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Hari-hari ini, kalau Anda ke Kantor Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
maka Anda akan melihat kegiatan yang menyerupai kantor bong-
kar muat barang. Betapa tidak, di halaman paling barat, tepatnya 
di depan ruangan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat 

Guna (SDA dan TTG), terlihat alat-alat mulai ringan hingga tergolong alat 
berat, terbungkus kardus atau karung plastik. 

Tentu saja alat-alat itu tidak digeletakkan begitu saja, tetapi sebentar 
kemudian diangkut truk  untuk kemudian dikapalkan ke Kota Batam, Pro-
vinsi Kepulauan Riau. Alat-alat itu adalah teknologi tepat guna (TTG) dari 
beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, juga perguruan tinggi dan dinas/
badan di lingkungan kerja Pemprov Jawa Timur, yang akan mengikuti Gelar 
Teknologi Tepat Guna Nasional ke XIV di Harbour Bay, Kota Batam, 11 – 14 
Oktober mendatang.

TTG yang dikirim Jawa Timur dalam ajang Gelar TTG Nasional ke XIV 
tersebut memang cukup beragam, mulai dari mesin pembuat dodol, canting 
batik dari listrik hingga pembangkit listrik dari sampah dan traktor. Juga alat 
fermentasi pupuk cair. Karena tergolong alat besar dan berat, maka untuk 
pengirimannya ke Batam membutuhkan waktu lama supaya bisa datang 
tepat waktu.

Provinsi Jawa Timur memang selalu “andil besar” dalam setiap Gelar 
TTG. Dikatakan andil besar, karena hampir dalam setiap Gelar TTG stand 
Jawa Timur paling banyak memamerkan TTG terbarukan dan cukup be-
raneka ragam. Sehingga tidak aneh, dalam setiap Gelar TTG stand Jawa 
Timur selalu mendapat perhatian dari pengunjung. Dan ujung-ujungnya 
adalah transaksasi yang besar dan kemitraan dari provinsi lain.

Memang diakui, temuan-temuan TTG di Jawa Timur selalu ada dan terus 
bermunculan. Tampak warga Jawa Timur, 
mulai dari petani biasa hingga dari pergu-
ruan tinggi, senang melakukan eksperimen 
dan inovasi. Di sisi lain, juga tidak lepas 
dari peran pemerintah yang memfasilitasi 
melalui Lomba Teknologi Inovasi yang di-
selenggarakan setiap tahun. Selain itu pe-
ran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) 
di setiap kabupaten/kota memegang peran 
strategis dalam temuan dan penyempur-
naan TTG oleh masyarakat.

Kita tentu berharap TTG temuan masy-
arakat Jawa Timur mampu memberi kontri-
busi dalam pembangunan Indonesia.(*)
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Inovasi Masyarakat 
Jawa Timur
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S
ebelumnya, Gelar TTG 
Nasional ke XIII diseleng-
garakan di Kota Kendari, 
Sulawesi Tenggara, 12 - 16 

Oktober 2011 dan dibuka oleh Wakil 
Presiden Dr Boediono. Dalam sam-
butannya kala itu Boediono meng-
ingatkan kalau bangsa Indonesia 
masih membutuhkan banyak TTG. 
Diakui Wapres, sejauh ini TTG ha-
sil karya putra-putri Indonesia se-
cara kuantitas dan kualitas belum 

mampu mendongkrak kemampuan 
produktif bangsa secara signifi kan. 
Bangsa Indonesia menginginkan 
hasil-hasil karya yang lebih banyak 
lagi dan lebih baik lagi dari anak-
anak bangsa.

Dalam gelar TTG ke XIV 
Provinsi Jawa Timur kembali ikut 
serta. Dengan difasilitasi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Provinsi Jawa Timur, Jawa 
Timur akan mengikutkan 33 unit 

TTG terbarukan hasil temuan ma-
syarakat maupun perguruan tinggi. 
TTG yang dipamerkan mulai dari 
mesin goreng krupuk media pasir, 
canting untuk membantik elektrik 
hingga maket mini powerplant Wa-
Zer atau enegri listrik dari sampah. 
Selain TTG, Jawa Timur juga me-
mamerkan produk unggulan dae-
rah.

Dikatakan oleh Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi, 
M.Si, dalam Gelar TTG ke IV Jawa 
Timur akan menjadikan alat fer-
mentasi pupuk cair dan mini power 
plant WaZer sebagai TTG unggu-
lan. Dipilihnya dua TTG ini sebagai 
TTG unggulan karena tidak terlepas 
dari isu energi dan lingkungan yang 
juga menjadi perhatian Gubernur 
Jawa Timur, Dr H. Soekarwo. 

Dipilihnya dua TTG tersebut 

Jawa Timur Ikuti Gelar TTG Nasional ke XIV

Unggulkan TTG Pupuk Cair 
dan Mini Powerplant 

Pemerintah Indonesia kembali akan menggelar Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke XIV di Kota 
Batam, Kepulauan Riau, pada 11 hingga 14 Oktober 

mendatang. Gelar TTG Nasional ke XIV ini rencananya 
ditempatkan di Harbour Bay. Presiden Susilo Bambang 
Yudhono direncanakan akan membuka Gelar TTG ke 

XIV ini.

Laporan UtamaLaporan Utama

Mini Powerplant WaZER dari ITS.
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juga tidak terlepas dari rangkaian 
Gelar TTG, yaitu masing-masing 
provinsi peserta untuk menampil-
kan dua TTG unggulan, di mana 
nantinya akan dilombakan untuk 
meraih TTG terbaik. “Karena itu 
Jawa Timur mengunggulkan dua 
TTG yang bertemakan lingkungan 
dan energi,” kata Zarkasi.

Alat fermentasi pupuk cair yang 
menjadi salah satu TTG unggu-
kan ditemukan Ahmad Syaikhu, 
seorang petani dan perangkat Desa 
Betet, Kecamatan Ngronggot, Ka-
bupaten Nganjuk. Atas temuan-
nya ini Ahmad Syaikhu pada Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional 
(Hakteknas) 2012, 30 Agustus 
2011 di Bandung, meraih Anugerah 
Iptek Labdha Kretya dari Men-
ristek Gusti M Hatta untuk Kat-
egori Kreativitas dan Inovasi Ma-
syarakat. Acara Hakteknas juga 
dihadiri Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono.

Pestisida cair yang ditemukan 
Ahmad Syaikhu adalah ekstrak 
limbah kedelai yang disterilkan, 
lalu diberi media gula pasir dan 
tepung kulit udang. “Setelah itu 

kemudian difermentasi dan diberi 
bakteri atau jamur, hasilnya adalah 
pestisida hayati untuk mengen-
dalikan hama dan penyakit tana-
man," kata Ahmad Syaikhu ketika 
ditemui Gema Desa di rumahnya.

Di rumahnya Ahmad Syaikhu 
mendirikan Pos Pelayanan Agens 
Hayati Buana Lestari dan mem-
produksi PGPR (Plant Growth Pro-
moting Rhizobakteria) untuk pema-
cu pertumbuhan tanaman yang 
mengandung pseudomanas fl oure-
scens dan Bacillus Ploymixa (BP). 
Selain itu Syaikhu memproduksi 
Moretan (Mikroorganisme Rekan 
Petani) yang merupakan ragi/ka-
pang pembusuk bahan organik 
dalam pembuatan komposisasi se-
cara cepat dan Microsya (pupuk/
agens hayati majemuk cair).

Menurut Ahmad Syaikhu, Mi-
crosya di antaranya berfungsi me-
ningkatkan ketersediaan nutrisi 
bagi tanaman (biofertilizer), me-
ningkatkan penyerapan/pengam-
bilan unsur N, P, Fe, Mn, menin-
gkatkan jumlah perakaran halus, 
luas permukaan akar bertambah, 
kemampuan menyerap nutrisi dan 

air meningkat, kebugran tanaman 
bertambah sehingga lebih tahan 
terhadap gangguan hama dan 
patogen atau mampu mengkom-
pensasi kerusakan tanaman.

Dalam Gelar TTG ke XIII di 
Kendari Provinsi Jawa Timur 
mengikutsertakan  22  Badan/Di-
nas/Kantor Pemberdayaan Ma-
syarakat Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur, Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur, Dis-
perindag Provinsi Jawa Timur dan 
Universitas Veteran Surabaya.

Selama pelaksanaan Gelar TTG 
ke XIII, stand Provinsi Jawa Timur 
mendapat perhatian besar dari 
pengunjung. Umumnya pengun-
jung terpana dengan temuan TTG 
asal Jawa Timur, mulai dari sepeda 
kayu bertenaga matahari, sepeda 
motor berbahan bakar gas, alat 
pembuat granule, dls. Selain itu 
terjadi transaksi penjualan sebe-
sar Rp. 783.911.000. Rinciannya, 
produk unggulan Provinsi Jawa 
Timur senilai Rp. 122.184.000 
dan alat-alat TTG senilai Rp. 
661.727.000.

Pada TTG ke XIII Provinsi Jawa 
Timur keluar sebagai juara Stand 
Favorit I Tingkat Nasional sehing-
ga mendapatkan piala dari Menteri 
Dalam Negeri dan Juara III Lomba 
Posyantek Tingkat Nasional dari 
Posyantek Kecamatan Kalitidud, 
Kab. Bojonegoro.

Selain itu, selama pelaksanaan 
Gelar TTG XIII telah terjadi jali-
nan antara lain kerjasama antara 
Kab. Banyuwangi dengan Konawe 
Selatan dalam bidang pelatihan 
dan pembuatan pupuk cair dari air 
kencing sapi serta kerjasama an-
tara Kota Malang dengan  Provinsi 
Sulawesi Tenggara dalam bidang 
pelatihan dan pembuatan pera-
latan vacuum frying. (bud)

Mesin Pemanen Padi dari Kabupaten Trenggalek
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Daftar Alat TTG dan Produk Unggulan Jatim 
dalam Gelar TTG di Batam

Uraian Alat TTG Jml Penemu
Kota Surabaya
Mesin goreng krupuk 
media pasir

1 Ir Titok, Masrukin, Bambang 
Sm MT (ITATS Surabaya)

Canting elektrik 1 Prima Amri
Kompor Smart Stove 1 Achmad FP
Mesin multiguna 1 SMK Negeri 11 Surabaya
Mesin pembuat mie 
sederhana

1 SMK Negeri 11 Surabaya

Granulator pupuk dan pakan 
ikan 

1 UPN Veteran Surabaya

Kabupaten Sidoarjo
Alat pemecah sampah 1 Kisyanto, MM., MT 
Alat pemeras santan 1 Kisyanto, MM., MT
Produk unggulan
Kabupaten Gresik
Mesin plasma cutting 1 Bahar Rozikin, S.Si
Mesin perahu listrik DC 1 PT Sigi Sejahtera
Mesin las mobile Mig 1 Bahar Rozikin, S.Si
Solar home system system 1 Arie Respati
Produk unggulan
Kabupaten Lamongan
Produk unggulan
Kabupaten Tuban
Traktor Ronggolawe SMK Negeri 1 Tuban
Produk unggulam
Kota Probolinggo
Produk unggulan
Kota Batu
Alat pembuatan minuman 

buah
1 Fakultas Teknologi Pengolahan 

Hasil Pertanian
Produk unggulan
Kabupaten Jember
Alat preparasi pengolahan
 coklat skala lab

1 Pusat Penelitian Kopi dan Ka-
kao Indonesia

Produk unggulan
Kabupaten Situbondo
Miniatur alat penumbuk 
bahan palawija modern

1 Nur Halik, Ds. Bletok, Kec. Bun-
gatan, Kab. Situbondo

Produk unggulan
Kabupaten Banyuwangi
Mesin alat pembuat
konsentrat/pellet 
jenis apung

1

Kabupaten Pacitan
Produk unggulan

Kabupaten Kediri
APPO (Pengelolaan 
Pupuk Organik)

1

Produk unggulan
Kabupaten Tulungagung
Mesin dowi (pembuat 
gagang sapu dan skrop)

1 Badjuri

Kabupaten Trenggalek
Mesin pemanen padi 1 Muharor
Kabupaten Malang
Produk unggulan
Kota Blitar
Mesin penggoreng vacuum
tipe horizontal yang 
menggunakan 
pompa vakum system jet air

1 Ir Anang Latriyanto, M.Si

Spinner/pengatus/peniris 
minyak

1 Ir Anang Latriyanto, M.Si

Kabupaten Bangkalan
Produk unggulan
Kabupaten Bondowoso
Mesin pengaduk dodol 1
Kabupaten Ngawi
Mesin mouse destroyer 1 UPJA Sidomulyo
Power Weeder (penyiang 

gulma)
1 UPJA Sidomulyo

Produk unggulan
Kabupaten Bojonegoro
Power Weeder (penyiang 

gulma)
1

Produk unggulan
LPPM Unmuh Malang
Mesin perajang (singkong, 
ubi jalar, kentang dan 
sejenisnya)

1 Unmuh Malang

LPPM ITS Surabaya
Maket mini powerplant Wa-

Zer
1 ITS Surabaya

Mesin pemotong kerupuk 
tahu

1 ITS Surabaya

Pisau potong dengan 
system kawat (wire system)

1 ITS Surabaya

Mesin bor meja 1 ITS Surabaya
LPPM Untag Banyuwangi
Bokasi 2 in one 1 Agus Triono, ST
Disperindag Prov. Jawa Timur
Mesin pencetak chip 1
Balitbang Prov. Jawa Timur
Alat fermentasi pupuk cair 1 Ahmad Syaiku, Ds. Betet, Kec. 

