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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Keberadaan PKK menjadi pendo
rong bagi terbentuknya keluarga 
bahagia. Hal itu disadari karena 
keluarga merupakan pilar  terdepan 

dalam membangun kehidupan bangsa. 
Maka, bagaimana prestasi Tim Penggerak 
PKK Provinsi Jawa Timur, terutama di ling
kungan TP PKK Badan Pemberdayaan 
Masya rakat, menjadi penting.

Yang menarik, pada Jambore Kader PKK 
Tingkat Nasional Tahun 2014 dilaksanakan 
pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2014 di Ho
tel  Mercure Ancol Jakarta, Tim Penggerak 
PKK Provinsi Jawa Timur turut berpartisipasi 
dan kebetulan TP PKK di lingkungan Bape
mas Provinsi Jawa Timur menjadi pendu
kung utamanya. 

Catatan penting, Pembukaan Jambore 
Kader PKK Tingkat Nasio nal Tahun 2014 
dilakukan secara resmi oleh Menteri Dalam 
Negeri, Bapak Gamawan Fauzi pada tang

gal 27 Agustus 2014 di Lapangan Hotel 
Mercure Ancol Jakarta, de ngan tema “Jam
bore Kader PKK sebagai Wadah Pemersatu, 
Pere kat Kesetiakawanan Para Kader untuk 
Mewujudkan Kebersamaan yang Harmonis” 
dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu 
Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Ny. Vita 
Gamawan Fauzi yang sekaligus membuka 
Pameran PKK.

Selain itu, Jambore juga bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi, keterampilan, wa
wasan, pengetahuan dan sikap kader me
lalui perlombaan yang diadakan serta untuk 
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 
antar kader di seluruh Indonesia yang memi
liki visi dan misi yang sama dalam mening
katkan kesejahteraan keluarga.

Pada edisi Gema Desa kali ini, hal ih
wal kegiatan itulah yang kami hadirkan se
bagai Laporan Utama.  Tentu dilengkapi 
dengan catatan kiprah perjalanan TP PKK 

Provinsi Jawa Timur. 
 Sehingga, dengan 
tambahan informasi 
ini sedikitnya men
jadikan pelengkap 
bagi laporan kita 
edisi ini.

Dilengkapi de
ngan rubrikrubrik 
lain, se perti profil 
Desa berhasil dalam 
Lomba Desa dan 
Lomba Kelurahan ta
hun 2014, demikian 
pula dengan UPKu 
berhasil. Selain itu, 
ada rubrikrubrik lain 
yang mendukung in
formasi pada Gema 
Desa kali ini.

Selamat mem
baca!

Penggerak PKK dan 
Pemberdayaan Keluarga

3Edisi September 2014
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Laporan Utama

LEBIH dari separuh pen
duduk miskin di negara 
berkembang adalah 
perempuan. Ini menguat

kan terjadinya feminisasi kemiski
nan. Sebuah kenyataan, sebagian 
besar angka kemiskinan diisi oleh 
kaum perempuan. Dengan kata 
lain, kemiskinan memiliki wajah 
perempuan.

Kendati seorang lakilaki dan 
perempuan samasama miskin, 
kemiskinan itu disebabkan alasan 
yang berbeda, pengalaman yang 
berbeda serta kemampuan yang 
berbeda pula dalam menghadap
inya. Kemiskinan memiliki dimensi 
yang sangat bias gender, karena 
adanya ketimpangan gender dan 
akses kekuasaan. 

Kemiskinan perempuan dise
babkan banyak faktor yang cukup 

kompleks. Tetapi ia bisa dilihat me
lalui dua hal: perspektif ekonomi 
dan perspektif politik. 

Pertama, perspektif ekonomi. 
Secara gamblang kemiskinan dan 
pemiskinan perempuan ini terlihat 
dalam sektor ekonomi. Perem
puan yang hidup dalam belenggu 
kemiskinan senantiasa kesulitan 
mendapatkan akses sumber daya 
ekonomi. Untuk bekerja mere
ka tidak diakui dan tidak dihar
gai. Dalam bekerja, perempuan 
mendapat upah separo dari apa 
yang diperoleh lakilaki.

Seorang perempuan ikut men
cari penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga, atau yang  
menjadi kepala keluarga dari 
kelompok miskin, lebih miskin 
dibandingkan lakilaki dari kategori 
yang sama. Perempuan yang ti
dak memiliki penghasilan jauh 
lebih buruk situasinya dibanding
kan perempuan yang mempunyai 
penghasilan dalam keluarga de
ngan tingkat ekonomi subsisten.

Perempuan mengalokasikan 
sebagian besar penghasilannya 
untuk memenuhi kebutuhan gizi 
keluarga dan lebih mementing
kan kebutuhan dasar keluarganya 

dibandingkan dengan lakilaki. 
Dengan demikian, semakin besar 
penghasilan perempuan, sema
kin kecil kemungkinan anakanak 
menderita kekurangan gizi.

Kemiskinan dan ketidakmam
puan memenuhi kebutuhan ke
luarga juga bisa menjadi salah 
satu cara lakilaki melepaskan 
tanggung jawab atas keluarga
nya dengan menceraikan istrinya. 
Dalam berbagai kasus perceraian, 
perempuan cenderung mengambil 
beban terbesar untuk membesar
kan anakanak, dengan atau tan
pa sumbangan mantan suaminya. 
Namun, perempuan yang menjadi 
kepala rumah tangga miskin juga 
menghadapi resiko besar karena 
tidak punya akses pada kepemi
likan tanah dan modal, informasi, 
dan pasar kerja.

Kedua, perspektif politik. Dalam 
dimensi ini, perempuan tidak ter
wakili secara proposional di antara 
kelompok miskin dan tidak punya 
kekuasaan. Kemiskinan perem
puan ini antara lain kerentanan 
hidup (vulnerability), kesempatan 
dan suara (voicelessness and 
powerlessness), serta didukung 
pemerintah yang sangat bias gen

Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan

Provinsi Jawa Timur 
terus berusaha untuk 

menyejahterakan 
masyarakatnya. 

Di antaranya, 
dengan program 
penanggulangan 
kemiskinan. Kini, 

pelaksanaan Program 
Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan 
2014, didahului dengan 

sosialisasi verifikasi 
dan fasilitasi usulan 

kebutuhan rumah tangga 
sasaran.
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der (male-biased government sys-
tem). Dimensi kemiskinan gender, 
bias gender juga mudah ditemui 
dalam kebijakan structural, per
bedaan efek kebijakan dan dana 
yang tidak memadai untuk men
dukung kebijakan yang memihak 
kaum perempuan. Jadi, diskrimi
nasi terhadap perempuan sangan 
kental.

Di sinilah, kebijakan Pemer
intah Provinsi Jawa Timur yang 
menerapkan Program Penang
gulangan Feminisasi Perempuan 
patut menjadi perhatian tahun 
2014. Kepala Badan Pember
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur, Drs H Zar
kasi MSi, menjelaskan, Program 
ini bertujuan untuk menciptakan 
akses perempuan terhadap pe
kerjaan untuk peningkatan eko
nomi keluarga, bagi kepala kelu
arga (KK) perempuan yang masih 
produktif.

Sebagaimana persoalan so
sial tersebut ditilik dari perspe
ktif ekonomi, karena itu menurut 
 Zarkasi, Program ini pun bertujuan 
untuk menciptakan ketahanan so
sial ekonomi rumah tangga untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mini
mal mereka seharihari. Dengan 

demikian, Program ini diarahkan 
juga untuk “Mendorong kemam
puan usaha ekonomi rumah tang
ga perempuan dalam meningkat
kan kesejahteraannya,” tuturnya.

Sebelum pelaksanaan Pro
gram ini, Bapemas Provinsi Jawa 
Timur melakukan sosialisasi veri
fikasi dan fasilitasi kebutuhan 
rumah tangga sasaran (RTS). 
Sosialisasi Program Penanggu
langan Feminisasi Perempuan ini 
diadakan di 4 lokasi wilayah kerja, 
seperti di wilayah Bakorwil (Badan 
Koordinasi Wilayah) Malang, di
tempatkan di Jember pada 9 Sep
tember 2014. Bertempat di Hotel 
Panorama Jl. K. H. Agus Salim No. 
26 Jember dengan 239 peserta 
terdiri dari sasaran Kepala Bape
mas Kabupaten/Kota, Ketua Tim 
Penggerak PKK Kab/Kota, Ca
mat, Tenaga Supervisi Kabupaten, 
Tenaga Supervisi Kecamatan dan 
Tenaga Enumerator Desa seKa
bupaten Jember.

