakan 
pemerintah, baik yang bersifat 
politis maupun anggaran yang ber-
pihak pada warga kurang mampu. 

Dia mengungkapkan, hasil-ha-
sil evaluasi dan penilaian itu bisa 

dijadikan patokan untuk melahir-
kan sebuah kebijakan dalam pen-
anggulangan kemiskinan. Sebagai 
contoh, munculnya kemiskinan 
antara satu daerah dengan lain-
nya berbeda. Seperti Surabaya dan 
Kabupaten Pacitan. Sehingga akan 
memengaruhi kebijakan penang-
gulangannya itu sendiri. “Jika di 
Surabaya kemiskinan karena pen-
gangguran, maka di Pacitan ke-
miskinan terjadi karena keterba-
tasan akses terhadap sumber daya 
ekonomi,” ungkapnya.

Totok menegaskan, kemiskinan 
adalah permasalahan kemanu-
siaan. Surut dan berkembangnya 
berkorelasi dengan keberpihakan 
pemerintah dan perlindungan neg-
ara, di samping dinamika kehidu-
pan sosial dan ekonomi masyara-
kat dalam lingkup lokal, regional, 
nasional bahkan global.

Penilaian Pro Poor Award dimu-
lai dari penelaahan hasil evaluasi 
dan pemberian skor pada berbagai 
bidang. Di antaranya pendidikan, 
anggaran, dan lain sebagainya. As-
pek lain yang menjadi perhatian 
tim juri di antaranya komitmen dan 

Jatim Kembali Gelar 
Pro Poor Award 2011



konsitensi pengentasan kemiskinan, 
dukungan data dan fakta, serta du-
kungan kultur masyarakat.

Tahapan penilaian tidak ber-
henti di situ saja. Untuk daerah 
yang dinyatakan lolos, mereka ha-
rus kembali memberikan penjela-
san teknis dalam sebuah presentasi 
di hadapan tim penilai di Kantor 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. 
“Dari hasil presentasi itu ditentu-
kan skor untuk menentukan rangk-
ingnya,” kata Totok Soewarto. 

Setelah presentasi masing-mas-
ing nominator, ditindaklanjuti den-
gan peninjauan lapangan oleh tim 
juri. Seperti halnya di Kota Kediri, 
yang masuk kategori pemerin-
tahan. Penilaian presentasi untuk 
Pemerintah Kota Kediri pada 24 
Agustus 2011, diwakilkan kepada 
Bappeda, Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat dan unsur DPRD. Pe-
nilaian presentasi meliputi pen-
ganggaran pro poor, kreativitas/
inovasi program/kegiatan penang-
gulangan kemiskinan, dan capaian 
keberhasilan kinerja penanggulan-
gan kemiskinan.

Sedangkan penilaian lapan-
gannya dilaksanakan pada Senin, 
12 September 2011. Tim penilai 
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 
Bapemas, Bappeda, Biro Keuangan 
Daerah dan Asset, Dinas Pendidi-
kan, Dinas Kesehatan, Universitas 
Airlangga Surabaya, Universitas 
Negeri Malang, Jawa Pos Institute 
of Pro Otonomi. Peninjauan dan 
penilaian lapangan oleh Tim Peni-
lai untuk melihat dan mengklari-
fi kasi apakah yang sudah disam-
paikan di dalam presentasi sudah 
sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Kategori penilaian meliputi 
pengamatan obyek secara langsung 
terkait dengan komitmen, inovasi, 
dan kreatifi tas kabupaten/kota 
maupun konsistensi serta dampak 
dari program yang sudah dijalank-
an di dalam rangka penurunan ke-
miskinan. 

Sementara itu Dr. Androm-
eda Komariyah, MM, Ketua Ang-
gota Tim Penilai Pro Poor Award 
Provinsi Jawa Timur 2011, dalam 
sambutannya ketika melakukan 
penilaian lapangan di Kota Kediri 

mengatakan, Tim Penilai melaku-
kan penilaian aktif atas kegiatan 
Pro Poor Award. “ Penilaian keg-
iatan terhadap lomba ini dilaku-
kan sebagai bentuk apresiasi dari 
pemerintah provinsi atas berb-
agai upaya yang telah dilakukan, 
baik itu oleh lembaga pemer-
intah kabupaten/kota maupun 
juga partisipasi dari lembaga non 
pemerintah dan perseorangan 
yang selama ini aktif melakukan 
berbagai macam program dalam 
rangka penurunan atau percepa-
tan penanggulangan kemiskinan 
di Jawa Timur,” jelas Andromeda 
Komariyah.

Wakil Walikota Kediri, Abdul-
lah Abu Bakar, SE, dalam sambu-
tannya ketika menerima tim juri 
mengaku sangat bangga terhadap 
Kota Kediri yang berhasil menjadi 
salah satu peserta dalam Pro Poor 
Award untuk kategori lembaga 
pemerintah. “Alhamdulillah Kota 
Kediri bisa masuk menjadi enam 
nominasi di Jawa Timur tentang 
program-program yang pro poor,” 
ungkap Abdullah Abu Bakar. (res)
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K
abupaten Pasuruan boleh berbang-
ga karena salah satu warganya masuk 
dalam nominasi Pro Poor Award 2011 
kategori perorangan. Adalah Ny Ifa, pe-

milik dan pengelola Batik Dinar Agung yang berlo-
kasi di Taman Candra Wilwatikta, Kecamatan Pan-
daan, akan bersaing dengan nominator lain yang 
berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
Batik Dinar Agung mendapat apresiasi karena Ifa se-
lama ini konsisten mengembangkan pembinaan ke-
pada masyarakat dalam hal kerajinan batik tulis, yang 
binaannya saat ini lebih dari 1000 orang dan tersebar 
bukan hanya di wilayah Kecamatan Pandaan dan Ka-

bupaten Pasuruan, tetapi juga di kabupaten dan kota 
se Jawa Timur. Dengan memberikan pembinaan pem-
buatan batik tulis secara gratis, Ifa mampu memban-
tu perekonomian warga yang tertarik berwirausaha 
dalam bidang perbatikan, sehingga saat ini sudah ma-
suk 4 besar Jawa Timur.

Batik Dinar Agung 

Melatih Ribuan Pembatik

Para Nominator Pro Poor Award 2011
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K
etika rombongan tim penilai Pro Poor Award 
2011 datang ke kantor Yayasan Dana Sosial 
Al Falah (YDSF), YSDF yang diwakili Jau-
hari Sani (Direktur Pelaksana) dan Guritno 

(Kadiv Penyaluran), menghadirkan perwakilan dua 
komunitas binaan dari daerah Putat Jaya dan Kalisa-
ri. Kalisari merupakan pemukiman minus di wilayah 
timur Surabaya sedangkan Putat Jaya perkampungan 
di kawasan lokalisasi Dolly. 

Di hadapan tim penilai, Khoiriyah, perwakilan 
sekaligus relawan Komunitas Putat Jaya, menjelas-
kan di wilayahnya sudah berdiri koperasi, taman ba-
caan serta tempat bimbingan belajar. “Koperasi untuk 
membantu ekonomi warga supaya tidak lagi berkecim-
pung di usaha tak halal. Sedangkan taman bacaan dan 
bimbel kita dirikan untuk

menarik minat anak-anak belajar. Rata-rata mer-
eka enggan bersekolah dan biasa mengamen atau 
mengemis di lokalisasi,” ujar Khoiriyah. 

Selain itu, tim penilai juga berkesempatan men-
gunjungi komunitas binaan Kalisari. Di sana tim pe-
nilaia mengamati usaha pembuatan lontong pimpinan 
Nur Khozin.

Pro Poor Award Jatim kali ini, membuat beberapa 
indikator penilaian, di antaranya komitmen lembaga, 
konsistensi, reputasi, prosedur, keterpaduan serta 
dampak.“Paling besar nilainya, dampak atau manfaat 
bagi pengentasan kemiskinan. Saat ini kami sedang 
menilai empat besar peserta kategori lembaga non-
pemerintah. Salah satunya YDSF Surabaya. Sebelum-
nya ada 18 peserta yang masuk ke tim juri,” papar Dra. 
Susanti Widastuti, MT, tim juri dari Bapemas Provinsi 
Jawa Timur.

Program YDSF ini sendiri dibuat untuk menakar 
keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Aca-
ra ini memberikan penghargaan terhadap 3 kategori di 
antaranya kabupaten/kota, perorangan serta kategori 
lembaga non pemerintah.(*)

Kota Kediri 

Terus Tingkatkan Keswadayaan Masyarakat 

YDSF Surabaya 

Entas Kemiskinan Hingga Lokalisasi

T
erkait program penang-
gulangan kemiskinan, 
Pemerintah Kota Kediri 
telah menjalankan ban-

yak program, di antaranya pem-
bangunan rumah tidak layak huni, 
Stimulan Pembangunan Masyara-
kat Kelurahan (SMPP), penyertaan 
modal investasi untuk UMKM, 
jaminan pelayanan kesehatan ma-
syarakat Kota Kediri, program ke-
berlanjutan pendidikan pelajar dan 
mahasiswa. 

Untuk program penanggulangan 
kemiskinan pendukung Pemerintah 
Kota Kediri telah menjalankan pro-
gram beasiswa khusus siswa miskin, 
pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan budidaya hasil perta-
nian dan perikanan, sanitasi berbasis 

masyarakat, pelatihan ketrampilan 
bagi pencari kerja, pengembangan 
UMKM, dan lain-lain.

Program penanggulangan ke-
miskinan unggulan Kota Kediri 
yang dikelola secara berkelanjutan 
(multiyears) didukung oleh APBD 
Kota Kediri. Sementara itu partisi-
pasi keswadayaan masyarakat dan 
pelestarian untuk program pen-
anggulangan kamiskinan terus dit-
ingkatkan dengan menggerakkan 
partisipasi masyarakat secara aktif. 
Kreativitas atau gagasan-gagasan 
baru dalam mengoptimalkan pro-
gram penanggulangan kemiskinan 
terus dikembangkan oleh Pemerin-
tah Kota Kediri.

Wakil Wali Kota Kediri, Abdul-
lah Abu Bakar, SE, menjelaskan,  

Tim Pengendali Infl asi Terhadap 
Program Penanggulangan Ke-
miskinan di Kota Kediri bisa beker-
ja secara kompak dan kooperatif 
dengan Pemerintah Kota Kediri. 
“Misalnya terobosan-terobosan 
baru untuk program pemberdayaan 
UMKM harus diciptakan. Sehingga 
Kota Kediri ke depannya nanti ti-
dak bergantung lagi pada perusa-
haan-perusahaan besar yang ada di 
Kota Kediri. Dengan begitu maka 
pertumbuhan perekonomian di 
Kota Kediri bisa berkembang den-
gan pesat. Dan akhirnya program-
program yang terkait dengan pro-
gram pro poor bisa selaras dengan 
program-program yang dijalankan 
oleh provinsi,” harap Abdullah Abu 
Bakar. (*) 
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D
alam rangka menum-
buhkan semangat ke-
wirausahaan untuk 
meningkatkan kesejah-

teraan masyarakat yang kurang 
beruntung dan mengurangi angka 
pengangguran, 27 September 2011, 
bertempat di Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Kabupaten 
Madiun, diadakan pelatihan pem-
buatan jamu gendong dan sekali-
gus penyerahan bantuan sosial ke-
pada peserta pelatihan. 

Pelatihan ini diikuti 75 orang 
terdiri dari perajin/usaha jamu 
gendong  di wilayah kecamatan se 
Kabupaten Madiun. Hadir dalam 
kegiatan   Ketua TP PKK Madiun, 
Hj. Sri Purwanti Muhtarom SPd. 
MPd, Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan, Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Kab. 
Madiun, Kepala Badan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Madiun, Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan juga narasumber pelatihan ke-

terampilan kewirausahaan.
Pelatihan ini merupakan 

tindak lanjut dari Keputusan Bu-
pati Madiun Nomor : 188.45/652/
kpts/402.031/2011 tanggal 21 Sep-
tember 2011 tentang Penetapan 
Pemberian Bantuan Sosial berupa 
uang dan satu set alat masak kepada 
warga masyrakat yang mempunyai 
usaha jamu gendong di Kabupaten 
Madiun tahun anggaran 2011. 