Ngronggot, Kab. Nganjuk
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P
ara penerima penghar-
gaan terbagi dalam lima 
kategori, mulai dari 
pemerintah daerah, ino-

vasi masyarakat, hingga peneliti 
wanita. Mereka dinilai ikut mema-
jukan budaya ilmu pengetahuan 
dan teknologi di Indonesia. Dalam 

acara itu salah seorang putra Jawa 
Timur, A. Syaikhu asal Nganjuk, 
menerima "Anugerah Iptek Lab-
dha Kretya" dari Menristek Gusti 
M Hatta untuk Kategori Kreativitas 
dan Inovasi Masyarakat. 

Ahmad Syaikhu menerima 
penghargaan karena menemukan 
pupuk hayati dari limbah kede-
lai. Sekarang hasil temuannya itu 
dipakai oleh banyak petani. Bu-
kan hanya petani di Nganjuk yang 
memakai, tetapi juga di luar Jawa. 

Ahmad Syaikhu, Penemu Pupuk Cair Asal Nganjuk

“Saya Ini Petani Kepepet”
Kementerian Riset dan Teknologi pada 30 Agustus 

2012, bertempat di Gedung Merdeka Bandung, mem-
berikan penghargaan Anugerah Iptek 2012 kepada be-
lasan orang dan lembaga di acara puncak Hari Kebang-
kitan Teknologi Nasional. Hadir dalam acara ini Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

Ahmad Syaikhu memberi pelatihan pembuatan pupuk cair.
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Pupuk hayati temuan Syaikhu bisa 
dipakai untuk semua jenis tana-
man. Di Nganjuk, selain padi, pu-
puk hayani Syaikhu banyak dipakai 
untuk tanaman tebu.

Syaikhu memproduksi empat 
jenis pupuk hayati, yaitu Verticil-
lium, Sp., CoryneBacterium, PGPR 
(Plant Growth Promoting Rhizo-
bakteria), Moretan dan Microsya. 
Selain membuat pestisida hayati, 
Syaikhu juga membuat pupuk or-
ganik dari kotoran sapi, kambing 
hingga ayam sehingga seperti juga 
pestisidanya, pupuk buatannya 
juga ramah lingkungan. 

Maket teknologi tepat guna 
(TTG) proses pembuatan pupuk 
cair tersebut akan diikutkan pada 
Gelar TTG Nasional ke XIV di Ba-
tam, Kepulauan Riau, Oktober 
mendatang. Syaikhu berharap den-
gan mengikuti Gelar TTG ini nanti-

nya TTG-nya akan semakin 
dikenal luas dimanfaatkan 
oleh banyak petani.

Pada saat ini upaya un-
tuk mengubah cara pen-
gendalian OPT (Organisme 
Penggangu Tanaman) yang 
sifatnya merusak lingkun-
gan, menjadi cara pengen-
dalian OPT yang ramah 
lingkungan terus digalakan. 
Salah satu cara pengenda-
lian yang ramah lingkungan 
yang memperoleh perhatian 
dan dikembang kan untuk 
menanggulangi serangan 
OPT tanaman pangan dan 
hortikultura adalah peman-
faatan musuh alami dari 
OPT tersebut. 

Berbagai kelebihan 
pengendalian hayati den-
gan memanfaatkan musuh 
alami mempunyai beber-
apa kelebihan dibanding-
kan dengan pengendalian 

secara kimiawi, yaitu bersifat 
selektif, sudah banyak tersedia 
di lapangan/lahan, parasitoit dan 
predator mencari sendiri mang-
sanya, tidak menimbulkan resis-
tensi terhadap mangsanya dan 
relatif murah.

Diceritakan oleh Syaikhu awal 
mulanya menemukan pupuk cair 
tersebut. "Saya ini petani kepepet 
yang tak punya biaya untuk beli 
pestisida," kata Syaikhu ketika 
ditemui di rumahnya di Desa Betet, 
Kecamatan Ngronggot, Kabupaten 
Nganjuk. Rumahnya yang be-
sar sekaligus menjadi tempat Pos 
Pelayanan Agens Hayati Buana Le-
stari.

Dikatakan oleh Syaikhu, karena 
tidak mempunyai biaya membeli 
pestisida yang mahal (kini harg-
anya di atas Rp100.000/liter) dan 
dengan berbekal pelatihan dari 
Sekolah Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu yang diikutinya, 
pada tahun 1999 Syaikhu mulai 
bereksperimen membuat pestisida.

"Dari ekstrak limbah kedelai 
disterilkan, lalu dikasih media gula 
pasir dan tepung kulit udang, ke-
mudian difermentasi dan diberi 
bakteri atau jamur, hasilnya adalah 
pestisida hayati untuk mengen-
dalikan hama dan penyakit tana-
man," katanya.

Ia mencontohkan, jamur bive-
ria basiana yang menjadi musuh 
alami wereng dan walang sangit, 

Verticillium, Sp. (cendawan untuk mengendalikan hama ulat, 
walang sangit, wereng, kutu, trips, untuk tanaman bawang 
merah, melon, cabe, tomat, semangka, kedelai, padi, jagung)

CoryneBacterium (bakteri untuk mengendalikan penyakit hawar 
daun bakteri (kresek/xantomonas) pada tanaman padi)

PGPR (bakteri pemacu pertumbuhan dan perlindungan perakaran 
dari penyakit akar pada tanaman bawang merah, melon, cabe, 
tomat, semangka, jagung)

Moretan (mikroba fermentasi pembuatan kompos/pupuk organik) 
Microsya (merupakan pupuk majemuk hayati cair yang mengan-

dung beberapa mikroba yang bermanfaat bagi tanaman memben-
tuk indofi t/sistim kekebalan terhadap gangguan OPT (Organis-
me Pengganggu Tanaman) dan memacu pertumbuhan).

Bersambung ke hal 10

Alat fermentasi.
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K
emarau yang sedang melanda banyak 
wilayah di beberapa daerah berdampak 
penuh terhadap ketersediaan air bersih bagi 
masyarakat. Beberapa desa di Kabupaten 

Jember nampaknya juga merasakan dampak keker-
ingan tersebut. Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Kabupaten Jember memberikan beberapa 
bantuan berupa proyek pembangunan air bersih un-
tuk mengatasi masalah kekurangan air di masyarakat. 

Disampaikan oleh Kepala Bapemas Kabupaten 
Jember, melalui Kepala Bidang Sumber daya Alam 
(SDA) dan Tehnologi dan Tepat Guna (TTG), Drs Ju-
mari Mpd, bahwa pemberian bantuan proyek pem-
bangunan air bersih dan sarana irigasi tersebut telah 
menjadi bagian dari Tupoksi Bapemas, yang bertujuan 
untuk mengangkat kehidupan sosial ekonomi ma-
syarakat Jember. Bantuan ini merupakan dana hibah 
untuk masyarakat yang bersumber dari APBD Kabu-
paten Jember. 

Jumari juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 
2012 Bapemas melalui Bidang SDA dan TTG mem-
berikan bantuan proyek pembangunan air bersih 

dan sarana irigasi di 10 wilayah sasaran. Untuk saat 
ini yang selesai hampir 95 %, ungkap Jumari, di an-
taranya Desa Seputih, Kec. Mayang, Desa Jatian, Kec. 
Pakusari dan Kec. Rambipuji. 

Jumari juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut 
disalurkan didasarkan pada verikasi yang dilakukan 
oleh Bapemas terhadap titik sumber air yang ada, 
setelah dinilai debit air tersebut dinilai cukup untuk 
menyediakan air bersih minimal 50 rumah. Setelah 
itu Bapemas melakukan pembangunan air bersih 
tersebut. “Ya kita lakukan pengecekan dulu terhadap 
sumber airnya, jika cukup ya baru dibangun, jika tidak 
mencukupi maka kita carikan sumber air yang lebih 
besar di wilayah yang sama,” jelasnya. 

Jumari menyatakan untuk kemampuan air bersih 
itu sendiri sebenarnya hanya mampu memenuhi ke-
butuhan air bersih sebanyak 50 rumah saja, namun 
dengan adanya partisipasi masyarakat melalui kerja 
bakti dan gotong royong, maka kemampuan debet air 
yang ada bisa mencakup kebutuhan air bersih seban-
yak 100 rumah. 

Bapemas tidak hanya sekadar memberikan bantuan 
berupa pembangunan air bersih, akan tetapi juga meme-
berikan pelatihan pengelolaan air bersih pada warga se-
tempat sekaligus memberikan pemahaman yang berkai-
tan dengan perawatan bak air bersih tersebut. 

“Ya namanya juga penguatan masyarakat, jadi kami 
tidak ingin bantuan yang diberikan disia-siakan. Tidak 
ada istilah habis manis sepah dibuang. Artinya, ketika 
masyarakat diberi bantuan hendaknya masyarakat 
juga yang melakukan pengelolaan serta perawatan-
nya, sehingga penggunaan air bersih bisa dimanage 
sendiri oleh masyarakat. Itulah yang diharapkan oleh 
Bapemas,” tegasnya. 

Mantan Kabid TK-SD ini sangat berharap adanya 
partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat 
bantuan tersebut, karena pada hakekatnya bantuan 
tersebut adalah milik masyarakat. ”Ya kami berharap 
masyarakat bisa menjaga dan merawatnya. Bapemas 
kan hanya membangunkan saja, tapi selanjutnya pen-
gelolaannhya diserahkan kepada masyarakat,” pung-
kas Jumari. (hms)

Bapemas Berikan Bantuan 
Bak Air Bersih dan Irigasi
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A
gar tercipta aparatur 
pemerintah desa yang 
memiliki pemahaman 
terhadap peraturan 

perundangan, Pemerintah Ka-
bupaten Madiun melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat me-
ngadakan Bimtek dan Sosialisasi 
Peraturan Perundang-undangan 
terhadap aparatur pemerintah 
desa dan BPD se-Kabupaten Ma-
diun tahun 2012.

Bimbingan teknis yang dise-
lenggarakan di Pendopo Muda 
Graha pada 25 September 2012 
dihadiri Bupati Madiun, Wakil Bu-
pati, Ketua DPRD Kab. Madiun, 
unsur Forpimda, ataf ahli,  asisten 
dan kepala SKPD, Ketua Ombuds-
man RI Perwakilan Jawa Timur 
dan camat se-Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun H. Muhtarom 
S.Sos dalam sambutannya me-
nyampaikan, dalam rangka mewu-
judkan pelayanan publik di desa/
kelurahan yang semakin baik, 
Pemerintah Kabupaten Madiun 
telah menetapkan Peraturan Dae-
rah Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

pelayanan publik di Kabupaten 
Madiun. 

“Dengan diadakan acara ini 
semoga dapat menjadikan mi-
tra kerja untuk menuju tatanan 
pemerintahan, khususnya pelayan 
publik, lebih maju berkembang dan 
bermanfaat bagi masyarakat,” kata 
Bupati Madiun. 

Dengan visi misi Bupati Madiun 
“Madiun Sejahtera Tahun 2013” 
mewujudkan pemerintahan desa 
yang demokratis dan sejahtera, 
fungsi aparatur pemerintah desa 
sangat menentukan jalannya pe-
nyelenggaraan pemerintah desa.

Lebih lanjut disampaikan 
penyelenggaraan bimtek dan 
sosial isasi peraturan perundang-
undangan terhadap kepala desa/

kelurahan dan BPD diharapkan 
dapat: (1).   Terbangunnya peme-
rintah desa yang mampu melak-
sanakan pelayanan umum kepada 
masyarakat; (2) Menciptakan 
aparatur pemerintah desa yang 
memiliki pemahaman terhadap 
peraturan perundangan; (3) Me-
ningkatkan tertib administrasi 
desa; (4) Mengembangkan ber-
bagai potensi desa sebagai modal 
dasar pembangunan karena ba n-
tuan pemerintah hanya bersifat 
stimulan untuk menumbuhkem-
bangkan jiwa wirausaha masyara-
kat; (5) Meningkatkan hubungan 
harmonis antar lembaga di desa 
untuk menciptakan aparatur yang 
bersih guna mewujudkan “Guyub 
Rukun Agawe Santosa.” (yy)

Bimtek Aparatur Pemdes dan BPMD  

Ciptakan Pelayanan Publik 
yang Maju dan Berkembang  

jamur metarhizium anisopliae 
untuk mengendalikan hama ulat. 
Juga bakteri Pseudomonas fl uore-
scens atau Bacillus polymyxa untuk 
mengendalikan penyakit tanaman 
seperti layu karena jamur dan bak-
teri sekaligus memacu pertumbuh-
an tanaman.

