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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Kepala Daerah Diharapkan 
Beri Ruang pada TTG

GELAR TTG Nasional XII Tahun 2010 usai dilaksanakan di Yogy-
akarta. Dari perhelatan tersebut juga disepakati Gelar TTG Tingkat 
Nasional 2011 akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
dan pada 2012 digelar di Provinsi Kepulauan Riau.

Gelar TTG Nasional dimaksudkan sebagai langkah strategis da-
lam penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang dapat mem-
berikan nilai tambah kepada masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga 
sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam rangka 
menyusun kebijakan penerapan dan pengembangan TTG. Ini dila-
kukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di masa menda-
tang.

Dalam sambutan pembukaan Presiden RI Dr. Susilo Bambang 
Yudoyono berpesan kepada para gubernur, bupati dan walikota 
untuk memberikan ruang agar teknologi tepat guna dapat terus 
berkembang dan didayagunakan masyarakat di berbagai pelosok 
tanah air, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya daya inovasi di 
wilayah masing-masing dan meningkatkan keterlibatan perguruan 
tinggi dan lembaga penelitian. 

Gelar TTG ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan berdampak 
positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meru-
pakan kegiatan yang terstruktur dari pusat dan dari hasil ini dapat 
diukur secara nyata dan jelas. Oleh karena itu perlu ada komitmen 
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti Ge-
lar TTG Nasional secara berkesinambungan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat ter-
kait erat dengan konteks pemerintahan saat ini di mana pemerin-
tah tidak berada pada posisi yang paling sentral dalam menentukan 
berbagai kebijakan. Begitu pula dengan masyarakat, bukan lagi se-
bagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku pembangunan.

Peranan strategis TTG, terutama dalam mendukung pemanfaat-
an sumber daya lokal menuju peningkatan produktivitas, efi siensi 
dan daya saing usaha masyarakat, menuntut penyelenggaraan Ge-
lar TTG dengan menyelaraskan penyelenggaraan gelar TTG dengan 
potensi wilayah, peningkatan jalinan kemitraan dan mengefektifkan 
sosialisasinya kepada pihak terkait. (*)
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“KITA harus mendo-
rong inovasi dan 
menguasai tekno-
logi agar bisa mem-

beri manfaat bagi masyarakat 
luas. Ini sejalan dengan peran 
teknologi sebagai solusi untuk 
kesejahteraan rakyat,” demikian 
disampaikan Presiden RI yang 
dibacakan Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa da-
lam pembukaan Gelar Teknologi 
Tepat Guna Nasional XII 2010, di 
halaman Jogja Expo Center (JEC) 
Yogyakarta. Hadir dalam pembu-
kaan ini Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi dan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Sri 

Sultan Hamengku Buwono X.
Mengusung tema ”Pemanfaat-

an Teknologi Tepat Guna untuk 
Kesejahteraan Rakyat”, pameran 
Gelar Teknologi Tepat Guna Na-
sional XII 2010 menampilkan ber-
bagai macam inovasi teknologi 
dan produk-produk tepat guna 
terbaru yang sangat membantu 
kegiatan masyarakat. Diikuti se-
kitar 54 peserta dari semua pro-
vinsi se-antero nusantara yang 
menampilkan produk teknologi 
unggulan dari wilayah masing-
masing, menjadikan pameran ini 
semakin memiliki keragaman tek-
nologi yang luar biasa. 

Gelar Teknologi Tepat Guna 

Nasional XII yang diselenggara-
kan oleh Kemendagri dan didu-
kung oleh berbagai instansi terma-
suk Kemenristek pada tanggal 22 
sampai 26 September 2010  di 
Yogyakarta  ditutup pada 26 Sep-
tember 2010 oleh Wakil Gubernur 
Provinsi DIY.

Pameran yang berlangsung 
selama empat hari ini diikuti 386 
gerai dari pemerintah provinsi, ka-
bupaten, kota, dunia usaha, dan 
perguruan tinggi. Provinsi Jawa 
Timur merupakan salah satu pe-
serta Gelar TTG Nasional XII, 
dengan mengikut sertakan  19 Ba-
dan/Dinas/Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten/Kota di 

Laporan UtamaGDGD
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Gelar TTG Nasional XII

Stan Jatim Paling 
Banyak Dikunjungi

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Totok Soewarto, menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas keberhasi-
lan Jawa Timur memperoleh juara II tingkat nasional dalam TTG Nasional XII.
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Jawa Timur, Badan Pemberday-
aan Masyarakat Provinsi Jawa 
Timur, Disperindag Provinsi Jawa 
Timur dan 3 perguruan tinggi (ITS 
Surabaya, Unibraw Malang dan 
Unmuh Malang).

Selain itu Provinsi Jawa Timur 
berpartisipasi ikut sebagai peser-
ta lokakarya dengan tema “Kita 
Tingkatkan Pemberdayaan Masy-
arakat dalam Memanfaatkan Tek-
nologi Tepat Guna” dan sebagai 
peserta rapat konsultasi teknis 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (Rakornis PMD) dengan 
tema ”Dalam rangka Pengenta-
san Kemiskinan, Kita Sinergikan 
Program Pemberdayaan Masy-
arakat dan Desa.” 

Gelar TTG Nasional XII di Yog-
yakarta 2010 stan Provinsi Jawa 
Timur paling banyak didatangi  
pengujung. Diperkirakan 750 
– 1000 orang per hari mengun-
jungi stan Provinsi Jawa Timur. 
Mereka berasal dari pelajar (pagi 
dan siang hari) dan pengusaha 
serta masyarakat sekitar kota Yo-
gyakarta (pada malam hari).

Yang menggembirakan, Pro-
vinsi Jawa Timur kembali keluar 
sebagai juara II Tingkat Nasional 
dengan mendapatkan tropy dan 
piagam penghargaan serta dana 
stimulan sebesar Rp. 15.000.000 
dari Menteri Dalam Negeri. Selain 

itu Provinsi Jawa Timur juga  me-
nerima Dana Bantuan Langsung 
Masyarakat dalam rangka opti-
malisasi fungsi Pos Pelayanan 
Teknologi Pedesaan (Posyantek-
des) tahun anggaran 2010 sebe-
sar Rp. 270.000.000 untuk 3 ke-
camatan, masing-masing sebesar 
Rp. 90.000.000. Tiga kecamatan 
tersebut yaitu Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo, Kec. Kepanjen, 
Kab. Malang dan Kec. Kalitidu, 
Kab. Bojonegoro. 

“Keberhasilan Pemerintah  Pro-
vinsi Jawa Timur dalam pelaks-
anaan Gelar TTG Nasional XII 
tahun 2010 ini berkat kerjasama 

dan dukungan dari semua pihak, 
untuk kami sampaikan penghar-
gaan dan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak Gubernur Jawa Timur, Ba-
pak Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Timur, Kepala Bapeda Provinsi 
Jawa Timur, Disperidag Provinsi 
Jawa Timur, Kepala Badan/Dinas-
Kantor Pemberdayaan Masyara-
kat Kabupaten/ Kota se-Jawa Ti-
mur, Rektor Universitas Brawijaya 
Malang, Rektor ITS Surabaya, 
Rektor Unibraw Malang, Rektor 
Universitas Merdeka Malang dan 
UKM,” kata Totok Soewarto, Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Ti-
mur.  

Adapun kota/kabupaten di 
Jawa Timur yang mengikuti Ge-
lar TTG 2010 yaitu Kota Sura-
baya, Kota Probolinggo, Kota 
Madiun, Kota Batu, Kab. Gresik, 
Kab. Tuban, Kab. Situbondo, 
Kab. Tulungagung, Kab. Treng-
galek, Kab. Bangkalan, Kab. 
Pamekasan, Kab. Jember, Kab. 
Banyuwangi, Kab. Pacitan, Kab. 
Malang, Kab. Pamekasan, Kab. 
Lamongan, Kab. Nganjuk, Kab. 
Pasuruan, Kab. Madiun dan Kab. 
Bojonegoro. Sedangkan UKM 
yang mengikuti berasal dari Kab. 
Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. 

Salah satu TTG berasal dari Jawa Timur.
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Ponorogo, Kab. Blitar dan Kota 
Mojokerto.

Provinsi Jawa Timur sejak ta-
hun 1999 aktif mengikuti Gelar 
Teknologi Tepat Guna Nasional, 
antara lain Gelar TTG Nasional I 
(1999) di Jakarta, Gelar TTG Na-
sional II (2000) di Bandung, Gelar 
TTG Nasional III (2001) di Ujung 
Pandang, Gelar TTG Nasional IV 
(2002) di Medan, 

Gelar TTG Nasional V (2003) 
di Sidoarjo (Juara I penilaian 
stand dan alat berikut produk 
TTG) Gelar TTG Nasional VI 
(2004) di Lombok (juara I penilai-
an stand dan alat berikut produk 
TTG), Gelar TTG Nasional VII 
(2005) di Palembang (juara Ha-
rapan II penilaian stand dan alat 
berikut produk TTG) Gelar TTG 
Nasional VIII (2006) di Pontianak 
(juara III penilaian stand dan alat 
berikut produk TTG), Gelar TTG 
Nasional IX (2007) di Manado, 
Gelar TTG Nasional X (2008) di 
Semarang, Gelar TTG Nasional 
XI (2009) di Pekanbaru (juara II 
penilaian stand dan alat berikut 
produk TTG), dan Gelar TTG Na-
sional XII (2010) di Yogyakarta 
(juara II penilaian stand dan alat 
berikut produk TTG).

Gelar TTG Nasional diseleng-
garakan dengan maksud, per-
tama, sebagai langkah strategis 
dalam penyebarluasan informasi 
TTG serta sebagai forum untuk 
menggali gagasan pemikiran da-
lam rangka penyusunan kebijakan 
penerapan dan pengembangan 
TTG dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat di masa-masa men-
datang.

Kedua, sebagai langkah stra-
tegis dalam pelestarian nilai-nilai 
gotong royong dan keswadayaan 
masyarakat yang telah tumbuh, 
berkembang dan mengakar dalam 
kehidupan masyarakat melalui pe-
ningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan.

Sedangkan tujuan Gelar 
TTG Nasional yaitu memperke-
nalkan berbagai jenis TTG dan 
produksinya secara visual; me-
nambah pengetahuan masyara-
kat tentang perkembangan tek-
nologi serta manfaatnya dalam 
rangka peningkatan mutu dan 
kwantitas produksi; meningkat-
kan kerjasama antara instansi 
pemerintah, pemerintah daerah, 
dunia usaha, perguruan ting-

gi, dan lain sebagainya dalam 
pengembangan dan penerapan  
TTG; menumbuhkan seman-
gat kebersamaan,  kekeluar-
gaan dan kegotongroyongan 
masya rakat dalam pembangu-
nan; meningkatkan kepedulian, 
peran serta masyarakat untuk 
membangun lingkungan serta 
memiliki tanggung jawab ter-
hadap hasil pembangunan. (*)