“Hal ini sebagai ikhtiar, un
tuk menyampaikan Kebijakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dalam kegiatan Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan,” kata Ir 
Mohammad Yasin, MSi, Kepala 
Bidang Pengembangan Pereko

nomian Masyarakat Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, penanggung 
jawab program ini.

Dijelaskannya, penyelengga
raan sosialisasi kegiatan Verifikasi 
dan Fasilitasi Usulan Kebutuhan 
Rumah Tangga Sasaran (RTS) 
Penanggulangan Feminisasi Ke
miskinan Provinsi Jawa Timur Ta
hun 2014 dengan sasaran Kepala 
Bapemas Kabupaten/Kota, Ketua 
Tim Penggerak PKK Kab/Kota dan 
Camat lokasi Verifikasi dan Fasili
tasi Kebutuhan RTS PFK di 4 (em
pat) wilayah Bakorwil.

Selain Bakorwil Malang, juga 
kegiatan sosialisasi di  Wilayah 
Bakorwil Bojonegoro pada 3 Sep
tember 2014 bertempat di Hotel 
Lotus Garden, Jl. Jaksa Agung Su
prapto 26 Kediri diikuti 137 peser
ta dari 8 kab/kota. Sosialisasi di 
Wilayah Bakorwil Madiun pada 4 
September 2014 bertempat di Ho
tel Crown Victoria, Jl. Supriyadi, 
Tulungagung, diikuti 135 peserta 
dari 11 kab/kota.

Terakhir, sosialisasi di Wilayah 
Bakorwil Pamekasan pada 11 
September 2014 bertempat di Ho
tel Camplong, Jl. Raya Camplong 
157A Sampang dan diikuti 135 
peserta dari 7 kab/kota. (yad)
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Di samping menghadapi 
permasalahan kemis
kinan secara umum, 
Jawa Timur juga meng

hadapi problem yang disebut 
feminisasi kemiskinan, alias ke
miskinan yang semakin berwajah 
perempuan.  “Konsep feminisasi 
kemiskinan dengan jelas meng
gambarkan ketidakadilan dalam 
soal kesejahteraan antara perem
puan dibandingkan dengan laki
laki,” kata Kepala Badan Pember
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur Drs Zarkasi, 
MSi. 

Selain itu, menurutnya, kaum 
wanita miskin lebih menderita, 
“Kaum wanita juga menjadi su
bjek dari nilainilai sosial yang 
membatasi mereka dalam me
ningkatkan kondisi ekonomi atau 

menikmati akses yang sama ke 
pelayanan umum,” tegasnya. 

Dalam berbagai ikhtiar program 
penanggulangan kemiskinan yang 
dilaksakan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, telah memberikan 
dampak nyata penurunan angka 
kemiskinan di Jawa Timur. Selama 
periode tahun 2009 – 2014, jumlah 
penduduk miskin di Jawa Timur 
turun 1.235.800 jiwa (4,26%) 
dari 6.022.590 (16,68%) pada ta
hun 2009 menjadi 4.786.790 jiwa 
(12,42%) pada maret 2014. 

Artinya, pada periode 2009 – 
2014 angka kemiskinan di Jatim 
telah mengalami penurunan sebe
sar 4,26%. Dari 38 kabupaten/kota 
di Jawa Timur, Kabupaten Jember 
memiliki jumlah penduduk miskin 
terbesar, yaitu sejumlah 277.000 
jiwa menurut data BPS tahun 

2011, meskipun secara prosen
tase, angka kemiskinan Jember di 
bawah prosentase kemiskinan Ja
tim, yaitu 11,76%.

Berdasarkan analisis Basis 
Data Terpadu (BDT) PPLS2011 
Jatim, 19% dari seluruh rumah 
tangga desil 1 sampai dengan de
sil 3 adalah kepala rumah tangga 
perempuan atau sejumlah 700.160 
KRTP. Dari jumlah dimaksud ha
nya 61% yang bekerja, prosentase 
tersebut lebih kecil daripada  ke
pala rumah tangga lakilaki yang  
bekerja sebesar 87%. 

Kabupaten Banyuwangi memi
liki jumlah KRTP tertinggi sebanyak 
39.792 KRTP disusul Kabupaten 
Jember 39.017 KRTP. Sedangkan 
untuk 10% rumah tangga dengan 
tingkat kesejahteraan terendah 
(desil 1) terdapat 152.343 KRTP, 

Drs Zarkasi MSi, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur

Wanita pun Berhak Memperoleh 
Akses ke Pelayanan Umum



Edisi September 2014 7

Laporan Utama

dengan Kabupaten Sumenep 
yang memiliki KRTP tertinggi se
jumlah 9.547 KRTP, sedangkan 
Kabupaten Jember memiliki 3.007 
KRTP yang tersebar di 248 desa/
kelurahan pada 31 kecamatan.

Atas dasar berbagai perma
salahan dimaksud, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur merenca
nakan program untuk menangani 
kemiskinan perempuan, terutama 
bagi rumah tangga dengan kepala 

rumah tangga perempuan melalui 
kegiatan Penanggulangan Femi
nisasi Kemiskinan (PFK).

Sasaran Penanggulangan Fe
minisasi Kemiskinan mengacu 
pada data PPLS 2011 dengan 
mengambil Rumah Tangga Ber
penghasilan Sangat Rendah atau 
Desil 1, dengan 5 kriteria antara 
lain: (1) Rumah Tangga Berpeng
hasilan Sangat rendah yaitu Desil 
1 yang merupakan 10% Rumah 

tangga berpenghasilan terbawah 
pada PPLS 2011; (2) Rumah tang
ga dengan kepala rumah tangga 
perempuan; (3)  Kepala Rumah 
Tangga Perempuan yang memi
liki Anggota Rumah Tangga (ART) 
yang produktif dengan usia antara 
15 – 65 tahun;  (4) Rumah Tangga 
dengan jumlah ART lebih dari satu 
orang (tidak sebatang kara); (5) 
 Desa dipilih dengan jumlah Ke
pala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) lebih dari 20 KRTP. 

Berdasarkan 5 kriteria dimak
sud sasaran Penanggulagan 
Feminisasi Kemiskinan Provinsi 
Jawa Timur sejumlah 76.283 ke
pala rumah tangga perempuan ber
penghasilan sangat rendah di 2.065 
desa/kelurahan, 507 kecamatan 
dan 37 kabupaten/kota se Jawa 
Timur. Dan inilah yang menjadi 
salah satu prioritas Pak De Karwo 
RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014. (yad)
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Menurut Ir Moham
mad Yasin MSi, 
penanggung jawab 
program Penanggu

langan Feminisasi Kemiskinan, 
dalam pelaksanaan awal melibat
kan sasaran kepada 3.309 Ke

pala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) di 54 desa pada 37 keca
matan. Sedang untuk Kabupaten 
Jember, misalnya, pilot project 
PFK dilaksanakan di 4 desa de
ngan 177 KRTP, yaitu 36 KRTP 
di Desa Yosorati dan 43 KRTP di 

Desa Karang Bayat, Kec. Sumber 
Baru, 33 KRTP di Desa Keting dan 
65 KRTP di Desa Jombang, Kec. 
Jombang.

Dalam program ini, kepada 
sasaran akan diberikan dengan 
pola penganggaran. Menurut Ya
sin, kepada sasaran program dari 
dana APBD Provinsi Jawa Timur 
terdapat penggunaan bantuan 
keuangan desa, masingmasing 
senilai Rp 2,5 juta dalam bentuk 
bantuan sosial uang.

“Bantuan sosial uang ini digu
nakan untuk sarana dan prasana 
usaha, modal usaha. Jika masih 
sisa (maksimal 20 persen), digu

Ir Mohammad Yasin MSi, Penanggung Jawab PFK 2014

Dengan Modal Usaha, Wanita 
Berdaya secara Ekonomi

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
direncanakan mulai tahun 2014 – 2018. Sedangkan 

untuk tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melaksanakan pilot project PFK di 10 kabupaten, 

yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Jember, 
Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Tulungagung, 

Pamekasan dan Bojonegoro.
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nakan untuk pemenuhan kebutuh
an dasar dapat berupa pertanian 
karangkitri (pertanian polybag) 
atau ternak ayam/kambing,” kata 
Mohammad Yasin, didampingi 
Dra Susansi W, MT (Kepala Sub
Bidang Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat) dan Nurul 
Muntasyiroh, SAg, SH, MM (Ke
pala SubBidang Pengembangan 
Lembaga Keuangan Mikro).