"Pestisida hayati ini selain mu-

rah, sekitar Rp 5.000/liter, juga 
sehat karena tak mengandung zat 
kimia yang berbahaya bagi tanam-
an dan lingkungan," ujar Syaikhu 
yang mengaku senang hasil kreati-
vitasnya sekarang digunakan ba-
nyak petani di Jawa Timur. 

Selain menjual pestisida hayati 
hasil inovasinya, petani yang per-

nah meraih anugerah Kalpataru 
tingkat Provinsi Jawa Timur ini 
juga membagikan ilmu membuat 
pestisida tersebut kepada teman-
temannya yang ingin belajar mem-
buatnya. “Siapa pun boleh me-
makai. Silakan pakai dan tiru,” kata 
Syaikhu yang juga menjabat sekre-
taris Desa Betet ini.(bud)

Sambungan dari hal 8
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K
ekompakan, keber-
samaan, bahkan ke-
mesraan ditunjukkan 
dalam kinerja perangkat 

Desa Jeruk Kecamatan Bandar, 
Kabupaten Pacitan untuk urusan 
melayani masyarakat dan mem-
bangun desa menjadi desa yang 
aman, makmur, dan tentram, serta 
merangsang warga desa untuk tu-

rut aktif dalam pembangunan.
Menurut Kepala Desa Jeruk, 

Haris Kuswanto, semua perma-
salahan yang menyangkut kepent-
ingan masyarakat desa selalu dibi-
carakan dalam

suasana kekeluargaan oleh 
semua elemen dan perangkat desa. 
‘’Intensitas pertemuan kami juga 
tinggi, baik itu dalam forum for-

mal maupun informal, sehingga 
terbangun kekompakan dan ikatan 
batin yang kuat antar perangkat 
desa,’’ katanya kepada Gema Desa 
belum lama ini.

Ada sekitar 15 perangkat di desa 
yang memiliki slogan Manusiawi, 
Agamis, Nyaman, Indah, dan Se-
jahtera itu, mulai dari kepala desa, 
enam Kepala Dusun (Kasun), lima 
Kepala Urusan (Kaur) dan dibantu 
dua orang pelaksana teknis. Mer-
eka memiliki agenda pertemuan 
rutin untuk membahas semua 
permasalahan desa. ‘’RT dan ber-
temu rutin sebulan sekali, semen-
tara para Kasun bertemu seminggu 
sekali,’’ tambahnya.

Untuk memajukan dan men-
dukung semua kegiatan desa, para 
aparatur dibantu beberapa lem-
baga pemerintahan desa seperti 
LKMD, PKK, Karang Taruna, dan 
BPD. Semua tugas-tugas mereka 
didukung oleh aparatur desa, ter-
masuk kelengkapan administrasi 
dan kantor. Ada 13 ruang di balai 
Desa Jeruk yang diperuntukkan 
bagi semua lembaga pendukung 
itu.

Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan

Perangkat Mesra, 
Warga Sejahtera
Contoh kekompakan dan kebersamaan yang melahir-
kan keberhasilan pemberdayaan masyarakat datang 
dari kawasan perbukitan di utara Kabupaten Pacitan. 
Warga di sana percaya, bahwa dengan melestarikan 
budaya gotong royong akan melahirkan masyarakat 

makmur dan sejahtera.

Perangkat Desa Jeruk.

Kepala Desa Jeruk, Haris Kuswanto.
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Kemesraan dan kekompakan 
aparatur desa membuahkan beber-
apa program unggulan desa. Pro-
gram-program tersebut mengarah 
kepada kesejahteraan masyarakat 
baik di bidang ekonomi maupun 
sosial dan budaya, serta menam-
bah nilai PAD bagi Desa Jeruk.

Program-program unggulan 
tersebut antara lain, pemanfaatan 
tanah kas desa seluas 1.780.75 hek-
tare bekerjasama dengan kelompok 
tani Budi Luhur, Sido Makmur, 
dan Sido Luhur dalam pengemban-
gan tanaman pinus. Pemanfaatan 
tanah kas desa seluas 1.554,5 hek-
tare bekerjasama dengan kelom-
pok tani di RT 01 RW 09 Dusun 
Jambu dalam hal pengembangan 
tanaman Pinus. Pemanfaatan ta-
nah kas desa seluas 700 hektare
bekerjasama dengan salah seorang 
warga juga dalam hal pengemban-
gan tanaman pinus.

Pemberian tambahan penghasi-
lan kepada ketua RT/RW berupa ta-
nah kas desa, program penghijauan, 
program pelunasan PBB, program 
Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos-
daya), dan Kawasan Rumah Pan-
gan Lestari (KRPL), dan program 
wajib bagi semua level pemerintah-
an yakni pelayanan publik. ‘’Kita 
berupaya memaksimalkan pelay-
anan publik dalam segala bidang 
dengan memotong rantai birokra-
si, dan mencoba bermanfaat dan
dekat dengan masyarakat selama 
24 jam, dan tidak terikat jam kerja 
aparat.

Masyarakat Desa Jeruk 
menomorsatukan urusan pendi-
dikan. Karena itu, semua jenjang 
dan level pendidikan dipastikan 
menjadi urusan penting dan nomor 
satu, yakni dalam menuntaskan 
wajib belajar 12 tahun, pengem-
bangan pendidikan non formal, 
informal, dan nilai budaya serta 

program pendidikan untuk semua. 
Upaya yang ditempuh antara lain, 
memberikan bimbingan dan ara-
han kepada warga tentang penting-
nya pendidikan untuk masa depan, 
menyediakan sarana dan prasara-
na pendukung seperti gedung, dan 
peralatan yang memadai, perbai-
kan akses dan sarana transportasi, 
menyediakan tenaga pendidikan 
yang memadai, pembentukan ke-
lompok belajar masyarakat, taman 
pendidikan agama di setiap masjid, 
dan menyelenggarakan kejar paket 
C untuk menunjang wajib belajar 
12 tahun.

Bahkan komitmen warga dalam 
menyelesaikan program wajib bela-
jar 12 tahun dituangkan dalam se-
buah peraturan desa yang menye-
butkan semua warga harus lulus 
SLTP untuk mendukung program 
belajar 12 tahun. Desa juga me-
wajibkan setiap pukul 18.00 WIB 
sampai pukul 21.00 WIB, semua 
televisi harus mati untuk menye-
diakan waktu yang maksimal ke-
pada putra putrinya untuk belajar 
tanpa ada gangguan.

Di bidang kesehatan, program 
desa yang menjadi andalan adalah 
pemanfaatan pekarangan untuk 
tanaman toga (obat-obatan), kare-
na lahan masyarakat masih luas, 
memaksimalkan semua tenaga me-

dis di desa untuk kegiatan kesehat-
an seperti posyandu lansia, posy-
andu balita, rumah sehat, perilaku 
hidup bersih dan sehat, ODF, ger-
akan cuci tangan, pembuatan tem-
pat sampah organik dan anorganik, 
serta penyediaan air bersih untuk 
semua masyarakat.

Warga desa Jeruk san-
gat ahli mengolah sumber-
daya alam untuk menunjang
perekonomian. Seperti meman-
faatkan pekarangan dengan pro-
gram posdaya dan KRPL sehingga 
kebutuhan akan sayur, buah, dan 
konsumsi keluarga akan lauk ter-
penuhi. Warga juga ahli dalam 
memanfaatkan lahan kritis untuk 
tanaman produktif seperti pinus, 
sengon, jabon, dan gamelina yang 
merupakan tanaman jangka pan-
jang yang nantinya dapat menam-
bah pendapatan masyarakat.

Warga juga memanfaatkan lum-
bung pangan yang ada di desa un-
tuk mengantisipasi apabila terjadi 
kekurangan pangan. Sementara 
aparat desa menggabungkan lem-
baga keuangan yang ada di desa 
menjadi Bumdes dengan bunga 
rendah bagi pelaku usaha kecil. 
Upaya itu terbukti merangsang 
pertumbuhan usaha kecil ruma-
han seperti produksi kripik nangka 
atau pisang, olahan instan jahe, 

Kerja bakti warga Desa Jeruk.
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singkong dan rengginang, batu 
asah, anyaman bambu, tempe, dan 
pande besi.

Aparatur Desa Jeruk sadar, apa 
yang dilakukan untuk membangun 
desa tidak dapat dilakukan send-
iri. Diperlukan dukungan campur 
tangan lembaga masyarakat seperti 
PKK, LKMD, kelompok tani, Bum-
des, Karang Taruna, desa siaga, dan 
lembaga adapt lainnya. Karena itu 
dirasa perlu untuk memfasilitasi 
lembaga-lembaga tersebut berkem-
bang.

Beberapa upaya yang dilakukan 
untuk memfasilitasi lembaga-lem-
baga tersebut antara lain, mem-
berikan bimbingan dan pembinaan, 
memberdayakan semua komponen 
masyarakat untuk berkarya sesuai 
dengan kemampuan, memberikan 
peluang kepada masyarakat untuk 
membentuk wadah sesuai aspirasi 
yang dimiliki, memberikan fasilitas 
sesuai dengan kebutuhan organisa-
si yang dibentuk, dan mengarahkan 
masyarakat untuk menciptakan la-
pangan kerja.

Desa Jeruk berada di perbuki-
tan di  ketinggian 946 meter diatas 
permukaan air laut, dengan jenis 
tanah merah litosol merah hitam. 
Di kawasan itu, jeluk tanah rata-
rata 45 centimeter, dengan curah 
hujan rata-rata tujuh bulan basah, 
dan lima bulan kering.

Desa Jeruk berada di 52 kilome-
ter ke arah selatan dari Kota Pacitan 

dan berada di garis perbatasan den-
gan Provinsi Jawa Tengah tepatnya 
di kawasan Kabupaten Wonogiri. 
Sebelah utara desa ini berbatasan 
dengan Desa Pucung, Kecamatan 
Kismantoro. Sebelah timur den-
gan Desa Bangunsari Kecamatan 
Jeruk, selatan dengan Desa Sempu 
Kecamatan Nawangan, dan sebelah 
barat bersebelahan dengan Desa 
Ngromo Kecamatan Nawangan.

Warga Desa Jeruk hidup mak-
mur dan sejahtera di atas lahan 
seluas 1.911.596 hektare. Seluas 
222,505 hektare diantaranya beru-
pa sawah, 917.194 hektare tegalan 
atau ladang, 458.597 hektare pe-
karangan, dan 725 hektare dianta-
ranya perkebunan. Kondisi lahan 
yang subur membuat warganya 
lebih memilih mata pencaharian 
sebagai petani dan berkebun den-
gan produksi komoditas unggulan 
antara lain, Cabe, Jagung, Jang-
gelan, Cengkeh, Kopi, Pinus, dan 
Kayu Sengon. 

Desa Jeruk pada 2011 dihuni 
oleh 8.156 jiwa dalam 2.247 Kepala 
Keluarga (KK). Mereka tersebar di 
57 RT dan 19 RW dalam enam du-
sun yakni Dusun Krajan, Watuku-
di, Jambu, Bendo, Nalangan, dan 
Dusun Sidodadi. Berdasarkan data 
penerima beras untuk keluarga 
miskin 2012, jumlah rumah tangga 
miskin di Desa Jeruk berjumlah 
767 KK.

Tahun ini, Desa Jeruk dipilih 

menjadi salah satu desa terbaik se 
Provinsi Jatim Sesuai hasil pe-
nilaian Tim Penilai Lomba Desa 
dan Kelurahan sebagaimana dalam 
Keputusan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 188/39/KPTS/013/2012 
tentang Tim Penilai/Evaluasi Pro-
gram/Kegiatan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur Ta-
hun Anggaran 2012.

Dalam keputusan Gubernur Ja-
tim tersebut, Desa Jeruk Kecamatan 
Bandar Kabupaten Pacitan men-
empati posisi terbaik kedua setelah 
Desa Sumbertangkil, Kecamatan 
Tirtoyudo, Kabupaten Malang dipo-
sisi pertama. Sementara posisi ketiga 
diisi oleh Desa Plangkrongan, Keca-
matan Poncol, Kabupaten Magetan, 
dan posisi keempat oleh Desa Nge-
peh, Kecamatan Saradan, Kabupaten 
Madiun.

Sedangkan untuk lomba kelu-
rahan, pemenang pertama diraih 
oleh Kelurahan Nambangan Kidul, 
Kecamatan Manguharjo, Kota Ma-
diun, kedua oleh Kelurahan Ngadi-
rejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 
ketiga oleh Kelurahan Semolowa-
ru, Kecamatan Sukolilo, Kota 
Surabaya, dan pemenang keempat 
diraih oleh Kelurahan Tisnonega-
ran, Kecamatan Kanigaran, Kota 
Probolinggo.