Stan peserta dari Jawa Timur (atas-bawah) 
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TTG dan Produk Unggulan Jawa Timur
No Asal Teknologi Produk Unggulan
1 Kab Malang Prototype sepeda, motor hybrid  Kupu-kupu bulu angsa, kerajinan kayu dari rotan,
  (2 mesin bensin dan listrik) kerajinan mendong, minuman dan makanan ringan
2 Kota Batu a.Vakum dry (pengering lidah buaya) Sari apel, kripik buah, dodol apel, jenang apel,   
  b.Alat pemipih biji mlinjo  nuget jamur, keripik jamur dan keripik ubi. 
3. Kota Surabaya  
 - UKM Surabaya a. Mesin pemerah susu elektro pneutic
  b. Sistem pengolah air limbah sederhana 
      skala kampung 
  c. Mesin hammer roller mill
  d. Mesin pencacah dan pembuat 
       pupuk organik  
4 Kab. Bojonegoro Mesin perajang tembakau Kerajinan kayu jati, batu onyx, batik dan camilan
5 Kab. Madiun a. Mesin pemotong krupuk, 
  b. Mesin pemotong tempe 
  c. Mesin pemotong puli Brem, bumbu pecel, kripik ketela dan kripik garut
6 Kab. Pasuruan c.Teknologi bio etanol Keripik bentol, bordir, handuk, pel dan serbet, 
  d.Tungku briket  minuman susu Sekar Tanjung 
7 Kab. Nganjuk a.Miniatur reaktor bio bakteri
  b.Central switch multi fungsi 
8 Kab. Lamongan - Kain tenun ikat, tikar karpet (bahan benang) 
   dan tas dari tempurung kelapa
9 Kab. Pamekasan Alat proses sirkulasi penyaringan air Batik madura, jamu madura, camilan khas 
   Madura dan kerajinan dari limbah plastik
10. Kota Madiun Alat pencetak briket manual 
11. Kota Probolinggo Mesin pan granulator 
12. Kab. Ngawi Alat pengupas kacang tanah 
13. Kab. Tuban Alat untuk membatik Kain batik dan kerajinan
14. Kab. Pacitan -  Kerajinan batu mulia, kerajinan batik 
   tulis dan kerajinan makanan khas.
15. Kab. Jember a. Alat penguji cita rasa kopi (roster kit) Kopi bubuk dan permen coklat
  b. Pesin pengemas vakum
  c.Alat ukur kadar air untuk biji-bijian
  d. Kincir air pembangkit listrik 
16. Kab. Bangkalan Mesin pencacah sampah organik Batik tulis, tas rajutan dan clurit
17. Kab. Situbondo a.Mesin penggerus kayu Kripik ikan laut dan kopi luwak
  b.Mesin pemotong padi 
18. Kab. Gresik a.Alat TTG canting elektrik  Pakaian muslim, kopiah dan
   kerajinan pelepah pisang
  b.Mesin poles bambu, rangka 
     mesin dari kayu
  c. Power management controll 
     charger penggunaan     
      pada pembangkit listrik tenaga surya 
     dengan menggunakan micro controler  
19. Kab. Tulungagung a. Mesin Pemisah Batu dengan Emas  Aneka asesoris dari bahan marmer/onyk,
  b. Alat Penghemat Listrik   batik, makanan khas dan rambat tomat
  c. Alat Pemarut Kelapa Elektrik 
20. Kab. Trenggalek a. Alat Pengolah Limbah Cair Tempe Keripik, Makanan Khas dan Jamu Instan
  b. Alat Pengolah Limbah Tapioka
  c. Mesin Pembuat Stik Bambu (bulat) 
21. Kab. Banyuwangi a.Alat chager HP tenaga surya  Kue Bakiak Banyuwangi, Batik Gajah Ulung, 
  b. Lampu penyeberangan dengan  Selai Pisang dan Kue Rokok
      tenaga surya  
22. Disperindag Pro. Jatim  
 UKM Kab. Sidoarjo -  Kaligrafi  (UKM Binaan)
 UKM Kab. Blitar  Handy craft mobil-mobilan dan aneka asesoris 
   dari kayu Ciri Khas Daerah
 UKM Kab. Ponorogo  Handy craft mobil-mobilan dan aneka asesoris 
   dari kayu ciri khas daerah
 UKM Kota Mojokerto  Handy craft mobil-mobilan dan aneka asesoris 
   dari kayu ciri khas daerah
23. ITS Surabaya a. Lampu aromatherapi modern (Hetric)  Wedang Pokak Khas Jawa Timur (sari rempah alami
  b. Penerangan jalan umum dengan LED  Indonesia non sintetis menghangatkan tubuh,
      menggunakan tenaga surya,  melegakan tenggorokan)
  c. Sistem emergency call rumah sakit 
  d. Flexible electrical dental chair. 
24. Unibraw Malang a. Vacum frying
  b. Alat penyangrai kopi 
25. Muhammadiyah  a.Mesin Pencacah Rumput
 Malang b.Mesin Pembuat Biskuit Pakan Kelinci Obat-obatan untuk hama tanaman 
   dan aneka produk dari kelinci
26. Unmer Malang a.Mesin penyerat pelepah pohon pisang
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Dalam Gelar TTG Na-
sional XII di Yogya-
karta Provinsi Jawa 
Timur telah mengha-

silkan transaksi penjualan alat 
TTG sebesar Rp. 181.800.000 
dan produk unggulan Rp. 
180.778.250. Sementara itu 
selama empat hari pelaksana-
an Gelar TTG Nasional XII se-
cara keseluruhan tercatat nilai 
transaksi berbagai komoditas 
mencapai Rp 50 milyar.

Rincian penjualan produk 
unggulan, yaitu Kab. Lamong-
an Rp. 1.500.000, Kab. Gresik 
Rp. 1.202.000, Kab. Bojonego-
ro Rp. 30.000.000, Kab. Bang-
kalan Rp. 1.725.000, Kab. Pa-
mekasan  Rp. 1.500.000, Kab. 
Tuban Rp. 7.000.000, Kab. Ma-
diun Rp. 1.727.250, Kab. Paci-
tan Rp. 10.000.000, Kab. Ma-
lang Rp. 695.000, Kab. Situbondo Rp. 3.200.000, 
Kab. Jember Rp. 1.513.000,  Kab. Tulungagung Rp. 
800.000, Kab. Trenggalek Rp. 1.766.000, Kab. Pa-
suruan Rp. 2.000.000, Kab. Ngawi Rp. 2.600.000, 
Kota Batu Rp. 3.000.000, Kota Probolinggo Rp. 
400.000 dan Unmuh Malang Rp. 150.000.

Sementara itu jumlah total penjualan alat TTG 
sebesar Rp. 181.800.000. Rinciannya, Kabu-
paten Tulungagung alat pemisah biji emas Rp. 
70.000.000, Kota Surabaya alat pemeras susu sapi 
Rp. 16.000.000, Kota Surabaya alat perajang jera-
mi (choper) Rp. 25.000.000, Kota Batu alat penggo-
reng (vacum craying) Rp. 35.000.000, Kabupaten 
Pasuruan alat pembuat biogas Rp. 800.000 dan 
Unibraw Malang alat penggoreng (vacum craying) 
Rp. 35.000.000.

Selain dari penjualan alat TTG dan produk ung-
gulan, juga mendapat tawaran kerjasama dari Kota 
Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul dan Pro-
vinsi Sulawesi Tenggara, antara lain Kab. Pasuruan 
kerjasama untuk pelatihan pembuatan biogas, dan 
Unibraw Malang kerjasama untuk pelatihan pem-
buatan mesin vacum craying.

Temu Usaha/Bisnis 
Di sela-sela Gelar TTG Nasional XII juga diada-

kan temu usaha/bisnis dan demo TTG. Acara ini di-
maksudkan mempertemukan antara produsen alat 
TTG dari berbagai daerah dengan para pengguna 
atau pengusaha secara nasional. Temu usaha/bis-
nis diikuti oleh para penemu alat TTG dari berbagai 
wilayah di Indonesia yang dihadiri oleh para pengu-
saha atau pengguna

Acara yang dibuka Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian Provinsi DIY di antara-
nya menampilkan materi Fokus Teknologi dalam 
Mendukung Pengembangan Bisnis Aquakultur oleh 
DR. Husni Amarulah dari BPPT, Teknologi Energi 
Ramah Lingkungan oleh Bapak Adjat Sudrajat, MSc 
dari BPPT, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 
dalam Aplikasi Material Konstruksi dan Transpor-
tasi Berbasis Polimer oleh Wawas Swathatafrijiah, 
MSc dari BBPT, Pengenalan Hasil Pemuliaan Ta-
naman Padi dan Kedelai DR. Sobrizal dari BATAN 
dan Pengenalan Hasil Litbang di Bidang Radio Faar-
makologi oleh DR. Agus Ariyanto dari BATAN. (*)

TTG dan Produk Unggulan 
Jatim Banyak Diminati

Baca Juga Hal 15



GDGDKiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan

09GEMADESAEdisi 09 Oktober 2010

Hanya membutuhkan 
waktu 10 menit dengan 
kapal motor dari pela-
buhan Sumenep, orang 

sudah bisa singgah di Pulau Po-
teran, salah satu pulau di antara 
gugusan pulau di Kabupaten Su-
menep. Pulau ini terbagi atas 8 
desa dan satu kecamatan, yaitu 
Kecamatan Talango. 

Pulau Poteran dihuni 40.542 
jiwa atau 13.642 kepala keluar-
ga (KK). Masyarakat miskinnya 
hampir 62 % dari jumlah pen-
duduk atau sebanyak 8.457 KK. 
Sebelum tahun 2001, lebih dari 
90 % warga Talango dinyatakan 
miskin, karena pendapatan per 
bulannya rata-rata di bawah Rp 
500.000.

Kesuksesan warga Kecamatan 
Talango dapat dilihat pada model 
bangunan rumahnya. Hampir 90 
persen rumah di pulau ini bertem-
bok dan terlihat mentereng. Su-
dah begitu parabola bertengger 
di hampir setiap rumah. 

Menurunnya angka kemiskin-
an di Kecamatan Talango tak lain 
berkat keuletan warganya. Me-
reka dengan arif memanfaatkan 
dana bantuan sosial yang diku-
curkan oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Seperti yang dilaku-
kan Chalimatus Sakdiyah (31). 
Pengusaha butik pengantin asal 
Desa Gapurana, Kecamatan Ta-
lango, ini sejak adanya Program 
Nasional Pemberdayaan Masyara-
kat Mandiri (PNPM Mandiri ) dan 
Gerakan Terpadu Pengentasan 

Kemiskinan (Gerdu Taskin) pada 
tahun 2003, butik pengantinnya 
sekarang sudah berkembang pe-
sat. 

Wanita berkulit kuning langsat 
ini setiap bulan bisa membuat 
baju pengantin sebanyak 30 buah 
dengan kisaran harga mulai Rp 
300 ribu hingga Rp 1 juta. Pem-
belinya umumnya masyarakat 
Talango dan masyarakat di sepu-
taran Sumenep. Per bulan Cha-
limatus bisa meraup keuntungan 
bersih Rp 12 juta. Jumlah peker-
janya saat ini 13 orang, rinciannya 
10 orang sebagai tukang jahit dan 
tiga orang lainnya bagian bordir. 
Pekerjanya yang rata-rata wanita 
itu dibayar Rp 1 juta hingga Rp 
1,5 juta/bulannya. 

Tak hanya itu saja, Chalimatus 

juga bisa menggerakkan roda pe-
rekonomian di Kecamatan Talan-
go dengan mengajari 100 wanita 
lainnya untuk berbisnis konveksi. 
Lulusan setara SMP ini mengaku 
bahwa usaha konveksinya mulai 
merangkak naik sejak dia men-
gikuti program simpan pinjam 
PNPM Mandiri, tahun 2003. 

Saat itu Chalimatus yang me-
nyukai pekerjaan sebagai desai-
ner dan penjahit sejak kecil ini 
mendapatkan pinjaman lunak Rp 
10 juta dengan bunga hanya 2 
%. Dengan tekad kuat, Chalima-
tus perlahan-lahan mulai berlatih 
membuat model baju pengantin 
mencontoh dari majalah mode. 
Hasil desain dan jahitan Chali-
matus ternyata diminati warga 
setempat dan kini berkembang 

Meretas Kemiskinan 
di Pulau Poteran

Pulau Poteran yang dulu dijuluki “pulau miskin,” berkat etos kerja warganya yang 
tinggi, kini berkembang menjadi pulau wirausahawan. 

Di pulau ini perlahan-lahan kemiskinan enyah. 



Kiat PemberdayaanGDGD

10 GEMADESA Edisi 10 Oktober 2010

pesat. 
“Saya tidak menyangka akhir-

nya bisa memiliki butik baju 
pengan tin pribadi. Butik ini mem-
banggakan saya dan alhamdulli-
lah bisa memperkejakan para wa-
nita di Talango ini,” ucapnya.

Menurut Camat Talango, Hai-
nur Rasyid (45), sejak adanya 
program PNPM Mandiri dan Gar-
du Taskin, banyak warga Talango 
yang sebelumnya terhimpit ke-
miskinan kini mulai merangkak 
sukses. Rasyid mengakui bahwa 
salah satu kunci sukses menekan 
angka kemiskinan di Kecamatan 
Talango adanya program PNPM 
Mandiri. 