Melalui sambutannya, Ketua TP 
PKK Kabupaten Madiun menje-
laskan, tujuan diadakan pelatihan 
kewirausahaan pembuatan jamu 
gendong ini, pertama,  untuk pem-
binaan kemampuan dan keteram-
pilan kerja bagi masyarakat yang 
mempunyai usaha jamu gendong 
secara bertahap di wilayah Kabu-
paten Madiun.
Kedua, penguatan sarana dan 

prasarana kewirausahaan jamu 
gendong. Ketiga, Penguatan eko-
nomi masyarakat dalam rangka 
pengentasan kemiskinan, mengu-

rangi penganguran, dan mendo-
rong pertumbuhan ekonomi lokal 
melalui pelatihan keterampilan 
dan pemberian bantuan sosial 
berupa permodalan sebagai rangs-
angan usaha.

Masih dalam sambutannya, Hj. 
Sri Purwanti Muhtarom mengim-
bau kepada peserta pelatihan agar 
setelah mengikuti pelatihan ke-
terampilan wirausaha jamu gen-
dong dapat menjadi pelopor kebe-
ranian menanggung resiko (tidak 
mudah putus asa), mempunyai 
kreativitas dan keteladanan dalam 
menangani usaha yang berpihak 
pada kemampuan diri sendiri. 

Dalam kesempatan itu Bapemas 
Kabupaten Madiun turut berperan 
dengan meningkatkan perekono-
mian warga masyarakat (kelompok 
wanita tani) dengan memberikan 
bantuan sosial berupa modal usaha 
untuk 60 orang dengan nilai  Rp. 
9.000.000, dan bantuan satu set 
alat masak pembuatan jamu gen-
dong (masing-masing set alat ma-
sak terdiri dari 9 macam perala-
tan)  untuk 60 orang dengan nilai 
Rp. 9.000.000. Total senilai Rp. 
18.000.000. 

Begitu juga Badan Ketahanan 
Pangan, turut berpartisipasi dalam 
menggerakkan semangat wirausaha 
kelompok masyarakat kurang berun-
tung dengan menyerahkan bantuan 
sosial untuk 10 kelompok wanita tani 
sebesar Rp. 16.000.000 ditambah 
bantuan alat penepung berupa oven, 
parut dan gilingan untuk masing-
masing kelompok tani.(*)

Kabupaten Madiun

Pelatihan Pembuatan 
Jamu Gendong  
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D
esa Suling Wetan mem-
punyai luas 9.470.000 
m2 dengan jumlah pen-
duduk 3.302 jiwa (947 

KK). Sebagian besar penduduknya 
tamat SD dengan mata pencahar-
ian utama sebagai petani dan pe-
ternak, terutama ternak sapi. Khu-
susnya di wilayah selatan, setiap 
rumah tangga rata-rata memiliki 1 
s/d 2 ekor sapi. 

Secara geografi s Desa Sul-
ing Wetan dapat dibagi menjadi  
dua wilayah yang sangat berbeda. 
Wilayah utara, yang terdiri dari 
Dusun Krajan, kondisinya landai 
dan mudah untuk mendapatkan 
air bersih. Sedangkan wilayah se-
latan terdiri dari 4 dusun (Dusun 
Trebung, Baledan, Alas Ngodhe 

dan Lalangan) dengan 
kondisi topografi  yang 
berbukit-bukit cadas dan 
gersang yang selalu men-
galami kekurangan air 
bersih. 

Untuk bisa mendapat-
kan air guna memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, 
warga masyarakat harus 
rela berjalan sepanjang 
0,5 s/d 3 Km. Air yang 
didapat bukan air yang 
berasal dari sumber/mata 
air, melainkan air dari 
sungai yang keruh dan 
jika musim penghujan, 
air akan berubah warna 
menjadi coklat karena di-
penuhi kandungan lum-

pur. Agar air sungai yang keruh dan 
kotor tadi bisa sedikit jernih, ma-
syarakat menggunakan cara den-
gan membuat galian kecil di ping-
gir  sungai sebagai resapan agar air 
bisa lebih jernih. 

Cara tersebut tetap saja tidak 
mampu membuat air sungai men-
jadi jernih, karena resapan seder-
hana ini masih bisa diterobos oleh 
partikel -partikel lumpur yang san-
gat kecil, sehingga warna coklatnya 
agak memudar, namun masih tetap 
dominan dengan warna coklat. Air 
resapan itulah yang biasa mereka 
ambil dan dibawa pulang untuk 
keperluan minum dan memasak.  
Untuk memenuhi kebutuhan air 
bagi ternaknya, setiap hari ma-

syarakat Desa Suling Wetan meng-
giring sapinya menyusuri tebing 
menuju ke sungai. 

  

Perjuangan Panjang 
Sejak tahun 1989, setiap tahun 

masyarakat, melalui pemerintah 
desa, selalu mengusulkan pen-
gadaan air bersih kepada pemer-
intah daerah dan sepanjang tahun 
hasilnya selalu sama, hanya janji  
yang didapatkan. 

Secercah harapan timbul ketika 
tahun 2007 Kecamatan Cermee 
mendapatkan alokasi dana PNPM-
PPK. Pada saat Musyawarah Desa 
(MD) Sosialisasi masyarakat den-
gan lantang dan serentak berteriak 
“Kami hanya butuh air bersih.” 
Teriakan lantang mereka disam-
but dengan senyuman oleh  FK dan 
Fas-T.Kab ( Slamet Iman Prabawa 
dan Herry Aminullah) yang pada 
saat itu hadir dalam musawarah . 

Setelah melalui beberapa taha-
pan, akhirnya usulan pun ditetap-
kan di MD Perencanaan, yang 
untuk selanjutnya dinilai kelay-
akannya oleh Tim Verifi kasi. 

Saat menilai kelayakan sumber 
air, Tim Verifi kasi, Pengurus TPK, 
Fasilitator Teknik, Pendamping 
Lokal, PjOK, KMT  dan wakil ke-
lompok pengusul menempuh per-
jalanan sepanjang 25 Km dengan 
berjalan kaki, karena medan yang 
berat, naik turun gunung dan me-
nyisir tebing. Setelah sampai ke 
sasaran sumber air, ternyata deb-

Perjuangan Warga Ds. Suling Wetan, Bondowoso, 
Mendapatkan Air Bersih (1) 

“Kami Hanya 
Butuh Air Bersih!”
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nya kecil, hanya  0,1 liter per detik 
yang tidak memungkinkan untuk 
mencukupi kebutuhan warga Desa 
Suling. Dengan langkah gontai 
karena lelah dan kecewa, tim akh-
irnya kembali pulang dengan tan-
gan hampa dan terbersit dalam 
benak masyarakat , “Gagal lagi im-
pianku.”

Mengingat pengadaan air ber-
sih merupakan kebutuhan yang 
mendesak, maka FT memberikan 
alternatif untuk mengelola kondisi 
air yang ada, yaitu dengan menge-
lola air sungai menjadi air bersih 
dengan sistem fi lterisasi konven-
sional  dengan cara grafi tasi. Alter-
natif yang disampaikan FT tidak 
langsung bisa diterima oleh TPK, 
karena TPK masih merasa perlu 
untuk melakukan konfi rmasi ke 
masyarakat yang selama ini sangat 
menginginkan bisa mengkonsumsi 
air bersih yang berasal dari sumber 
mata air dan bukan dari sungai. 

Selanjutnya disusunlah jadwal 
untuk sosialisasi tentang hasil sur-
vey lapangan oleh Tim Verifi kasi 
dan penyampaian alternatif untuk 
memperoleh air bersih. Pada awal-
nya, masyarakat tidak menerima 
alternatif yang diberikan oleh FT. 
Setelah diyakinkan oleh FT bahwa 

dengan sistem fi lter, air bisa men-
jadi jernih dan agar bisa diminum 
harus tetap dimasak. 

Dengan penjelasan tersebut 
dan sudah tidak ada alternatif 
lain, masyarakat akhirnya bisa 
menerima dan survey ulang pun 
dilakukan untuk mencari keting-
gian di sepanjang jalur sungai den-
gan menggunakan altimeter untuk 
mengetahui beda tinggi yang me-
mungkinkan grafi tasi air dari tem-
pat pengambilan menuju ke lokasi 
penerima pemanfaat. Survey ini 
juga untuk mengetahui lokasi yang 
cocok untuk penempatan bangu-
nan pengendap lumpur. Dari hasil 
survey ini diketahui beda tinggi an-
tara tempat pengambilan air dan 
lokasi penempatan fi lter sebesar 
kurang lebih 15 meter, sehingga 

dapat dilakukan pipanisasi dengan 
sistem gravitasi. 

Usulan pun dibawa ke MAD 
Prioritas. Setelah melalui proses 
diskusi kelompok dan pleno, usu-
lan menempati prioritas ke 11. 

Pada MAD Penetapan Usulan, 
usulan pengadaan air besih dari 
Desa Suling Wetan dinyatakan 
terdanai, dengan alokasi Rp 
185.440.000. Masyarakat mera-
sa bangga luar biasa, karena di 
benak mereka sudah terbayang 
bisa minum air pet (air bersih dari 
pipa). Masuk pada tahap pelak-
sanaan, pekerjaan dimulai secara 
bersamaan dengan membangun 
pengendap lumpur di bagian hulu 
dan tandon-tandon di bagian hil-
ir, karena target waktu, sehingga 
pemasangan perpipaan dilakukan 
belakangan.

Setelah tandon dan pengendap 
lumpur selesai dikerjakan, ma-
syarakat mulai meragukan; apak-
ah bila perpipaan dipasang air 
bisa mengalir? Secara kasat mata, 
lokasi pengambilan air lebih ren-
dah dari lokasi tandon fi lter yang 
sudah dibuat. Jarak antara lokasi 
pengambilan air dan lokasi tan-
don fi lter 4,5 Km dengan jalur pipa 
yang begitu sulit (melewati tebing 
dan gunung). 

Upaya untuk memastikan air 
bisa mengalir, dilakukanlah pen-
gukuran ulang dengan menggu-
nakan cara konvensional (menggu-
nakan timbangan selang air dengan 
panjang 50 m per patok). Kegiatan 
ini dilakukan mulai Pk 08.00 s/d 
18.00 WIB, hanya mencapai ½ per-
jalanan/target (4,5 Km), tim sur-
vey sudah tidak sanggup lagi untuk 
meneruskan, karena kondisi hujan 
dengan medan yang terjal, naik tu-
run gunung. (bersambung di 
edisi berikutnya)
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P
emerintah Kabupaten 
Sumenep menyerukan 
kepala desadesa dan per-
angkatnya untuk mem-

perbaiki administrasi kegiatan 
program desa di segala bidang. Bu-
pati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro 
Karim, M.Si mengatakan, kepala 
desa dan perangkatnya memang 
harus memperbaiki administrasi 
desa, sebab yang menjadi kelema-
han desa dalam pelaksanaan ke-
giatan program di segala bidang 
selama ini, yakni masalah admin-
istrasinya. 

Kepala desa dan perangkat 
desa melakukan perbaikan ad-
ministrasi desa, sebagai upaya 
untuk meningkatkan roda pemer-
intahan desa, dengan harapan 
setiap pelaksanaan kegiatan pro-
gram pembangunan di desa ti-
dak ada hambatan dan masalah.
”Ini menjadi tuntutan kita bersa-
ma, untuk berbenah memperbaiki 
administrasi desa dalam rangka 
meningkatkan roda pemerintahan 
desa, mengingat apabila adminis-

trasinya bagus, tentu saja pelaksa-
naan kegiatan desa berjalan lan-
car,” Kata Bupati. 

Salah satu contohnya ma-
salah pencairan Tunjangan Peng-
hasilan Aparatur Perangkat Desa 
(TPAPD) dan Anggaran Dana 
Desa (ADD) dan raskin. Jika ad-
ministarsinya bagus, dalam proses 
pencairan dan pendistribusiannya 
pasti tidak terjadi keterlambatan.
Bupati menyatakan camat supaya 
memotivasi kepala desa dan per-
angkatnya, agar berkomitmen 
memperbaiki administrasinya, 
demi melancarkan program pem-
bangunan, kesejahteraan masyara-
kat desa dan Kabupatren Sumenep 
secara umum.

Di sisi lain, saat menghadiri 
acara silaturahmi Asosiasi Kepala 
Desa (AKD) di Gedung Nasional 
Indonesia (GNI), 8 September 
2011, mengatakan, jajaran aparatur 
desa memang harus meningkatkan 
SDM-nya, dalam rangka pemban-
gunan kesejahteraan desa.