Prestasi merupakan sesuatu 
yang tidak asing bagi Desa Je-
ruk. Sejak 2008 tercatat puluhan 
prestasi berhasil diraih dari skala 
kecamatan hingga kabupaten. Se-
dangkan sepanjang tahun ini, seti-
daknya sudah dua buah prestasi 
yang dipersembahkan untuk warg-
anya selain juara II Lomba Desa 
tingkat Provinsi Jatim, yakni Juara 
pertama lomba desa tingkat Keca-
matan Bandar, dan Juara II Lomba 
Program Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL) se-Kabupaten Paci-
tan. (Sal)

Industri kecil di Desa Jeruk.
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T
ernyata tidak salah apa 
yang dipilih pengurus 
UPKu Lestari Mulya, 
Desa Penggung, Keca-

matan Nawangan, Kabupaten Paci-
tan sebagai salah satu program ke-
giatan UPKu. Dengan menabung, 
masyarakat Desa Penggung akan 
dapat merencanakan pemenuhan 
kebutuhan hidup, khususnya un-
tuk kebutuhan pendidikan putra 
putrinya.

Program menabung tersebut 
kata Ketua UPKu Lestari Mulya, 
Bolo Winarso, disambut baik oleh 
masyarakat. ''Selain tidak perlu lagi 
jauh-jauh ke

kota untuk menabung ke bank, 
masyarakat bisa merencanakan 
kebutuhan hidupnya, lebih-lebih 
untuk kebutuhan pendidikan putra 
dan putrinya,''ujar Bolo.

Pihaknya juga bekerja sama 
dengan sejumlah sekolah dalam 
menjalankan program menabung. 
Hingga saat ini sudah ada sejumlah 
sekolah yang

sudah bergabung, satu sekolah 
TK, dan 7 sekolah Paud. Kedepan, 
pihaknya akan terus menjalin ker-
jasama dengan semua sekolah agar 
kerjasama menabung ini dapat 
maksimal dilaksanakan.

UPKu Lestari Mulya berdiri 
pada 24 Mei 2010. Saat itu, UPKu 
Lestari Mulya mendapat modal 
awal program sebesar Rp 71 juta. 
Modal itu terus berkembang seja-
lan dengan beberapa usaha yang 
dijalankan seperti tabungan dan 
simpan pinjam, sehingga sam-
pai saat ini modal awal berkem-
bang mencapai Rp 83 juta lebih, 
atau berkembang Rp 12 juta lebih 

(0,18%).
karena dipercaya masyarakat, 

UPKu Lestari Mulya terus meng-
umpulkan kelompok masyarakat 
(pokmas). Dua tahun lalu, jumlah 
Pokmas hanya 22, namun per 3 
Mei 2012, berkembang menjadi 43 
pokmas dengan sekitar 126 ang-
gota. Mereka memanfaatkan dana 
pinjaman untuk sejumlah usaha 
seperti pengembangan tanaman 
janggelan dan empon-empon, bu-
didaya lebah madu, penyulingan 
daun cengkeh, bengkel, usaha ku-
liner, pedagang kelontong, dan se-
bagainya.

Beberapa keunggulan yang di-
miliki sebagai modal untuk terus 
berkembang dan dipercaya ma-
syarakat adalah, lokasi kantor yang 
terletak di lingkungan kantor Desa 
Pengung, sehingga memudahkan 
masyarakat untuk mengakses lay-
anan, serta memudahkan pemerin-
tah desa untuk berkoordinasi dalam 
pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat. Selain itu, dipastikan 
semua pengurus berdo,isili di Desa 
Penggung. “Hal ini agar kapan pun 
dan dimana pun masyarakat dapat 
berinteraksi dengan UPKu, meski-
pun bukan dalam jam-jam kerja, 
pun juga, pengurus dapat langsung 
menjemput bola kepada masyara-
kat dalam hal penagihan maupun 
pembinaan,” jelasnya.

Pembinaan khusus yang tengah 
fokus diolakukan saat ini adalah 
pada usaha khas masyarakat Desa 
Penggung yakni pengembangan 
tanaman Janggelan. Mengingat 

UPKu Lestari Mulya, Kabupaten Pacitan

Ajarkan Budaya Menabung
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kebutuhan pasar akan tanaman ini 
sangat tinggi, maka diperlukan pola 
pembinaan yang terarah. Tanaman 
Janggelan yang dikembangkan ma-
syarakat setempat hanya sebatas 
penyediaan bahan mentah saja, se-
hingga nilai jualnya sangat rendah, 
dan kelompok petani pun hanya 
memperoleh keuntungan yang san-
gat tipis.

UPKu Lestari Mulya akan 
melakukan pencerahan bahwa 
tanaman Janggelan selain seb-
agai bahan dasar pembuat cincau, 
batangny apabila difungsikan dan 
ditelaah memiliki nilai jual yang 
sangat tinggi. “Batang tanaman 
Janggelan dapat difungsikan seb-
agai bahan pembuatan PCB/moth-
erboard, informasi seperti inilah 
yang sampai saat ini belum masuk 
ke kalangan petani, karena itulah 
pentingnya dilakukan pembinaan 
yang berjenjang dan sentuhan per-
modalan, agar mereka dapat me-
manfaatkan tanaman janggelan 
dengan maksimal,dan tentunya 
dapat mengambil keuntungan eko-
nomi yang maksimal pula,” jelas-
nya.

Desa Punggung terletak di 700 
mdpl di kawasan perbukitan. Jum-
lah desa Penggung sebanyak 6.554 
jiwa dalam 2.203 kepala keluarga. 
Sebaran penduduk kategori miskin 
di desa ini sebanyak 539 jiwa. 
168 jiwa diantaranya mendekati 
miskin, 300 jiwa masuk dalam kat-
egori miskin, dan 71 jiwa termasuk 
dalam kategori sangat miskin. Mer-
eka tersebar di tujuh dusun yakni 
Dusun Pagersari, Siki, Petunggero 
Atas, Petunggero Bawah, Sengon, 
Penggung, dan Dusun Burat Banyu. 
Dusun-dusun tersebut mencakupi 
62 RT dan 17 RW.

Untuk itulah maka pemerintah 
meluncurkan program alternatif 
dalam rangka pengentasan ke-
miskinan dengan titik konsentrasi 
berada di tengah-tengah warga 
yang membutuhkan. Lembaga per-
ekonomian masyarakat ini diben-
tuk dengan tujuan mewujudkan 
kesejahteraan dan kemandirian 
usaha ekonomi produktif ma-
syarakat desa melalui pengemban-
gan skala usaha dan peningkatan 
pendapatan dan pemenuhan kebu-
tuhan dasar rumah tangga miskin.

Selain itu, tujuan khusus diben-
tuknya UPKu di Desa Penggung 
antara lain, meningkatkan per-
an aktif RTM dalam mengambil 
keputusan pembangunan secara 
terbuka, demokratis, dan bertang-
gung jawab, mengembangkan ke-
mampuan wirausaha dan peluang 
berusaha dalam rangka pening-
katan pendapatan per kapita dan 
kesejahteraan bagi rumah tangga 
miskin, menciptakan kesempa-
tan kerja melalui pengembangan 
usaha UPK dan RTM dalam rangka 
menurunkan angka pengangguran 
di Desa Penggung, meningkatkan 
kualitas rumah tinggal bagi RTM 
dan prasarana lainnya sebagai 
prasarat untuk menciptakan iklim 
investasi yang sehat, mendukung 
pengembangan perekonomian 
lokal dan penanggulangan ke-
miskinan, menguatkan kapasitas 
kelembagaan agar berfungsi dan 
berperan optimal sebagai pengelola 
program penanggulangan kemiski-
nan maupun pengelolaan pemban-
gunan desa pada umumnya.

Dan mengoptimalkan kemi-
traan antar pemangku kepentingan 
dalam rangka mewujudkan keter-
pautan dan keberlanjutan program 
penanggulangan kemiskinan se-
cara partisipatif.

Desa Penggung menempati lah-
an seluas 2.704 hektare yang terdiri 
dari sawah, perkebunan, dan fasili-
tas umum. Sebelah barat desa ini 
berdekatan dengan Desa Sidorejo 
kecamatan Tirtomoyo, kabupaten 
Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, 
sebelah selatan dengan Desa Jetis 
Lor dan Desa Tokawi Kecamatan 
Nawangan, sebelah timur dengan 
Desa Pakis Baru Kecamatan Nawa-
ngan, dan sebelah utara dengan 
Desa Brenggolo Kecamatan Jat-
iroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa 
Tengah. (Sal)

Pengurus UPKu Lestari Mulya



Traktor dari Kab. Tuban.

Solar Home System dari Kabupaten Gresik

Mesin penumbuk padi dari Kab. Situbondo.

Penyaring minyak dari Kab. Blitar.

Pembuat dodol dari Kab. Bondowoso.

Provinsi Jawa Timur, melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, akan mengikuti Gelar 

Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke 
XIV di Kota Batam, Kepulauan Riau, 11 - 14 
Oktober mendatang. Berikut ini beberapa 
TTG hasil temuan putra-putri Jawa Timur 

yang akan diikutsertakan dalam Gelar TTG 
Nasional ke XIV.

Solar Home System dari Kabupaten GrresikSolar Home System dari Kabupaten

TTG Jatim di Ajang Gelar TTG ke-XIV

Pembuat pelet ayam kampung dari Kab. Banyuwangi. Alat Preparasi Pengolahan Cokelat Skala Laboratorium dari Kabupaten 
Jember
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B
oleh dibilang sebagian penduduk Kota 
Blitar menjadi peternak dan budidaya 
ikan koi, terutama mereka yang ting-
gal di dua kecamatan, yaitu Tam-

baknoyo dan Kecamatan Kota Blitar.  Seperti 
di Dusun Brisi Desa Tambakboyo, Kecamatan 
Tambakboyo, Blitar, separuh warganya men-
jalani profesi budi daya koi di samping menjalani 
aktivitas keseharian seperti petani dan membuat 
batu bata. 

Di Kecamatan Tambakboyo terdapat 100 anggota 
Club Budidaya Ikan Koi. Adalah Mashuri (69), orang 
yang pertama kali yang memperkenalkan budi daya 
ikan koi kepada warga Tambakboyo. Kegiatan budi-
daya berawal dari kegemarannya terhadap jenis ikan 
koi yang bisa menghasilkan untung besar. 

“Saya memulai budi daya ikan koi tahun 1982. 
Waktu itu saya pergi ke Sukabumi, Jawa Barat. Di 
sana terdapat 27 hektar lahan untuk budi daya ikan 
koi. Dari situlah saya punya ide untuk melakukan bu-
didaya ikan koi di Blitar,” kata Mashuri.

Potensi Desa Tambakboyo Blitar sebagai sentra bu-
didaya ikan koi sangat besar lantaran terdapat sum-
ber air yang mengaliri kali-kali kecil di sekitar rumah 
penduduk  dan sawah penduduk. Bahkan sumber air 
tersebut tidak pernah mati meski musim kemarau. Po-
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Mashuri, Tokoh Wirausaha Ikan Koi Kota Blitar 

Ingin Masyarakat 
Tekuni 
Budidaya Ikan

Kota Blitar selama ini juga dikenal seb-
agai sentra budidaya ikan koi. Lihat saja, 
bila Anda memasuki Kota Blitar, di sudut 

jalan Kota Blitar terdapat patung ikan 
koi, sebagai penanda kalau Kota Blitar 

adalah sentra Ikan Koi.

Profil Tokoh
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tensi tersebut menjadi modal 
untuk budidaya ikan koi bagi 
masyarakat dengan tujuan me-
nambah pendapatan keluarga 
dan meningkatkan ekonomi 
masyarakat. Mula-mula diban-
gun kolam 1/5 hektar untuk bu-
didaya ikan koi, dengan 2 ekor 
induk.  

“Hasil budidaya ikan koi di 
Blitar sangat bagus dan tidak 
kalah dengan ikan koi dari Je-
pang. Bahkan permintaan untuk 
ikan koi dari luar daerah seperti 
Jakarta, Kalimantan dan Medan 
cukup tinggi. Bahkan para pembeli 
sering datang sendiri ke Blitar,” 
tambah Mashuri.

Untung Ratusan Juta 
Dikatakan Mashuri, tujuan bu-

didaya ikan oleh warga binaan-
nya yaitu untuk meningkatkan 
ekonomi keluarga dan membantu 
pemerintah dalam mengurangi 
pengangguran. Dengan budidaya 
ikan koi warga tidak lagi bekerja ke 
luar negeri menjadi TKI/TKW. Ala-
sannya keuntungan dari budidaya 
ikan koi sangat menjanjikan dan 
melebihi gaji seorang karyawan 

atau buruh pabrik. Setiap ikan koi 
yang ukuran 30-70 cm dijual den-
gan harga Rp 1 juta. Bahkan harga 
ikan koi paling murah Rp 300 ribu 
untuk ukuran sedang, sementara 
untuk ukuran kecil Rp 10-50 ribu 
per ekor. 