“Tipikal warga Talango se-
benarnya pekerja keras, asalkan 
mereka diberi sedikit modal maka 
warga sini mau bekerja keras un-
tuk berusaha,” kata Hainur Ra-
syid. 

Program PNPM Mandiri digu-
lirkan tahun 2001. Dengan modal 
awal Rp 750 juta, sekarang telah 
bergerak di angka Rp 20 miliar. 
Dana dipakai untuk membantu 
rehabilitasi pembangunan desa, 
termasuk akses jalan. Selain itu 
membantu permodalan bagi wa-
nita di pedesaan, termasuk pem-
berdayaan wanita di Talango. 

Selain untuk usaha konvek-
si, dalam catatan Rasyid, dana 
PNPM Mandiri juga dipakai mem-
bantu nelayan dalam pengem-
bangan budidaya rumput laut 
yang kini telah berhasil menem-
bus pasar ekspor Jepang dan 
Korea. Rumput laut dipakai se-
bagai bahan produk kosmetik. 
Sementara untuk pasar domestik 
memenuhi kebutuhan pembuatan 
makanan agar-agar dan bahan 
dasar untuk es campur. 

Selain agar-agar, banyak nya 
pohon aren di kawasan Pulau Po-
teran juga dimanfaatkan warga 
sekitar untuk merambah bisnis 
pembuatan gula dari siwalan. 
“Gula siwalan di Talango bisa un-

tuk terapi pengobatan, salah sa-
tunya untuk penyakit diabetes,” 
kata Rosyid bangga. 

Sejumlah warga lain perlahan-
lahan ekonominya merangkak 
naik usai mendapat pinjaman dari 
PNPM Mandiri. Sebut saja Titin 
(45). Ibu rumah tangga ini setiap 
harinya memproduksi krupuk bel-
linda khas dari Talango yang ter-
buat dari ikan tengiri. Berbekal 
uang pinjaman Rp 5 juta pada 
tahun 2008, Titin bersama kelom-
pok kerjanya, Ibad Nursiyah, yang 
awalnya dari kalangan ibu-ibu 
pengajian, mulai serius menekuni 
bisnis krupuk yang terkenal gurih 
dan tanpa bahan pengawet ini. 

Kini setiap hari Titin bisa mem-
produksi 30 hingga 100 bungkus 
krupuk bellinda per harinya, te-
rutama saat musim ikan tengiri 
tiba. “Satu bungkus harganya Rp 
30 ribu. Krupuk ini setiap harinya 
langsung ludes terbeli,” ujar istri 
Muhammad Halil ini. 

Berkat program PNPM Man-
diri, Titin bisa mensekolahkan 
anaknya ke jenjang perguruan 
tinggi. Dia mengaku program ini 
benar-benar bisa mengangkat 
derajat hidupnya yang sebelum-
nya kesulitan untuk makan kini 
menjadi mudah untuk membeli 
sesuatu. 

Karena pengelolaannya yang 
bagus, menurut Ketua UPK 
Kecamatan Talango, Rosyidi, 
tahun 2009 dan 2010 berturut-
turut Kecamatan Talango meraih 
peng hargaan kecamatan terbaik 
sebagai pengelola dana PNPM 
Mandiri dan Gardu Taskin. Warga 
Talango yang terkenal ulet dan 
pekerja keras juga mengantarkan 
mereka sebagai daerah PNPM 
Mandiri dan Gardu Taskin yang 
minim tunggakan pinjaman. 

Berkat prestasi warga Talango 
pula angka kemiskinan di Jawa 
Timur kini menurun 1,42 %. Data 
BPS Jatim menyebutkan, orang 
miskin di Jawa Timur tahun 2009 
sebanyak 6.002.590 jiwa, kini tu-
run menjadi 5.539.300 jiwa. 

Mereka berharap program 
PNPM Mandiri tidak hanya dibe-
rikan kepada warga miskin saja, 
namun juga kepada warga yang 
kekurangan modal untuk pengem-
bangan usahanya ke luar daerah. 
“Suatu saat saya juga ingin gaun 
pengantin saya bisa merambah 
pasar di Surabaya,” harap  Cha-
limatus Sakdiyah. 

Ya, pulau yang dulunya dikenal 
miskin ini sekarang telah berubah 
menjadi pulau wirausahawan 

(ferry maulina)
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Pagi itu Suwarni, war-
ga Dusun Kandangan, 
Desa Kare, Kecamatan 
Kare, Kabupaten Madi-

un menjemur kasur di pekarang an 
rumahnya. Dua buah kasur yang 
dijemur diletakan tepat di bawah 
sinar matahari yang menerangi 
separuh pekarangannya. Tidak 
sekadar menjemur, Suwarni juga 
sesekali menggebah kasur nya 
dengan sebilah kayu rotan untuk 
menghilangkan debu-debu yang 
menempel di kasur yang dipakai-
nya beberapa hari lalu.

Pagi itu ternyata bukan hanya 
Suwarni yang sibuk menjemur ka-
sur, sebab hampir semua ibu-ibu 
di Desa Kare memiliki aktivitas 
yang sama bersamaan dengan 
kerja bhakti massal oleh bapak 
dan pemuda desa. 

Warga Desa Kare memang 
memiliki kebiasaan rutin setiap 
Minggu Legi menggelar kerja 
bhakti massal dan menjemur ka-
sur bagi ibu-ibu rumah tangga. 

Kegiatan yang dilegalisasi mela-
lui Peraturan Desa (Perdes) No-
mor 8 Tahun 2007 ini merupakan 
implementasi status Desa Siaga 
yang diturunkan pemerintah se-

jak 2006.
Kepala Desa Kare, Sukirman, 

menjelaskan, pihaknya memang 
memberikan perhatian lebih ke-
pada kesehatan yang sejatinya 
merupakan hak setiap warga. 
Disamping itu  dia juga memiliki 
prinsip bahwa hidup sehat akan 
mempengaruhi aspek kehidupan 
warga yang lain seperti pendidi-
kan dan cara berfi kir warga.

Upaya menyehatkan warga 
desa tidak selesai dengan hanya 
menggelar bersih-bersih massal. 
Tindakan antisipasi juga dilaku-
kan dengan menyediakan ambu-
lan desa. Bukan mobil ambulan 
seperti pada umumnya dimiliki 
rumah sakit, maksudnya sama 
sebagai alat transportasi, namun 
disediakan secara sukarela oleh 
warga. Jenisnya bisa roda dua 
atau roda empat. 

“Warga yang ingin menyum-
bangkan manfaat alat transpor-
tasinya untuk ambulan desa 
didaftarkan dulu, jadi sewaktu-

Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

Potret Desa Siaga

Sukirman, Kepala Desa Kare
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waktu dibutuhkan dapat langsung 
dihubungi. Masalah ongkos, bi-
asanya terserah pengguna,“ kata 
Sukirman.

Warga desa pemenang lomba 
Desa Siaga Kabupaten Madiun 
2009 ini bahkan tidak perlu me-
rasa khawatir kekurangan darah 
jika ada yang sakit dan butuh 
tambahan banyak darah. Kare-
na sejak 2006 Pemerintah Desa 
Kare menandatangani kerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia 
(PMI) Madiun terkait penyediaan 
darah bagi warga Desa Kare yang 
membutuhkan. 

Sementara warga Desa Kare 
diwajibkan donor darah setiap 
tiga bulan sekali setiap tanggal 
25. Kewajiban donor darah ter-
sebut tertuang dalam Perdes No-
mor 05 Tahun 2007. ”Setiap tiga 
bulan sekali rata-rata darah yang 
dikumpulkan sekitar 20 kantong,” 
ujarnya.

Prinsip Desa Siaga di desa ini 
tercermin dalam satu slogan ya-
kni ”Gerbang Desember 2009”, 

yang artinya Gerakan Memban-
gun Desa Sejahtera Minggu Legi, 
Kerja Bhakti Massal, Dua Anak 
Cukup, Open Defecation Free, 
dan dilaksanakan pada 2009.

Slogan “ Masyarakat Desa 
Kare Sudah Tidak Buang Air Be-
sar di Sembarang Tempat” yang 
dipampang di pintu masuk desa 
juga membuktikan tingginya ke-
pedulian untuk hidup sehat oleh 
seluruh masyarakat Desa Kare. 
Hal ini merupakan tindaklanjut 
kepemilikan jamban keluarga dan 
sudah tidak ada lagi yang buang 
air besar di sembarang tempat.

 
Semua Tanaman Cocok 

Desa Kare berada  pada ke-
tinggian antara 600 s/d 850 meter 
di atas permukaan laut dengan 
topografi  lembah berbukit yang 
subur. Sebelah utara desa ini ber-
batasan dengan Desa Randualas, 
Kecamatan Kare, sebelah selatan 
dengan Desa Ngebel, Kabupaten 
Ponorogo, sebelah timur dengan 
Desa Cermo, Kecamatan Kare, 

dan sebelah barat dengan Desa 
Kepel, Kecamatan Kare. 

Luas wilayah Desa Kare men-
capai 1.660,171 hektar (ha), yang 
terbagi lahan pemukiman 171,463 
ha, pertanian sawah (18,137  ha), 
ladang/tegalan (875,460  ha), 
perkebunan (3,267  ha), padang 
rumput (15 ha), hutan (560 ha), 
dan fasilitas umum (14,844  ha).  

Desa Kare merupakan desa 
yang berada di bagian paling 
teng gara Kabupaten Madiun. 
Dari ibukota kabupaten, jaraknya 
sekitar 25 kilometer, sementara 
dari ibukota propvinsi sekitar 195 
kilometer. 

Menurut data terakhir, Desa 
Kare yang terdiri atas 8 RW dan 
47 RT yang menyebar di 4 dusun, 
yaitu Kandangan, Kare, Suweru 
dan Dusun Gondosuli, ini jumlah 
penduduknya mencapai 6.989 
jiwa dengan rincian, penduduk 
laki –laki 2.867 orang, perem-
puan 4.122 orang dengan jumlah 
kepala keluarga sebanyak 1.992.

Kepala Lembaga Pemberdaya-

Sukirman dan perangkat Desa Kare.
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an dan Kesejahteraan Masyarakat 
Desa ( LPKMD ) Desa Kare, Su-
jono, menjelaskan, berlokasi di ka-
wasan lembah pegunungan Wilis 
membuat desa ini memiliki kontur 
tanah yang cukup subur. Hampir 
semua jenis tanaman agrobis da-
pat ditanam di Desa Kare. 

Karena itu tidak salah jika se-
bagian besar kegiatan ekonomi 
warganya bertumpu pada sektor 
perkebunan dengan produk an-
dalan cengkeh dan kakao yang 
ada hampir di setiap rumah war-
ga, juga durian, rambutan, mang-
gis, alpokat, petai dan kopi.    

Sebagai desa yang berlokasi 
di kawasan pegunungan, sum-
ber air bersih di desa ini cukup 
melimpah. Melalui sumber air 

Agro Kandangan yang dikelola 
HIPPAM Desa Kare, cakupan pe-
menuhan air bersih meningkat le-
bih dari 8 % setiap tahunnya. 

Menurut Sujono, tingkat kes-
wadayaan masyarakat khus-
usnya pada pembangunan in-
frastruktur desa cukup tinggi, 
”Mereka sangat responsif sekali, 
tanpa dikomando. Baru setelah 
pengerjaan selesai, baru lapor ke 
aparat desa,” tuturnya. 

Dia mencontohkan, masyara-
kat rela mengeluarkan dana pri-
badinya senilai Rp 1- 2 juta/pe-
langgan untuk membangun pipa 
sepanjang 12 kilo dari sumbernya 
di Gunung Wilis. Masyarakat juga 
mampu bekerjasama meratakan 
tanjakan jalan umum setinggi 2,5 

meter dengan panjang 100 meter 
dan lebar delapan meter senilai 
200 juta.