Itu dilakukan mengingat ban-

yak program pembangunan pemer-
intah langsung turun ke desa-desa, 
sehingga untuk melaksanakan 
program pemerintah tersebut ha-
rus didukung oleh SDM apara-
tur desa yang tangguh dan kuat.
”Dengan banyaknya bantuan pro-
gran yang turun langsung ke desa 
dan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Desa, itu pasti ap-
likasinya memerlukan SDM apara-
tur desa yang kuat, sehingga desa 
wajib untuk menyiapkan SDM 
aparatur desa yang tangguh, agar 
ketika melaksanakan program 
tersebut tidak kaget dan tidak men-
uai masalah,”tegasnya.

Bupati menyatakan, aparatur 
desa juga harus membangun koor  -
dinasi dan komunikasi de ngan to-
koh, dengan harapan dalam melak-
sanakan program pembangunan 
yang turun ke desa mendapat du-
kungan dan peran serta elemen 
masyarakat. Sebab, apabila tidak 
mendapat dukungan dan peran serta 
dari elemen masyarakat desa, mus-
tahil bisa melaksanakan dan mewu-
judkan program desa. ”Bahkan har-
us menguatkan lembaga-lembaga di 
masing-masing desanya, agar ban-
tuan pemerintah yang turun ke lem-
baga/kelompok-kelompok di desa 
bisa berjalan optimal. 

Karena itu, ciptakan koordinasi 
dan komunikasi dengan lembaga 
dan elemen masyarakat di desanya, 
demi melancarkan program desa. 
Karena bagaimanapun juga, keber-
hasilan pembangunan di desa tidak 
lepas dari peran serta elemen ma-
syarakat,” ungkapnya. (*) 

WartaGDGD

10 GEMADESA Edisi September 2011

Kabupaten Sumenep

Pemkab Minta 
Kades Perbaiki Administrasi 



GDGD

11GEMADESAEdisi September 

WartaWarta

Bertempat di Balai Ke-
lurahan Warujayeng, 
Kecamatan Tanjung-
anom, Bupati Nganjuk 

Drs H Taufi qurrahman menyera-
hkan Bantuan Program Jalan 
Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin 
Kesra). Program ini diperuntuk-
kan untuk Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) di Wilayah Kabu-
paten Nganjuk yang meliputi Ke-
camatan Tanjunganom, Berbek 
dan Loceret.

Penyerahan secara simbo-
lis dilakukan oleh Bupati pada 
27 September 2011, didampingi 
Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Ti-
mur, Kepala Dinas Koperasi dan 
UMKM Provinsi Jawa Timur, Ke-
pala Dinas Indagkoptamben Ka-
bupaten Nganjuk, Camat Loceret, 
Camat Berbek, Camat Tanjung-
anom dan Muspika Tanjunganom 
serta Lurah Warujayeng. 

Kepala Dinas Indagkoptam-
ben Kabupaten Nganjuk, Putu 
Winasa SH MM dalam keterang-
annya menjelaskan bantuan Jalin 
Kesra ini berupa peralatan wirau-

saha dan barang dagangan paket 
sembako untuk RTSM di Kabupa-
ten Nganjuk.

Bupati Nganjuk dalam sambu-
tannya menyampaikan terima ka-
sih kepada Pak De Karwo selaku 
Gubernur Jawa Timur yang sang-
at memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat Nganjuk. “Mudah-
mudahan bantuan tersebut dapat 
berguna bagi saudara-saudara 
semua, sehingga dapat mening-
katkan kesejahteraan dan taraf 

hidup masyarakat,” katanya.
Pemerintah berharap bantuan 

ini dimanfaatkan demi kesejahte-
raan RTSM, sehingga dapat men-
gurangi kemiskinan. Hal ini juga 
merupakan janji Pak De Karwo 
tentang kepedulian wong cilik ten-
tang APBD untuk rakyat. Bantuan 
paket sembako terdiri dari beras, 
gula putih lokal, minyak goreng 
curah, mie instan, tepung terigu, 
kopi dan teh, Timbangan beserta 
anak timbangannya, kotak plas-
tik, irus besar, corong, meja lipat 
(untuk lapak), kardus bahan ma-
kanan dan kardus bahan kimia. 
Sedangkan peralatannya terdiri 
dari peralatan tambal ban mulai 
dari pembuka ban hidrolik, dong-
krak hingga kunci pendukungnya. 
Juga bantuan berupa becak me-
sin, alat cetak bata, alat pertu-
kangan lengkap, alat las lengkap 
dan mesin giling serba guna.(*)

Kabupaten Nganjuk

Bupati Serahkan Bantuan 
Jalin Kesra  



Profil KelurahanGDGD

12 GEMADESA Edisi September 2011

Lurah Tanjungsekar menerima penghargaan dari Dirjem PMD.

B
erada di jantung Kota 
Malang, mau tidak mau 
harus menerima konse-
kwensi sebagai daerah 

perkotaan, kawasan yang padat 
dengan bangunan pemukiman 
penduduk yang terus bertambah, 
akhirnya menimbulkan masalah 
bagi lingkungannya.

Antusiasme warga Kelurahan 
Tunjungsekar, Kecamatan Lowok-
waru, Kota Malang, cukup tinggi 

dalam hal pembangunan fi sik seb-
agai sarana sosial. Karena itu, pihak 
kelurahan setempat kini tengah 
mengarahkan partisipasi tersebut 
untuk kegiatan yang lebih berbasis 
kepada pengembangan lingkun-
gan, agar ekosistem lingkungan 
di kelurahan seluas 1.907.800 m² 
tersebut tetap terjaga.

Lurah Tunjungsekar, Drs Pray-
itno, mengatakan, pihaknya sudah 
membentuk kader lingkungan di 

tingkat RW. Pembentukan kader 
lingkungan tersebut dilakukan 
setelah Pemerintah Kota Malang 
membentuk kader lingkungan di 
masing-masing kecamatan dan ke-
lurahan. 

Salah satu program kader ling-
kungan tersebut, menurut Pray-
itno, adalah bertekad untuk men-
gurangi sampah yang dibuang 
sebesar 10 % dari 34 % sampah 
yang dibuang masyarakat. Untuk 
menunjang kegiatan ini, kelura-
han membuat dua alat pengolahan 
sampah. 

“Dengan adanya alat ini warga 
dapat meminimalisasi jumlah sam-
pah yang dibuang dengan mendaur 
ulang menjadi pupuk organik. Pu-

Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota 
Malang, tahun 2011 terpilih sebagai pemenang I Lomba 
Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur. Seperti 

apa profi l kelurahan yang berada di perkotaan ini?

Dari Pembangunan Fisik 
ke Lingkungan 



puk ini digunakan untuk memupuk 
kembali tanaman yang ditanam war-
ga, sehingga bermanfaat,“ ujarnya. 

Di sisi lain, tingkat swadaya ma-
syarakat yang cukup tinggi pada 
pembangunan yang mencapai nilai 
akumulasi untuk satu RW Rp 276 
juta. Kebanyakan hasil swadaya 
tersebut untuk pembangunan fi sik 
seperti balai RW dan gedung perte-
muan yang nantinya dinilai sangat 
berguna bagi warga untuk sejumlah 
kegiatan sosial atau acara keluarga. 

Kepedulian warga kelurahan 
Tunjungsekar tidak hanya pada 
pembangunan fi sik kelurahan, di 
bidang pendidikan, perhatian ka-
langan masyarakat yang mampu 

kepada warga yang kurang ampu 
juga cukup mengharukan. “di be-
berapa sekolah, ada dana sosial 
yang dikelola sekolah untuk mem-
berikan perlengkapan sekolah dan 
uang saku bagi murid yang tidak 
mampu agar mereka tetap bisa 
mengenyam pendidikan,“ ujarnya.

Hal tersebut menurutnya tidak 
lain karena berkat kerjasama an-
tara pihak kelurahan, sekolah dan 
tim pendidikan dari Diknas yang 
selalu melakukan komunikasi efek-
tif tentang kemajuan pendidikan di 
Kelurahan Tunjungsekar yang di-
tempati 5 SD negeri, 2 SMP dan 1 
SMK ini. 

Kelurahan Tunjungsekar dihuni 

oleh 15.962 jiwa dalam 3.545 KK. 
Kecamatan Lowokwaru semula 
berbentuk kelurahan di bawah 
Kecamatan Blimbing. Karena se-
makin pesatnya jumlah penduduk 
di Kota Malang, akhirnya Kelura-
han Lowokwaru berubah menjadi 
Kecamatan yang membawahi 12 
kelurahan yakni Kelurahan Lo-
wokwaru, Tasikmadu, Tunggulwu-
lung, Tlogomas, Merjosari, Dinoyo, 
Sumbersari, Ketawanggede, Tulus-
rejo, Jatimulyo dan Mojolangu, ter-
masuk Kelurahan Tunjungsekar.  

Penunjang Ekonomi
Tunjungsekar terkenal dengan 

produksi mebelnya. Usaha meubel-
er di Tunjungsekar mulai ada sejak 
1953. Saat itu satu-satunya pen-
gusaha mebel, Sulaiman, berhasil 
membina 90 usahawan dengan 
bantuan modal dari perbankan.

Berkat jasanya, kini Kelurahan 
Tunjungsekar menjadi sentra meb-
el di Kota Malang. Puluhan penjual 
mebel dari skala kecil, besar dan 
menengah ada di sana. Mereka juga 
semakin akrab dengan lembaga 
keuangan dan perbankan sebagai 
tempat mencari modal usaha.

Menurut Prayitno, saat ini sen-
tra mebel di kelurahan Tunjung-
sekar sudah berkembang menjadi 
sentra industri dan cenderung 
perdagangan, dengan mendatang-
kan bahan setengah jadi fi nishing 
di Tunjungsekar. Sebelumnya han-
yalah tempat produksi murni. 

Usaha mebel menyebar hampir 
di setiap RW di Kelurahan Tun-
jungsekar. Pendapatan tertinggi se-
tiap pengusaha dapat mencapai Rp 
34,5 juta/bulan, sedelah pendapa-
tan terendah mencapai angka Rp 
150 ribu dengan rata-rata pendapa-
tan per home industri sebesar Rp 
5.5 juta.

GDGD
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Kepala Bapemas Prov. Jatim, Totok Soewarto, melihat air bersih yang dapat diukur 
chlornya sehingga memenuhi standar kesehatan.

Industri suttlecok di Kelurahan Tunjung SekarIndustri suttlecok di Kelurahan Tunjung Sekar
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Selain kerajinan mebel, Ke-
lurahan Tunjungsekar memiliki 
produk unggulan lainnya, yakni 
shuttlecock, alat permainan edu-
katif, olahan toga, batik, dan lain-
nya. Induistri rumah tangga itu 
sudah tumbuh di tengah masyara-
kat. Bahkan, pembuat alat per-
mainan edukatif, Karliyono per-
nah menyandang sebagai pemuda 
pelopor Kota Malang.

Meski demikian, tetap perlu 
ada terobosan dan inovasi untuk 
mengembangkan industri-industri 
rumah tangga yang ada di Tun-
jungsekar. Salah satunya dengan 

menggandeng SMKN 5 Malang 
yang ada di wilayah Tunjung Sekar. 
Keberadaan sekolah itu tidak hanya 

memberikan pendidikan kepada 
anak didiknya saja. SMKN 5 Malang 
juga ikut membantu pengemban-

KIM Lestari  
Eksis Sejak Kelompencapir

K
elompok Informasi Ma-
syarakat (KIM) Lestari 
berdiri sejak 31 Agustus 
2006. Namun, KIM Le-

stari sebenarnya sudah eksis sejak 
1993 dengan nama Kelompen Ca-
pir Lestari. Kemudian tahun 2001 
berubah nama menjadi Kesima 
Lestari dan pada 2004 menjadi 
Infokom Lestari. Bagaimanakah 
kiprahnya selama ini?

Mayoritas mata pencahar-
ian masyarakat di Kelurahan 
Tunjungsekar sebagai penjahit. 
Warga yang tergabung dalam Le-
stari pun terus melakukan koor-
dinasi agar tetap bisa berkarya 
dan menambah penghasilan. 
Lestari senantiasa berupaya 
menyampaikan informasi dari 
pemerintah ke masyarakat, dan 
sebaliknya. Usaha pemberday-
aan masyarakat melalui produk 
unggulan manisan kencur, kunir, 
jahe instan, kripik buah, dan 

peyek pun berhasil.
Tunjungsekar sebagai tempat 

tinggal mereka awalnya masih 
tergolong Inpres Desa Tertinggal 
(IDT). Namun, seiring perkem-
bangan zaman, melalui KIM Le-
stari, Tunjungsekar lebih maju, 
baik dari segi ekonomi, prestasi, 
hingga teknologi informasi.