“Istilah kami tidak ada ikan koi 
yang percuma, semua bibit ikan 
koi bernilai rupiah,” akunya. Se-
lain keuntungan dari jual beli, para 
petani ikan koi juga mendapatkan 
keuntungan dari ajang kontes ikan 
koi. Di ajang kontes itu, para petani 
sering mendapatkan hadiah dan 
juga pengalaman dalam hal budi-
daya ikan koi. Kontes dilakukan 
untuk promosi ikan koi kepada ma-
syarakat, terutama jenis dan pola 
warna ikan koi. Selama ini jenis koi 

yang paling digemari oleh mayara-
kat, terutama wisatawan asing, 
adalah jenis kakau, merah putih, 
sintai, sowa. Ikan koi Blitar tidak 
kalah bersaing dengan ikan koi dari 
Jepang, pasalnya jenis ikan koi Bli-
tar memiliki kelebihan warna dan 
panjang. 

“Di Jepang budidaya ikan koi 
sudah maju dan jarang terkena vi-
rus. Sementara di Indonesia mu-
dah sekali terkena virus karena 
rendahnya pengawasan dan peme-
liharan. Juga debit air ikan koi 
sering menjadi masalah, sehingga 
virus mudah masuk,” terang pria 

yang menekuni budidaya ikan 
koi sejak tahun 1982 ini.

Ke depan Mashuri ber-
harap pemerintah memberi-
kan pembinaan kepada petani 
ikan terutama soal virus ikan 
koi. Dengan pembinaan dari 
pemerintah, para petani ikan 
koi bisa mendapatkan tamba-
han wawasan soal budidaya 
ikan koi. Karena tugas pemer-
intah adalah membina para 
petani ikan dan penyuluhan 

soal pentingnya budidaya ikan. 
“Saya ingin masyarakat 

menekuni budidaya ikan koi. Den-
gan cara itu mereka bisa menjadi 
pengusaha dan enterprenur, se-
hingga tidak bergantung lagi untuk 
mencari pekerjaan di luar kota atau 
luar negeri. Karena dengan enter-
prenur mereka bisa sukses,” terang 
pria berkacamata ini dengan se-
mangat.

Kendala di lapangan selama ini, 
kata Mashuri, kurangnya minat 
dari masyarakat untuk budidaya 
ikan. Faktor penyebabnya adalah 
rendahnya pendidikan dan minim-
nya semangat masyarakat untuk 
menjadikan diri sebagai wirausaha 
budidaya ikan koi. (ham) 
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Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin yang Partisipatif

P
ada tahun 1993 Presiden 
mengeluarkan kebijakan 
penanggulangan kemiski-
nan yang disebut Inpres 

Desa Tertinggal (IDT). IDT meru-
pakan program penanggulangan 
kemiskinan terpadu yang bertujuan 
membuka peluang bagi masyarakat 
miskin di desa tertinggal untuk me-
ningkatkan taraf hidupnya. Caran-
ya dengan memperluas lapangan 
kerja produktif dan kegiatan usaha 
lainnya. Selanjutnya program IDT 
ini mengalami perubahan nama 
dan penekanan arah kebijakan. 
Pada awalnya fokus pada mobil-
isasi daya dan dana masyarakat 
selanjutnya berkembang menjadi 
Program Pengembangan Pemban-
gunan Desa Terpadu (P3DT) yang 
selanjutnya berkembang lagi men-
jadi PPK I, PPK II, PPK III dan  PPK 
IIIb dengan fokus pengembangan 
kemandirian masyarakat melalui 
pembangunan desa. 

Program ini pada fase pertama 
diimplementasikan pada tahun 
anggaran 1998/1999 berakhir ta-
hun 2011, fase kedua dimulai ta-
hun 2002 sampai sekarang yang 
selanjutnya dikembangkan dalam 
bentuk PNPM Mandiri Pedesaan. 
Dalam kerangka otonomi daerah 
dan desentralisasi maka program 
PNPM Mandiri Pedesaan dikem-
bangkan menjadi media memban-
gun keadaan masyarakat, pembela-
jaran pengembangan kemampuan 
menumbuh kembangkan partisi-
pasi masyarakat sebagai penggagas 
dalam sebuah kegiatan pembangu-
nan.

Program lainnya yang dilaku-
kan oleh pihak pemerintah untuk 
menanggulangi kemiskinan tidak 
berhenti sampai disitu saja, seperti 
program PNPM Mandiri Perkotaan 
yang dibiayai oleh pemerintah pu-
sat melalui APBN. Dalam sejarah 
perkembangannya, PNPM Mandiri 

Perkotaan sebelum tahun 2007 
disebut Program Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 
PNPM Mandiri Perkotaan diran-
cang sebagai suatu program yang 
menggunakan pendekatan pembe-
lajaran dan pemberdayaan kepada 
warga masyarakat miskin. 

Dengan demikian, paling ti-
dak ada dua aspek PNPM Mandiri 
Perkotaan ini yang selalu menjadi 
orientasi dari keseluruhan proses 
kegiatan Pembelajaran yang men-
gandung maksud program tersebut 
merupakan media bagi masyarakat 
miskin untuk belajar dan berusaha. 
Sementara itu, kegiatan tersebut 
dimaksudkan untulk memberday-
akan masyarakat sehingga mampu 
mandiri dan pada akhirnya pro-
gram diharapkan akan berkelan-
jutan. PNPM Mandiri Perkotaan 
dirancang sebagai program yang 
berbeda dibandingkan dengan 
program- program penanggulangan 
kemiskinan lainnya yang pernah 
dilakukan di Indonesia. 

Selain program Inpres Desa 
Tertinggal (IDT), pemerintah 
juga melaksanakan program lain-
nya. Diantaranya berupa Program 
Tabungan Kesejahteraan Rakyat 
Kredit Usaha untuk Kesejahter-
aan Rakyat (Takesra- Kukesra), 
Program Penanggulangan Dam-
pak Krisis Ekonomi (PPDKE), dan 
Program Jaring Pengaman Sosial 
Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kes-
emua program tersebut memiliki 
satu tujuan utama, yakni berupaya 

Oleh: Supriyanta

Kemiskinan adalah masalah krusial yang dihadapi oleh 
negara-negara yang sedang berkembang termasuk 
Indonesia. Sejak orde baru program pemberdayaan 
terhadap masyarakat miskin telah banyak dilakukan. 
Berbagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan-

pun telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai program 

penanggulangan kemiskinan di masa orde baru di 
antaranya  pengembangan kawasan terpadu (PKT), 

Instruksi Presiden (Inpres) Desa Tertinggal, Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR) dan Bimas/Linmas. 
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untuk mengentaskan masyarakat 
dari kemiskinan dalam suatu rang-
kaian program pemberdayaan. 

Pertanyaannya adalah seberapa 
jauh jumlah penduduk miskin telah 
diturunkan dan apakah telah ter-
jadi perbaikan standar hidup bagi 
warga miskin? Kedua pertanyaan 
tersebut sampai saat ini masih cu-
kup relevan melihat efektivitas pro-
gram pemberdayaan warga miskin 
scara signifi kan di Indonesia. 

Bila dicermati, terdapat be-
berapa kelemahan mendasar dari 
berbagai program pengentasan 
kemiskinan yang telah ada selama 
ini. Pertama, tidak optimalnya 
mekanisme pemberdayaan ter-
hadap warga miskin. Ini terjadi 
karena program lebih bersifat dan 
berorientasi pada “belas kasihan” 
(charity) sehingga dana bantuan 
lebih dimaknai sebagai “dana ban-
tuan cuma-cuma” dari pemerintah. 
Kedua, asumsi yang dibangun lebih 
menekankan bahwa warga miskin 
membutuhkan modal. Konsep ini 
dianggap menghilangkan kendala 
sikap mental dan kultural yang 
dimiliki oleh warga miskin. Muar-
anya adalah rendahnya tingkat pe-
rubahan terhadap cara pandang, 
sikap, dan perilaku warga miskin 
dan warga masyarakat lainnya 
dalam memahami akar kemiski-
nan. Ketiga, program pemberday-
aan lebih dimaknai secara parsial, 
misalnya titik berat kegiatan pro-
gram hanya mengintervensi pada 
satu aspek saja, seperti aspek eko-
nomi atau aspek fi sik, belum diin-
tegrasikan dalam suatu program 
pemberdayaan yang terpadu.

Banyak program yang ditawar-
kan oleh pemerintah namun yang 
menjadi problem adalah apakah 
program pemberdayaan tersebut 
dapat mendorong partisipasi ma-
syarakat miskin yang bersangkutan 

ataukah tidak. Dalam realitasnya 
berbagai program pemberdayaan 
tersebut banyak yang bersifat top 
down. Dan bagaimanakah strategi 
pemberdayaan masyarakat yang 
partisipatif? 

Pemberdayaan masyarakat 
mengandung arti mengembangan 
kondisi dan situasi sedemikian 
rupa sehingga masyarakat memi-
liki daya dan kesempatan untuk 
mengembangkan kehidupannya. 
Masyarakat berdaya menurut 
Suratno, (dalam Adi Fahrudin, 
2007:46) memiliki ciri-ciri; (1) 
mampu memahami diri dan poten-
sinya, (2) mampu merencanakan 
(mengantisipasi kondisi peruba-
han ke depan), dan mengarah-
kan dirinya sendiri, (3) memiliki 
kekuatan berunding bekerjasama 
secara saling menguntungkan den-
gan bargaining power yang mema-
dai, (4) bertanggung jawab atas tin-
dakannya sendiri. Di era globalisasi 
sekarang ini, ciri-ciri masyarakat 
berdaya dapat dilihat dengan di-
milikinya etos kerja yang tinggi, pr-
estatif, peka dan tanggap, inivatif, 
relegius, fl eksibel, dan jati dengan 
swakendali. 

Salah satu strategi untuk mem-
bangkitkan partisipasi aktif indi-
vidu anggota masyarakat adalah 
melalui pendekatan  kelompok. 
Pembangunan yang ditujukan 
kepada pengembangan masyara-
kat, akan mudah dipahami apa-
bila melibatkan agen-agen lokal 
melalui suatu wadah yang dina-
makan kelompok. Sumarti MC 
Syaukat, dan Nuryana (dalam 
Adi Fahrudin, 2007:47) berang-
gapan bahwa dalam melakukan 
beragam aktivitas pencaharian 
nafkah, setiap orang cenderung 
berkelompok. Interaksi pemben-
tukan kelompok, setiap orang me-
nyadari adanya ketidakmampuan 

memenuhi tujuan yang diinginkan. 
Dengan ikatan-ikatan yang diben-
tuknya, kebutuhan individu akan 
dapat dipenuhi. 

Kegiatan pengembangan ma-
syarakat memandang bahwa ke-
beradaan kelompok pada ma-
syarakat sangat diperlukan untuk 
melakukan perubahan kepribadian 
dan memperkuta pencapaian tu-
juan. Penggunaan kelompok di-
mungkinkan terjadi, karena indi-
vidu-individu anggota masyarakat 
yang terlibat akan menyesuaikan 
diri dengan salah satu  perilaku 
yang kolektif. Partisipasi aktif akan 
terbentuk, jika masyarakat telah 
dapat menyesuaikan diri dengan 
salah satu perilaku kolektif. 

Pengembangan masyarakat 
yang berbasis lokal merupakan tin-
dakan kolektif, yang merupakan 
inti dari gerakan sosial, yang meli-
batkan sekelompok orang yang 
dicirikan oleh adanya kerjasama, 
tujuan yang tegas, serta kesada-
ran dan kesengajaan.  Pember-
dayaan masyarakat mengandung 
arti mengembangkan kondisi dan 
situasi sedemikian rupa sehingga 
masyarakat memiliki daya dan ke-
sempatan untuk mengembangkan 
kehidupannya, memperoleh daya 
untuk mengambil keputusan dan 
menentukan tindakan yang dilaku-
kan masyarakat melalui peningka-
tan kemampuan dan rasa percaya 
diri untuk menggunakan daya yang 
dimiliki masyarakat, antara lain 
melalui transfer daya dari lingkun-
gannya. 

McArdle (1989) mengartikan 
pemberdayaan sebagai proses pen-
gambilan keputusan oleh orang-
orang yang secara konsekuen 
melaksanakan keputusan tersebut. 
Orang-orang yang telah menca-
pai tujuan kolektif diberdayakan 
melalui kemandirianya, bahkan 
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merupakan keharusan untuk lebih 
diberdayakan melalui usaha mer-
eka sendiri dan akumulasi penge-
tahuan, keterampilan serta sumber 
lainnya dalam rangka mencapai 
tujuan mereka tanpa bergantung 
pada pertolongan dari hubungan 
eksternal. Karena itu konsep pem-
berdayaan dalam wacana pemban-
gunan masyarakat selalu dikaitkan 
dengan konsep mandiri, partisipa-
si, jaringan kerja, dan keadilan. 