 
Daun Cengkeh Multifungsi 

Melimpahnya komoditas ceng-
keh di Desa Kare dimanfaatkan 
warga untuk memperoleh keun-
tungan tersendiri, seperti yang 
dilakukan Matius Sawal Santoso. 
Dia memanfaatkan limbah daun 
cengkeh untuk dibuat minyak. 
Minyak daun cengkeh dapat di-
jadikan campuran bahan farmasi, 
dan bahan obat-obatan.  

Dia mengumpulkan daun 
cengkeh yang banyak berjatu-
han di perkebunan warga dari 
seorang pengepul. Satu kilo lim-
bah daun cengkeh dia membeli 
dengan harga Rp 700. Daun ke-
ring tersebut dikukus di dalam 
katel selama delapan jam untuk 
diambil uapnya. Uap daun ceng-
keh dialirkan melalui pipa untuk 
disuling dan dipisahkan antara air 
dengan minyak. ”Pemisahan dua 
zat ini biasanya secara otomatis, 
karena berat jenis air dan minyak 
berbeda,” katanya.

Manfaat daun cengkeh ternya-
ta tidak selesai pada penguku-
san, sebab bekas kukusan daun 
cengkeh masih bisa dimanfaat-
kan untuk bahan bakar pengu-
kusan, dan limbah bahan bakar 
daun cengkeh juga masih dapat 
digunakan sebagai campuran ba-
han pupuk.

Satu kuintal daun cengkeh 
yang diproses Matius dapat 
menghasilkan dua liter minyak, 
sementara kapasitas ketel yang 
dimilikinya enam kuintal. Semen-
tara dalam sehari Matius mampu 
melakukan proses pengukusan 
dua kali. Artinya dalam sehari, 
usaha yang digeluti Matius mam-
pu menghasilkan 24 liter minyak 
cengkeh. Produk minyak ceng-
kehnya dijual dengan harga Rp 
71 ribu/kilo.(sal) 

Warga Desa Kare wajib donor darah.



Pemenang Program/Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

Pemenang Lomba 
Karya Penanggulangan 

Kemiskinan (Pro Poor Award) 
Kategori Kabupaten/Kota:

Juara I : Pemerintah Kabupaten Madiun
Juara II : Pemerintah Kota Surabaya
Juara III : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kategori Lembaga non Pemerintah:

Juara I  : Yayasan Nurul Hayat Kota Surabaya
Juara II  : KSU Al Hikmah Kabupaten   
   Situbondo

Kategori Perorangan

Juara I : Sapto Juli Isminarti,    
   Kabupaten Pasuruan
Juara II : H. Masngut Imam Santoso,   
   Kabupaten Blitar

Hadiah uang pembinaan: Kategori Kabupaten/
Kota Rp 125.000.000 (juara I), Rp 100.000.000 
(juara II), Rp 75.000.000 (juara III); kategori Lem-
baga non Pemerintah Rp 35.000.000 (juara I), 
Rp 30.000.000 (juara II); kategori Perorangan Rp 
25.000.000 (juara I), Rp 20.000.000 (juara II).

Pemenang Unit Pengelola 
Keuangan (UPK) Berhasil

Pengelola Program Gerdutaskin 
Provinsi Jawa Timur:

Terbaik I : UPK Amanah, Desa Sumberpasir,  
   Kec. Pakis, Kab. Malang
Terbaik II : UPK Sekar Mulia, Des.Kedungban-
teng,     Kec. Bakung, Kab. Blitar
Terbaik III : UPK Balong Makmur, Desa Sepanyul,  
   Kec. Gudo, Kab. Jombang
Terbaik IV : UPK Wahyu Lestari, Desa Tanggung-  
   gunung, Kec. Tanggunggunung,   
   Kab. Tulungagung
Terbaik V : UPK Semoga Jaya, Desa Kertosono,  

   Kec. Sidayu, Kab. Gresik
Terbaik VI : UPK Mekar Jaya, Desa Modongan,  
   Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
Terbaik VII : UPK Lestari, Desa Banyukambang,  
   Kec. Wonosari, Kab. Madiun
Terbaik VIII : UPK Podo Rukun, Desa Labruk Lor,  
   Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
Terbaik IX : UPK Sejahtera, Kel. Rampal Celaket,  
   Kec. Klojen, Kota Malang
Terbaik X : UPK Makmur Jaya, Desa Gapura   
     Tengah, Kec. Gapura, Kab. Sumenep

Hadiah uang pembinaan: Rp 52.500.000 (terbaik I) 
Rp 47.500.000 (terbaik II), Rp 42.500.000 (terbaik 
III), Rp 37.500.000 (terbaik IV), Rp 34.500.000 
(terbaik V), Rp 32.500.000 (terbaik VI), Rp 
29.500.000 (terbaik VII), Rp 26.500.000 (terbaik 
VIII), Rp 24.500.000 (terbaik IX), Rp 22.500.000 
(terbaik X).

Pemenang BKAD/UB-UPK
Program Pengembangan 
Ekonomi Kawasan (PPEK)

Terbaik I : BKAD/UB-UPK Tri Tunggal Mandiri,  
   Desa Bendil Jati Wetan, Desa Doro- 
   ampel dan Desa Wates, Kec.   
   Sumbergempol, Kab. Tulungagung
Terbaik II : BKAD/UB-UPK Bakti Pertiwi, Desa  
   Banyuglugur, Desa Selobanteng, dan  
   Desa Telempong, Kec. Banyuglugur,  
   Kab. Situbondo
Terbaik III : BKAD/UB-UPK Bakti Kencana, Desa  
   Mojoagung, Desa Kendalrejo dan   
     Desa Pandanwangi, Kec. Sooko,   
     Kab. Tuban

Hadiah uang pembinaan: Rp 30.000.000 (terbaik 
I), Rp 25.000.000 (terbaik II), Rp 20.000.000 (ter-
baik III).

     

RagamGDGD

14 GEMADESA Edisi 10 Oktober 2010



GDGD

15GEMADESA

RagamRagam

Edisi 10 Oktober 2010

Banyak yang berpenda-
pat bahwa teknologi 
mem punyai peranan 
yang pen ting terhadap 

perkembangan dan pertumbu-
han ekonomi di suatu wilayah. 
Demikian juga di Jawa Timur. 
Di provinsi ini peranan teknologi 
memegang peranan penting.  Ka-
rena itu Bapemas Provinsi Jawa 
Timur sangat memperhatikan hal 
tersebut, mulai program bantuan 
TTG kepada masyarakat sampai 
berpartisipasi mengikuti Gelar 
TTG Nasional setiap tahun.

Dikatakan oleh Totok Soe-
warto SH, Msi, Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, bentuk pem-
berdayaan masyarakat adalah 
penerapan dan pengembangan 
hasil yang ada di setiap lapisan 
secara berkelanjutan. ”Program 
ini memberikan kepercayaan le-
bih kepada masyarakat seluas-
luasnya untuk dapat memperce-
pat pemulihan ekonomi nasional, 
mempercepat kemajuan desa 
dalam menghadapi persaingan 

global di berbagai bidang 
dengan mampu mengguna-
kan teknologi tepat guna. Hal 
tersebut sesuai dengan in-
struksi Presiden RI No. 3 Ta-
hun 2001 tentang Penerapan 
dan Pengem bangan Tekno-
logi Tepat Guna,” kata Totok 
Soewarto. 

Menurut Totok, TTG adalah 
teknologi yang cocok dengan 
kebutuhan masyarakat se-
hingga bisa dimanfaatkan 
pa da rentang waktu tertentu. 
Biasanya TTG terkait dengan 
budaya lokal. TTG sebagai 
salah satu jalur penting untuk 
mencapai tujuan yang men-
dasar, yakni meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
TTG berarti teknologi yang 
sesuai dengan kondisi bu-
daya, dan kondisi ekonomi serta 
penggunaannya harus ramah 
lingkungan

Untuk mempercepat pengem-
bangan teknologi tepat guna ter-
sebut perlu campur tangan pe-

merintah. Pemerintah berfungsi 
untuk memperkuat kerjasama 
antara produsen dan pengguna 
TTG.

”TTG yang diharapkan adalah 
teknologi yang mampu menjawab 
isu nasional akan krisis energi 
atau menipisnya ketersediaan 
bahan bakar minyak, kerusakan 
lingkungan yang semakin pa-
rah dan peningkatan ketahanan 
pangan nasional,” ujar Totok Soe-
warto.

Itu sebabnya, kata Totok So-
ewarto, Gelar TTG Nasional 
sangatlah penting sebagai salah 
satu program rutin tahunan bagi 
Bapemas Provinsi Jawa Timur. Ini 
karena sebagian besar penduduk 
Jawa Timur mayoritas bertempat 
tinggal di pedesaan, 75 % seba-
gai petani. Dengan adanya TTG 
ini diharapkan ekonomi pedesaan 
sebagai pilar ekonomi nasional 
bisa lebih maksimal, begitu pula 
dengan sumberdaya lokal dan re-
vitalisasi pertanian.(*)

Totok Soewarto, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur

Masyarakat Masih Butuh TTG

Totok Soewarto.
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Kiprah Jawa Timur dalam Kiprah Jawa Timur dalam 
Gelar TTG Nasional XII Gelar TTG Nasional XII 
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Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Mekarjaya Desa 
Modangan, Kecamatan 
Sooko, Kabupaten Mo-

jokerto saat ini tengah mengkaji 
prospek di bidang usaha lain. Jika 
sebelumnya alokasi dana sek-
tor riil untuk jenis penggemukan 
sapi, kali ini lembaga keuangan 
bentukan Program Gerakan Ter-
padu Pengentasan Kemiskinan 
(Gerdutaskin) ini melirik bisnis 
peternakan jenis belut. 

Bisnis penggemukan sapi 

menurut Ketua UPK Mekarjaya, 
Satiman, bukannya tidak mem-
bawa untung, modal yang minim 
membuat UPK merasa kurang 
maksimal mengeruk keuntungan 
dari bisnis ini apalagi saat ini har-
ga daging sapi di pasaran mulai 
anjlok. “Di samping perputaran 
modalnya lama, di tingkat masya-
rakat desa sempat mengundang 
kecemburuan,“ ujarnya.

Sementara dari dana awal 
UPK yang digunakan untuk sektor 
riil, hanya mampu untuk dibelikan 

dua ekor sapi yang dikelola seca-
ra kemitraan dengan masyarakat. 
Selama satu tahun penjualan sapi 
harus dua kali. Agar memperoleh 
harga sapi yang tinggi, biasanya 
waktu penjualan menjelang Hari 
raya Idul Adha. Sementara pen-
jualan pertama, menyesuaian 
waktu. Biasanya menunggu saat 
harga sapi potong naik. “Kadang 
juga terpaksa dijual agar proses 
administrasi keuangan UPK tidak 
membingungkan,” katanya. 

Tahun lalu, kata Satiman, ha-

Kaji Potensi Usaha 
Peternakan Belut
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Mengubah orientasi usaha karena alasan prospektif adalah hal yang wajar dalam 
dunia usaha. Mencoba tantangan dan pengalaman baru akan membawa dampak 

positif bagi pelaku usaha. 

Satiman (tengah) bersama pengurus UPK Mekarjaya.



sil penjualan sapi potong bersih 
hanya Rp 850 ribu, harga terse-
but dapat bertambah dua kali li-
pat saat moment Idul Adha. Lain 
dengan beternak belut, selain 
cara beternaknya mudah, akhir-
akhir ini permintaan masyarakat 
terhadap hewan jenis ikan ini cu-
kup tinggi. 

UPK Mekarjaya berdiri 27 Ma-
ret 2007. UPK yang dikawal Sati-
man (Ketua), Sundusin (Sekreta-
ris), dan Munawaroh (Bendahara) 
ini memperoleh dana awal Rp 
73,2 juta. Dana tersebut diman-
faatkan untuk Usaha Simpan 
Pinjam (USP) Rp 58,5 juta, dan 
sisanya sekitar Rp 14,6 juta untuk 
pengembanga sektor riil berupa 
penggemukan sapi. 