Ditegaskan, dengan adanya 
modal usaha kepada para ibu 
dan kaum wanita secara umum, 
mereka bisa melakukan usaha 
yang pada akhirnya untuk mem
buktikan bahwa wanita pun bisa 
berdaya secara ekonomi.  Menu 
usulan bisa dilakukan dengan pa
ket usaha jualan dengan gerobak, 
seperti gerobak bakso, gerobak 
soto, mie/nasi goreng, gerobak 

gorengan, gerobak buah, gerobak 
rosokan (barang bekas), dll. Ada 
juga paket usaha jualan di warung, 
seperti warung kopi/nasi/lontong/
rujak, warung sembako dan wa
rung mracangan. 

“Karena ini program untuk 
kaum wanita, juga bisa dengan 
usulan untuk sepeda sayur/buah/
tempura/cilok, sepeda untuk cari 
barang bekas/rongsokan, dll,” kata 
Mohammad Yasin mencontohkan.

Diingatkan Yasin, dukungan 
kepala daerah yang menjadi lo
kasi pelaksanaan program awal ini 
sangat penting. Para bupati bisa 
mengalokasikan dana sharing ter
hadap program Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan yang diga
gas oleh Gubernur Jawa Timur, 
Soekarwo, ini.

Dana sharing ini dapat diu

sulkan melalui APBD tahun 2015 
mendatang. Hal tersebut penting 
demi terwujudnya citacita bangsa 
sebagaimana diatur dalam Un
dangUndang Dasar 1945. “Saya 
kira para kepala daerah layak 
menganggarkan dana  untuk Pe
nanggulangan Feminisasi Ke
miskinan melalui APBD tahun 
2015. Sebab hal itu akan sangat 
memberikan manfaat bagi ma
syarakat di wilayah mereka ma
singmasing,” ujar Mohammad 
Yasin.

Selain itu, kepada pemerintah 
daerah dalam hal ini Badan Pem
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
di daerah masingmasing bisa me
ngajukan data tambahan jumlah pe
nerima bantuan Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan yang dituju
kan ke Gubernur Jawa Timur. 
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Dalam pelaksanaan program 
ini, dilakukan terlebih dahulu kegi
atan verifikasi dan fasilitasi usulan 
kebutuhan rumah tangga sasaran 
(RTS) Penanggulangan Femi
nisasi Kemiskinan Provinsi Jawa 
Timur tahun 2014. “Untuk itu, 
kami bekerja sama dengan Lem
baga Penelitian dan Pengemban
gan Kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Brawijaya,” kata Mo
hammad Yasin, Kepala Bidang 
Pengembangan Perekonomian 
Masyarakat Bapemas Jawa Timur.

Dalam sosialisasi ini, Bapemas 
menugaskan 3.356 Kader Perem
puan Desa atau Kader PKK Desa 
untuk melakukan pendataan bagi 
76.283 Kepala Rumah Tangga 
(KRTP) di 2.065 desa/kelurahan. 
Sedangkan dalam rangka mem
fasilitasi  kegiatan dimaksud di 
wilayah kecamatan dan kabupat
en/kota telah direkrut  275 tenaga 

supervisi kecamatan yang bertu
gas pada 507 kecamatan dan 95 
orang tenaga supervisi kabupaten/
kota dengan wilayah tugas 37 ka
bupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam acara sosialisasi kegi
atan verifikasi dan fasilitasi usu
lan kebutuhan rumah tangga 
sasaran (RTS) Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan Provinsi 
Jawa Timur tahun 2014 dibuka 
langsung oleh Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Zar
kasi, M.Si.  Sedang narasumber 
dari Bappeda Prov. Jatim den
gan materi “Kebijakan Penang
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
Provinsi Jawa Timur,” dari Bape
mas Prov. Jatim membawakan 
materi “Rencana Pelaksanaan 
Penanggulangan Feminisasi Ke
miskinan” dan LPPM Universitas 
Brawijaya dengan materi “Kegi
atan Teknis Verifikasi dan Fasili

tasi Usulan Kebutuhan Rumah 
Tangga Sasaran Penanggulang
an Feminisasi Kemiskinan.” 

Program Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan merupa
kan program baru pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Program ini 
adalah program unggulan Guber
nur Jatim yang bertujuan untuk 
menanggulangi masalah kemiski
nan. Program ini hanya khusus 
untuk para janda yang masih ber
usia produktif yang secara ekono
mi tergolong tidak mampu. 

“Mereka akan diberikan ban
tuan berupa barang yang jika diru
piahkan mencapai Rp. 2,5 juta per 
penerima. Barang bantuan yang 
dimaksud adalah yang sesuai 
dengan keinginan penerima agar 
bantuan tersebut nantinya dapat 
dikembangkan sehingga dapat 
membantu perekonomian mere
ka,” kata Mohammad Yasin. (yad)
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KEMENTERIAN Kooor
dinasi Kesejahteraan 
Rakyat bekerja sama 
dengan Cendekia Syn

ergy menyelenggarakan Gelar 
Karya Pemberdayaan Masyarakat 
(GKPM) Expo & Award 2014, di 
Jakarta Convention Center 2124 

Jatim Unjuk Gigi di Gelar 
Karya Pemberdayaan Masyarakat

Bapemas Prov. Jatim ikut berperan aktif pada Gelar 
KPM Expo dan Award 2014. Dengan mebuka stan 
yang diisi produk-produk unggulan PNPM Mandiri 

Perdesaaan di Jawa Timur.
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Agustus 2014.

Kegiatan GKPM ini merupa
kan acara tahunan yang sudah 
diadakan sejak 2009. Menjadi 
ajang unjuk hasil bagi para 
penyelenggara program yang 
berbasis pada pemberdayaan 
masyarakat, yang dilakukan 
melalui program PNPM Mandiri, 
organisasi masyarakat, dan 
CSR dunia usaha.

Tahun ini acara tersebut 
mengusung tema ‘Gelar Karya 
Pelestarian Pusaka Melalui 
Pemberdayaan Masyarakat 
Untuk Kesejahteraan Bangsa”. 
Hal tersebut dijelaskan Sujana 
Royat, Deputi Menko Kesra Bi
dang Koordinasi Penanggulang
an Kemiskinan dan Pemberdaya
an Masyarakat.

 “Tujuan pemilihan tema 
tersebut adalah sebagai sa
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rana menebar semangat untuk 
melestarikan dan mengembang
kan pusaka (heritage) bangsa. 
Juga menjadi daya dorong dalam 
program pemberdayaan masyara
kat di masa depan,” kata Sujana 
Royat, yang juga Ketua Panitia 
Pelaksana Pameran dan Penghar
gaan GKPM 2014.

Di samping itu, peran Jatim 
diketahui publik,  untuk membuka 
ruang informasi sekaligus iden
tifikasi PNPM, peran CSR dunia 
usaha, dan program kemitraan & 
bina lingkungan (PKBL) di kalang
an BUMN, maupun karya inovatif 
anak bangsa.

“Upaya penanggulangan ke
miskinan tidak hanya berbicara 
mengenai pembangunan fisik, 
maupun yang terlihat lainnya. Tapi 
juga harus memperhatikan pem

bangunan manusia pada aspek 
yang intangible (tidak terlihat), 
yaitu menumbuhkan kembali ber
bagai kebiasaan positif,” ujar Suja
na pada pembukaan GKPM 2014 
di Jakarta. 

Pameran ini diikuti oleh ratusan 
peserta dari berbagai instansi ke
menterian dan lembaga, pemprov, 
pemda/kota, BUMN dan swasta 
nasional, kelompok masyarakat 
kreativitas dan inovatif, perbankan 
dan lembaga nonbank, koperasi, 
UMKM, asosiasi profesi, dan lain
nya dan dibuka oleh Bapak Sapta 
Nirwandar, Wakil Menteri Pariwi
sata dan Ekonomi Kreatif serta 
penandarangan prangko yang 
ditandangani oleh Kementerian 
Pariwisata, Kemenko Kesra, Ditjen 
PMD yang akan dipajang di Muse
um Prangko di Jakarta.