Pengembangan masyarakat  
bertumpu pada prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 1) pengembangan 
masyarakat merupakan proses pe-
rubahan yang disengaja dan tera-
rah yang meliputi dua aspek pe-
rubahan fi sik dan teknologi serta 
perubahan sistem nilai dan sikap; 
2) pegembangan masyarakat ber-
tujuan meningkatkan taraf hidup 
warga masyarakat; 3) menguta-
makan pendayagunaan potensi 
dan sumber-sumber setempat yang 
meliputi faktor fi sik, manusia dan 
sosial; 4) mengutamakan kreativi-
tas dan inisiatif masyarakat; dan 
5) mengutamakan partisipasi ma-
syarakat.

Perubahan pada masyarakat lo-
kal melaui proses pemberdayaan, 
sebaiknya diarahkan pada kesada-
ran masyarakat untuk berperan 
dan membangun serangkaian cara 
dalam memenuhi kebutuhan. Ke-
sempatan masyarakat lokal men-
gorganisasi kemampuan dan po-
tensi yang dimiliki, harus sama 
pentingnya dengan peningkatan 
ekonomi yang selama ini menjadi 
tujuan pengembangan masyara-
kat. Melibatkan peran masyarakat 
lokal diperlukan adanya kesadaran  
yang merupakan faktor yang akan 
menjembatani antara keinginan 
dan tindakan kolektif. Kesadaran 
ini menurut Freire (dalam Adi Fah-

rudin, 2007) sebagai “consciencen-
tization process” yang akan mem-
berikan pemahaman tentang apa 
yang dibutuhkan, kelebihan dan 
kekurangan dari potensi yang di-
miliki masyarakat. 

Kegiatan pemberdayaan ma-
syarakat dapat mencakup pula 
berbagai unsur kegiatan yang 
termasuk di dalamnya keluarga.  
Penanggulangan kemiskinan pada 
tingkat rumah tangga dapat terpu-
sat  pada isu pokok yang antara lain 
1) peningkatan produktivitas usaha 
(lahan), 2) peningkatan akses ter-
hadap pelayanan capital, 3) pen-
ingkatan sumberdaya tenaga kerja, 
4) mendorong pertumbuhan eko-
nomi melalui potensi wilayahnya. 
Banyak faktor yang mengakibat-
kan kondisi ketidakperdayaan yang 
menyebabkan mereka menjadi su-
lit keluar dari masalah-masalah 
kesejahteraan yang dihadapi kelu-
arga miskin. Faktor internal antara 
lain seperti rendahnya keterampi-
lan yang dimiliki, tingkat motivasi 
dan etos kerja, sumberdaya yang 
dimiliki, pola pembagian kerja, 
pola produksi dan konsumsi dalam 
keluarga. Sedangkan faktor ekster-
nal antara lain ketiadaan peluang 
lapangan kerja, ketiadaan peluang 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan, adanya kebijakan 
yang tidak memihak, ketidakber-
fungsinya kelembagaan lokal, ket-
erbatasan terhadap sistem sumber 
dan akses yang ada. Hernando de 
Soto (2000), ekonom asal Peru 
dalam bukunya The Mystery of 
Capital menjelaskan bahwa ma-
syarakat miskin menjadi miskin 
bukan karena tidak mempunyai 
modal melainkan karena negara 
tidak melegalisasi aset-aset mereka 

Sebagai renungan kita bersama, 
dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat miskin saat ini apak-
ah sudah mengarah pada gerakan 
pembangunan masyarakat dengan 
melakukan dan melalui fungsi-
fungsi manajemen strategik yang 
meliputi perencanaan, pengorgan-
isasian, penggerakan, pembinaan, 
penilaian (evaluasi) dan pengem-
bangan. Sedangkan perencanaan 
pembangunan masyarakat (plan-
ning) mencakup rangkaian kehgi-
atan untuk 1) mengidentifi kasi ke-
butuhan, permasalahan, potensi, 
2) menyusun rencana strategis 
yang memuat visi, misi dan tu-
juan orgainsasi baik tujuan-tujuan 
umum maupun tujuan khusus, 3) 
menyusun program-program seb-
agai penjabaran visi, misi dan tu-
juan tersebut, 4) menyusun ram-
bu-rambu pelaksanaan, penilaian, 
dan pengembangan program. 

Mungkin saja yang terjadi saat 
ini dalam memberdayaan ma-
syarakat miskin manajemen pem-
berdayaan yang dilaksanakan lebih 
banyak menggunakan pendekatan 
sektoral dan/mono disiplin, ses-
uai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing dan daya dukung 
yang tersedia pada lembaga-lem-
baga penyelenggara pemberday-
aan masyarakat baik di lingkungan 
perguruan tinggi maupun pada in-
stansi-instansi pemerintah.  Pem-
berdayaan menyangkut berbagai 
aspek kehidupan masyarakat yang 
lebih membutuhkan pendeka-
tan yang komprehensif.  Karena 
itu perlu dicari inovasi alternatif 
untuk mengelola pemberdayaan 
masyarakat yang dapat dilakukan 
berdasarkan sistem, dilaksanakan 
secara strategik, kolaboratif, kom-
prehensif, multisektor dan multidi-
siplin, berkelanjutan, berdasarkan 
kebutuhan dan potensi lingkungan 
(lokal) yang mereka memiliki.(*) 
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B
agi kebanyakan orang, bonggol kayu atau 
sisa tebangan pohon kayu jati merupakan 
limbah yang tidak berguna. Tetapi bagi Di-
dik dan saudara-saudaranya, warga Desa 

Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun 
ini, bonggol kayu justru menjadikan mereka sebagai 
pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup 
mapan. Meski sejak beberapa tahun yang lalu tempat 
tinggal mereka berada di perkampungan sekitar h 
utan Jati Saradan, tetapi ide menjadikan bonggol kayu 
agar lebih bermanfaat, lebih bernilai dan bernilai lebih 
serta mendapatkan uang, baru terbersit sejak 3 tahun 
yang lalu.

 Saat itu ide kreatif Didik mulai muncul ketika me-
lihat bonggol kayu jati yang oleh warga sekitar hanya 
dijadikan kayu bakar. Saat itu muncul dalam benak 
saya untuk menjadikan bonggol kayu dari pohon 
kayu jati yang telah ditebang oleh Perhutani menjadi 
barang yang lebih berharga seperti meja tamu, meja 
makan, meja bar, dan berbagai karya seni lainnya.
Selain memiliki nilai artistik, juga tidak terlalu sulit 
membuatnya. 

Melihat keberhasilan pengrajin serupa di daerah 
Blora dan Bojonegoro,” kata Didik mulai bercerita.
Dengan sedikit pahatan di bagian bawah dan kertas 
gosok untuk menghaluskan serta pewarna pelitur, 

maka jadilah bonggol kayu jati itu sebagai karya seni 
yang indah, artistik dan kokoh. “Saat sudah jadi, meja 
tersebut ditawar oleh tetangga saya dengan harga yang 
lumayan, ya saya lepas saja. Sejak itu saya bersama 
saudara menjadikan bonggol kayu jati sebagai usaha 
yang digeluti,” jelas Didik saat ditemui di tempat usa-
hanya di desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabu-
paten Madiun, di Jl. Madiun-Surabaya. Ide-ide beliau 
terus muncul setelah membuat beberapa pasang meb-
el, yang terdiri atas kursi tamu lengkap dengan meja 
yang semuanya terbuat dari bonggol kayu jati.

Dari limbah itu pula, Didik mulai menciptakan 
ukiran, hiasan dinding, suvenir, berbagai replika 
binatang,kap lampu,dan masih banyak lagi. Karena 
ruang usahanya “terbuka”, maka dibangun tepat di 
jalur pinggir jalan propinsi Madiun-Surabaya yang 
merupakan jalur Selatan transportasi pulau Jawa, 
maka tidak heran banyak pengunjung yang datang, 
termasuk juga para turis yang sedang berlibur. 

Karena banyaknya kunjungan para turis man-
canegara itulah membuat usaha milik Bapak Didik ini 
telah melakukan ekspor mebel dan berbagai suvenir 
dari bonggol kayu ke luar negeri, di antaranya Jepang, 
Saudi Arabia, Jepang, Prancis dan Belanda. Kalau 
barang tersebut berupa suvenir atau barang-barang 
yang berukuran kecil, biasanya langsung dibawa dan 
diusung oleh biro perjalanan mereka. Tetapi jika ba-
rang tersebut dalam bentuk dan jumlah yang besar, 
akan dikirimkan sebagai barang ekspor. “Kami tidak 
melakukan ekspor sendiri, tetapi melalui jasa para 
agen eksportir dengan cara bayar di muka,” kata Didik.

Sedangkan pesanan dari berbagai daerah juga ter-
us mengalir, mulai dari Bali, Yogyakarta, Magelang, 
Malang, Surabaya, Jakarta, Sumatra dan Kalimantan. 
Kalau pelanggan pesan satu set mebel waktunya me-
mang cukup lama, bisa sampai satu bulan atau lebih. 
Sebab Didik harus menyesuaikan bonggol kayu den-
gan model yang dipesan. Biasanya bentuk satu barang 
dengan barang yang lain tidak sama karena setiap 

Mengubah
Limbah Jadi 

Bahan Mewah   
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batang bahan akar jati memiliki besar dan struktur 
yang berlainan. Karena itu, kami harus menyesuaikan 
dengan pesanan. Kalau memang didaerah Caruban ti-
dak kita temukan bonggol kayu sesuai dengan pesanan 
pelanggan, terpaksa kami harus mencari ke wilayah 
Blora, Cepu dan Wilayah Nganjuk,” tandasnya.

Sejak tahun 2007 lalu, usaha yang digeluti oleh Di-
dik semakin berkembang. Pesanan yang semakin besar 
membuat dirinya harus mengambil tenaga dari luar 
keluarganya. Kalau pesanan sedang banyak, dia akan 
menambah tenaga sampai dengan 20 orang. Mereka 
terbagi menjadi tenaga ukir, fi nishing/penghalusan, 
pelitur dan packaging.

Didik mengaku sebelumnya ia bekerja sebagai ped-
agang pangkalan minyak tanah di wilayah Caruban. 
Tapi karena ada program pemerintah untuk konversi 
minyak tanah ke gas elpiji, maka sedikit demi sedikit 
pasokan minyak tanah mulai dikurangi dan prospek 
jangka panjangnya juga masih tidak menentu. Tetapi 
setelah menemukan usaha mengolah bonggol kayu jati 
ini, sedikit demi sedikit mulai kelihatan hasilnya dan 
bisa menjadikan sumber pendapatan bagi keluarga 
dan memberikan contoh yang positif bagi penduduk 
sekitar agar bisa memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia di lingkungannya.

Harapan ke depan dari anggota mitra binaan 
ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ma-
diun membantu dalam hal pengadaan bahan baku 
dan pemasaran agar hasil karya mereka dapat terus 
berkembang dan bisa dijadikan produk andalan dari 
Kabupaten Madiun. Di samping dapat menyerap ban-
yak tenaga kerja dari masyarakat sekitar hutan se-
hingga akan menekan angka pengangguran yang pada 
akhirnya akan memperkecil tingkat kriminalitas dan 
agar mereka juga bisa menikmati hasil dari limbah te-
bangan ini.(wid)

Didik
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I
kan koi termasuk ke dalam golongan ikan carp 
(karper). Harga koi sangat ditentukan berdasar-
kan bentuk badan dan kualitas tampilan warna. 
Ikan koi pertama kali dikenal pada dinasti Chin 

tahun 265 dan 316 Masehi. Koi dengan keindahan war-
na dan tingkah laku seperti yang kita ketahui saat ini, 
mulai dikembangkan di Jepang 200 tahun yang lalu di 
pegunungan Niigata oleh petani Yamakoshi. Pemuliaan 
yang dilakukan bertahun-tahun menghasilkan garis ke-
turunan yang menjadi standar penilaian koi. Beberapa 
varietas yang tersebar ke seluruh dunia digolongkan 
Asosiasi Koi Jepang (en Nippon Airinkai) menjadi 13 ke-
lompok antara lain: Bekko, Utsurinomo, Asagi-Shusui, 
Goromo, Kawarimono, Ogon dan Hikari-moyomono. Se-
dangkan 5 golongan utama yaitu Kohaku, Sanke, Showa, 
Hirarinuji dan Kawarigoi.