Minat warga di desa yang me-
miliki lima dusun, yakni Dusun 
Sasak, Modangan, Gambuan, 
Tangkil, dan Dusun Genuk Watu 
ini untuk mengakses permodalan 
di UPK terus meningkat. “Saat 
awal berdiri ada 10 Kelompok 
Masyarakat (Pokmas), saat ini 
sudah berkembang menjadi 22 
Pokmas, dan tahun depan kare-
na keterbatasan dana, kami tar-
get menjadi hanya 25 Pokmas,” 
ujar Sekretaris UPK Mekarjaya, 
Sundusin. 

Untuk memudahkan peng-
hitungan, satu Pokmas hanya 
dapat diisi 5-1 anggota. Plafon 
pinjaman yang diberikan UPK 
kepada Pokmas maksimal Rp 10 
juta, dan minimal Rp 4 juta. Besar 
jasa yang dikenakan 2 persen di-
bayar 10 kali bersama angsuran. 

Terhitung sejak September 2010 
UPK Mekarjaya berhasil mem-
bukukan aset sebesar Rp 133,1 
juta. Sementara Sisa Hasil Usaha 
(SHU) yang dikumpulkan pada 
akhir 2009 mencapai Rp 20,4 
juta.  

Sejak awal berdiri, UPK ini 
sama sekali tidak pernah mem-
peroleh dana penguatan dari 

Pemkab Mojokerto dan Pemprov 
Jatim. Namun menurut Satiman, 
hal itu bukan berarti pihaknya ti-
dak mampu mengembangkan 
UPK Mekarjaya. Dengan modal 
pas-pasan yang dimilikinya, dia 
berupaya terus mencari peluang 
usaha, dan mengakses permoda-
lan dari pihak ke-tiga.  

Hal ini semata-mata agar UPK 
Mekarjaya terus berkembang, 
dan manfaatnya lebih dapat di-
rasakan oleh masyarakat, khu-
susnya Rumah Tangga Miskin. 
Data di Desa Modangan tahun 
lalu menyebutkan, jumlah Kepala 
Keluarga (KK) yang tergolong mi-
skin mencapai 350 KK, rincianya, 
RTSM 152 KK, RTHM 53 KK dan 
RTM 145 KK.(sal) 

GDGDProfil UPK
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Bertempat di Hotel View, Kabupaten Pa-
suruan, Bapemas Provinsi Jawa Timur 
menyelenggarakan Rapat Tim Identifi kasi 
Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank 

Bukan Koperasi, Oktober 2010. Sebanyak 37 orang 
Tim Identifi kasi LKM dari 37 kabupaten/kota di Jawa 
Timur mengikuti rakor ini.

Rapat Koordinasi Tim Iden tifi kasi Lembaga Keu-
angan Mikro Bu kan Bank Bukan Koperasi ber   tujuan 
memberikan bekal dan pengetahuan kepada Tim 
I dentifi kasi LKMB3K dalam pelak sanaan tugas di 
wilayahnya masing-masing.

Dikatakan oleh Totok Soewarto, SH, M.Si, Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Program Pen-
guatan Kelembagaan Keuang an Mikro Bukan Bank 
dan Bukan Koperasi merupakan tindak lanjut dari 
pelaksanaan keputusan bersama Menteri Keu-
angan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Ko-
perasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia ten-
tang Strategi Pengembangan Lembaga Keuang an 
Mikro (LKM).

“Perlu dipahami bersama bah    wa keuangan mikro 
sangat diperlukan bagi RTM dalam me  ngem bangkan 
usahanya karena RTM belum mampu mengakses ke-
butuhan modal kepada lem   baga keuangan keuangan 
for   mal (perbankan) untuk pengembangan usahanya,” 
kata Totok.

Ditambahkannya, keuangan mi kro juga mempu-
nyai fl eksibilitas dalam menabung dan pemberian 
pinjaman, sehingga keberadaan LKM diharapkan 
dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat di 
pedesaan, namun lembaga keuangan mikro terse-
but dari aspek legalitas hukum belum memiliki ba-
dan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2010 akan menyusun dan me-
nyajikan basis data LKM bukan bank dan bukan 
koperasi, menyusun rencana tindak pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka 
peningkatan status LKM bukan bank dan bukan 
koperasi menjadi badan hukum bumdes atau BPR 
atau koperasi atau modal ventura, dan menyusun 
rencana pembinaan dan pengawasan serta upaya 
perlindungan oleh pemerintah daerah kabupaten/
kota dan provinsi.  

Karena itu dalam penyelenggaraan identifi kasi 

LKM, terutama untuk menyusun dan menyajikan ba-
sis data LKM dimaksud, maka tim identifi kasi LKM 
bukan bank bukan koperasi dengan tugas antara 
lain: Melaksanakan pendataan lembaga keuangan 
mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di ka-
bupaten/kota masing-masing yang dibentuk atas 
inisiatif pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan 
Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan 
Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lembaga Perkre-
ditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), 
Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kelompok Pro-
gram Peningkatan Pendapatan Petani dan Nela-
yan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, Kelompok Peng-
embangan Ekonomi Ma    syarakat Pesisir (PEMP), 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedes-
aan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Se-
jahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan (UPK), 
Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pe-
desaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis 
Masyara kat (LSPBM), dan/atau lembaga lainnya 
yang dipersamakan dengan itu.

Setelah mengidentifi kasi melaporkan hasil 
pelaksanaan identifi kasi lembaga keuangan mikro 
(LKM) bukan bank dan bukan koperasi kepada Ke-
pala Bapemas Provinsi Jawa Timur.

“Kami berharap identifi kasi di lapangan da-
pat dilaksanakan  semaksimal mungkin, sehingga 
hasil identifi kasi nantinya benar-benar mampu 
mencerminkan kondisi obyektif LKM di lapangan, 
sehingga hasil identifi kasi ini akan sangat bergu-
na  dalam pengambilan kebijakan  terkait dengan 
pengembangan LKM ke depan,” harap Totok 
Soewarto.(bud)
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Bapemas Provinsi Jawa 
Timur menye  lengga  ra-
kan pelatihan Pengu-
atan Program Pengem -

bangan Sumberdaya Lokal 
Ber basis Kawasan (P2SLBK) 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, 
September 2010, di Hotel  Selec-
ta Kota  Batu.

Sebanyak 78 orang  mengikuti 
pelatihan ini, yang berasal dari 
Badan/Dinas/Kantor Pember-
dayaan Masyarakat Kabupaten 
lokasi Program Peng-
embangan Sumberdaya 
Lokal Berbasis Kawa-
san (P2SLBK) Tahun 
2009 selaku sekreta-
riat tetap (Sektap), kasi 
yang membidangi Pem-
berdayaan Masyarakat 
Kecamatan, pengurus 
Badan Kerjasama Antar 
Desa (BKAD) Program 
Pengembangan Sum-
berdaya Lokal Berba-
sis Kawasan (P2SLBK) 
tahun 2009 dari unsur  
ketua, sekretaris dan bendahara 
serta Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Ekonomi, Pengurus 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
dari unsur ketua dan bendahara 
di 3 desa lokasi program, dan Fa-
silitator Kawasan (FK) pada tahap 
penguatan.

Materi pelatihan meliputi 
evaluasi pelaksanaan P2SLBK 
Provinsi Jawa Timur tahun 2009, 
pelaksanaan tahap penguatan 
P2SLBK tahun 2010 (pemapa-
ran BKAD Berkah Tani Kabupa-
ten Ngawi dan BKAD Semanggi 
Ka bupaten Madiun), proses 
akuntansi keuangan sederhana, 
soft skill dan teknik-teknik nego-

siasi bisnis, testimoni keberhasil-
an BKAD Bataso Kabupaten Pa-
mekasan, strategi dan kebijakan 
pembiayaan usaha mikro kecil 
menengah, praktek mandiri pen-
gelolaan keuangan BKAD dan 
UPKu, outbond dan Rencana Tin-
dak Lanjut (RTL).

Bertindak sebagai fasilitatir 
dalam pelatihan ini dari Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian ke-
pada Masyarakat (LP2M) Univer-
sitas Merdeka Malang, dan ketua 
Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD) BATASO Kecamatan Pa-
sean Kabupaten Pamekasan.

Dikatakan oleh Ir Hadi Sulist-
yo, Msi, Kepala Bidang Sumber 

Daya Alam dan Teknologi 
Tepat Guna Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur, pelatihan 
ini bertujuan memberikan 
bekal pengetahuan dan ke-
trampilan kepada pengelola 
program agar dapat me-
ningkatkan kinerjanya da-
lam melaksanakan P2SLBK 
pada tahap penguatan.

”Selain itu menyamakan 
persepsi dan interpretasi da-
lam pelaksanaan P2SLBK 
Provinsi Jawa Timur tahun 

2010 pada tahap penguatan, 
mewujudkan sinkronisasi dan ko-
ordinasi antar pengelola program  
dan badan/dinas Pemberdayaan 
Masyarakat  kabupaten dan me-
numbuhkan motivasi kerja dalam 
mengelola P2SLBK menuju ke 
tahap pemandirian,” kata Hadi 
Sulistiyo. 

Diharapkan pelatihan ini da-
pat meningkatkan pengetahuan/
ketrampilan serta kebersamaan 
dan koordinasi antar pengurus 
BKAD dan UPK menuju pelaks-
anaan Program Pengembangan 
Sumberdaya Lokal Berbasis Ka-
wasan (P2SLBK) tahap peman-
dirian. (bud)

Pelatihan Penguatan P2SLBK

Dilatih Soft Skill hingga 
Negoisasi Bisnis
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Kemiskinan dan 
PNPM Mandiri

Kemiskinan adalah dimaknai se-
bagai keadaan dimana terjadi 
serba kekurangan hal-hal yang 
biasa untuk dipunyai, dan  hal ini 

sangat berhubungan erat dengan tingkat 
kualitas kehidupan. Kemiskinan juga ter-
kadang dapat juga diartikan dalam ben-
tuk tidak memiliki  akses terhadap dunia 
pendidikan, kesehatan, perumahan  dan 
pekerjaan. 

Kemiskinan dalam penertian ini dapat 
juga dipahami sebagai situasi kelangka-
an barang barang dan pelayanan dasar, 
serta termasuk keterkucilan sosial, keter-
gantungan, serta ketidak mampunya ber-
partisipasi dalam masyarakat. Kemiskin-
an merupakan problema global dan hal 
klasik yang tidak hanya dihadapi oleh 
pemerintah Indonesia saja tetapi kondisi 
ini dihadapi oleh hampir disemua negara 
pada umumnya.

Kemiskinan bisa dikelompokkan da-
lam dua kategori, yaitu Kemiskinan ab-
solut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut 
mengacu pada satu set standard yang konsisten, 
tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau ne-
gara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut ada-
lah persentase dari populasi yang makan dibawah 
jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh 
manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk 
laki-laki dewasa). 

Bank Dunia mendefi nisikan Kemiskinan absolut 
sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD 
$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapa-
tan dibawah $2 per hari, dengan  batasan ini maka 
diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia 
mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar 
orang di dunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari. 

Proporsi penduduk negara berkembang yang 
hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 

28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat 
pada periode 1981-2001, persentase dari pendu-
duk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 
dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari 
$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu 
tersebut.

Menurut hasil survey Biro Pusat Statistik di tahun 
2008 jumlah angka kemiskinan di Indonesia masih 
tergolong cukup tinggi yakni berkisar 34,96 juta jiwa 
atau sekitar 15% dari total jumlah penduduk yang 
ada di Indonesia dan ini turun sekitar 2,21 juta jiwa 
ketimbang tahun 2007 yang mana tercatat angka 
kemiskinan 37,17 juta jiwa, sedangkan angka ke-
miskinan ditahun 2009 sekitar 14,15 persen dari 
jumlah penduduk Indonesia. 