Stan Bapemas Jatim
Badan Pemberdayaan Masyara

kat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur 
ikut berperan aktif pada Gelar KPM 
Expo dan Award 2014 dengan mem
buka stand dengan mengisi produk
produk unggulan PNPM Mandiri 
Perdesaaan di Jawa Timur seperti 
kue, krupuk , produk dan pajangan 
rumah tangga yang menjadi produk 
unggulan di Jawa Timur. Seperti 
krupuk kupang merupakan produk 
unggulan Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu pengunjung dari 
Kalimantan Tengah memuji Stan 
Bapemas Prov. Jatim. Menurutnya, 
Stan Bapemas Prov. Jatim sangat 
anggun dan kreatif. Dan memang, 
akhir nya Bapemas Prov. Jatim 
meraih Piagam Penghargaan Ka
tegori Stand Interaktif dan Kreatif 
Tahun 2014. (h. sugeng hariyadi)
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KEKAYAAN alam yang 
melimbah, dengan arus 
air yang meruah dari 
Bengawan Solo menjadi

kan Desa Kedungsoko Kecamatan 
Plumpang Kabupaten Tuban mak
mur. Sematamata dari hasil per
tanian, olah tani dengan tanaman 
pangan, menjadikan warga di desa 

yang terletak di wilayah paling se
latan dari Kabupaten Tuban ini, 
nyaris tanpa penganggur.

Keberadaan usaha pertanian 
yang menjadikan desa makmur, 
ditopang dengan potensi unggu
lannya, dengan keberadaan HIPPA 
“Tirto Sandang Pangan”  sebagai 
sumber terbesar dari Pendapa

tan Asli Desa Kedungsoko. Dalam 
pelaksanaan pembangunan desa 
yang tertuang dalam APBDes, 
dapat dilihat bahwa sumber peneri
maan desa yang terbesar adalah 
berasal dari HIPPA “Tirto Sandang 
Pangan”.

“Karena itu, kami merasa mem
butuhkan pembinaan, bantuan 

Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

Sumber Air Melimpah, 
Pertanian sebagai Potensi 
Pengembangan Unggulan
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pembangunan sarana/prasarana 
irigasi dan bantuan pembangun an 
jalan usaha tani yang dapat mem
perlancar saat produksi maupun 
panen. Sehingga tingkat kese
jahteraan masyarakat Desa Ke
dungsoko Kecamatan Plumpang 
Kabupaten Tuban yang sebagian 
besar adalah sebagai petani dapat 
meningkat,” kata Kepala Desa Ke
dungsoko, H Rahmad.

Menurutnya, penambahan su
plai air dari Sungai Bengawan Solo 
dilakukan dengan dua pompa air 
utama. Penyebaran ke seluruh dae
rah layanan dilakukan dengan pom
pa imbal, sehingga daerah la yanan 
dapat mencapai 326 hektare. 

Begitu pun, ada upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi per
masalahan yang dihadapi, Kades 
bersama perangkat desa lainnya, 
mencoba mengambil langkah 
penting. Di antaranya, mengaloka
sikan dana pembangunan/pemeli
haraan jalan desa dan sarana iri
gasi pertanian setiap tahun dalam 
APBDes Desa Kedungsoko. Selain 
itu, menampungnya dalam Ren
cana Pembangunan Desa Jangka 
Menengah Desa sebagai prioritas 

utama, sehingga dalam setiap ta
hun tercantum dalam APBDes.

Secara geografis terletak di ba
gian selatan wilayah Kecamatan 
Plumpang. Merupakan daerah da
taran rendah dengan penggolong
an tanah datar. Iklim di Desa Ke
dungsoko berdasarkan data dari 
Stasiun Pencatat Curah Hujan 
Kecamatan Plumpang selama 10 
(sepuluh) tahun terakhir (1996 – 
2005 ) termasuk iklim tipe C3 (Oi
delman) dengan curah hujan rata
rata 2.030 mm/tahun.

Desa Kedungsoko, terbagi 
menjadi 3 dusun, dengan pemba

gian wilayah Dusun Kedung terdiri 
dari 3 RW 12 RT, Dusun Sisir terdiri 
dari 3 RW 11 RT dan Dusun Band
ungrowo terdiri dari 3 RW 12 RT. 
Memiliki luas 588,135 Ha, dengan 
pembagian wilayah menurut peng
gunaannya, pemukiman umum se
luas 60,020 hektare, persawahan 
485,050 hektare, Ladang/Tegalan 
seluas 40,015 hektare, dan  lain
lain selebihnya seluas 4,30 
hektare.

Kini, desa ini dihuni sebanyak 
4.927, dengan warga Lakilaki 
2.504 jiwa dan Perempuan 2.423 
jiwa. Sedang jumlah kepala kelu
arga 1.339 KK. “Alhamdulillah, soal 
pendidikan diarahkan untuk menin

gkatkan harkat dan martabat serta 
kualitas sumber daya manusia, 
berhasil kami lalukan,” kata Kades.

Memang, disadari bahwa pe me 
rataan kesempatan memperoleh 
pendidikan, penyediaan sarana 
dan prasarana yang memadai serta 
pendidikan yang berlangsung seu
mur hidup yang dilaksanakan sedini 
mungkin. Hal itu, merupakan tang
gung jawab keluarga, masyarakat, 
dan peme rintah. Karena itu peran 
aktif semua pihak dalam semua jalur, 
jenis dan jenjang pendidikan perlu 
didorong dan ditingkatkan dengan 
berbagai upaya yang makin terpadu. 
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“Terutama dalam hal pembianaan 
untuk menanamkan keimanan dan 
ketak waan, pendidikan budi pekerti, 
peningkatan disiplin, peningkatan 
minat baca dan semangat untuk be
lajar,” ujar Kades Rahmad. 

Sementara itu, pembangunan 
kesehatan di Desa Kedungso
ko diarahkan pada peningkatan 
pelayanan kesehatan masyarakat 
secara lebih merata. Sehingga 
dapat menurunkan angka kema
tian bayi dan balita, meningkatkan 
kesehatan ibu dan anak, mening

katkan keadaan gizi masyarakat, 
dan memperpanjang usia  hara
pan hidup ratarata penduduk. 

“Namun, kami menyadari, pe
ningkatan mutu, pemerataan 
pela yanan masih memerlukan 
perhatian lebih besar lagi, se
hingga pembangunan kesehatan 
harus terus ditingkatkan. Berikut 
ini adalah data tingkat perkem
bangan kesehatan masyarakat di 
Desa Kedungsoko,” tuturnya.

Menyinggung soal pertumbu
han ekonomi, Desa Kedungsoko 

teurs berusaha untuk meningkat
kan pendapatan masyarakat serta 
mengatasi ketimpangan ekonomi 
dan kesenjangan sosial. “Ya, per
hatian kepada usaha untuk mem
bina dan melindungi usaha kecil 
dan tradisional serta golongan 
ekonomi lemah pada umumnya,” 
kata Pak Kades. 

Kelompok Tani adalah kumpul
an petani/peternak yang dibentuk 
atas dasar kesamaan kepentin
gan, kondisi lingkungan (sosial, 
ekonomi, sumber daya) dan ke
akraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota. 

Menyinggung lagi soal kegiatan 
pertanian, di Desa Kedungsoko 
terdapat 3  kelompok Tani yang 
tersebar di 3 dusun. Yakni, Ke
lompok Tani Sampurna I di Dusun 
Sisir, Kelompok Tani Sampurna II 
di Dusun Kedung dan Kelompok 
Tani Agawe Santoso Dusun Ban
dungrowo.

Ada yang menarik dari usaha 
untuk melaksanakan keamanan 
produksi pertanian dari serangan 
hama tikus. Warga mengadakan 
kaji Terap Teknologi Pengendalian 
Hama Tikus. Dengan membuat 
tempat burung hantu yang me
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mungkinkan kehadiran burung
burung hatu lainnya untuk men
cari mangsa di persawahan desa 
tersebut.

“Awalnya, memang hama tikus 
membuat kami pusing setiap kali 
panen. Tapi dengan adanya bina
tang pemakan tikus, yakni burung 
hantu ini, nyaris setiap kami meng
hadapi musim panen berlangsung 
dengan aman dan hasil yang men
cukupi,” kata H Rahmad.

Selain itu, dalam kaitan per
tanian, warga dengan Kelompok 
Taninya, menjalin kerjasama de
ngan penyedia sarana produksi, 
terutama untuk kebutuhan pupuk. 
“Dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan pupuk di Desa Kedung
soko, Kelompok Tani mempunyai 
peranan yang sangat pen ting. 
Hal ini dapat kita lihat dari cara 
pendekatan yang dilakukan, yaitu 
melalui musyarah mufakat untuk 
membicarakan pupuk apa yang 
dibutuhkan oleh petani, berapa 
dosis yang dibutuhkan, jadwal 
pengiriman, dan jadwal penggu
naan, sehingga pengadaan dan 
penyaluran pupuk sesuai kebutuh

an,” kata Kades Kedungsoko.
Dari hasil musyawarah ini     

akhirnya     dituangkan     dalam    
Rencana Definitif Kebutuhan Ke
lompok Tani (RDKK) yang dibuat 
berdasarkan kebutuhan petani 
dan dihitung sesuai dengan an
juran pemupukan berimbang 
spesifik lokasi dan standart tek
nis dengan mempertimbangkan 
alokasi anggaran subsidi pupuk 
dari pemerintah, dengan dosis 
anjuran untuk mengisi kebutuhan 
pupuk.