Produk unggulan yang mereka 
produksi, pada dasarnya dibuat 
dari bahan yang mudah didapat. 
Berawal dari tanaman obat kelu-
arga (Toga), seperti jahe, kencur, 
dan kunir yang banyak dihasilkan 
daerah mereka. Muncullah ide un-
tuk mengolahnya menjadi produk 
yang lebih punya nilai jual.

Pelbagai inovasi pun dilaku-
kan. Bahan-bahan diolah menjadi 
makanan berupa manisan dan 
serbuk untuk minuman. ”Sebena-
rnya, di daerah lain juga telah 
banyak dikembangkan produk 
makanan dan minuman yang 

sama. Namun, milik Lestari lebih 
baik karena tidak menggunakan 
bahan pengawet atau bahan kim-
ia,” ungkap Ketua KIM Lestari 
Budi Prihatminingsih SE MAB.

Masa kadaluarsa makanan dan 
minumannya bisa bertahan sam-
pai dua bulan. Agar dapat lebih 
awet dan tahan lama, Lestari me-
miliki tips pada proses pembuatan 
atau pengolahan dengan memakai 
bahan-bahan pilihan dan higienis, 
sehingga produk dapat lebih tah-
an lama. Harga jualnya rata-rata 
berkisar Rp 5.000 untuk kemasan 
bungkus plastik dan Rp 10.000 
untuk kemasan toples kaca uku-
ran kecil.

Sentuhan KIM Lestari dengan 
teknologi informasi bisa dilihat 
dari upaya mereka meluaskan 
daerah pemasaran. Untuk mema-
sarkan produk berbahan Toga ini 
mereka melakukan promo di Ma-
laysia pada 2006 yakni dengan 
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Malaysia External Trade Devel-
opment Corporation. Dari promo 
tersebut, kini KIM Lestari men-
gupayakan pemasaran produknya 
untuk di ekspor ke Malaysia.

Sayang keinginan itu harus se-
dikit tertunda, sebab hingga kini 
produk makanan mereka masih 
belum terdaftar secara resmi, 
karena belum ada dana untuk 
mendaftarkan ke BPPOM. Se-
hingga pemasarannya ada sedikit 
kendala. ”Tapi bagaimanapun 
juga, kami akan terus mengupay-
akan untuk pendaftaran produk 
makanan dan minuman, agar 
nantinya produk KIM Lestari 
dapat dipasarkan sampai ke luar 
negeri,” ujarnya.

Selain itu, untuk lebih me-
ningkatkan pemberdayaan dan 
pengembangan ekonomi ma-
syarakat, Lestari kini juga telah 
mencoba memproduksi peyek dan 
kripik berbahan dasar buah, yakni 
nangka, pisang, apel, dan kentang. 
Pemasarannya masih di sekitar 
Kota Malang.

Dalam hal prestasi, KIM Les-
tari juga pernah memperoleh juara 

dari lomba UKS tingkat nasional. 
Selain itu, perolehan penghargaan 
Adiwiyata bagi SDN Tunjungsekar 
I juga tak lepas dari peranan KIM 
Lestari dalam mengupayakan 
pelestarian lingkungan hidup. 
Upaya tersebut dilakukan melalui 
program menanam bagi siswa di 
sekolah hingga dikembangkan 
di masing-masing rumah berupa 
Toga dan rosela yang dilakukan 
dengan orang tua murid.

Kesuksesan yang telah diraih 
pun, pada prinsipnya juga tak 
lepas dari bantuan dan kerjasa-
ma dengan Dinas Kominfo Kota 
Malang dan Jatim, serta Dinas 
Kesehatan Kota Malang sebagai 
mitra kerja. Bantuan yang diberi-
kan pemerintah tersebut, sejauh 
ini lebih ditekankan pada proses 
pembinaan.

Sedangkan untuk kegiatan 
rutin, para anggota Lestari bi-
asanya lebih banyak melakukan 
pertemuan rutin seperti arisan, 
pembinaan dengan mendatang-
kan narasumber dari luar, dan 
melakukan pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan 

SDM anggota dengan pelatihan 
teknologi informasi.

Di bidang informasi, KIM Le-
stari telah mengembangkan lewat 
telecenter yang saat itu dibantu 
oleh BPDE Jatim. Untuk dapat 
mengembangkan   kemampuan 
SDM dalam teknologi informasi, 
pihaknya juga kerap melakukan 
pelatihan internet untuk seluruh 
anggotanya, minimal sekali sebu-
lan.

Menurutnya, ini dilakukan 
agar anggotanya dapat terus 
mendapatkan akses informa-
si yang lebih cepat guna untuk 
mengembangkan KIM.

 ”Walaupun tidak semua ang-
gota dapat mengakses internet se-
cara mahir, setidaknya telah men-
genal dan dapat memanfaatkan 
internet untuk mencari informasi 
dan menyampaikan informasi 
tersebut pada masyarakat, misal-
nya browsing data proses pengem-
bangan usaha kecil menengah. 
Setidaknya sedikit upaya ini dapat 
menjadi investasi kualitas SDM 
bagi KIM Lestari yang lebih baik,” 
pungkasnya.(sal)

gan usaha masyarakat. 
Keahlian ukir kayu yang ada 

di SMKN 5 dimanfaatkan ma-
syarakat untuk mengembangkan 
ukiran kayu pada mebel-mebel 
yang dihasilkan dari Tunjung 
Sekar. Tidak hanya seni ukir, seni 
membatik pun ditularkan kepada 
masyarakat dengan mendidik ma-
syarakat keterampilan membatik.

“Kami ini di kelurahan kemam-
puannya terbatas. Meski terbatas 
kami berusaha untuk membantu 
mengembangkan produk-produk 
unggulan yang ada di wilayah 
kami, salah satunya dengan men-
ghubungkan kepada para ahlinya. 

Sehingga mereka dapat berkem-
bang,” ujar Prayitno.  

Batik masih tergolong baru se-
bagai kerajinan yang ada di Tun-
jungsekar. Karena masih dalam 
pengembangan dan pelatihan yang 
dikembangkan bersama SMKN 5 
Malang. Kendati tergolong baru, 
masyarakatnya sangat antusias un-
tuk dapat membatik dengan baik 
dan menghasilkan batik dengan ciri 
khas Tunjungsekar.

Untuk membantu pemasaran 
dan peningkatan teknologinya, 
kelurahan memfasilitasi dengan 
SKPD-SKPD yang terkait dengan 
hal itu, baik dengan Dinas Perin-

dustrian Perdagangan, Dinas Kop-
erasi dan UKM serta lainnya.“Saya 
sebagai lurah juga ikut memasar-
kan melalui getuk tular kepada 
yang lainnya. Sehingga dari mulut 
ke mulut produk unggulan Tun-
jung Sekar banyak diketahui ma-
syarakat lainnya,” terangnya.

Tahun ini, Kelurahan Tunjung-
sekar berhasil menjadi juara pertama 
dalam ajang Lomba Desa/Kelurahan 
tingkat Jawa Timur setelah meny-
ingkirkan tiga kelurahan lainnya 
yang menjadi pesaing dalam babak 
fi nal. Ketiga kelurahan itu berasal 
dari Kota Kediri, Kota Madiun, dan 
Kabupaten Banyuwangi. (sal)
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L
ayanan satu pintu tersebut 
menurut Ketua UPK Ma-
yangsari, Nanik Rahayu, 
selain untuk memudahkan 

pengawasan program, juga untuk 
menghindari tumpang tindih pe-
minjam dan mempermudah men-
deteksi peminjam dobel. ’’Sering 
terjadi karena banyaknya program 
di suatu desa, warga melakukan 
dua pinjaman, padahal satu tang-

Layanan Lembaga 
Keuangan Satu Pintu

Banyaknya program pemberdayaan dari pemerintah 
yang mengamanatkan terbentuknya lembaga pereko-

nomian membuat masyarakat Desa Pesanggrahan, 
Kecamatan Batu, Kota Batu, tidak mau ambil pusing. 
Mereka mempercayakan pengelolaan beragam lem-

baga keuangan itu pada satu Unit Pengelola Keuangan 
(UPK), yakni UPK Mayangsari.

UPKu Mayangsari, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu



gungan belum selesai,’’ katanya.
UPK Mayangsari awalnya 

adalah UPK turunan dari Program 
Peningkatan Keberdayaan Ma-
syarakat (PPKM), kemudian baru 
digabung pengelolaannya dengan 
sejumlah program, di antaranya 
P3EL, PNPM Mandiri Perdesaan 
dan Program ADD. 

UPK Mayangsari menerapkan 
skema pinjaman bergulir kepada 
masyarakat Desa Pesanggrahan 
maksimal Rp 5 juta, minimal Rp 
500 ribu. Pinjaman yang dikena-
kan tanpa agunan, dengan bunga 
1 persen per bulan. Pembayaran 
angsuran selama 10 kali angsuran 
selama 10 bulan.

Selain pinjaman bergulir, UPK 
yang dikawal oleh Nanik Rahayu 
selaku ketua, Suyono selaku sek-
retaris, dan Diani Susana selaku 
bendahara ini juga melayani pem-
bayaran rekening listrik, air PDAM, 
telepon, dan pembayaran saluran 
air bersih kampung. ‘’Kedepan, 
kami berencana membuka usaha 
tempat aneka makanan atau Pu-
jasera,’’ katanya. 

Karena melaksanakan amanat 
lintas program, UPK Mayangsari 
memiliki puluhan Kelompok Ma-
syarakat (Pokmas) yang menjadi 
anggota UPK. Anggota masing-ma-
sing Pokmas berjumlah maksimal 
7 orang. Mereka yang kebanyakan 
perempuan itu menjalankan bera-
gam usaha dari skala kecil maupun 
besar untuk menjalankan pereko-
nomian masing-masing keluarg-
anya. Usaha mereka antara lain 
penjual Kue Bidaran, penjual bak-
so, kaki lima, peracangan, dan kaki 
lima. 

Hingga saat ini, UPK Mayang-
sari berhasil membukukan total 
aset senilai Rp 120 juta. Hal itu 
menunjukkan bahwa UPK yang 
beroperasi pada lima hari kerja, 

mulai pukul 08.00 hingga pukul 
12.00 WIB itu terus berkembang 
dan bekerja secara proporsional. 
‚‘Keberhasilan UPK Mayangsari 
juga berkat dukungan lembaga 
desa dan masyarakat yang  sangat 
mendukung total semua program 
yang masuk di Desa Pesanggra-
han,‘‘ tambahnya. 

Setiap kali tutup buku di akhir 
tahun, UPK yang beroperasi di 
desa dengan 2.630 kepala kelu-
arga (368 KK) di antaranya adalah 
Rumah Tangga Miskin (RTM) itu 
selalu menyisihkan beberapa peng-
hasilanya untuk kegiatan sosial, di 
antaranya rehabilitasi rumah ke-
luarga miskin, pengobatan gratis, 
dan menyediakan susu sehat bagi 
warga desa yang lanjut usia, susu 
tersebut biasanya didistribusikan 
setelah para lansia mengikuti se-
nam rutin yang dilaksanakan se-
cara rutin.   

Desa Pesanggrahan, Kecamatan 
Batu, Kota Batu, adalah salah satu 
lokasi PPKM 2010. PPKM meru-
pakan program untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemandirian 
usaha ekonomi produktif ma-

syarakat desa/kelurahan melalui 
pengembangan skala usaha dan 
peningkatan pendapatan maupun 
pemenuhan kebutuhan dasar RTM 
sesuai dengan kebutuhan. 

Bentuk baru program Gerdu 
taskin tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan kemampuan serta 
kemandirian RTM berkategori san-
gat miskin, miskin, serta mendekati 
miskin, serta menjaga keberadaan 
RTM berkategori mendekati miskin 
serta miskin agar tidak menurun 
menjadi sangat miskin. 