Untuk tahun 2010 ini dengan asumsi pertum-
buhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dalam 
RAPBN, maka diperkirakan angka kemiskinan ber-

Oleh: Basroni Kiran*

(Poverty is not caused by poor people, poverty is caused by system we built and po-
licy we pursue. We did something wrong and poverty exist. We have to do right and 

poverty will disappear. M. Yunus, Poverty Free World, 2008).
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kisar sekitar 12–14 % dari jumlah 
penduduk.  Saat ini masih diper-
kirakan sekitar separuh dari pen-
duduk Indonesia masih memiliki 
pendapatan 2 USD. Kriteri asum-
si rumahtangga miskin di Indone-
sia ada beberapa kriteria yakni 
seperti: rumah tanga yang tidak 
mengunakan listrik, hanya mem-
beli satu setel pakain baru dalam 
setahun, tidak sangup membayar 
pengobatan di puskesmas atau 
poliklinik, pendapatan dibawah 
600.000 per bulan, pendidikan 
tertingi kepala rumah tangga tidak 
sekolah/tidak tamat SD /hanya 
SD, tidak memiliki tabungan /ba-
rang yang mudah dijual dengan 
nilai minimal Rp.500.000, dan se-
bagainya.

Masalah kemiskinan merupa-
kan masalah kita semua, masa-
lah penduduk dunia dan harus 
ditangani secara bersama sama 
dengan melibatkan seluruh un-
sure yang ada, peran dan keter-
libatan swasta bersama sama 
dengan pemerintah sangat diha-
rapkan untuk mengurangi jumlah 
kemiskinan yang ada di Indone-
sia.

 Pemerintah berusaha terus 
melakukan berbaga program pro 
rakyat yang diitujukan nuntuk 
mengurangi agka kemiskinan, 
salah satu yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah dengan me-
luncurkan program pro rakyat 
yaitu Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri yang berbasis masyara-
kat. PNPM merupakan sebuah 
inisiatif penanggulangan kemiskin-
an dan diharapkan ditahun 2010 
akan menjangkau sekitar 80.000 
desa.

Program PNPM Mandiri ini 
merupakan program yang di-
canangkan oleh Presiden SBY di 
Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 
30 April 2007, program ini meru-
pakan program yang strategis 
yang menjadi wadah dari berba-

gai program penangulangan ke-
miskinan yang ada. 

Jangkauan dari PNPM Man-
diri pada tahun 2007 menjangkau 
sekitar 28.000 desa mencakup 
2993 kecamatan dan alokasi 
dana sekitar 750 juta hingga 1,5 
Milyar, di tahun 2008 mencakup 
3.999 kecamatan dan 36.417 
desa dengan alokasi dana 1,5 
hingga 3 milliar, ditahun 2009 
mencakup 5720 kecamatan atau 
73.000 desa  dan di tahun 2010 
ini menjangkau 80.000 desa. 

Kucuran dana yang dituangkan 
oleh pemerintah untuk program 
PNPM Mandiri ini dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan yang 
cukup signifi kan yakni tahun 2007 
sekitar 4,7 Trilliun, 2008 sekitar 
7,4 Trilliun, tahun 2009 sekitar 9,4 
trilliun, 2010 sekitar 11,8 Trilliun. 
PNPM Mandiri ini ditujukan untuk 
meningkatkan pendapatan bagi 
Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 
pada sisi lain membuka serta per-
luasan lapangan kerja, sehingga 
dapat menyerap tenaga kerja dan 
pengangguran yang umumnya 
bersifat sementara. 

PNPM Mandiri terdiri dari Pro-
gram Pengembangan Kecamatan 
(PPK), Program Penangulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), 
dan Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertingal dan Khusus 
(P2DTK), dan mulai 2008 diper-
luas dengan melibatkan Proram 

Pengembangan Infrastruktur So-
sial Ekonomi Wilayah (PISEW). 
Rincian anggaran atau dana yang 
dikucurkan pemerintah di tahun 
2010 sebesar Rp 11,8 trilliun.

Presiden SBY ketika mem-
buka rakernas PNPM Mandiri di 
Hotel Sahid tgl 24 Maret 2010 
menyampaikan amanat kepada 
para hadirin khususnya Guber-
nur/Bupati/alikota untuk menaruh 
perhatian yang sungguh sungguh 
dan mensosialisasikan program 
PNPM Mandiri ini ke masyara-
kat, sehingga masyarakat dapat 
mengetahui ada program pro-
gram pro rakyat yang ditujukan 
untuk pengentasan kemiskinan. 

Presiden juga menjelaskan 
koordinasi tingkat pusat penanga-
nan kemiskian berada dibawah 
kontrol Wakil Presiden. Presiden 
berharap dengan program PNPM 
Mandiri ini dijadikan sebagai su-
atu solutif persoalan persoalan 
kemiskinan yang membelenggu 
kita. Presiden berjanji akan te-
rus dan meningkatkan program 
program pro rakyat dari tahun ke 
tahun dan semua ini ditujukan 
untuk mengurangi kemiskinan 
dan mensejahtarakan rakyat se-
suai dengan amanat konstitusi...
semoga.

*Asisten Staf Khusus Presiden 
Bidang Bansos dan Bencana

GDGDOpini



Tehnologi Tepat GunaGDGD

24 GEMADESA Edisi 10 Oktober 2010

Salah satu faktor yang mempengaruhi kese-
hatan manusia adalah gizi yang diperoleh 
dari makanan sehari-hari. Jenis dan cara 
pengolahan bahan pangan sangat menen-

tukan kadar gizi hasil olahan makanan tersebut. Ke-
butuhan pangan dan gizi keluarga dapat terpenuhi 
dari ketersediaan pangan setempat, daya beli yang 
terjangkau dan memenuhi syarat menu seimbang.

Sudah diketahui bahwa bahan pangan, seperti 
daging, ikan, telur, sayur maupun buah, tidak dapat 
disimpan lama dalam suhu ruang. Masa simpan ba-
han pangan dapat diperpanjang dengan disimpan 
pada suhu rendah; dikeringkan dengan sinar mata-
hari atau panas buatan; dipanaskan dengan pere-
busan; diragikan dengan bantuan ragi, jamur atau 
bakteri; dan ditambah bahan-bahan kimia seperti 
garam, gula, asam dan lain-lain.

Penyimpanan bahan 
pangan pada suhu rendah 
dapat memperlambat re-
aksi metabolisme. Selain itu 
dapat juga mencegah per-
tumbuhan mikroorganisme 
penyebab kerusakan atau 
kebusukan bahan pangan. 
Cara pengawetan bahan 
pangan pada suhu rendah 
dibedakan menjadi 2 (dua) 
cara yaitu pendinginan dan 
pembekuan. 

Pendinginan adalah 
penyimpanan bahan pangan 
pada suhu di atas titik beku (di atas 0o C), sedangkan 
pembekuan dilakukan di bawah titik beku. Pendingi-
nan biasanya dapat memperpanjang masa simpan 
bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa 
minggu, sedangkan pembekuan dapat bertahan le-
bih lama sampai beberapa bulan. Pendinginan dan 
pembekuan masing-masing berbeda pengaruhnya 
terhadap rasa, tekstur, warna,nilai gizi dan sifat-sifat 
lainnya.

Pengawetan dengan jalan pendinginan dapat 
dilakukan dengan penambahan es yang berfungsi 
mendinginkan dengan cepat suhu 0o C, kemudian 
menjaga suhu selama penyimpanan. Jumlah es 
yang digunakan tergantung pada jumlah dan suhu 
bahan, bentuk dan kondisi tempat penyimpanan, 

serta penyimpanan atau panjang perjalanan sela-
ma pengangkutan. 

Bahan pangan yang diawetkan dengan cara 
pendinginan tidak mengalami perubahan, sedang-
kan dengan cara pengeringan bahan mengalami 
sedikit peruhanan rasa. Bahan pangan yang diawet-
kan dengan pemanasan, peragian atau penamba-
han bahan-bahan kimia akan berubah baik rasa, 
bentuk maupun tampilannya, misalnyua selai, sari 
buah, tempe, kecap, tapai dan lain-lain.

Untuk kebutuhan keluarga, daya tahan bahan 
pangan dapat diperpanjang untuk waktu tertentu 
apabila disimpan pada suhu rendah, misalnya da-
lam lemari es. Namun masih banyak masyarakat 
yang belum mampu memiliki lemari es yang masih 
tergolong barang mewah. Selain itu masih banyak 
tempat tinggal di desa yang belum menggunakan 

listrik. Oleh karena itu, peng-
etahuan cara mengolah dan 
mengawetkan bahan pangan 
untuk memperpanjang masa 
simpannya perlu diketahui ma-
syarakat pedesaan atau yang 
ekonominya masih rendah.

Pengetahuan cara men-
golah bahan pangan untuk 
memperpanjang masa sim-
pannya dapat digunakan oleh 
masyarakat yang tertinggal 
jauh dari pasar atau untuk 
mengatasi kelebihan hasil pa-
nen. Hasil dari olahan bahan 

pangan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga atau diperdagangkan. Selain 
untuk memeperpanjang masa simpan, pengolahan 
atau pengawetan bahan pangan juga dimaksudkan 
untuk menganekaragamkan pangan, meningkatkan 
nilai gizi, nilai ekonomi, dayaguna, memperbaiki 
mutu bahan pangan dan mempermudah pemasaran 
dan pengangkutan.

Pengolahan bahan pangan dengan tujuan mem-
perpanjang masa simpan harus dilakukan dengan 
hati-hati karena hasil olahan tersebut harus bebas 
kuman, bakteri atau jamur. Selain itu harus diusa-
hakan agar nilai gizi yang terkandung dalam bahan 
pangan tersebut tidak banyak berkurang karena 
proses pengolahan (warintek).

Mengawetkan 
Makanan Secara Kimia
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Redaksi yang terhormat, sejak 
lama saya ingin beternak lebah 
madu. Saya ingin mengetahui 
seluk-beluk ternak lebah madu. 
Tolong dijelaskan.

Andika, Pasuruan

Ada beragam jenis lebah madu 
yang layak dibudidayakan. Di 
antaranya lebah dari jenis lebah 
hutan (Apis dorsata), lebah lokal 
(Apis cerana), dan lebah unggul 
(Apis mellifera). Lebah unggul, 
sesuai namanya, yang paling 
disenangi pasar. Jenis ini lebih 
produktif dibandingkan lebah lo-
kal, juga lebih jinak. Racun pada 
sengatnya sangat cocok untuk 
pengobatan berbagai penyakit. 
Lebah yang dibudidayakan oleh 
kebanyakan peternak di dunia 
ini awalnya berasal dari daratan 
Eropa.

Modal yang diperlukan da-
lam beternak lebah madu adalah 

pengetahuan dasar dalam beter-
nak lebah madu, investasi modal 
tetap yang diperlukan dalam ke-
giatan budidaya lebah madu se-
lama beberapa periode pemane-
nan termasuk alat-alat produksi 
dan koloni lebah madu minimal 
40 kotak idealnya adalah 100 ko-
tak koloni lebah madu.

Ciri-ciri bibit lebah madu kwali-
tas super: (1) Mempunyai ratu le-
bah yang secara fi sik bagus dan 
berusia antara 3 bulan sampai 1 
tahun; (2) Jumlah dan kwalitas 
telor yang dihasilkan ratu lebah 
banyak; (3) Hasil panen  lebih ba-
nyak baik hasil madu, bee pollen, 
royal jelly dan propolis; (4) Larva 
lebah yang dihasilkan lebih segar; 
(5) Lebah biasanya lebih agresif. 

Beternak lebah madu agar 
menghasilkan keuntungan yang 
optimal seorang peternak lebah 
madu harus mempunyai minimal 
100 kotak koloni lebah madu. 
Langkah-langkah untuk mening-

katkan jumlah koloni lebah madu:
Gembalakan lebah madu pada 

lokasi yang tersedia pakan cukup 
banyak. Dengan tersedianya pa-
kan yang cukup maka ratu lebah 
akan lebih banyak menghasilkan 
telor dan lebah pekerja juga lebih 
giat membuat sarang baru. 
1. Menyiapkan calon Ratu lebah 

madu untuk ditempatkan da-
lam koloni lebah madu yang 
baru. 

2. Memisahkan koloni lebah 
madu yang sudah padat ke 
dalam kotak koloni lebah madu 
yang baru dan  ditempatkan 
calon ratu lebah baru atau ratu 
lain yang sudah jadi. 