“Dari RDKK yang dibuat oleh 
Kelompok Tani yang memuat ke
butuhan pupuk anggota, akhirnya 
disampaikan melalui Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) untuk 
diajukan kepada Distributor Pu
puk,” kata Rahmad, didampingi 
Sekdes Kedungsoko Suharto ST. 

RDKK ini oleh kelompok tani 
yang ada dipersiapkan bersama 
petani jauh dan kemudian pen
gajuannya melalui Gabungan Ke
lompok Tani (Gapoktan) jauh hari 
sebelum pelaksanaan musim ta
nam itu sendiri, yaitu berkisar an
tara 2 – 3 bulan sebelum musim 

tanam, sehingga saat musim ta
nam dimulai kebutuhan petani 
akan pupuk sudah terpenuhi.

Menyinggung soal pembangun
an keluarga sejahtera, menurut 
Kades, diarahkan pada terwujud
nya kehidupan keluarga sebagai 
wahana persemaian nilainilai 
agama dan nilainilai luhur luhur 
budaya bangsa. Hal itu dimaksud
kan meningkatkan kesejahteraan 
dan ketahanan keluarga. Aktivitas 
keagamaan seperti Yasinan dan 
Tahlilal menjadi kegiatan yang me
nyemarakkan warga.

Selain itu, masyarakat di desa 
ini terus berusaha menjaga pen
tingnya norma keluarga kecil ba
hagia sejahtera yang dilandasi 
oleh rasa tanggung jawab dan  ke
sukarelaan. Di Desa Kedungsoko 
Kecamatan Plumpang Kabupaten 
Tuban pelaksanaan kegiatan pem
berdayaan kesejahteraan kelu
arga berjalan dengan sangat baik. 
Hal ini dapat kita lihat dengan ada
nya kader aktif yang tergabung 
dalam kelompok kerjakelompok 
kerja PKK yang aktif dalam ber
bagai kegiatan. (yad/suroto)
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Kiprah TP PKK Jawa Timur Jambore 
Kader PKK Tingkat Nasional

Galeri
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Namun begitu, yang 
kerap menjadi masalah 
adalah modal. Modal 
menjadi penting, kare

na memungkinkan berbagai usaha 
menjadi berkembang. Karena 
itulah, kehadiran Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) di 
desa tersebut, sangat membantu 
harapan dan usaha warganya.

Menurut Suhartatik, Ketua Unit 

UPKu ”Harum” Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik

Meringankan 
Beban Modal, Usaha 

Perekonomian pun Lancar
Masyarakat desa memang sebagian besar tertopang 
dengan mata pencaharian sebagai petani. Namun, 

bukan berarti di antara warganya tak ingin 
meningkatkan hasil perekonomian selain dari tanah 
pertanian. Karena itu, sebagaimana terjadi di Desa 
Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, 

banyak warga yang menginginkan usaha lain untuk 
menopang ekonomi keluarga.

Pengurus UPKu Harum 
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Pengelola Keuangan dan Usaha 
(UPKu) “Harum” Desa Sirnoboyo, 
Kecamatan Benjeng,  Kabupaten 
Gresik, masyarakat menjadi 
 punya harapan baru dengan ada
nya lembaga tersebut. Dengan 
melayani jasa transaksi keuangan 
atau bidang traksaksi lainnya yang 
berkaitan dengan pengembangan 
usaha produktif dan permodalan.

“Unit pengelola keuangan 
dan usaha (UPKu)  adalah se
buah lembaga yang dibentuk oleh 
pemerintah desa berdasarkan 
musyawarah desa yang selanjut
nya ditetapkan dengan peraturan 
desa yang beranggotakan semua 

masyarakat yang berdomisili di 
Desa Sirnoboyo yang memenuhi 
persyaratan yang ditentukan oleh 
lembaga,” katanya. 

Desa Sirnoboyo adalah sebuah 
desa yang memiliki 6 dusun 7 RW, 
yaitu Dusun Paras, Dusun Karang
asem, Dusun Sirnoboyo, Dusun 
Setran, Dusun Wonokerto dan Du
sun Bumi Persada Hijau. De ngan 
banyaknya dusun ini, tentunya 
banyak pula jumlah penduduknya, 
termasuk didalamnya adalah 
rumah tangga miskin ( RTM). 

“Rumah tangga miskin yang 
ada di Desa Sirnoboyo sebesar 
295 RTM,” kata Suhartatik. Dalam 

upaya mengurangi rumah tangga 
miskin di Desa Sirnoboyo salah 
satunya adalah membentuk Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) 
yang bergerak dibidang pelayanan 
keuangan mikro dan usaha lain
nya yang disebut Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu).

Lebih jauh dijelaskan tentang 
Visi UPKu “Harum”. Menurutnya, 
lembaga keuangan ini berikhtiar 
untuk menuju masyarakat desa 
yang berdaya upaya serta berpe
ran dalam mengentaskan kemiski
nan. 

“Dengan UPKu Harum, kami 
berusaha memberdayakan ma



Edisi September 201422

syarakat desa yang berdaya dan 
mandiri, mengoptimalkan partisi
pasi masyarakat dalam pengen
tasan kemiskinan dan membangun 
kelompokkelompok masyarakat 
(Pokmas) yang berkualitas,” kata 
Suhartatik, tentang UPKu yang 
berdiri sejak 2004.

Suhartatik bersyukur dan 
merasa selalu mendapat pen
garahan dari Kades Sirnoboyo 
Ny Sumiati, selalu pengawas 
UPKu Harum. Selain itu, ia 
 kompak melakukan pengelolaan 
UPKu dengan aktifnya Janatul 
 Susianah sebagai sekretaris 
dan Ponik.P sebagai bendahara, 
yang juga dibantu Dwi Yeni M 
 sebagai staf karyawan.

Pada 2010, jumlah anggota 
atau peminjam aktif perorangan 
sebanyak 256, pada tahun berikut

nya pada 2011 berkembang men
jadi 272 orang. Pada 2012 dan 
2013, nasabah perorangan ber
jumlah 290 dan 305, hingga pada 
pertengahan 2014 mencapai 262 
orang. Permodalan awal pada 
2004, sebear Rp85.050.000, pada 
2010 mendapat dana Penguatan 
UPKu sebesar Rp18.000.000.

“Kami masih berharap dengan 
dana Intensifikasi Pengembangan 
Usaha UPKu, baik Bantuan Modal 
UPKu Berhasil maupun Tambahan 
Modal dari Program Provinsi Jawa 
Timur lainnya. Kebetulan, pada 
2010 kami mendapat Tambahan 
Modal dari Program Kabupaten 
Gresik, sebagai Dana Sharing 
(GT) sebesar Rp6.000.000,” kata 
Suhartatik, yang ketika itu me
ngelola dana dengan modal Rp 
109.050.000.

Terhitung sejak Januari 2014, 
asset yang dimiliki UPKu Harum 
mencapai nilai Rp568.484.500. 
“Alhamdulillah, dari 362 orang 
nasabah, mereka lancer dalam 
melakukan pembayaran rutin,” 
kata Suhartatik.

Dengan kehadiran UPKu 
 Harum di desa tersebut, kini man
faatnya dirasakan hamper seluruh 
warga. Setidaknya, bukan saja 
yang melakukan aktivitas simpan
pinjam tapi masyarakat miskin 
pun mendapat perhatian dari 
kepedulian social. Misalnya, pada 
2009, sebanyak 70 paket sem
bako dibagikan kepada 70 warga 
miskin dan yatim piatu, senilai 
Rp7.500.000.

Berkembang pada 2010, pem
bagian sembako sebanyak 30 
paket senilai Rp 4.000.000, bertu

Profil UPKu
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rutturut pada 2011 hingga 2014 se
banyak 110 paket yang dibagikan 
dari dana sebesar Rp 11.600.000. 
“Kami berusaha untuk mendapat
kan sumber pengadaan dana se
lain dari pemerintah. UPK tidak 
menarik simpanan, melainkan me
narik simpanan wajib pinjam/sim
panan beku yang besarnya 10% 
dari jumlah simpanan,” tuturnya.