Taksonomi koi sebagai berikut:
Philum : Chordata
Kelas : Actinopterygii
Ordo : Cyprinoformes
Famili : Cyprinidae
Genus : Cyprinus
Spesies: Carpio

Nilai koi tergantung dari ukuran, bentuk serta kes-
eimbangan pola dan intensitas warna kulit. Koi terbaik 
adalah yang memiliki intensitas, keseimbangan dan 
kejernihan warna terbaik. Membeli koi kecil sebaiknya 
dipilih yang memiliki kepala terbesar, biasanya akan 
tumbuh menjadi ikan dengan tubuh besar. Bentuk yang 
paling baik adalah seperti “torpedo”. 

Pemilihan lokasi & konstruksi wadah
Ikan koi secara alami hidup di air deras sehingga 

membutuhkan air jernih dan berkadar oksigen tinggi. 
Pemeliharaan ikan koi yang terbaik adalah di kolam se-
hingga mudah mendapatkan makanan alami dan sinar 
matahari untuk merangsang pewarnaan tubuh. Kolam 
sebagian dinaungai karena sinar matahari yang terlalu 
banyak menyebabkan suhu air kolam meningkat dan air 

kolam menjadi keruh akibat blooming fi toplankton.
Koi berukuran kecil dapat ditempatkan di akuarium, 

walaupun ini tidak dapat menjadi habitat permanen. Bila 
dipelihara dalam kelompok, koi akan belajar untuk tidak 
mengganggu ikan yang berukuran sama, tetapi memak-
an ikan yang lebih kecil. Koi suka menggali dasar kolam 
sehingga menyebabkan akar tanaman rusak. 

Kualitas Air
Air merupakan media hidup dan mempengaruhi 

kualitas tampilan ikan koi sehingga perlu mendapat per-
hatian. Kualitas air untuk mendukung perkembangan 
koi secara optimum adalah sebagai berikut:

v suhu air berkisar 24-26oC,
v pH 7,2-7,4 (agak basa), 
v oksigen minimal 3-5 ppm, 
v CO2 max 10 ppm, 
v nitrit max 0,2. 
Air yang digunakan harus terdeklorinisasi atau sudah 

disaring dan diendapkan 24 jam. Air yang digunakan 
untuk pemijahan dan penetasan telur sebaiknya me-
miliki kandungan oksigen dan suhu yang stabil. Untuk 
menjamin tersedianya oksigen dapat digunakan aerator, 
sedangkan suhu pada bak pemijahan diusahakan sama 
dengan suhu air kolam dengan tingkat perbedaan (fl uk-
tuasi) kurang dari 5oC.

Pakan 
Koi adalah bottom feeder (pemakan di dasar) dan 

omnivora (pemakan segala). Meski demikian ia biasa 
makan apa saja yang bisa dimakan, seperti pucuk daun, 
atau berburu cacing di dasar sungai. Maka inilah guna 
dari sungut yang ada pada mulut ikan. Pakan buatan un-
tuk pembesaran koi dapat diberikan dalam bentuk bu-
tiran (pellet). Sumber protein utama adalah formulasi 
kombinasi antara bahan nabati (misalnya tepung kede-
lai, tepung jagung, tepung gandum, tepung daun, dll) 
dan bahan hewani (seperti; tepung ikan, tepung kepala 
udang, tepung cumi,kekerangan dll) serta multivitamin 
dan mineral seperti Ca, Mg, Zn, Fe, Co sebagai pelengkap 

Budidaya Ikan Koi Budidaya Ikan Koi (1)(1)

Si Cantik yang Si Cantik yang 
Tetap DigandrungiTetap Digandrungi
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pakan. 
Kualitas pakan sangat menentukan tampilan warna 

sebagai daya tarik ikan koi sendiri, sehingga banyak upa-
ya telah dilakukan dengan menggunakan bahan pakan 
yang mengandung zat pigmen seperti karotin (warna 
jingga), rutin (kuning) dan astasantin (merah). Zat-zat 
tersebut terkandung pada tubuh hewan dan tumbuhan 
tertentu seperti wortel mengandung zat karotin; sedang-
kan ganggang, chlorella, kubis, cabai hijau mengandung 
rutin; spirulina, kepiting, udang mengandung astasan-
tin. Para pembudidaya saat ini tidak perlu lagi menyiap-
kan pakan sendiri karena sudah tersedia di pasaran pak-
an koi yang sudah diformulasi sesuai dengan kebutuhan 
nutrisi dan zat untuk pembentukan warna ikan koi.

Pakan alami atau pakan hidup misalnya cacing darah, 
cacing tanah, daphnia, cacing tubifex cocok diberikan 
pada benih koi (hingga bobot 50 g/ekor) karena lebih 
mudah dicerna oleh benih sesuai dengan kondisi sistem 
pencernaan, selain itu koi juga dapat memakan phito-
plankton dalam kolam. 

Jumlah pakan diberikan berdasarkan jumlah ikan 
(bobot biomassa) dalam kolam dengan kisaran kebutu-
han 3-5 % per-hari, dengan frekuensi pemberian 2-3 kali 
per-hari hal ini juga disesuaikan dengan kondisi ikan dan 
media air pemeliharaannya. 

Menurut pengalaman dan penelitian bertahun – ta-
hun, ditemukanlan bahan – bahan aktif yang dapat dit-
ambahkan untuk membuat warna koi lebih cemerlang. 
Koi yang dipelihara di kolam Lumpur ternyata memiliki 
kualitas warna yang lebih cemerlang dibandingkan den-
gan yang dipelihara di kolam tembok. Ternyata ikan loi 
tersebut banyak menyantap ganggang yang memang  
tumbuh di Lumpur. Ganggang yang dimakan koi men-
gandung banyak zat karoten. Maka kalau anda ingin me-
nambah warna ikan lebih cemerlang beri makan “krill”, 
paprika, dan daun marigold, semuanya dapat anda cam-
purkan dalam makanannya. Banyak makanan sumber 
karoten ini sudah dalam bentuk extract sehingga mudah 
dicampurkan dengan pellet atau roti.

Pembenihan
Kolam pemijahan tidak mungkin menjadi 

satu dengan kolam taman. Kolam pemijahan ha-
rus mempunyai pintu pemasukan dan pintu penge-
luaran air tersendiri.Selain itu, seluruh kolam ha-
rus diplester dan bisa dikeringkan dengan sempurna.
Luas kolam pemijahan bervariasi. Untuk kolam sem-
pit dapat menggunakan kolam seluas 3-6 m2 dengan 
kedalaman 0,5 m. Lokasi kolam cukup mendapat-

kan sinar matahari, tidak terlalu ribut, terlindung dari 
jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan lain.
Jika mungkin, sediakan juga kolam penetasan 
telur dan perawatan benih. Kolam penetasan, 
bentuknya bisa persegi panjang atau bulat. Ka-
lau kolam bulat, diameternya antara 1,5-2 m.
Satu kolam lagi jika ada, yaitu kolam untuk menumbuhkan 
pakan alami yang dipakai untuk lmensuplai pakan benih 
jika kuning telurnya telah habis. Kedalaman kolam seki-
tar 30 cm. Luas kolam antara 6-10 m2, cukup memadai.
Bagi yang memiliki uang cukup, dinding kolam bisa di-
lapis vinil yaitu bahan yang biasa untuk membuat bak 
fi berglass. Dengan lapisan vinil, kolam-kolam tersebut 
lebih terjamin kebersihannya dan efek dari semen bisa 
dihilangkan.

Induk yang baik adalah yang memiliki pola warna ber-
variasi yang cerah simetris dengan bentuk tubuh seperti 
terpedo dengan berat badan minimal 1 kg. Kebanyakan 
pembudidaya memilih untuk membeli koi berkualitas 
baik untuk calon induk dengan ukuran 5-8 cm yang har-
ganya murah untuk dibesarkan menjadi induk. 

Secara alami, carp memijah pada musim semi dan 
menjadi matang gonad dengan menaikkan suhu air. 
Induk jantan dan betina ditempatkan dalam wadah ter-
pisah (untuk menghindari bertelur yang tidak diingink-
an) dan tidak diberi pakan selama beberapa hari. 

Koi dapat memijah secara alami dan buatan yaitu 
dengan rangsangan hormon yang disuntikkan pada tu-
buh induk betina untuk mempercepat proses pembua-
han. Penyuntikan Pituitary Gland (PG, nama dagang 
ovaprim) dengan dosis 0,2 mg/kg bobot ikan untuk satu 
kali penyuntikan. 

Ovulasi akan terjadi 10 jam setelah penyuntikan. 
Sistem pemijahan tanpa pengurutan/stripping ini dise-
but pemijahan semi alami yang lebih aman karena tanpa 
melukai ikan. Bila ikan sulit melakukan pemijahan alami 
sehingga perlu bantuan proses pembuahan buatan, maka 
dilakukan pengurutan telur dan sperma (stripping) yang 
merupakan pilihan terakhir. 

Induk betina dalam sekali pemijahan dapat meng-
hasilkan 75.000 telur/kg berat badan. Perbandin-
gan jumlah induk dalam proses pemijahan adalah 2 
betina dan 1 jantan. Biasanya telur yang dikelurkan 
oleh induk betina menempel pada substrat (injuk) 
yang segera dibuahi oleh sperma jantan. Setelah telur 
dibuahi sebaiknya dipisahkan dari induk, dengan me-
mindahkan induk dari wadah pemijahan atau seba-
liknya telur yang diangkat dan dipindahkan kedalam 
wadah penetasan. (Bersambung) ***
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Tips KarierTips Karier

B
ila Anda memutuskan un-
tuk sukses berkarir di pe-
rusahaan, maka Anda ha-
rus memiliki kemampuan, 

baik sebagai solo player maupun se-
bagai bagian dari sebuah team work. 
Karena banyak orang yang berhasil 
sebagai solo player, namun gagal 
bekerja dalam sebuah team work, 
sehingga karir mereka tidak cemer-
lang. 

Handal
Sebagai bagian dari tim, tunjuk-

kan bahwa Anda bisa diandalkan. 
Apa pun tugas yang dibebankan, 
selalu sesuai dengan target yang 
ditetapkan. Anggota tim yang handal 
bisa menumbuhkan keyakinan pada 
anggota tim lain dan juga kepada pe-
mimpinnya. Bila kapabilitas itu tidak 
tampak, akan dianggap sebagai be-
ban dan penghambat kemajuan tim, 
sehingga sangat mudah terdepak 
dari tim.

Komunikatif 
Tim membutuhkan orang-orang 

yang bisa melontarkan gagasan se-
cara jelas, lugas dan dengan cara 
yang bisa diterima orang banyak. 
Untuk sukses bekerja dalam tim, 
kemampuan berkomunikasi akan 
sangat membantu. Artinya, bila 
Anda merasa kurang terampil dalam 
menggunakan bahasa verbal, Anda 
bisa menyiasatinya dengan bahasa 
visual dalam menyampaikan gaga-
san. 

Pendengar Aktif
Banyak orang suka berbicara, na-

mun hanya sedikit yang memiliki ke-
mampuan mendengarkan. Apalagi 

menjadi pendengar aktif. Seorang 
pendengar aktif tak hanya berhenti 
pada tahapan menyerap informasi, 
namun mampu mengolahnya se-
hingga memberi nilai lebih pada in-
formasi yang didengarnya. Bila Anda 
selalu diam dalam sebuah diskusi, 
ada beberapa kemungkinan Anda 
tidak mendengarkan, tidak men-
getahui permasalahan, atau Anda 
memang tidak ingin terlibat. Jadi, 
jangan heran bila Anda lantas jarang 
dilibatkan dalam aktivitas tim.

Partisipasi Aktif
Orang yang aktif disukai tim. Si-

kap ini biasa terliht dari gaya yang 
bersemangat dan menunjukkan ket-
erlibatan tinggi dalam aktivitas yang 
dilakukan tim. Selalu berpartisipasi 
dalam segala upaya mencapai tu-
juan bersama, dari hal-hal sederha-
na hingga urusan yang menyangkut 
hidup-mati perusahaan. Pendeka-
tannya selalu pada “Apa yang bisa 
saya kontribusikan untuk kesuk-
sesan perusahaan”. Benaknya selalu 
dipenuhi inisiatif, bersemangat, dan 
gagasan untuk diwujudkan demi 
kemajuan perusahaan.

Suka Berbagi
Orang yang pelit ilmu, inginnya 

menjadi one-man-show, tidak cocok 
bekerja dalam tim kerja. Bila Anda 
malas meluangkan waktu khusus un-
tuk berdiskusi langsung, manfaatkan 
saja teknologi bisa melalui chatting, 
milis perusahaan, atau jalur lainnya.

Kooperatif
Bersikap kooperatif atau bisa 

bekerja sama dengan anggota tim 
lainnya menjadi salah satu tuntutan 

utama. Dalam bekerja sama pun ti-
dak memilih dan sanggup mengesa-
mpingkan hal-hal pribadi untuk 
mencapai tujuan pekerjaan. Orang 
yang kooperatif biasanya tak hanya 
suka menolong orang lain, tapi juga 
tidak sungkan untuk meminta perto-
longan saat membutuhkan.