Membuat calon Ratu Lebah
1. Ambil larva lebah madu yang 

baru menetas usia 1 hari
2. Masukan kedalam satu potong 

frame Royal jelly 
3. Frame Royal jelly yang su-

dah terisi larva lebah madu di 
tempatkan pada kotak super ( 
kotak lebah madu yang berisi 
koloni lebah madu minimal 2 
tingkat)

4. Sekat/pisahkan kotak super le-
bah madu tersebut dengan ratu 
lebah berada di kotak bawah 
dan frame royal jelly calon ratu 
lebah madu di tempatkan pada 
kotak atasnya. Sehingga ratu 
lebah madu tidak bisa mende-
kati calon ratu lebah madu.

5. Diamkan selama 11 hari sam-
pai calon ratu lebah menjadi 
kepompong.

6. Setelah sebelas hari calin ratu 
di pindahkan ke kotak lebah 
yang besisi koloni lebah tanpa 
ada ratunya.

7. 13 hari calon ratu lebah keluar 
kepompong dan langsung di-
angkat menjadi ratu lebah oleh 
koloni lebah tersebut

Ternak Lebah Madu
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8. Bisanya setelah seminggu ratu 
lebah siap untuk kawin dan 
mengembangkan koloni lebah 
yang baru ditempati tersebut.

Peralatan Beternak Lebah 
Madu :
1. Kotak lebah, tempat koloni 

lebah madu terbuat dari kayu 
Suren atau Mahoni 

2. Alat pengasap untuk menjina-
kan lebah madu yang agresif 

3. Masker pelindung serangan 
lebah madu 

4. Pengungkit sisiran 
5. Sikat sisiran lebah madu 
6. Sisiran yang terbuat dari rang-

ka kayu dan ditengahnya di-
beri kawat sebagai penahan 
landasan sarang lebah madu 

7. Pollen Trap untuk panen Bee 
Pollen 

8. Frame Royal jelly untuk panen 
Royal Jelly dan membuat ca-
lon Ratu Lebah 

9. Extraktor untuk panen Madu 

Penggembalaan Lebah 
Madu

Antara bulan Mei hingga Sep-
tember adalah masa dimana pe-
ternaka lebah menggembalakan 
lebah madunya ke perkebunan-
perkebunan yang menyediakan 
pakan lebah madu cukup banyak. 

Peternak lebah madu di pulau 
Jawa umumnya mengembalan 
lebah madu ke perkebunan Ka-
ret, Kapuk, Rambutan, Leng-
keng, Mangga, Kopi dan Duwet . 
sehingga dihasilkan Madu berda-
sarkan spesifi kasi jenis bunga. 

Antara bulan Mei hinga Sep-
tember inilah saat di mana pe-
ternak lebah madu menikmati 
manisnya pendapatan dari hasil 
lebah madu seperti madu dari 
berbagai jenis bunga, Bee pollen 
dan Royal jelly.

Setelah bulan September 
peternak lebah madu menga-
lami masa paceklik, dimana 

musim madu telah lewat. Untuk 
menutupi biaya perawatan lebah 
madu maka umumnya peternak 
mengem balakanya lebahnya ke 
perkebunan jagung, disini pe-
ternak lebah madu dapat men-
ghasilkan Bee pollen jagung dan 
Royal jelly.

Kendala yang biasa dihadapai 
Peternak Lebah Madu:

1. Factor Alam (cuaca): 
Tahun 2007 banyak peternak 

lebah madu yang gulung tikar 
akaibat cuaca yang tidak me-
nentu. Sebagia contoh peternak 
lebah dengan perhitungan tahun 
sebelumnya biasanya panen 
madu kelengkeng sekitar bu-
lan September. Dengan asumsi 
tersebut peternak lebah madu 
akan mengembalan lebahnya ke 
daerah Ambarawa namun akibat 
cuaca yang tidak menentu ter-
nyata pohon kelengkeng gagal 
berbunga. 

Peternak yang sudah terlanjur 
membawa koloni lebahnya ke 
tempat tersebut tentu akan rugi 
besar selain biaya tarnsportasi 
yang mahal juga banyak lebah 
yang mati kelaparan.

2. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat Indonesia banyak 
yang mengagap peternak lebah 
madu sebagai hama tanamannya. 
Sehingga sebagian masyarakat 
akan mengusir peternak lebah 
madu yang masuk keareal perke-
bunannya. Atau kalau di izinkan 
maka sewa lahan sebagai tempat 
beternak lebah sangat mahal.

Hal ini tentu sangat berbeda 
dengan peternak lebah madu di 
luar negri. peternak lebah justru 
di cari untuk membantu peny-
erbukan perkebunan dan diberi 
upah karena telah membantu 
meningkatkan hasil produksi per-
taniannya.

Syarat untuk berhasil dalam 
bisnis ini cukup dengan menimba 
ilmu dan menerapkan pengetahu-
an yang dimiliki tentang kehidupan 
koloni lebah. Misalnya suhu ideal 
yang cocok bagi lebah adalah seki-
tar 26 derajat C, pada suhu ini lebah 
dapat beraktifi tas normal. Suhu di 
atas 10 derajat C lebah masihber-
aktifi tas. Di lereng pegunungan/da-
taran tinggi yang bersuhu normal 
(25 derajat C). Lokasi yang disukai 
lebah adalah tempat terbuka, jauh 
dari keramaian dan banyak terda-
pat bunga sebagai pakannya. *
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Sayuran sering kali menjadi dilema bagi 
kita. Di satu sisi kita wajib mengkonsumsi 
serat dan zat gizi yang lazim didapat dari 
sayur-sayuran, terutama apabila kita ingin 

menjalani hidup yang sehat dan jauh dari berbagai 
penyakit.

Namun di sisi lain, kebanyakan sayuran 
mem       berikan rasa yang ‘polos’ sehingga butuh 
se  macam energi lebih untuk dapat mengantar-
kannya masuk ke dalam perut. Kita sudah men-
coba mengolahnya dengan direbus, dikukus,
dibuat sup, tumisan, gado-gado, karedok sampai 
salad, tapi tetap saja suatu ketika kita akan merasa 
bosan dengan rasa yang begitu-begitu saja. 

Apalagi beberapa jenis sayuran akan lebih berman-
faat apabila dikonsumsi dalam kondisi mentah dan 
segar, karena itu tidak semua jenis sayuran boleh kita 
masak. Lalu, bagaimana cara yang lebih mudah (dan 
cepat!) supaya gizi dan serat bisa terpenuhi setiap hari? 
Satu masukan dari kami : kenapa tidak diminum saja?
Mentimun

Mentimun memiliki kandungan air sampai 90 
persen, sehingga efeknya dapat membantu ‘menyi-
ram’ bakteri disepanjang usus dan dinding kandung 
kemih, dan membantu meringankan masalah urinari 
seperti sistitis. Sifat diuretiknya juga membantu me-
ringankan retensi air. Dan karena kandungan airnya 
mampu membantu menghilangkan toksin dan asam 
urat melalui ginjal, maka mentimun sangat baik un-
tuk penderita encok.

Dengan kandungan air yang tinggi, mentimun 
juga berfungsi sebagai ‘makanan pelangsing’ yang 
sempurna, karena memberikan efek mengenyang-
kan tapi memberikan jumlah kalori yang minim. Se-
lain itu, mentimun juga diperkaya dengan zat-zat 
gizi seperti vitamin A dan C dan juga kalsium, ka-
lium, mangan dan sulfur.

Tapi, kemampuannya untuk mendinginkan tu-
buhlah yang memberikan sifat khas pada mentimun. 
Campuran air dan jus mentimun dapat menurunkan 
demam dan mendinginkan kulit, misalnya biang ke-
ringat akibat udara panas.

Di India, raita, yaitu salad mentimun dan yoghurt, 
dikonsumsi tiap waktu makan untuk mengimbangi 
rasa masakan yang pedas dan untuk mendinginkan 
perut. Gazpacho, yaitu sup mentimun yang dihan-
curkan, adalah masakan populer di Spanyol.

Untuk mendapatkan manfaat utuh dari menti-
mun, sertakan kulitnya saat memblender. Jika jus 
mentimun terasa terlalu ‘polos’ untuk diminum, tam-
bahkan yoghurt untuk meningkatkan rasanya.

Tomat
Buah yang sering dijuluki ‘love apple’ -apel cinta- 

ini adalah salah satu sayuran yang rasanya enak 
untuk dimakan begitu saja. Ada banyak varietas to-
mat, mulai yang rasanya masam sampai manis. Se-
bagai minuman, tomat rasanya menyegarkan dan 
biji-bijinya memberikan serat alami.

Kaya akan vitamin antioksidan dan mineral, to-
mat adalah pejuang ampuh dalam melawan toksin-
toksin. Tomat dipersenjatai dengan vitamin A, C dan 
E serta asam folat dan zat besi, yang merupakan 
senjata efektif untuk melawan infeksi dan mening-
katkan energi.

Tomat yang bergizi tinggi ini juga baik untuk peng-
ganti makan. Sayuran ini cukup mengenyangkan 
dibandingkan mentimun. Untuk lebih menikmati jus 
tomat tapi ingin menghindari gula, resep berikut bisa 
dicoba. Blender dua buah tomat merah dengan tiga 
sendok teh perasan lemon, satu sendok teh saus 
Worchestershire (dapat diperoleh di supermarket), 
sejumput kecil merica dan daun thymi. Anda akan 
menyukai jus tomat rasa italia ini!

Bosan Makan Sayuran, Kenapa 
Tidak Diminum Saja? 

Bersambung ke 29
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Surat pembaca berupa usulan, kritik, saran dan pendapat dapat dikirimkan melalui 
email gema.desa@yahoo.com. Tiap pengiriman disertai identitas.

Bantuan TTG
Pemeritah Provinsi Jawa Timur bertekad 

menjadikan Jawa Timur menjadi sentra horti-
kultura terbesar di Indonesia. Tekad ini, yang 
juga didukung Gubernur Jawa Timur, memang 
tidak berlebihan, mengingat Jawa Timur mem-
punyai keragaman tanaman buah-buahan. Di 
mana masing-masing kabupaten hampir mem-
punyai komoditi buah-buahan andalan, semisal 
Probolinggo dengan mangga, Blitar dengan be-
limbing, Batu dengan apel, dsb. Banyak buah-
buahan itu yang diolah menjadi produk olahan. 
Pasar produk olahan itu bukan hanya dalam ne-
geri, namun juga luar negeri. Selain itu banyak 
menyerap tenaga kerja di desa. Redaksi yang 
terhormat, melalui buletin Gema Desa, kami 
mengusulkan, bagaimana kalau Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur mengidentifi kasi sentra-sen-
tra produk buah olah an tersebut kemudian diberi 
bantuan teknologi tepat guna (TTG). Jika perlu di 
satu sentra diberi TTG untuk produk yang belum 
pernah dibuat di sentra tersebut. Dengan adanya 
TTG tersebut produk buah olahan di Jawa Timur 
nantinya semakin beragam. Saya yakin, bila TTG 
tersebut menjanjikan, petani atau kalangan indu-
stri kecil di bidang pertanian bersedia memilikinya 
de ngan cara mengangsur (kalaupun harus mem-
beli). Demikian saran dari saya, atas bantuannya 
kami ucapkan terima kasih.

Widi, Surabaya

Salut pada Program 
Pengentasan 
Kemiskinan

Redaksi yang terhormat, saya salut dengan 
upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 
memberantas kemiskinan. Banyak program un-
tuk menanggulangi kemiskinan. Dan syukurlah, 
berkat perhatian yang besar pada masyarakat 
miskin, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 
berkurang. Berdasarkan data BPS Pusat per 1 
Juli 2010, penduduk miskin di Jawa Timur jum-
lahnya 6.022.590 jiwa, sedangkan tahun 2010 

berjumlah 5..529.300  jiwa. Ini berarti menga-
lami penurunan sebesar 493.290 jiwa (1,42%). 
Menurut saya, mengurangi angka kemiskinan 
ini sebagai prestasi yang patut diacungi jem-
pol. Karena itu saya berharap prestasi ini terus 
dipertahankan, kalau perlu setiap tahun angka 
kemiskinan di Jawa Timur terus turun sehingga 
nantinya benar-benar tidak ada penduduk mis-
kin. Penghormatan saya yang besar saya sam-
paikan kepada Gubernur Jawa Timur, H. Soe-
karwo, yang sangat peduli pada wong cilik, yang 
ingin wong cilik melu gemuyu. Terima kasih.