Dengan demikian, keberadaan 
UPKu Harum di Desa Sirnoboyo, 
menurut Suhartatik, sangat ber
manfaat dan dirasakan warga 
masyarakat sangat membantu, 
khususnya untuk Rumah Tangga 
Miskin (RTM). Di antara, beberapa 
orang yang berhasil dalam usaha
nya dengan menggunakan modal 
dari UPKu Harum, antara lain, Nyo
nya Anis, usaha peracangan, de
ngan besar pinjaman Rp 400.000. 
“Dulu nyonya Anis hanya penjual 
es, kemudian dia mengajukan 
pinjaman di UPKu Harum untuk 
penambahan modal dan memper
besar usahanya menjadi toko pera
cangan kecilkecilan, dan sekarang 
penghasilannya sudah berkem
bang,” kata Suhartatik.

Contoh lain, adalah Ny Titik, 
usaha warung, dengan besar pinja
man Rp 500.000. Ny Titik dulu usa
hanya warung sederhana, setelah 
mengajukan pinjaman ke UPKu 
Harum , warungnya sekarang men
jadi besar dan barangbarang yang 
dijual semakin lengap, sehingga 
bias meningkatkan penghasilan
nya. Selain itu, ada Ny Safa’atin, 
usaha sayur, dengan besar pinjam
an Rp 500.000. Begitu pula de ngan 

Nyonya Safa’atin, petani sayur 
yang semakin meningkat peng
hasilannya setelah memanfaatkan 
dana UPKu.

Contoh lainnya, adalah Ny Sri
wati, usaha jahit kopyah, dengan 
besar pinjama Rp 200.000. Dia 
dengan pinjaman dari UPKu Har
um sebesar Rp 200.000 bisa me
nambah produksi jahit kopyah, dan 
secara tidak langsung penghasi
lannya meningkat. (yad/suroto)
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Unit terkecil masyara
kat yang menentukan 
masa depan bangsa ini 
adalah “Keluarga”. Ke

luarga yang baik, tentu saja. Maka 
bangsa ini akan menjadi baik bila 
hal itu benarbenar diperhatikan. 
Sebaliknya, apabila keluarga yang 
bermasalah akan demikian pula 
bangsa ini.

Itulah ungkapan Gamawan 

Jambore Kader PKK Tingkat Nasional 
diselenggarakan di Jakarta. Kontingen 

TP PKK Jawa Timur berhasil meraih 
Pemenang lomba kader PKK Pokja III. 

Ternyata, bidang penyuluhan tanaman 
pangan dan tata laksana, menjadi hal 

menarik.

Kader PKK Penggerak 
Pembangunan Tanpa Pamrih
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Fauzi, Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia pada acara 
pembukaan Jambore Kader PKK 
Tingkat Nasional di halaman de
pan Hotel Mercure, Taman Im
pian Jaya Ancol, di Pademangan 
 Jakarta Utara, 27 Agustus 2014.

Jambore Kader PKK Tingkat 
Nasional kali ini mengusung tema 
“Jambore PKK sebagai wadah 
pemersatu, perekat kesetiakawan
an para Kader untuk mewujudkan 
kebersamaan yang harmonis”

Acara yang dihadiri oleh Men
teri Dalam Negeri  RI  selaku 
Ketua Dewan Pembina TP PKK 
Pusat dan Pejabat dilingkungan 
Kemendagri, Menteri Pember
dayaan Perempuan dan Perlind
ungan Anak RI, Ketua Umum TP. 
PKK Pusat, Pejabat di lingkungan 
Kementrian Kesehatan RI, Dirjen 
PMD beserta pejabat di lingkung
an Ditjen PMD, Ketua TP PKK 
Provinsi se Indonesia dan kader 
PKK berprestasi Kab./Kota ini 
akan berlangsung sampai dengan 
tanggal 29 Agustus 2014 dan di
lanjutkan dengan rapat konsultasi 
kader PKK se Indonesia pada 
tanggal 30 Agustus 2014.  

Suasana bersemangat dan 
meriah dirasakan oleh seluruh 
peserta kader PKK yang berasal 
dari 33 Provinsi se Indonesia dan 
Kader PKK berprestasi Kab./Kota,  
ba nyak diantara para peserta 
Jambore ini yang baru pertama 
kali menginjakkan kakinya di 
Jakarta. Karena, mereka keba
nyakan berasal dari daerah ter
pencil dan pedalaman di wilayah 
NKRI ini.  Pada momen inilah para 
kader PKK dapat saling bertukar 
pengalaman, sekaligus mem
peroleh reward atas segala upaya 
dan prestasi yang telah diukir di 
daerahnya masingmasing.   

Kader PKK sebagai penggerak 
pembangunan bangsa yang tanpa 
pamrih patut mendapatkan peng Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
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hargaan, karena mereka men
jalankan programprogram PKK 
dengan ringan tangan dan tulus 
hati, mengorbankan waktu dan 
tenaga tanpa pamrih, dalam rang
ka mengupayakan peningkatan 
kualitas hidup dan kesejahteraan 
keluarga 

Ketua Umum TP PKK Pusat 
menyampaikan sambutannya 
bahwa PKK hadir sebagai bentuk 
peran serta masyarakat, yang me
miliki kader sampai dengan di ke
lompok dasa wisma. Hal ini perlu 
mendapat apresiasi dan perhatian 
bersama. Karena, berawal dari ke
luarga adalah komponen terkecil 
di masyarakat yang diharapkan 
sejak dini mampu membentuk 
mental sikap dan perilaku yang 
tangguh untuk mewujudkan kelu
arga sejahtera lahir dan batin se
bagai kader pembangunan yang 
handal.  

Peran PKK sangat Vital karena 
Kader PKK mengabdi dengan ker
elawanan dan keikhlasan, sebagai 
Kader PKK. Dalam melaksanakan 
perannya, kader PKK telah men
jadi motivator yang tangguh yang 
mampu menyampaikan pesan 
pembangunan dan menggerakkan 
keluarga agar mau melaksanakan  
10 program pokok PKK.  

Pengabdian yang luar biasa 
dari kader PKK, maka pada kes
empatan jambore dipertemukan 
semua kader berprestasi agar 
dapat saling bertukar pengalaman 
sekaligus diberikan reward atas 
jerih payah dan prestasinya.  Jam
bore PKK dihadiri oleh kader PKK 
dari 33 provinsi se Indonesia kecu
ali Prov. Banten, bahkan provinsi 
termuda Kalimantan Utara pada 
kesempatan itu turut hadir.  

Kegiatan yang dilaksanakan 
pada jambore kali ini lebih bersifat 

menggali potensi kader dengan 
suasana yang gembira, antara 
lain adalah pembukaan jambo
re, parade kontingen kader, ge
lar dagang PKK,  pameran hasil 
UP2K PKK, Lombalomba yaitu 
: 10 program pokok PKK, pidato, 
Penyuluh an pendidikan anak 
remaja, penyuluh an BKB, Design 
baju kerja, penurunan AKI, po
syandu Tumbuh Aktif dan Sehat 
(TAT) Vocal Group dan sebagai
nya.  

Dalam melaksanakan program 
kerjanya, PKK bekerja sama de
ngan kementrian terkait, antara 
lain Kementrian PP dan PA (ter
kait dengan pencegahan tindak 
kekerasan dan narkoba serta 
gerakan nasional anti kekerasan 
seksual pada anak), Kementrian 
Ke sehatan dan BKKBN (Pelak
sanaan Hari Keluarga Nasional), 
Kementrian Dalam Negeri (Bulan 
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Bhakti Gotong Royong Masyara
kat dan Hari Kesatuan Gerak 
PKK), dan sebagainya.

Menteri Dalam Negeri dalam 
sambutannya menyampaikan, 
Kunci dari keberhasilan pemba
ngunan adalah pemberdayaan 
masyarakat yang tidak hanya cu
kup dikerjakan oleh Pemerintah 
saja tetapi juga dilakukan oleh 
semua pihak termasuk kader 
PKK. “Sumbangsih PKK sangat 
besar terhadap negara dan pantas 
diberikan reward, pada kesempa
tan jambore inilah sebagai reward 
bagi para kader PKK yang telah 
berpartisipasi dan berprestasi. 
Selain itu para kader bisa saling 
bertukar pengalaman, mengambil 
halhal yang baik untuk diterap
kan di daerah masingmasing se
hingga PKK benarbenar mampu 
memberdaya kan masyarakat 

sam pai ke tingkat pedesaan,” kata 
Mendagri Gamawan Fauzi.  

Pada acara pembukaan yang 
ditandai dengan pelepasan burung 
merpati ini, Mendagri menyampai
kan Rasa bangga dan bahagia 
mempunyai solidaritas dan jeja
ring sosial PKK yang sa ngat luas 
di Indonesia ini, kedepan, perlu 
dipikirkan networking antar  daerah 
sehingga lebih memudahkan un
tuk saling sharing pengalaman 
dan keberhasilan.  