Program tersebut dirancang 
berdasarkan basis data yang aku-
rat, dilaksanakan secara ber-
kesinambungan dengan sasaran 
yang jelas, mekanisme kegiatan 
yang sistematis, serta indikator ke-
berhasilan yang terukur. Tahapan 
mekanisme dalam pelaksanaan 
PPKM dirancang agar dapat meli-
batkan partisipasi aktif dari RTM 
dengan dipadu modal sosial serta 
sumberdaya yang dimiliki sehing-
ga dalam realisasi kegiatan akan 
benar-benar tepat pelaksanaan, 
tepat tujuan, tepat sasaran, tepat 
waktu, serta tepat manfaat.(sal)
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S
istem sosial meliputi pola pikir masyarakat 
dalam berwawasan luas ke depan guna mem-
peroleh peluang untuk hidup lebih baik serta 
sistem nilai yang dianut untuk menunjang 

apresiasi terhadap kerja keras dan persaingan sehat. 
Sistem ilmu dan teknologi mencangkup akses ma-
syarakat terhadap teknologi untuk memberikan nilai 
tambah pada kehidupannya. Sedangkan sistem alam 
adalah daya dukung alam terhadap kehidupan manu-
sia yang meliputi kesuburan, keterdapatan air, ben-
tang alam, energi, sumber daya mineral, dan bencana 
alam.

Dalam tulisan ini, penulis membatasi pada kajian 
pola hubungan antara sistem alam khususnya kondisi 
geologi dan dengan distribusi kemiskinan serta peny-
ertaan aspek geologi sebagai bagian dari solusinya, 
dengan spesifi kasi masalah di Provinsi Jawa Timur.

Peta Geologi dan Kemiskinan 
Jawa Timur

Peta kemiskinan Jawa Timur diperoleh dari pub-
likasi ‘Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 
2004’ yang dirilis oleh BPS dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur yang kemudian diplot pada sebuah peta 
(Gambar 2). Sedangkan Peta geologi Jawa Timur disa-
dur dari buku ‘The Geology of Indonesia’ yang diter-
bitkan pada 1949 oleh geologiwan Belanda RW. van 
Bemmelen (Gambar 1).

Di dalam peta tersebut, Jawa Timur dibagi secara 

bentang fi siografi s menjadi enam zona yang memben-
tang barat-timur. Berikut dibahas keterkaitan antara 
kondisi geologi dengan kemiskinan pada enam zona 
fi siografi s tersebut.

1. Antiklinorium Rembang (Zona  
Rembang),

Zona ini meliputi pantai utara Jawa yang mem-
bentang dari Tuban ke arah timur melalui Lamongan, 
Gresik, dan hampir keseluruhan Pulau Madura. Meru-
pakan daerah dataran yang berundulasi dengan jaja-
ran perbukitan yang berarah barat-timur dan berselin-
gan dengan dataran aluvial. Lebar rata-rata zona ini 
adalah 50 km dengan puncak tertinggi 515 m (Gading) 
dan 491 (Tungangan). Litologi karbonat mendominasi 
zona ini dan tampak sebagai tinggian terumbu karang 
purba di beberapa tempat dari Tuban hingga Gresik.

Aksesibilitas cukup mudah apalagi dilewati oleh 
jalur lintas utara/pantura. Karakter tanah keras pada 
batu gampingnya dan lunak pada dataran aluvialnya. 
Potensi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat 
ada pada bidang perikanan, pertambakan dan indus-
tri garam di daerah pesisir, industri kapur, pariwisata 
gua-gua kapur, olah raga panjat tebing, penggalian 
batu kapur, batu pasir kuarsa (Formasi Ngrayong) dan 
industri pengolahannya, serta pertanian lahan kering. 
Pembangunan pelabuhan dan pusat-pusat perikanan 

Sekilas Keterkaitan Geologi 
dan Kemiskinan di Jawa Timur

Oleh: Gayuh Nugroho Dwi Putranto*)

Kemiskinan didefi nisikan sebagai keti-
dakmampuan seseorang dalam me-

menuhi konsumsi dasar dan mening-
katkan kualitas hidupnya. Kemiskinan 

terkait dengan sistem sosial , sistem 
ilmu dan teknologi, dan sistem alam.

Peta Geologi Jawa Timur
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di daerah pesisir perlu juga mempertimbangkan aspek 
geologi guna keoptimalan kegunaannya kelak.

Dari peta kemiskinan, tampak bahwa kemiskinan 
di zona ini berkisar pada angka 15-30% atau sedang, 
kecuali Gresik (8,81%) dan Sampang (39,33%). Potensi 
migas pada zona ini, termasuk juga di Pulau Madura 
sangat besar. Beberapa perusahaan migas beroperasi 
di zona ini. Untuk itu perlu ditingkatkan perolehan 
pemda-pemda untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2. Zona depresi Randublatung,
Zona Randublatung berupa zona yang datar yang 

diapit oleh dua zona perbukitan (Zona Rembang dan 
Zona Kendeng) yang membentang dari Cepu, Dander, 
Ngimbang, Wonokromo, dan Surabaya. Karakter ta-
nahnya lunak karena sebagian besarnya ditutupi oleh 
batu lempung, aksesibilitas mudah, adanya aliran 
Bengawan Solo memungkinkan untuk berperan dalam 
irigasi persawahan. Untuk itu, potensi pertanian perlu 
diperhatikan untuk menjadi prioritas pembangunan. 
Di beberapa titik, adanya bukit-bukit terisolir batu 
gamping seperti di Dander, Bojonegoro, dapat digu-
nakan untuk industri oleh masyarakat setempat  untuk 
meningkatkan penghasilannya.

Dataran yang rata sangat cocok untuk kawasan pe-
rumahan dan pemerintahan yang nantinya akan ter-
bentuk sarana-sarana ekonomi masyarakat dengan 
sendirinya.

Di bidang industri migas, zona ini sudah menjadi 
primadona sejak lama. Pengoptimalan bagi hasil ke-
pada pemerintah daerah setempat dapat digunakan 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada zona fi siografi s ini, catatan presentase ke-
miskinan menunjukkan angka sedang (15-30%) sam-
pai rendah (Gresik dan Surabaya). Di Surabaya send-
iri, sebagai ibukota provinsi, masalah kemiskinan 
lebih dikarenakan faktor urbanisasi.

3. Antiklinorium Kendeng (Zona 
Kendeng),

Merupakan zona perbukitan yang membentang 
dari Kabupaten Bojonegoro bagian selatan, Jombang, 
Mojokerto, dan berakhir di dataran alluvial Sungai 
Berantas. Jajaran perbukitan tersebut memberikan 
arah kelurusan barat-timur dan tersusun oleh sedi-
men laut berumur Tersier.  Di Ngawi, zona ini terpo-
tong oleh Bengawan Solo membentuk depresi lokal.

Merupakan tantangan baru bagi pengembangan 
eksploitasi migas seiring dengan ditemukannya bebera-
pa sumur pada Zona Kendeng ini seperti daerah Wunut, 

Mojokerto dan Tanggulangin, Sidoarjo. Adanya industri 
migas ini diharapkan dapat memberikan pendapatan 
lebih pada penduduk sekitar pada khususnya dan bagi 
Pemerintah Daerah setempat pada khususnya.

Potensi pengembangan wilayahnya ada pada per-
tanian lahan kering, kehutanan, industri kapur, dan 
pariwisata. Pembangunan bendung irigasi dapat dipri-
oritaskan pada zona ini mengingat di sebelah utaranya 
adalah Zona Randublatung yang sangat datar dan po-
tensial untuk area persawahan.

Peta distribusi kemiskinan menunjukkan bahwa 
tingkat kemiskinan di zona ini sedang (15-30%), kecu-
ali pada ujung timur (Sidoarjo) dimana muara aliran 
Sungai Berantas yang bercabang dua menjadi Sungai 
Surabaya/Kali Mas dan Sungai Porong. Daerah ini du-
lunya merupakan pusat pelabuhan kerajaan Majapahit 
sehingga sudah merupakan sarana ekonomi bagi ma-
syarakat.

4. Zona pusat depresi Jawa 
(Zona Solo, subzona Ngawi)

Zona depresi Jawa merupakan sebuah depresi 
lipatan sinklin yang berbatasan di utara dengan Zona 
Kendeng. Morfologinya datar dengan sedikit undulasi. 
Aksesibilitas baik. Cocok untuk pertanian khususnya 
lahan kering. Aliran sungai dari jajaran gunung api di 
bagian selatannya dapat dibendung di sini, guna iri-
gasi dan keperluan lain-lain.

Selain itu, zona ini sendiri terkenal di kalangan il-
muwan lokal dan mancanegara sebagai pusat perada-
ban  kuno dengan ditemukannya situs-situs arkeologi 
berskala dunia seperti di Sangiran, Trinil, Ngandong, 
dan Perning. Termasuk pula keterkaitan situs kera-
jaan Majapahit (Trowulan, Mojokerto) dengan kajian 
geologinya. Potensi ini bisa dikembangkan sedemikian 
rupa sehingga menjadi sebuah kawasan wisata yang 
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menarik dan memberikan manfaat 
lebih kepada masyarakat sekitar.

5. Gunung api   
kuarter, dan

Zona ini meliputi area Gunung 
Wilis di sebelah barat Magetan, 
Gunung WIlis di sebelah timur 
Ponorogo, Gunung Arjuno, Gu-
nung Bromo dan Gunung Semeru, 
Gunung Argopuro, dan Gunung 
Raung di Banyuwangi. Termasuk 
di antaranya adalah dataran intra-
montaneatau di antara gunung-gu-
nung seperti Dataran Kediri, Data-
ran Blitar dan Dataran Malang.

Kondisi topografi  yang tinggi 
memungkinkan untuk mendapat-
kan curah hujan yang cukup tinggi, 
iklim yang sejuk, tanah hasil 
pelapukan endapan vulkanik yang 
sifatnya subur, dan menyerap air. 
Potensi bencana yang mengancam 
adalah letusan gunung api, gempa 
vulkanik, dan longsor pada lereng-
lerengnya.

Potensi yang harus dikembang-
kan adalah perkebunan, pariwisata 
alam, kehutanan terutama pada 
daerah puncak gunung, konservasi 
alam, dan penambangan golongan 
pasir, batu, dan tras. Dan didukung 
oleh pembukaan jalan dari titik-
titik tersebut dengan sentra-sentra 
ekonomi seperti pasar yang biasan-
ya berada pada batas lekuk lereng 
yang berbeda.

Catatan distribusi kemiskinan 
pada daerah ini sangat buruk. Kan-
tong-kantong kemiskinan banyak 
terdapat di Kabupaten Probolinggo 
dan Bondowoso yang keduanya 
memiliki angka kemiskinan di atas 
30%. Diharapkan, telaah potensi di 
atas dapat dijadikan pertimbangan 
arah pembangunan ke depannya. 
Kontrasnya, pada Dataran Kediri, 
Malang, dan Blitar, tingkat ke-
miskinan rendah (10-15%).

6. Pegunungan  
Selatan

Merupakan daerah pegunungan 
dengan lembah-lembah terjal di 
bagian selatan Jawa Timur, mem-
bentang dari Pacitan, Ponorogo, 
Trenggalek, Tulungagung, Blitar, 
Malang selatan, dan Jember. Ak-
sesibilitas sukar karena keadaan 
morfologinya yang kasar. Rawan 
bencana seperti longsor, gempa 
bumi, dan tsunami di pantai landai.

Banyak kantong-kantong 
miskin ada di daerah ini. Potensi 
pengembangan terdapat pada 
perkebunan, pertanian lahan ker-
ing, penambangan logam dan 
mineral (emas, tembaga, zeolit, 
bentonit) serta di lokasi-lokasi 
tertentu memungkinkan penam-
bangan batugamping dan andesit, 
pariwisata berupa arung jeram 
dan gua-gua kapur. Pembangunan 
bendungan untuk berbagai keper-
luan potensial untuk dibangun.

Solusi Melalui 
Pendekatan Geologi

Dari gelung sebab akibat (Bagan 
1), maka kondisi alam/geologi dari 
lingkungan hidup masyarakat ber-
peran dalam sistem penyebab ke-
miskinan yang rendahnya energi 
fi sik dan pikir (IPTEK) dan sistem 
budaya tidak produktif. Kondisi 
geologi yang tidak bersahabat me-
liputi kurangnya sumber daya alam 
strategis, tidak subur, sukar air, 
banyak gangguan bencana alam, 
serta letaknya yang sukar dijang-
kau atau terisolasi.

Maka dari segi kendala alam 
tesebut adalah sangat penting un-
tuk kalau mampu dan pelan-pelan 
mengubahnya sehingga bersifat 
mendukung untuk menaikkan daya 
dukungnya terhadap kehidupan.

Peran geologi di sini dapat die-
jawantahkan dalam bentuk pen-

gadaan air bersih untuk penduduk 
baik untuk aktivitas sehari-hari sam-
pai dengan pembangunan bendung 
dan bendungan di lokasi yang tepat 
untuk kepentingan yang lebih besar 
semisal irigasi, perikanan, dan bah-
kan PLTA. Ilmu geologi dapat juga 
dipraktekkan untuk eksplorasi dan 
eksploitasi sumber daya alam baik 
golongan A, B, maupun C yang didu-
kung teknologi tepat guna dan ber-
wawasan lingkungan berdasarkan 
data geologi yang tepat.