Fleksibel
Harus bisa menyesuaikan diri, ti-

dak mudah goyah karena perubahan 
yang terjadi, dan bisa berkompromi 
saat dibutuhkan sangat dibutuhkan 
dalam kerja tim.

 

Menyelesaikan Masalah 
Menyelesaikan masalah secara 

bersama sehingga lebih ringan disu-
kai dalam sebuah tim, karena selalu 
berorientasi pada penyelesaian ma-
salah. Bukan justru lari atau melem-
parkan kesalahan pada orang lain. 
Ketika menjumpai persoalan harus 
membuat action plan (perencanaan 
untuk menyelesaikan masalah), 
dibandingkan menyimpannya ber-
larut-larut.

Prospek
Sikap menghargai dan spor-

tif sangat diperlukan untuk sukses 
dalam tim. Orang yang punya kecen-
derungan egois dan menganggap dir-
inya hebat tak akan disukai dan sulit 
diterima. Anda dituntut untuk mem-
perlihatkan sikap pengertian, pema-
haman dan bisa memberika dukun-
gan yang tepat saat dibutuhkan, dan 
juga memiliki selera humor yang 
baik, tahu kapan bersenang-senang, 
tapi tidak suka bersenang-senang di 
atas penderitaan orang lain.

Meraih Karir 
Cemerlang di Kantor



F
enomena bekerja lembur 
menjadi suatu hal yang 
dianggap wajar. Tingkat 
stress yang semakin tinggi 

pada karyawan atau semakin minim-
nya waktu untuk keluarga dan ma-
syarakat sosial, menjadi fenomena 
yang lumrah saat ini. Keadaan ini 
kadang melenakan perhatian Anda 
terhadap kondisi kesehatan Anda. 
Berikut ini tips pola hidup sehat un-
tuk menyiasati tingginya tuntutan 
pekerjaan :

Makanan
Kesibukan Anda di kantor mau 

tidak mau akan menyita tenaga dan 
pikiran Anda. Sehingga, pilihan ter-
hadap makanan yang sehat biasanya 
terabaikan. Sebab mungkin saja 
Anda cenderung memilih makanan 
yang praktis seperti fast food, sea-
food, dan jenis makanan bersantan 
seperti masakan Padang. 

Apabila dikonsumsi terus-
menerus dan dalam jumlah yang 
banyak, cenderung kurang baik bagi 
tubuh Anda. Sebaiknya, kombinasi 
menu makanan dalam satu minggu 
dengan sayur-mayur berserat, buah-

buahan dan air putih baik untuk 
menormalkan metabolisme tubuh 
Anda.

Buah dan sayuran menyum-
bangkan banyak sekali gizi untuk 
otak. Khususnya antioksidan dan 
zat fi tokemikal, yaitu sekelompok 
bahan alami yang berkhasiat meny-
embuhkan. Buah dan sayuran juga 
mengandung beraneka ragam vita-
min dan mineral, yang berguna un-
tuk meningkatkan IQ. Anjurannya 
adalah tiga porsi buah dan dua porsi 
sayuran per hari.

Aktifi tas
Seimbangkan antara aktifi tas 

duduk di belakang meja dan aktifi tas 
kerja yang lain. Usahakan untuk me-
nyediakan waktu berjalan di antara 
kesibukan Anda duduk di belakang 
meja tersebut, entah hanya untuk 
ke toilet, mushola, atau berkunjung 
ke divisi  atau unit kerja lain sebagai 
pengganti pembicaraan melalui tele-
pon. Pekerja kantor yang cenderung 
duduk dalam waktu seharian di be-
lakang meja kerja, dimungkinkan 
akan sering terkena gangguan pegal 
pada pinggang dan punggung.

Tidur
Tidur yang baik tidak ditentukan 

oleh kuantitasnya (waktu) namun 
oleh kualitasnya. Oleh karenanya 
Anda bisa memanfaatkan waktu 
istirahat setelah makan siang (15-30 
menit) untuk sekedar mengistirahat-
kan pikiran dan fi sik Anda.

Olahraga
Tidak terbantahkan jika olah raga 

mampu menjaga kesehatan Anda. 
Niat ada, tapi kapan Anda memiliki 
waktu untuk kegiatan tersebut? Apa-
bila weekend tidak bisa Anda man-
faatkan untuk berolah raga, Anda 
bisa ‘mencuri-curi’ waktu pada saat 
berangkat kantor, Anda bisa meng-
gunakan sepeda ke tempat kerja 
Anda (bike to work).

Pengelolaan Stress
Kepenatan atmosfer kerja 

kadang membuat suasana hati tidak 
nyaman, terkadang sampai terbawa 
ke ruang keluarga di rumah. Apabila 
pola ini Anda biarkan berlarut-larut, 
akan membuat Anda semakin ter-
benam dalam stress yang berkepan-
jangan, yang mungkin akan meng-
ganggu kesehatan. Untuk itu 
pengelolaan stress adalah kuncinya. 
Apabila Anda seorang muslim atau 
muslimah, waktu ibadah bisa Anda 
gunakan sebagai sarana menenang-
kan diri sesaat. Mengendapkan kete-
gangan dan permasalahan kantor 
untuk sejenak akan meningkatkan 
daya tahan stress Anda. Apabila hal 
ini dirasa masih belum cukup, Anda 
bisa mengambil cuti untuk sekedar 
me-recharge jiwa Anda dari tekan-
an-tekanan pekerjaan yang berat. (*)
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Kelebihan kolesterol, gangguan jantung, gangguan 
gula darah dan sebagainya, kerap menghinggapi para 

pekerja kantoran usia produktif.

Pola Hidup SehatPola Hidup Sehat
Ala Pekerja KantoranAla Pekerja Kantoran
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ResepResep

Bahan:
250 gr bunga pepaya, petik bunganya
700 cc air
1 sdt garam
5 ikat daun kemangi
100 gr ikan jambal roti, potong 1 cm, goreng
2 btg serai, memarkan
4 lembar daun jeruk, iris tipis
2 batang daun bawang, potong 3 cm
3 sdm minyak untuk menumis

Bumbu Tumbuk Kasar:

5 buah cabai rawit
8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
2 cm jahe
1 sdt garam

Cara Membuat:
1. Rebus air dan garam sampai mendidih, ma-

sukkan bunga pepaya, angkat, tiriskan.
2. Panaskan minyak, tumis bumbu kasar sampai 
harum. Masukkan ikan jambal roti, aduk rata.
3. Masukkan serai, bunga pepaya, daun bawang 
dan daun jeruk, masak sampai langunya hilang.
4. Masukkan daun kemangi masak sampai semua 
bahan matang. Angkat, sajikan.

Bahan:
200 gram pepaya muda, dipo-
tong korek api
100 gram tuna kaleng
3 slung bawang putih, diiris tipis
3 butir bawang merah, diiris tipis
2 buah cabal merah besar, diiris 
miring
1 lembar daun salam
2 cm lengkuas, dimemarkan
1/2 sendok teh garam
1/4 sendok teh merica bubuk
1/4 sendok teh gula pasir 200 ml 
air
1 sendok makan minyak untuk 

menumis

Cara membuat:
1. Panaskan minyak. Tumis 
bawang putih, bawang merah, 
cabai merah besar, daun salam, 

dan lengkuas sampai harum. 
Masukkan pepaya. Aduk sampai 
layu.
2. Tambahkan tuna. Aduk rata. 
Masukkan air, garam, merica 
bubuk, dan gula pasir. Masak 

Sayur Bunga Sayur Bunga 
PepayaPepaya

Resep Tumis 
Pepaya dan Tuna
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DD
esa Jeruk Kecamatan 
Bandar Kabupaten Pac-
itan memang kaya akan 
sumberdaya alam. Kon-

disi tersebut secara alami memben-
tuk warganya menjadi ahli dalam 
mengolah bahan-bahan alam men-
jadi produk olahan yang berni-
lai ekonomis dan secara otomatis 
mampu menambah penghasilan 
ekonomi keluarga.

Supartini contohnya, perem-
puan kelahiran Pacitan 3 April 1966 
ini mengolah hasil kebunnya men-
jadi Empon-Empon, atau bahan 
rempah untuk ramuan jamu sep-
erti Jahe, temulawak, kunyit, dan 
kencur. ‘’Bahan-bahan tersebut 
sangat berkhasiat untuk menyem-
buhkan penyakit perut kembung, 
ginjal, masuk angin, menghilang-

kan capek-capek, dan merangsang 
nafsu makan,’’ katanya.

Ibu dua anak tersebut mewarisi 
usaha keluarganya sejak 20 tahun 

silam. Itu artinya Desa Jeruk su-
dah puluhan tahun memproduksi 
empon-empon. Meskipun setiap 
hari dapat dipanen, namun puncak 
masa panen empon-empon setiap 
tahunnya terjadi pada bulan Juni 
hingga Agustus.

Mereka yang membeli produk 
Desa Jeruk kata perempuan be-
rambut panjang ini adalah para 
pemasok skala besar untuk pabrik-
pabrik jamu dari Solo, Jogjakarta, 
dan Surabaya. Dalam sehari, seki-
tar 8 ton empon-empon diangkut 
dengan truk dari Desa Jeruk saat 
musim panen.

Bukan hanya produksi empon-
empon saja yang dikembangkan 
oleh ibu dari Bayu Indras Pur-

Supartini

Produsen Produsen 
Empon-Empon Empon-Empon 
dan Janggelandan Janggelan
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woko, dan Leo Hati Franstika ini. 
Di bawah bendera UD Dua Pu-
tra, Supartini juga mengembang-
kan usaha produksi bahan baku 
Janggelan. Atau bahan baku un-
tuk makanan jelly. Bahkan untuk 
produk yang satu ini, dirinya sudah 
menjalin kerjasama pengadaan 
dengan sejumlah eksportir. ‘’Saat 
musim panen, sehari eksportir bias 
mengambil 8-12 ton bahan baku 
janggelan,’’ katanya.

Namun di sela-sela kesibukan-
nya mengembangkan usaha wari-
san orang tuanya, Supartini masih 
memiliki rasa loyalitas kepada de-
sanya tercinta. Dia masih tercatat 
aktif sebagai Ketua Tim Penggerak 
PKK, Pengurus Persatuan Bulu 
tangkis Seruni, Pengurus PKK 
Kecamatan Bandar, serta Penga-
was Koperasi Wanita Kamboja 
Desa Jeruk. Bahkan beberapa bu-
lan terakhir, dia merelakan usaha 
Empon-empon dan janggelannya 
tidak maksimal berproduksi demi 
mempersiapkan Desa Jerul un-
tuk mengikuti lomba desa tingkat 
provinsi Jatim. Untungnya pengor-

banan yang dilakukannya tidak sia-
sia, Desa Bandar berhasil meraih 
juara kedua lomba desa/kelura-
han tingkat Provinsi Jatim tahun
ini.

Sementara juara pertama ses-
uai hasil penilaian Tim Penilai 
Lomba Desa dan Kelurahan seb-
agaimana dalam Keputusan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 188/39/
KPTS/013/2012 tentang Tim 
Penilai/Evaluasi Program/Keg-
iatan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur Tahun Ang-
garan 2012, diraih oleh Desa Sum-
bertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, 
Kabupaten Malang.

Sementara posisi ketiga diisi 
oleh Desa Plangkrongan, Keca-
matan

Poncol, Kabupaten Magetan, 
dan posisi keempat oleh Desa Nge-
peh, Kecamatan Saradan, Kabupat-
en Madiun. Sedangkan untuk lom-
ba kelurahan, pemenang pertama 
diraih oleh  Kelurahan Nambangan 
Kidul, Kecamatan Manguharjo, 
Kota Madiun, kedua oleh Kelura-
han Ngadirejo, Kecamatan Kota, 

Kota Kediri, ketiga oleh Kelurahan 
Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, 
Kota Surabaya, dan pemenang ke-
empat diraih oleh Kelurahan Tis-
nonegaran, Kecamatan Kanigaran, 
Kota Probolinggo.

Desa Jeruk berada di perbuki-
tan di  ketinggian 946 meter diatas 
permukaan air laut, dengan jenis 
tanah merah litosol merah hitam. 
Di kawasan itu, jeluk tanah rata-
rata 45 centimeter, dengan curah 
hujan rata-rata tujuh bulan basah, 
dan lima bulan kering.

Warga Desa Jeruk hidup mak-
mur dan sejahtera di atas lahan 
seluas 1.911.596 hektare. Seluas 
222,505 hektare diantaranya beru-
pa sawah, 917.194 hektare tegalan 
atau ladang, 458.597 hektare pe-
karangan, dan 725 hektare dianta-
ranya perkebunan. Kondisi lahan 
yang subur membuat warganya 
lebih memilih mata pencaharian 
sebagai petani dan berkebun den-
gan produksi komoditas unggulan 
antara lain, Cabe, Jagung, Jang-
gelan, Cengkeh, Kopi, Pinus, dan 
Kayu Sengon. (sal)
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