 
Pemenang lomba  
kader PKK Pokja III

Kontingen TP PKK Provinsi 
Jawa Timur yang kehadirannya 
dikomandani oleh Ny. Hj. Chairani 
Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos, 
pada kesempatan ini telah berha
sil memperoleh penghargaan seb
agai Pemenang lomba kader PKK 

Pokja III (penyuluhan tanaman 
pangan dan tata laksana).

Jambore Kader TP PKK Tahun 
2014 ditutup secara resmi oleh 
Menteri Dalam Negeri, Gamawan 
Fauzi, Kamis malam (28/8/2014) 
di Ball Room Hotel Mercure Ancol. 
Penutupan kegiatan yang dilak
sanakan sejak 26 Agustus lalu ini 
dihadiri lebih dari 1500 orang dan 
merupakan Para kader terbaik 
PKK dari setiap provinsi. 

Pada kesempatan Penutupan 
Jambore kali ini Menteri Dalam Neg
eri dan Istri sekaligus berkesempa
tan untuk berpamitan kepada para 
Kader PKK seluruh Indonesia yang 
berjumlah 8 juta orang dan sekal
igus memberi kesempatan kepada 
seluruh TP PKK dari Provinsi un
tuk berfoto bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Istri dan jajaran TP PKK 
Tingkat Pusat. (GD)



Edisi September 201428

“Oleholeh” yang 
d i s a m p a i k a n 
oleh Pengurus 
Dharma Wanita 

Persatuan Bapemas Provinsi 
Jawa Timur kepada anggotanya 

pada pertemuan anggota bulan 
yang lalu adalah terkait dengan 
Pengembangan Motivasi Diri, 
“Setiap Pengurus dan Anggota 
untuk dapat termotivasi dalam 
berorganisasi di DWP, dan ber
samasama mewujudkan visi  
DWP yaitu “Menjadi Organisasi 
Istri PNS yang Kukuh, Bersatu 
dan Mandiri” melalui Misi DWP 
yaitu “Mensejahterakan Anggota 
melalui Bidang Pendidikan, Bi
dang Ekonomi dan Bidang So
sial Budaya secara demokratis” 
demikian tutur salah satu wakil 
ketua DWP Bapemas Prov. Ja
tim Ny. Suriaman.

Dalam berorganisasi, Kita se
ring menjumpai halhal seperti ini :
1. Kinerja Kadang Bagus Kadang 

Tidak
2. Komplen Eksternal dan Atau 

Internal
3. Komflik atar Pegawai
4. Goals Tidak Jelas
4. RapatRapat yang Tidak Efek

tif
5. TemanTeman yang Kurang 

Inisiatif
6. Komunikasi Tidak Lancar/Ti

dak Terbuka
7. Hilangnya Rasa Saling Per

caya
“Halhal tersebut dikarena

kan persepsi yang berbeda, cara 
pandang dan pemahaman yang 
tidak sama terhadap goals atau 
tujuan organisasi, sehingga da
lam tubuh organisasi tersebut 
personalnya tidak nyaman, ada 
yang selalu mengeluhkan orang 
lain tetapi lupa kesalahan sen
diri, menganggap dirinya bekerja 
lebih keras dari orang lain, me
rasa tidak pernah salah, selalu 
mementingkan dirinya sendiri se
hingga individunya menjadi galau 
dan organisasinya tidak sehat.” 
Demikian lanjut Ny.  Suriaman.

Jika kita tidak tahu kemana 
arah kita akan pergi, maka jalan 
mana saja dapat membawa kita 
ke sebuah tempat, tetapi per
soalannya adalah apakah tem
pat tersebut adalah tempat yang 
kita maksudkan atau bukan, hal 
inilah yang perlu untuk direnung
kan dalam suatu organisasi.

Pada kesempatan ini seluruh 
anggota dimotivasi untuk me-

Dharma Wanita

Dharma Wanita Persatuan

Konsolidasi dan 
Pengembangan Motivasi Diri
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Dharma Wanita
rechek kembali komitmen, niat, 
tujuan kita dalam berorganisasi, 
khususnya dalam DWP Ba
pemas Prov. Jatim, sehingga 
semua nya memiliki spirit untuk 
bersamasama mewujudkan 
visi dan misi organisasi, apalagi 
dengan diberlakukannya UU No 
5 Tahun 2014 yang mengatur 
tentang Aparatur Sipil Negara, 
maka sebagai organisasi istri 
PNS harus siap mengemban 
tugas sebagai motivator para 
suami sebagai Aparatur Sipil 
 Negara.

Sebagai penguat motivasi 
diri, pada sesi akhir disampaikan 
amalan QS. Surah Ali ‘Imran 3: 
8 sebagai doa agar ditetapkan 
hati dalam hidayah yang terje
mahannya adalah “ Ya Tuhan 
Kami, janganlah engkau jadikan 
hati kami condong kepada kese
satan sesudah Engkau beri pe
tunjuk kepada kami, dan kurnia
kanlah kepada kami ramhat dari 
sisi Engkau,karena sesungguh
nya Engkaulah Maha Pemberi 
 (Kurnia)”

Selain pengembangan moti
vasi diri, untuk meningkatkan ka
pasitas SDM dalam ketrampilan, 
seluruh anggota pada kesempa
tan ini difasilitasi demo memasak 

pembuatan kuekue kering, cake 
dan masakan berkuah santan 
untuk menambah pengetahuan 

utamanya keanekaragaman me
nu sehat sajian masakan dalam 
keluarga.(GD)
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Indonesia terdiri dari banyak pulau yang 
indah dan menakjubkan. Ada banyak 

pulau yang indah, menarik, bahkan unik 
yang ada di Indonesia. Pulau-pulau yang 
ada di Indonesia sendiri bahkan menjadi 

tempat wisata yang menarik bagi para 
wisatawan lokal maupun luar. Ada 

banyak pulau yang ada di Indonesia. Tapi 
hanya ada beberapa pulau yang terkenal 
dengan ke unikannya sebagai pulau dan 

juga ke indahan pulau tersebut. Nah, 
mau tau pulau apa saja yang terkenal 

dengan keunikannya? Yuk, langsung saja 
kita simak ulasannya yang berikut ini.

Pulau Sam osir
Ini terkenal sebagai pulau paling unik, 

karena terletak di tengah danau Toba 
yang merupakan danau terbesar di dunia. 
Danau ini sangat indah dan menakjub
kan, sehingga tak heran jika Pulau yang 
ada di tengah danau Toba pun menjadi 
pulau yang paling unik di Indonesia.

Pulau Komodo
Pulau unik yang kedua adalah pulau Ko

modo yang terletak di Nusa Tenggara Timur 
yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat. 

Pulau ini memilik pemandangan yang sangat 
indah bahkan menakjubkan. Selain itu, di pulau 
ini kamu juga akan menemukan seekor bina
tang purbakala yang sudah sangat langka dan 

tak akan kamu temukan di tempat 
lain yaitu komodo.

Pulau Unik yang 
Ada di Indonesia5

Ensiklopedia



Edisi September 2014 31

Pulau Lumba-Lumba
Kenapa di sebut Pulau Lumba-Lumba? Ka-

rena pulau ini berbetuk seperti hewan laut yaitu 
Lumba-Lumba. Pulau yang terletak di lepas pan-
tai utara Pulau Flores, Indonesia ini dikatakan 

sebagai pulau unik, karena bentuknya tadi yang 
sangat mirip dengan hewan laut yaitu lumba- 
lumba. Jika dilihat dari ketingian, kamu akan me-
lihat keindahan luar biasa dari pulau ini.

Pulau Simping
Pulau Simping merupakan pulau ter-

kecil di dunia yang terletak di Singka-
wang Selatan, Singkawang, Kalimantan 
Barat, Indonesia. Pulau ini disebut juga 
Pulau Kepala Dua yang terdiri dari pa-
sir dan batu, serta beberapa pohon di 
atasnya. Di Pulau ini terdapat Kelentang 
yang sering digunakan oleh penduduk 
China untuk memanjatkan doa.

Pulau Onrust
Pulau Onrust terletak berdekatan dengan 

Pulau Bidadari yang ada di Kabupaten Kepulauan 
Seribu. Pulau ini dulunya di sebut dengan pulau 
Kapal, karena sering di singgahi kapal-kapal Be-
landa. Pulau ini juga terdapat banyak peninggalan 
Belanda pada masa penjajahan. Ada juga terda-
pat sebuah rumah yang masih utuh dan dijadikan 
sebagai Museum Pulau Onrust.