Aplikasi ilmu geologi dapat 
pula digunakan untuk mendukung 
program pengentasan kemiski-
nan melalui peningkatan potensi 
lokal seperti pertanian, perkebu-
nan, peternakan, perikanan, dan 
pengolahannya yang semuanya itu 
didukung oleh data-data lokal ter-
masuk data geologi. Seperti pada 
pemilihan lahan yang subur, lokasi 
pertambakan, lokasi industri dan 
buangan limbahnya, dll. Dan kes-
emua ini harus didukung oleh pem-
bukaan jalan untuk daerah terisolir 
yang menghubungkan antar desa, 
kecamatan, kota, dan provinsi.

Industri pariwisata dapat di-
galakkan pada daerah yang kurang 
bersahabat ataupun terisolir kare-
na kandungan kemurnian alam 
yang masih belum terjamah tan-
gan-tangan manusia. Hal ini dapat 
menjadi nilai tambah bagi daerah-
daerah yang terisolir seperti halnya 
Pacitan.

Segala upaya tersebut diharap-
kan dapat menggerakkan sentu-
han-sentuhan terhadap sumber 
daya alam sekitarnya yang kurang 
bersahabat menjadi hal yang dapat 
memberi nilai tambah yang lebih 
besar yang berujung pada entasnya 
kemiskinan.

*) Geolog, Anggota Ikatan Ahli 
Geologi Indonesia
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Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistyono, MSi Kepala Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang

Pemberdayaan 
Tanpa Tanggal Merah

B
erkecimpung di dunia pemberdayaan me-
mang pekerjaan yang tidak dibatasi oleh 
waktu. Berinteraksi dengan masyarakat un-
tuk sekadar dekat dan memahami karak-

ter kehidupannya dapat dilakukan kapan saja dan di 
mana saja, dan tidak dapat dibatasi dengan jam kerja.

Meski ststusnya sebagai aparat pemerintahan, Ke-
pala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Malang, Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Su-
listyono, MSi bahkan tidak pernah merasa memiliki 
hari libur dalam melaksanakan tugas negara dalam 
memberdayakan masyarakat Kota Malang. “Bagi saya 
sepertinya tidak ada tanggal merah, semuan-
ya hitam,“ kata pejabat hu-
moris ini.

P r i a 
k e l a -

h i r a n 
Luma-
j a n g , 
2 1 
J u n i 
1 9 6 2 

ini me-
m i l i k i 
j a m 
terbang 

yang cu-
kup tinggi 

untuk ber-
interaksi den-

gan masyarakat. 
Berkeliling dari satu 

k e -

camatan ke kecamatan lain, atau kelurahan ke kelura-
han lain menjadi aktifi tas rutinnya sejak dia menjabat 
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Malang sejak 2009. 

Kendati begitu, bapak dua orang anak ini tidak se-
dikitpun berkeluh kesah meskipun waktu untuk kelu-
arganya sedikit tersita. Justru Dra Erna Kristantina ini 
mengaku banyak memperoleh pelajaran yang berarti, 
karena meskipun dia berasal dari Lumajang, dia jadi 
lebih memahami karakter masyarakat Kota Malang. 
Tidak hanya itu, pejabat yang memiliki latar belakang 
pendidikan teknik sipil ini jadi banyak memperoleh 
inspirasi tentang model-model pemberdayaan yang 
tepat bagi masyarakat Kota Malang.  

Inspirasi tersebut dituangkan pejabat yang juga 
berkecimpung di dunia usaha kontraktor ini dalam 
sejumlah karya tulis yang dibukukannya, antara lain 
berjudul, Pengaruh pengawasan terhadap pemban-
gunan di Kota Malang, Penanggulangan penggunaan 
jalan untuk kegiatan rutin lalu lintas, Dampak Kebi-
jakan Kampung Improvement Project, Pengadaan ta-
nah untuk daerah perkotaan, membangun kabupaten 
Lumajang dengan memerangi kemiskinan, menuju 
kepemimpinan Lumajang ke kota Malang, dan Mban-
gun Deso Noto Projo, sebuah visi Kabupaten Blitar.

Tidak terpikir sebelumnya oleh Jarot bahwa dia 
akan menjadi abdi negara seperti sekarang ini. Awal-
nya Doktor Administrasi Negara ini hanyalah seorang 
pengusaha kontraktor, karena ada peluang berkarir di 
dunia pemerintahan diapun mencoba mengadu nasib, 
dan ternyata pihak pemerintah memang membutuh-
kan tenaganya.

Awal mula karir pemerintahan dijalaninya sejak 
menjadi Kasi Jalan dan Jembatan DPUD Kota Malang, 
1995-1997, Kasi PJU dan Dekorasi, Dinas Pertaman-

an, 1997-1999, Kasubbag Tata Laksana Bagian Or-
ganisasi Setda Kota Malang, 1999-2001, Kasub-
bag Sungram Bagian Pembangunan Setda Kota 
Malang, 2001-2004, Kabid Fisik dan Prasarana 
Bappeko Kota Malang, 2004-2007, Kepala Ba-

gian Humas Setda Kota Malang, 2007-2008, Staf 
Ahli Walikota Malang Bidang Pembangunan, 

memberdayakan masyarakat Kota Malang. Bagi saya 
sepertinya tidak ada tanggal merah, semuan-
ya hitam,“ kata pejabat hu-
moris ini.
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2008-2009, dan amanat jabatan 
Kepala BKBPM Kota Malang  di-
jalaninya sejak 2009 hingga seka-
rang.

Tugasnya menjabat sebagai ke-
pala BKBPM dianggapnya sebagai 
tugas khusus dari walikota untuk 
membangkitkan kembali instansi 
yang dulunya pernah dinilai va-
kum dan dianggap sebagai “tempat 
buangan“. Padahal, BKBPM adalah 
instansi vital yang tugas dan fung-
sinya memberdayakan masyarakat 
yang secara hakikat adalah fungsi 
pemerintahan sesungguhnya.   

Kini, instansinya dipercaya 
mengawal program andalan Kota 
Malang dalam memberdayakan 
masyarakat kelurahan, yakni pro-
gram dana hibah kelurahan. Pro-
gram ini menurut dia adalah satu-
satunya model pemberdayaan di 
Indonesia yang memberikan ke-
percayaan penuh kepada masyara-
kat kelurahan untuk turut serta ak-
tif dalam pembangunan. 

“Nilai dana hibah setiap ta-
hunnya terus berkembang, dari 
awalnya hanya Rp 50 juta, hingga 
saat ini dana yang dikucurkan ke 
masing-masing kelurahan sebesar 
Rp 500 juta, dan tahun selanjutnya 
dipastikan terus naik jika Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelu-
rahan (LPMK) selaku pengelola 
mempunyai kinerja yang bagus,“ 
ujarnya. 

Jenis kegiatan untuk dana hibah 
yang dapat dilaksanakan merupak-
an kegiatan pembangunankKelu-
rahan yang aspiratif dengan ber-
pedoman pada hasil Musyawarah 
Rencana Pembangunan Kelurahan 
(Musrenbangkel), kecuali kegiatan 
pembebasan lahan, usaha simpan 
pinjam, kegiatan politik, pemban-
gunan kantor pemerintah, tempat 
ibadah, dan kegiatan seremonial 
kemasyarakatan.

Program dana hibah diharap-
kan dapat mendukung pembangu-
nan di kota Malang dapat berjalan 
dengan merata berdasarkan kebu-
tuhan masing-masing wilayah. Se-
bab dalam prinsip dana hibah ini, 
masyarakat melalui LPMK dapat 
menentukan prioritas pemban-
gunannya, baik itu pembangunan 
fi sik maupun non-fi sik di masing-
masing daerah tempat tinggalnya. 

Selain itu, adanya dana hibah 
ini juga mampu menambah jumlah 
lapangan kerja yang semakin lama 
semakin menyempit. Misalnya 
saja ketika di kelurahan tersebut 
membangun gorong-gorong, ma-
syarakat diharapkan menggunakan 
sistem padat karya. Dengan sistem 
model ini, berarti pemanfaatan dan 
hibah akan memberi pekerjaan ke-
pada tenaga kerja di daerah terse-
but. 

Selain menumbuhkan partisi-
pasi masyarakat dalam pemban-
gunan, salah satu program anda-
lan BKBPM adalah pemberdayaan 
terhadap PeKa (Perempuan Kepala 
Keluarga) atau janda. 

Menurut Jarot, tujuan ad-
anya program tersebut adalah 
agar para peka bisa lebih mandiri. 
“Kami harapkan para janda di Kota 
Malang mempunyai penghasilan 

sendiri dan bisa menghidupi ke-
luarganya meski tidak didampingi 
oleh suami,” katanya. 

Selain itu, pihaknya juga ber-
harap program pemberdayaan 
janda tersebut bisa meningkatkan 
citra para janda di Kota Malang 
yang selama ini masih banyak 
mendapat anggapan buruk dari 
masyarakat. 

Program pemberdayaan Peka 
berbentuk sejumlah pelatihan sep-
erti pelatihan memasak,tata rias 
atau salon, pelatihan membuat ket-
erampilan, dan sebagainya, tergan-
tung kompetensi yang dimiliki oleh 
masing-masing individu.

Tahun ini BKBPM memberi 
pelatihan pada sekitar 200 janda 
dan kedepannya akan dilakukan 
secara bertahap agar seluruh janda 
di Kota Malang yang jumlahnya 
mencapai sekitar 1009 orang agar 
mendapat pelatihan serupa. 

Program tersebut sempat 
mendapat apresiasi positif dari Is-
teri Gubernur Jawa Timur, Nina 
Soekarwo, dan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Menneg PP-
PA), Linda Amalia Sari Gumelar. 
Keduanya juga pernah datang ke 
Kota Malang dan melihat secara 
langsung aktivitas mereka. (sal)

Biodata 
Nama Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistyono, MSi

Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)

Tempat/Tgl lahir Lumajang, 21 Juni 1962

Isteri Dra Erna Kristantina 

Anak - Rendy Nugraha Pratama
- Yogi Dwi Prastita Putra

Pendidikan - Sarjana Administrasi Negara (1985)
- Sarjana Teknik Sipil (1996)
- Magister Administrasi Negara (1999)
- Doktor Administrasi Negara (2006)
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D
i Pacitan, Desa Man-
tren, Kecamatan Ke-
bonagung, terhitung 
di wilayah pelosok. 

Memasuki desanya harus melalui 
jalan tanjakan dan kelokan tajam. 
Meski pelosok, di desa yang me-
miliki lima dusun (Dusun Krajan, 
Juwono, Kebak dan Dusun Wates) 
inilah gula kelapa yang beredar di 
seluruh Pacitan berasal. Gula-gula 
itu malahan sebagian lagi beredar 
di Ponorogo, Trenggalek, Madiun 
dan Tulungagung. Sebenarnya ti-
dak hanya penduduk di Desa Man-
tren yang piawai membuat gula 
kelapa, di desa tetangganya, yaitu 
Desa Wora Wari, sebagian pen-
duduknya juga andal membuat 
gula kelapa. 

S e b e n a -
rnya para 
perajin itu 
juga tahu 
b e l a k a 
jika ko-
m o d i t a s 
gula ke-
lapa selalu 
d i o m b a n g -
a m b i n g k a n 
h a r g a . 

Terkadang malah ditentukan seen-
aknya oleh para tengkulak gula. 
Kendati demikian mereka tak seka-
lipun menyerah atau kapok mem-
buat gula kelapa. Mereka tetap 
berproduksi gula meski hanya bisa 
sesekali saja mencicipi manisnya 
keuntungan dari berjibaku mengo-
lah nira kelapa. 

Ibarat tidak ada gading yang tak 
retak, keberhasilan para tengkulak 
mengendalikan harga gula selama 
bertahun-tahun atau mungkin juga 
sudah turun-temurun itu akhirnya 
terusik juga. Dengan niat enggan 
terus-menerus berhubungan den-
gan tengkulak, dan agar bisa me-
nentukan harga gulanya sendiri, 
secara berkelompok para perajin 
gula membentuk sebuah koperasi 
gula.