Estu, Pasuruan

Buku Desa Terbaik
Setiap tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Ti-

mur melalui Bapemas Jawa Timur, menyeleng-
garakan lomba desa/kelurahan tingkat provinsi. 
Desa-desa ini tentunya desa terbaik dari tingkat 
kabupaten, atau yang diseleksi untuk mengikuti 
lomba tingkat provinsi, kemudian tingkat nasio-
nal. Sayangnya, desa/kelurahan prestasi ini se-
jauh ini kurang terekspos. Kalaupun diekspos di 
koran umum, porsinya kecil sekali, sehingga se-
bagai pembaca kami kurang terpuaskan. Saya 
mengusulkan, bagaimana kalau Bapemas me-
nerbitkan buku tentang profi l desa atau kelura-
han berprestasi di Jawa Timur secara lengkap. 
Nantinya, dengan membaca buku ini, pembaca 
mendapatkan inspirasi untuk memgembangkan 
dan memajukan desanya sendiri. Kan tidak ada 
salahnya meniru keberhasilan orang lain. Te-
rima kasih.

Rahmat, Surabaya
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Kalau Bosan Minum Sayuran                       Sambungan dari hal 27

Bahan :
- 10 Butir Telor Bebek
- 10 Sdm Garam Dapur
- 1000 ml Air

Cara Membuat :
1.  Bersihkan telor bebek dengan 

digosok / disikat hingga ber-
sih pilih telor yang betul-betul 
bagus.

2.  Siapkan Wadah Tupperware 

untuk menyimpan / meme-
ram telor bebek (dengan 
menggunakan SIngle Deco).

3.  Tuangkan air kedalam wa-
dah Single Deco lalu masu-
kan garam dan aduk rata, 
sehingga menjadi larutan air 
garam.

4.  Masukan telor bebek yang 
sudah bersih kedalam laru-
tan tersebut.

5.  Tutup rapat wadah, lalu sim-
pan ditempat yang kering.

6.  Untuk telor dengan kadar 
keasinan rendah disimpan 
1 minggu saja, untuk kea-
singan sedang disimpan se-
lama 2 minggu dan bila ingin 
sampai “masir” (kuning telor 
sampai keluar minyaknya) di-
simpan sampai 3 minggu.

7. Selanjutnya telor bisa direbus 
atau dibikin masakan lain 

Selamat Mencoba …. !!

Tips :
1.  Cara memilih telor yang baik, 

letakan telor didalam air bila 
tenggelam berarti bagus.

2.  Dengan menggunakan Tup-
perware membuat telor asin 
tanpa abu gosok / bubuk ba-
tubata dan lebih gampang 
dan hasilnya … lembut dan 
lebih uuueeeenakk…(arum 
smg).

Resep

Edisi 10 Oktober 2010

Membuat Telor Asin

Kubis
Dalam dunia alternatif, kubis sering disebut ‘dok-

ternya kaum miskin’ dan ‘a gift from heaven -hadiah 
dari surga-’ karena sifatnya. Kubis merah memiliki 
kandungan vitamin C terbanyak dan merupakan 
sumber kalium dan asam folat.

Kalium membantu mengatur keseimbangan air 
dalam tubuh dan bertanggung jawab dalam mengen-
dalikan impuls syaraf dan kontraksi otot. Beberapa 
tahun yang lalu, orang mengkonsumsi kubis men-
tah untuk mengobati gangguan syaraf. Saat ini, ku-
bis mentah lebih sering digunakan untuk membantu 
melawan infeksi virus seperti demam dan fl u.

Kubis mentah tidak memiliki rasa dan bau yang 
menyenangkan karena kandungan sulfurnya. Tapi 
sulfur memiliki sifat antiseptik, antibiotik dan disin-
fektan. Sulfur juga memberikan kontribusi dalam 
pembentukan kolagen, yang membantu memben-
tuk tulang, tendon dan jaringan ikat pada kulit.

Jika Anda tahan bau dan rasanya, jus kubis hijau 
ataupun kubis merah mentah ini baik untuk obat ku-
mur antiseptik apabila Anda mengalami nyeri teng-
gorokan ataupun sariawan. Kelemahan dari kubis 
adalah sifatnya yang dapat menimbulkan gas pada 
perut, sehingga menyebabkan kembung.

Tiga jenis sayuran di atas adalah sebagian con-
toh dari jenis sayuran yang bisa dibuat jus. Sebe-
narnya, jenis sayuran apapun pada dasarnya dapat 
dibuat jus, misalnya seledri dan brokoli. Yang men-
jadi hambatan dalam mengkonsumsi jus sayuran 
umumnya terletak pada rasa yang ‘khas sayuran 
mentah’. Tapi mengingat jus ini bisa menghemat 
waktu Anda dalam mengkonsumsi sayuran, Anda 
cukup tenggak saja tanpa harus mengunyah ber-
lama-lama, bentuk konsumsi sayuran yang satu ini 
memang patut untuk dicoba. Nah, selamat mencoba 
dan bereksperimen dengan sayuran favorit Anda! 
(media sehat).
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Indrayati Astuti

Inspirator Makanan Lokal

Melimpahnya hasil alam 
desa Kare, Kecama-
tan Kare, Kabupaten 
Madiun membawa 

dampak positif bagi para perem-
puannya. Mereka mengolah hasil 
alam tersebut menjadi beragai 
makanan olahan yang secara ti-
dak langsung mendongkrak per-
ekonomian keluarga mereka.

Salah satu inspirator pengge-
rak perempuan desa Kare untuk 
memanfaatkan peluang bisnis 
makanan olahan lokal adalah In-
drayati Astuti. Berbekal ilmu dari 
pelatihan formal maupun non-
formal yang digelar pemerintah 
maupun swasta, nenek dua cucu 
ini berhasil meracik berbagai 
makanan olahan dari hasil bumi 
Desa Kare seperti pastel kering, 
kue kering, krupuk pisang, dan 
sebagainya.

 “Total jenis kue yang pernah 
kami produksi mencapai 29 item, 
setelah ini kami akan megeluar-
kan jenis makanan olahan sam-
bal kacang,” kata perempuan ke-
lahiran 20 April 1961 ini. 

Seperti diketahui, Desa Kare 
yang berada pada ketinggian an-
tara 600 hingga 850 meter Diatas 
Permukaan Laut (DPL) dengan 
topografi  lembah berbukit meny-
ebabkan kontur tanah di desa ini 
sangat subur. 

Karena itu, tidak salah jika se-
bagian besar kegiatan ekonomi 
warganya bertumpu pada sektor 
perkebunan dan pertanian dalam 
usaha perekonomianya,  dengan 
produk andalan cengkeh dan ka-
kao yang ada hampir disetiap ru-
mah warga, juga durian, rambu-
tan, manggis, alpokat, petai dan 
kopi.    

Usaha yang dirintis aktivis sa-
lah satu ormas Islam sejak dua 

tahun lalu itu terus berkembang, 
konsumennya tida hanya dari Ma-
diun saja, namun berhasil keluar 
hingga ke luar provinsi seperti Ja-
karta, dan Bandung. 

Semakin tingginya volume 
produksi usahanya, membuatnya 
semakin membutuhkan banyak 
tenaga perempuan untuk men-
dukung produksi usahanya. “Saat 
ini kami masih punya karya-
wan, dan keliatannya akan 
terus bertambah,” kata Ibu 
yang memiliki 12 anak 
asuh ini. 

 Perempuan yang 
akrab dipanggil 
“umik” ini berkeingi-
nan membagi peng-
etahuannya dengan 
semua ibu- ibu di Desa 
Kare, agar mereka me-
miliki keterampilan yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
menambah penghasilan. 
Jika semua perempuan me-
miliki keahlian membuat ma-
kanan olahan, selanjutnya 
akan dibuat kelompok-
kelompok perem-
puan berdasarkan 
produk yang diha-
silkan.

Selain di-
kenal se bagai 
pembuat kue 
yang handal, 
Indriyati juga 
d i k e n a l 
s e b a g a i 
to koh pe-
rempuan 
y a n g 
gemar 
mela-
kukan 
kegia-
t a n -

kegiatan sosial, kesehatan, dan 
lingkungan. Mantan pengurus 
PKK Desa Kare selama 21 ini 
berancang-ancang akan mem-
buat yayasan sosial yang fokus 
menangani pendidikan, pengasu-
han akan-anak terlantar, dan aga-
ma. “Di usai saya yang semakin 
tua ini, apalagi yang dicari selain 
mencari kebahagiaan dunia dan 

akhirat,” tuturnya. 
(sal)
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T r i e  U t a m i

Artis Trie Utami ternyata 
tidak hanya pandai me-
nyanyi, namun juga me-
nulis buku. Baru-baru 

ini Trie Utami meluncurkan buku 
yang mengungkap keindahan 
dan misteri Keraton Ratu 
Boko. Judulnya Ab-
hayagiri Keraton 
Ratu Boko. Buku 
ini baru-baru ini 
dibedah  di Pu-
sat Kegiatan 
Mahasiswa 
(PKM) Uni-
versitas Je-
mber.

” S a y a 
hanya ingin 
menceritakan 
sebuah sejarah 
yang 

tidak banyak diketahui masyara-
kat awam bahwa terdapat sebuah 
situs purbakala yang indah di se-
belah selatan Candi Prambanan,” 
kata Trie Utami.

Menurut dia, penulisan buku  
Abhayagiri Keraton Ratu Boko  

berawal dari ketidaksenga-
jaan melakukan pemotre-

tan di situs purbakala 
tersebut dan men-

gumpulkan sejum-
lah naskah seja-
rah yang sudah 
tercecer. ”Saya 
menulis buku itu 
selama dua hari 
dan langsung 

jadi, bahkan saya 
tidak menduga 

bahwa tulisan itu 
akan menjadi se-

buah buku `based 
on` sejarah yang 

cukup menarik,” 
ucap penyanyi 

yang akrab 
d i s a p a 

Iie itu.
Keingi-
nan Iie 
u n t u k 

menulis 
s e b u a h 

buku foto-
grafi  yang 

d i k e m a s 
secara unik 

dan eksotis ter-
sebut mengajak 

masyarakat untuk 
melihat pesona situs 
Ratu Boko yang ter-

letak di selatan Pram-
banan. ”Saya sebagai 
perempuan yang lahir 

di tanah Jawa ingin menyampai-
kan kepada masyarakat tentang 
suatu budaya dan sejarah yang 
tidak kita dapatkan dalam pela-
jaran sejarah di sekolah,” tutur 
penyanyi Sekitar Kita itu.

Ia menjelaskan, Abhayagiri 
menyimpan kisah luhur yang se-
harusnya diceritakan kembali 
kepada generasi muda karena 
di dalamnya tersembunyi se-
buah kisah mulia tentang Rakai 
Panangkaran yang mengajarkan 
“Boddhicitta”, ajaran yang dibawa 
Atisha sampai ke Tibet, hingga 
kini masih diajarkan oleh Dalai 
Lama kepada para bhiksu. 

“Ajaran asli Abhayagiri ten-
tang keluhuran budi pekerti dan 
pemahaman Ketuhanan yang 
diyakini akan bersinar kem-
bali suatu saat nanti,” jelasnya.
Dalam buku tersebut tersirat 
beberapa pesan antara lain ba-
hwa bangsa Indonesia bukanlah 
bangsa yang dijajah. Leluhur In-
donesia adalah orang hebat yang 
memiliki budi pekerti luhur, dan 
kebudayaan yang ada merupa-
kan perjalanan bangsa mencari 
sebuah identitas sendiri.(ant)

Ungkap Keindahan 
Keraton Ratu Boko
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