Ensiklopedia
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Daging ikan menghasil
kan minyak yang ke
mudian disebut dengan 
minyak ikan. Minyak 

ini kaya akan asam lemak omega 
3 yaitu eicosapentaenoic (EPA) 
dan docosahexaenoic acid (DHA) 
yang memiliki banyak manfaat un
tuk kesehatan. Bahkan minyak ini 
bermanfaat tinggi untuk kesehatan 

jantung, kekuatan tulang, dan anti 
penuaan dini. Berikut adalah man
faat menyehatkan dari mengon
sumsi minyak ikan:

1. Menurunkan kadar 
trigliserida
Trigliserida adalah jenis lemak 

yang ditemukan dalam darah, dan 
jika jumlah trigliserida lebih tinggi 

dari jumlah standar, maka Anda 
bisa meningkatkan risiko sindrom 
metabolik seperti diabetes dan 
penyakit jantung. Cukup konsum
si satu butir kapsul minyak ikan 
dapat menurunkan sebanyak 50% 
trigliserida dalam tubuh.

2. Mengurangi tekanan 
darah tinggi
Asam lemak omega3 ter

diri dari Asam Eicosapentaenoic 
(EPA) dan Docosahexaenoic Acid 
(DHA), yang dikenal memainkan 
peran penting dalam melebar
kan pembuluh darah sehingga 
aliran darah lebih lancar. Asam 
lemak omega3 juga memiliki anti 
koagulan dan anti-inflamasi yang 
menjaga pembuluh darah normal.

3. Mencegah penyakit 
jantung
Karena minyak ikan dapat 

menurunkan trigliserida dan tekan
an darah tinggi, secara otomatis 
juga mencegah terjadinya penya
kit jantung atau penyakit kardio
vaskuler lainnya seperti stroke dan 
aterosklerosis.

Manfaat Utama 
Minyak Ikan

Tips Sehat
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4. Menjaga kesehatan 
tulang
Minyak ikan yang mengandung 

asam lemak omega 3 memainkan 
peranan penting dalam mengu
rangi penyakit osteoarthritis atau 
peradangan sendi. Penyakit ini 
timbul karena ujung tulang penyu
sun sendi yang sering bergesek
kan. Oleh karena itu mengonsum
si minyak ikan yang mengandung 
asam lemak omega 3 mampu 
memperkuat tulang sendi sehing
ga mampu menghindarkan Anda 
dari penyakit ini. Minyak ikan juga 
mampu mencegah osteoporosis 
karena kandungannya yang tinggi 
akan asam lemak omega3 yang 
dapat memperkuat kepadatan tu
lang. Orang dengan rheumatoid 
arthritis bisa mengonsumsi minyak 
ikan secara rutin untuk memper
baiki kesehatan tulang dan sendi.

5. Mengurangi risiko 
kanker
Minyak ikan yang menjadi sum

ber asam lemak omega3, mampu 
merangsang pertumbuhan selsel 
normal dan sehat dalam tubuh dan 
mencegah mutasi sel yang dapat 
menyebabkan pertumbuhan sel 
abnormal seperti tumor dan kank
er.

6. Mengobati   
peradangan
Kandungan eicosapentaenoic 

(EPA) dan docosahexaenoic acid 
(DHA) dikenal sebagai bahan 
alami yang mengandung zat anti 
inflamasi di dalamnya. Sehingga 
mengonsumsi kedua jenis zat al
ami ini yang ada di dalam minyak 
ikan mampu menghindarkan Anda 
dari peradangan.

7. Anti penuaan dini
Tidak banyak yang tahu bahwa 

minyak ini memiliki kemampuan 
yang sangat baik untuk mencegah 
penuaan dini. Sebab selain kaya 

akan asam lemak sehat, minyak 
ini juga mengandung vitamin E 
yang bermanfaat untuk membuat 
Anda tetap terlihat awet muda.

8. Meningkatkan  
kesehatan otak
Mengonsumsi minyak ikan 

sangat dianjurkan bagi bagi 
semua orang terutama anakanak 
dan orang tua. Sebab minyak ikan 
bermanfaat untuk meningkatkan 
memori dan keterampilan kogni
tif. Sehingga buah hati Anda akan 
lebih cerdas dan orang tua terhin
dar dari penyakit demensia.

9. Mencegah diabetes
Jika Anda seorang penderita 

diabetes, mengonsumsi minyak 
ikan membantu Anda untuk me
nyeimbangkan kadar gula darah di 
dalam tubuh Anda. Selain itu min
yak ikan juga bermanfaat untuk 
menjaga sensitivitas insulin pada 
otot dan jaringan lemak.

Ternyata minyak ikan menyim
pan banyak manfaat untuk kes
ehatan. Sehingga asupan ini bisa 
memasukkannya ke dalam daftar 
makanan sehat Anda. (*)

Tips Sehat
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Tips Karier

34

Masalah yang paling 
sering dihadapi oleh 

para wanita karir adalah 
kurangnya jam tidur. 

Apalagi jika Anda sudah 
berumah tangga dan 

harus mengurus rumah 
tangga sekaligus menjadi 

wanita karir.

Waktu Anda untuk 
beristirahat akan 
sangat kurang sekali. 
Rasa kantuk yang 

menyerang saat jam kerja akan 
sangat mengganggu kinerja Anda 

dan bisa jadi membuat kacau pe
kerjaan Anda. Ini beberapa tips un
tuk tetap optimal saat bekerja saat 
Anda sedang kurang tidur.

Cara terbaik untuk mengatasi 
masalah ini adalah dengan menye
lesaikan tugas Anda seawal mung
kin. Begitu Anda sampai di kantor 
jangan lah menunda lagi apa yang 
harus Anda kerjakan. Segera se
lesaikan satu persatu tugas Anda. 
Semakin Anda menunda maka 
Anda akan menjadi semakin malas 
dan mengantuk.

Ada alasan medis yang men
dasari hal ini. Ini karena ada jen
dela yang sangat kecil di otak 
yang kurang tidur. Jendela ini akan 
membuka sekitar satu jam setelah 

bangun tidur. Manfaatkan ini sebaik 
mungkin dengan segera menyele
saikan apa yang menjadi tanggun
gan Anda sebab dalam dua jam 
berikutnya jendela ini akan segera 
menutup dan jika Anda menunda 
pekerjaan Anda maka Anda hanya 
akan menjadi lebih malas dan men
gantuk.

Sebelum otak dan juga tubuh 
kehilangan semangat dan juga 
tenaga, akan lebih baik untuk me
nyelesaikan pekerjaan Anda di 
awal hari. Saat otak masih dalam 
keadaan prima segeralah bertindak 
cepat dan jangan menundanunda 
pekerjaan. Semoga informasi ini 
berguna dan selamat mencoba. (*)

Tetap Optimal Bekerja Saat 
Jam Tidur Kurang
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Tidak ahli membuat kue? 
Anda tidak perlu minder. 
Jenis cake satu ini gam-
pang dibuat, cukup cam-

pur bahannya dan aduk merata, 
kemudian cetak. Muffin manis dan 
gurih ini pun siap dipanggang. Co-
cok buat camilan si kecil yang se-
dang berlibur atau keluarga yang 
sedang berkumpul.

Bahan:
250 g tepung terigu
2 sdt baking powder
1/2 sdt soda kue
4 sdm garam
100 g gula pasir
75 g chocolate chips
75 g keju cheddar, potong 
kecil-kecil
1 butir telur ayam
1 sdt esens vanili
250 ml susu segar

90 ml min- yak sayur
Taburan:
50 g chocolate chips

Cara Membuat:
- Panaskan oven hingga mencapai 

suhu 180 C.
- Siapkan mangkuk kertas atau 

cupcake. Susun di atas loyang 
datar.

- Siapkan mangkuk besar. Ayak 
jadi satu tepung terigu, cokelat 
bubuk, baking powder dan soda 
kue.

- Tambahkan gula, chocolate chips 
dan keju, aduk hingga tercam-
pur rata.

- Dalam mangkuk lain, campur 
telur, susu, minyak dan vanili.

- 

K o -
c o k 
h i n g -
g a 
s e m u a 
bahan menya-
tu.

- Tuangkan perlahan ke dalam 
mangkuk berisi campuran terigu 
sambil aduk-aduk hingga rata.

- Isikan adonan ke dalam mang-
kuk kertas hingga tiga perempat 
penuh.

- Taburi dengan chocolate chips 
dan keju.

- Panggang dalam oven panas se-
lama 30 menit.

- Angkat dan dinginkan.

*Sajian untuk 10 porsi

Resep
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Muffin 
Cokelat Keju
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