Koperasi itu dibentuk di Kla-
gen dengan nama Ikhtiar Swadaya 
Mandiri (ISM), tahun 2008 badan 
hukumnya turun. Menurut Khoirul 
Huda (36 tahun), di dua desa, Man-
tren dan Wora Wari, sedikitnya 
terdapat 156 perajin gula kelapa. 
Mereka dibagi dalam kelompok-
kelompok, dan Mantren memiliki 
perajin yang lebih banyak. Di Desa 
Mantren terdapat 7 kelompok, se-

dang Desa Wora Wari hanya 
memiliki 5 kelompok. Tu-

juh kelompok di Desa 
Mantren sedikitnya 

terdiri dari 60 orang 
perajin gula kelapa.

M u h a m a d 
Shidiq, 53 ta-
hun, Kepala 
Dusun Klagen 
m e n g a t a k a n , 
sebagian be-
sar penderes 
– sebutan 

bagi penyadap nira – yang jadi 
warganya sudah ikut sebagai ang-
gota Koperasi ISM Manggar Sari. 
Minimal, setelah menjadi anggota, 
harga gula mereka sedikit ada pen-
ingkatan. Tidak banyak, tapi bisa 
dinikmati dari setiap kilogram ha-
sil produksinya.

Harga gula merah di pasaran 
sekarang (naik/turun) adalah Rp 
6 ribu per kilogram. Jika disetor ke 
tengkulak, harga gula paling ban-
ter berkisar antara 3-4 ribu rupiah 
per kilogram. Tidak lebih dari itu. 
Di koperasi harga bisa ditentukan 
sedikit lebih tinggi yaitu 5 ribu ru-
piah atau bahkan lebih. Jika masih 
mendapat keuntungan dari harga 
itu, akan kembali menjadi SHU un-
tuk para anggota.

Terkait dengan kapasitas 
produksi perajin gula, Khoirul 
Huda menuturkan, setiap perajin 
rata-rata memiliki 10-15 pohon 
kelapa. Pohon-pohon itu tidak 
semuanya disadap niranya. Beber-
apa pohon yang sangat produktif 
dibiarkan hingga berbuah menjadi 
kelapa. Jika memiliki 15 pohon, 
minimal 10 pohon kelapa di anta-
ranya yang disadap.

Untuk satu pohon kelapa bi-
asanya dipasang 1-2 bumbung 
bambu untuk menampung nira dari 
manggar calon buah kelapa yang 
sengaja dipotong. Setiap bumbung 
yang mampu menampung volume 
2 liter, sedikitnya nira yang ber-
hasil ditampung hanya setegahnya 
saja. Jadi, dalam sehari satu pohon 
kelapa sedikitnya menghasilkan 
3-4 liter nira. 

Dari 6 liter nira yang diolah, 
hanya menghasilkan 1 kilogram 
gula kelapa murni. Perajin gula 
kelapa rata-rata per hari meng-
hasilkan 3-5 kilogram gula. Jika 
dihitung biaya produksi, untuk 1 
kilogram gula membutuhkan biaya 

Gula Merah 
Khas Pacitan

gulllla kkk k lllelapa. 
S e b e n a -

rnya para
perajin itu 
juga tahu 
b e l a k a
jika ko-
m o d i t a s 
gula ke-
lapa selalu 
d i o m b a n g -
a m b i n g k a n 
h a r g a . 

gulllla membbbbe tttnt kkkkkuk sebbebbebebbebu
gula.

Koperasi itu dibeeen
gen dengan nama Ikhhhhh
Mandiri (ISM), tahunnnnn
hukumnya turun. Mennnnn
Huda (36 tahun), di duuuuu
tren dan Wora Warrrrr
terdapat 156 perajin 
Mereka dibagi dalammmmmm
kelompok, dan Manttttr
perajin yang lebih bannnnnn
Mantren terdapat 7 kkkkk

dang Desa Wora 
memiliki 5 keeeeee

juh kelommmmm
Mantrennnnn

terdiri dddd
perajinnnn

MMM
Shidddii
hunnnn
Dussss
m eee
seebb
saaaa
–– 



KonsultasiGDGD

26 GEMADESA Edisi September 2011

Pertanyaan:
Belakangan ini sedang trend 

orang berternak ayam arab. Kalau 
boleh tahu, apa sebetulnya ayam 
arab itu, dan sejauh mana poten-
sinya?

Jawab:
Ayam arab  merupakan ketu-

runan dari ayam Brakel Kriel-Silver 
dari Belgia Disebut ayam arab karena 
dua hal: pejantannya memiliki daya 
seksual yang tinggi dan keberadaan-
nya di Indonesia melalui telurnya 
yang dibawa oleh orang yang menun-
aikan ibadah haji dari Mekah. 

Kebanyakan masyarakat meman-
faatkan ayam arab karena produksi 
telurnya tinggi, mencapai 190-250 
butir per tahun dengan berat telur 
42,3 gram. Kuning telur lebih besar 
volumenya, mencapai 53,2% dari 
total berat telur. Jadi ayam arab ini 
fungsinya hanya sebagai ayam pete-
lur saja.

Warna kerabang/bulu sangat 
bervariasi, yakni putih, kekuningan 
dan coklat. Warna kulit yang kehita-
man dengan daging yang lebih tipis 
dibanding ayam kampung menjadi-
kannya jarang dimanfaatkan sebagai 
ayam pedaging.

Ayam arab mudah dikenali dari 
bulunya. Pada sepanjang leher ber-
warna putih mengkilap, bulu pung-
gung putih berbintik hitam, bulu say-

ap hitam 

bergaris putih dan bulu ekor domi-
nan hitam bercampur putih. Sedang 
jenggernya berbentuk kecil berwarna 
merah muda dan mata hitam dengan 
dilingkari warna kuning.

Ciri lain ayam arab adalah pe-
jantannya pada umur 1 minggu su-
dah tumbuh jengger, dan betina in-
duk tidak memiliki sifat mengeram. 
Dari penampilan tubuhnya, tinggi 
ayam arab dewasa mencapai 35 cm 
dengan bobot 1,5-2 Kg. Kepalanya 
mempunyai jengger berbentuk tung-
gal dan bergerigi. Ayam ini berbulu 
tebal. Bulu di sekitar leher berwarna 
kuning dan putih kehitaman. Warna 
bulu badannya putih bertotol-totol 
hitam. Kokok suara jantan nyaring. 

Ayam arab betina dewasa tinggin-
ya mencapai 25 cm dengan bobot 
1,0-1,5 kg. Kepalanya berjengger ti-
pis, bergerigi. Badannya berbulu te-
bal. Selama usia produktif antara 0,8 
1,5 tahun, betina arab terus-menerus 
bertelur, sehingga hampir setiap hari 
menghasilkan telur.

Secara genetis ayam arab ter-
golong galur ayam buras yang ung-
gul, karena memiliki kemampuan 
produksi telur yang tinggi. Keban-
yakan masyarakat memanfaatkan 
ayam arab untuk menghasilkan telur 
bukan daging karena ayam arab me-
miliki warna kulit yang kehitaman 
dan daging tipis dibanding ayam 

buras biasa sehingga dagingnya 

kurang disukai masyarakat.
Keunggulan ayam arab an-

tara lain:
Harga DOC tinggi dibandingkan
ayam kampung biasa
Berat telur 30-35 gram.
Warna kerabang telur putih
Harga induk tinggi
Ayam arab termasuk tipe ayam
kecil sehingga konsumsi pakan
relatif lebih sedikit sehingga lebih
efi sien
Libido seksualitas jantan lebih
tinggi, mudah dikawinkan 
dengan ayam lain, dalam 15 
menit bisa tiga kali kawin
Bisa dijadikan untuk perbaikan
genetik ayam buras. Sifat
mengeram hampir tidak ada, 
sehingga waktu bertelur panjiang.
Kelemahan ayam arab an-

tara lain:
Warna kulit dan daging hitam 

sehingga harga jual ahkirnya bisa 
menim bulkan masalah.

Sifat mengeram hampir tidak 
ada, sehingga apabila dikembang-
kan di masyarakat harus ditetaskan 
di mesin tetas atau menggunakan 
ayam lain

Harus dipelihara secara intensif 
untuk mendapatkan produksi tinggi 
sesuai dengan kemampuan genet-
isnya – Bobot badan afkir rendah 
mencapai 1,1-1,2 kg. (*)

Ayam Arab 
Unggul di Telurnya
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Berikut solusi untuk “Bekerja 
Tanpa Stress”

Meja kerja bersih
Meja kerja yang bersih dari kertas kerja akan 

sangat membantu anda untuk lebih fokus pada 
apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan akan 
cepat selesai karena pandangan tidak terganggu 
dengan tumpukan kertas di atas meja.

Bekerja dengan prioritas
Semua pekerjaan memang penting untuk 

diselesaikan secepatnya. Tapi, kita harus bisa 
membedakan mana yang mendesak untuk dise-
lesaikan, mana yang bisa sedikit ditunda. Beker-
jalah dengan prioritas! Dan beban pikiran pun 
akan jauh berkurang.

Segera ambil keputusan
Semakin cepat anda mengambil keputusan 

dalam menghadapi masalah, semakin cepat pula 
masalah anda akan terselesaikan. Anda tidak 
perlu lagi berlama-lama stress memikirkan ma-
salah itu. Bukan pekerjaan yang gampang, tapi 
harus dilakukan secepatnya supaya tidak ber-

larut-larut. Semangat!!

Delegasikan pekerjaan
Tidak ada orang di dunia ini yang bisa melaku-

kan segala pekerjaan tanpa bantuan orang lain. 
Maka, biasakan untuk mulai membagi beban 
kerja dengan orang lain di tim kerja anda. Stress 
berkurang dan anda pun akan punya lebih ban-
yak waktu luang untuk aktivitas lainnya.

Masih juga stress? Mungkinkah karena anda 
tak punya pilihan lain dan merasa dipaksa untuk 
mengerjakan sesuatu yang sama sekali bukan 
minat anda?. Atau, lebih parah lagi... anda mera-
sa diperlakukan seperti sapi perah yang hanya 
menghasilkan keuntungan buat pimpinan anda?

Kalau begitu, sudah saatnya anda bergerak 
maju dan bebaskan diri anda dari stress! Caran-
ya? Cari peluang bisnis sampingan yang bisa 
mendatangkan penghasilan tambahan. Dengan 
bertambahnya penghasilan, anda akan punya 
lebih banyak pilihan dan otomatis stress pun 
jauh dari pikiran Anda..

Bekerja kadang-kadang 
bisa membuat orang 
menjadi stress. Selain 
akibat rutinitas sehari-
hari, kendala kerja dan 

suasana juga dapat 
meningkatkan tingkat 

stress yang ada.

Agar Tidak Stress 
dalam Bekerja
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B
icara (pidato) di depan 
umum kelihatannya mu-
dah, tetapi bagi yang be-
lum biasa menjadi sulit 

sekali. Sudah berdiri di podium, 
kaki gemetar, dada dagdigdug dan 
kata-kata susah meluncur dari mu-
lut. Sebenarnya “demam podium” 
seperti ini bisa diatasi. Berikut tips 
jadi “Singa Podium”: 

 
1.Tingkatkan rasa percaya 

diri (pede). Untuk bisa mening-
katkan rasa pede, coba sebelum 
Anda bicara, Anda membayangkan 
seorang tokoh pintar bicara yang 
menjadi idola Anda. Setelah mem-
bayangkan secara jelas, anggap saja 
dia merasuk dalam jiwa Anda yang 
membantu Anda pada saat bicara. 
Anggap saja dia yang bicara, tapi 
bukan Anda.

2.Berani bicara kapan dan di 
mana saja untuk uji nyali. Po-
koknya bila ada kesempatan tampil 
di depan umum, bicaralah. Jangan 
takut salah dan takut ditertawakan, 
bicara dan bicaralah. Kalau Anda 
tidak pernah mencobanya, maka 
tidak pernah punya pengalaman. 
Jangan berpikir benar-salah, ba-
gus-tidak, mutu-tidak, selama bi-
cara. 

 
3.Mulailah dari kelompok kecil. 

Berlatihlah bicara pada kelompok-
kelompok kecil dulu seperti karang 
taruna, kelompok belajar, perte-
muan RT/RW. Bicaralah sebisanya 
dan jangan buang kesempatan.  

 
4. Tulis dulu sebagai persiapan. 

Sebelum bicara, alangkah baiknya 
ditulis dulu topik dan urutan pe-

nyampaiannya. Sebab, tanpa ditu-
lis dulu, biasanya lupa saat bicara 
dan menjadikan materinya tidak 
runtut.

5. Akan lebih baik kalau me-
miliki kebiasaan menulis. Menulis 
apa saja, cerita, artikel, surat atau 
catatan harian. Catatan harian 
akan sangat membantu. Kenapa 
menulis? Karena dengan menulis 
adalah cara efektif untukmembuat 
sebuah “bangunan logika,” sebuah 
bangunan yang masuk akal. Bila 
Anda terbiasa menuliskan topik-
topik yang masuk akal, maka akan 
membantu pada saat bicara. Ting-
gal memanggil ulang saja.

6. Perbanyak mem   baca. Orang 
bicara atau menulis, tidak lepas 
dari kegiatan membaca. Dengan 
banyak membaca menjadi banyak 
pengetahuan yang dapat dijadi-
kan acuan pada saat bicara atau 
menulis. Kebuntuan dalam bicara 
terjadi karena tidak saja grogi 
tetepi juga karena terbatasnya 
acuan(informasi) yang dimilikinya.

7. Rajin mengevaluasi diri seha-
bis bicara. Karena berbicara meru-
pakan keterampilan proses, maka 
sebaiknya rajin mengevaluasi diri 
setiap saat sehabis bicara. Selalu 
ada saja kekurangannya, banyak 
topik yang lupa tidak tersampai-
kan. Kekurangan ini harus menjadi 
catatan untuk tampil lebih baik 
pada kesempatan mendatang.

8. Komitmen untuk terus ber-
latih. Tiada sukses tanpa latihan 
terus menerus. Tiada juara tanpa 
banyak latihan. Tiada bicara tanpa 
grogi bila hanya tampil (berlatih) 
satu atau dua kali saja. (*) 

Piawai Pidato di Panggung 

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

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

B
ila anda men-
galami problem 
karena air di 
r u m a h 

anda tidak ter-
lalu jernih atau se-
dikit keruh, anda 
dapat menggu-
nakan cara peny-
impanan air untuk 
mendapatkan air 
bersih. Lain halnya 
bila air di rumah 
anda keruh, kotor 
atau berbau. Se-
benarnya ada berb-
agai cara sederhana 
untuk menjerni-
hkan air. Anda 
dapat meng-
gunakan bahan 
kimia seperti 
“AGS” dan ta-
was, bahan al-
ami seperti biji 
kelor ataupun dengan membuat saringan.

Banyak orang yang mengalami masalah mendapat-
kan air bersih tersebut, apalagi yang rumah tinggalnya 
berada dekat sungai dan bekas sawah. Kebanyakan  
air sumurnya sering berubah warna mulai dari jernih, 
keruh, kuning bahkan bila musim kemarau bisa sam-
pai berwarna hitam dan berbau.

Ada banyak pilihan cara untuk mengatasi hal terse-
but. Untuk penggunaan AGS, semakin parah air yang 
ada maka semakin lama waktu yang dibutuhkan un-
tuk mengendapkan kotoran. Tawas dapat menggerus 
dinding sumur, sedangkan biji kelor susah dicari, pili-
han saya akhirnya jatuh pada membuat saringan yang 
dapat menjernihkan air tanpa menggunakan bahan 
kimia.

Setelah melakukan observasi, tan-
ya sana-sini, surfi ng sana sini, ternyata 
selama air tersebut tidak mengandung 
limbah kimia berbahaya kita masih 
dapat mengatasinya dengan menggu-
nakan saringan / penjernih air yang 
banyak dijual di pinggir-pinggir jalan 
atau pun menggunakan saringan air 
bermerk seperti halnya yang dipakai 
oleh depo pengisian air minum isi 
ulang atau mungkin dengan membuat 
sendiri saringan air sederhana.

Untuk pembuat saringan air seder-
hana anda dapat menggunakan cadas, 
tanah liat, bambu dan arang aktif, 
ataupun saringan ijuk+pasir+bahan 
lainnya. Untuk cadas dan tanah liat, 

b a g u s 
j u g a 
t a p i 
dengan 
c a r a 
p e m -
b u a -
tannya 

yang susah dan debit air hasil penyaringan yang ke-
cil, saringan ini bukan pilihan utama untuk digunakan. 
Selanjutnya saringan bambu, walaupun bambu mudah 
didapat, tetapi butuh keahlian khusus untuk bekerja 
dengan bambu.

Pilihan terakhir adalah membuat sarin-
gan ijuk+pasir+dan bahan lainnya. Cara membuat sar-
ingan ini cukup mudah. Saringan dimulai dengan 
membuat lapisan pasir, ijuk, arang aktif, pasir dan 
batu. Hasilnya……air yang tadinya keruh, kuning atau 
bahkan hitam+bau sekalipun akan menjadi jernih dan 
tanpa bau setelah melewati saringan ini. (aimyaya)

Saringan Air 
Sederhana

Sumber Air

Pengedap Air

Batu Kali
Penyaring

Air Limbah

Ijuk 15 cm

Pasir halus 15 cm
 

Ijuk (20cm)

Pasir Halus

Arang Tempurung 
Kelapa 15 cm

Kerikil (10 cm)

Batu (15 cm)

15 cm Bak Penampungan
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Bahan-Bahan:
300 gr tepung ketan hitam
100 gr tepung ketan putih
1 sdt baking powder
7 butir telur
225 gr gula pasir
1 sdt garam
1/2 cake emulsi-

fi er (jika suka)
125 ml minyak goreng
5 sdm susu kental manis
2 sdm air kelapa
Peralatan Khusus :
Loyang cincin diameter 24.

Cara membuat :
Olesi loyang dengan minyak lalu panaskan dan-

dang. Ayak tepung ketan hitam, tepung ketan putih 
dan baking powder.

Kocok telur, gula dan garam sampai gula larut, ma-
sukkan cake emulsifi er. Kocok den-
gan kecepatan tinggi sampai 
adonan kental dan 
pucat.

M a s u k -
kan ber-
g a n -

tian campuran tepung ketan 
hitam dan putih serta 

minyak goreng (dalam 
2 tahap), aduk balik. 
Campur susu kental 

manis dan air kelapa.
Tambahkan cam-

puran susu kental manis 
dan air kelapa sedikit demi 

sedikit ke dalam adonan, 
aduk rata.

Tuang adonan ke dalam 
loyang yang dipanaskan. Kukus 

25 menit.
Keluarkan cake dari loyang 

setelah dingin, lalu potong sesuai selera.

aaan:
kketan hitam
eeetan putih

wwwder

rrrr

muulsi-

gggoreng
tttal manis
aaa
uuus :
iiiameter 24.

uuuat :
eneneneee gagagannn mimiminynynyakakak lllalalaluuu papapanananaskskskananan dddananan--

tian cam
hit

m
2
C

m
T

pura
dan ai

sedikit 
aduk rat

Tuang
loyang yan

25 menit.
KeKeKelululuarararkakakannn

Kue Bolu 
Ketan Hitam
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M
enjadi seorang janda 
tentunya tidaklah 
mudah, sebab segala 
urusan rumah tang-

ga harus diatur sendiri. Selain itu, 
wanita yang memutuskan diri hid-
up sebagai “single parent” (sendiri) 
juga rentan terhadap isu-isu sosial 
yang menyangkut pribadinya.

Hardiastarti, seorang ibu rumah 
tangga dengan dua anak yang ting-
gal di Jalan MT Haryono, Kota 
Malang, pernah mengalami hal 
tersebut. Dia mencoba berusaha 
untuk mengubah pandangan ma-
syarakat yang selalu negatif dengan 
tentang status jandanya.

Kemudian, bersama tiga rekan-
ya yang juga janda, yakni Dewi Mu-
lyaningsih, Suryati Subandi dan 
Eny Pramanawati, berinisiatif 
membentuk komuni-
tas yang beranggot-
akan para janda, 
k h u s u s n y a 
di kawasan 
M a l a n g 
Raya.

“ M e n -
jalani hid-
up sebagai 
s e o r a n g 
janda tidak 
pernah ter-
bayangkan 

dalam kehidupan saya, namun saya 
tetap menjalaninya dengan men-
coba menghibur diri sendiri, dan 
setelah membentuk komunitas, 
kesedihan demi kesedihan yang 
saya alami akhirnya terobati,” kat-
anya.

Komunitas tersebut diberi 
nama Program Pemberdayaan 
Perempuan Kepala Keluarga (Pe-
kka). Tujuannya memotivasi agar 
para janda bisa aktif dengan ber-
bagai kegiatan sosial supaya tidak 
terpuruk dalam kesedihan dan bisa 
mengubah pandangan negatif ma-
syarakat kepada seorang janda.

Hardiastarti mengatakan, upaya 
yang dirintis sejak tiga tahun lalu 
itu, pertama kali selalu mengalami 
kegagalan, karena banyak dicibir 
masyarakat, bahkan apa yang dia 

lakukan bersama ketiga rekan-
ya dianggap sebagai aktivi-

tas yang sia-sia. “Men-
gadakan perkumpulan 

yang anggotanya dari 
janda-janda sering 
kurang mendapat 
respon baik, dan 
sempat beberapa 
tahun anggota saya 

tidak bertambah,” pa-
parnya.

Meski demikian, Har-
diastarti bersama ketiga 

pendiri lainnya, sepakat 
tetap melakukan aktivitas 

positif dan membuat 
program yang men-

dorong agar ang-
gotanya mampu 
m e n i n g k a t k a n 
ekonominya se-
cara mandiri un-
tuk menghidupi 
a n a k - a n a k n y a 

tanpa lagi menggantungkan pada 
seorang suami.

Salah satu aktivitas sosial yang 
dilakukannya, yakni membentuk 
Koperasi Pekka, pelatihan-pela-
tihan para janda, berwirausaha, 
mendirikan unit-unit usaha serta 
mengadakan sejumlah kegiatan 
pelatihan, lokakarya, pengajian 
dan kebaktian. Dia mengatakan, 
dalam kegiatan tersebut anggotan-
ya sering mengundang para janda 
lain dengan mendatangi ke rumah, 
namun sebagian besar tidak mau 
karena malu.

“Kami sebelumnya mendatangi 
para janda di rumah mereka dan 
kebanyakan mereka tidak mau, 
padahal tujuan kami baik, yakni 
membantu mereka untuk beraktivi-
tas bersama,” kata wanita berjilbab 
lulusan Fakultas Ilmu Administrasi 
(FIA) Universitas Brawijaya ini.

Hardiastarti bersama anggota 
lainnya tidak pernah patah seman-
gat, hingga membuahkan hasil 
dan jumlah anggotanya terus ber-
tambah. “Dari konsistennya keg-
iatan yang kami lakukan, akhirnya 
mengundang para janda lain untuk 
bergabung, dan hingga kini keang-
gotaan Pekka menjadi bertambah 
hingga seribu orang,” ungkap Har-
diyanti yang bercerai tahun 1999 
itu.

Kegigihannya dalam membuat 
kegiatan positif bagi para janda ini 
memikat hati Menteri Negara Pem-
berdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak (Menneg PP-PA), 
Linda Amalia Sari Gumelar, untuk 
datang ke Kota Malang dan melihat 
secara langsung aktivitas mereka. 
“Mei lalu di Gedung Kartini, Bu 
Menteri ingin melihat langsung ke-
giatan kami,” tuturnya.(sal)

Hardiastarti

Bentuk Komunitas Janda 

Eny Pramanawati, berinisiatif 
membbentuk komuni-
tas yaang beranggot-
akan para janda, 
k h u s u s n y a
di kawasan 
M a ll a n g 
Raya..

“ MM e n -
jalanii hid-
up seebagai 
s e o r a n g 
jandaa tidak 
pernaah ter-
bayanngkan 

massyarakat, bbahkan
lakukan bbersam

ya diaanggap
tas yang 

gaadakan
yyang an
jjanda-
kurang
respon
ssempa
ttahun 

tiddak be
parrnya.

MMeski d
diastaarti b

pendirri lain
tetapp melak

ppositif 
progr

dor
got
m e
eko
cara
tuk 
a n



Ada gula ada tengkulak.Ada gula ada tengkulak.
Pemandangan menyedihkan yang Pemandangan menyedihkan yang 

menjerat perajin gula kelapa di menjerat perajin gula kelapa di 
Pacitan. Ketika nira kelapa diolah Pacitan. Ketika nira kelapa diolah 

menjadi gula merah yang manisnya menjadi gula merah yang manisnya 
tak terkira, bukan para penyadap tak terkira, bukan para penyadap 

nira yang untung besar melainkan nira yang untung besar melainkan 
para tengkulak gula yang uang di para tengkulak gula yang uang di 
kantungnya justru makin mekar. kantungnya justru makin mekar. 


