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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

K
operasi Peternak Sapi 
Perah (KPSP) Se-
tia Kawan, Pasuruan 
dan Sri Kholifah, Pa-

suruan, masing-masing dinobat-
kan menjadi juara I untuk kat-
egori lembaga non pemerintah 
dan perorangan dalam Pro Poor 
Award 2011 yang diselenggrakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
melalui Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.

Selain keduanya, Pemprov 
Jawa Timur juga memilih Kota 
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo 
dan Kota Probolinggo masing-
masing juara I, II dan III untuk 
kategori lembaga pemerintah. 
Kategori lembaga non pemerin-
tah, selain KPSP Setia Kawan, 
juara II Gabungan Kelompok 
Tani Guyub Santoso (Kabupat-
en Blitar) dan juara III Yayasan 
Dana Sosial Al- Falah (Kota 
Surabaya). Sedangkan kategori 
perorangan, selain Sri Kholifah, 
juara II dan III diraih Dulyakin 
(Kabupaten Sidoarjo) dan Matori 
(Kota Blitar).

Baik KPSP Setia Kawan, Sri 
Kholifah dan lembaga maupun 
orang-orang yang terpilih dalam 
Pro Poor Award ini adalah lem-
baga dan orang-orang yang 
gigih memberantas kemiskinan 
melalui pemberdayaan ma-
syarakat, baik memberi lapan-
gan pekerjaan secara langsung 
maupun pelatihan yang tujuan-
nya membuka lapangan peker-
jaan. 

Dari jerih payahnya inilah 

perlahan-lahan kemiskinan 
dapat dikurangi. Sebagai contoh 
KPSP Setia Kawan, melalui sapi 
perah, telah membuka lapangan 
kerja dan meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat, khususnya 
anggotanya. Warga yang dulunya 
hidup dalam garis kemiskinan 
kini telah hidup makmur, warga 
yang dulunya harus merantau 
untuk mencari nafkah kini bisa 
hidup berkecukupan di daerahn-
ya sendiri. Demikian juga yang 
dilakukan oleh Sri Kholifah. Juga 
yang tidak bisa diabaikan adalah 
Pemerintah Kabupaten atau Kota 
yang program-programnya san-
gat peduli pada pengentasan ke-
miskinan.  

Para pejuang melawan ke-
miskinan ini bertahun-tahun 
berjuang tanpa pamrih mendapat 
penghargaan dari siapa pun. 
Tetapi, karena jasa mereka yang 
besar pada bangsa dan negara, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
memberi mereka penghargaan 
Pro Poor Award. Tahun ini adalah 
penyelenggaraan ketiga Pro Poor 
Award. Selain penghargaan juga 
pemberian uang pembinaan. 

Jasa para pejuang-pejuang ini 
sudah sepatutnya diapresiasi oleh 
pemerintah, dan memberi inspi-
rasi pada masyarakat umumnya 
untuk melakukan hal yang sama, 
yaitu berjuang bersama-sama 
mengentas kemiskinan. Sebab 
memberantas kemiskinan bukan 
hanya tugas pemerintah semata, 
namun tugas kita semua sebagai 
umat beragama. (*) 
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U
ntuk kali ketiga sejak 
2009 Pemprov Jatim 
melalui Badan Pem-
berdayaan Masyarakat 

memberikan apresiasi positif beru-
pa Pro Poor Award kepada pihak 
yang dinilai berhasil mengoptimal-
kan dan melakukan upaya nyata 
dalam menanggulangi kemiskinan. 

Pro Poor Award 2011 dia-
nugerahkan kepada 6 kabupaten/
kota terbaik, 4 lembaga non pemer-
intah terbaik, dan 4 perorangan 
terbaik berdasarkan hasil seleksi 
ketat tim penilai yang terdiri dari 
kalangan LSM, perguruan tinggi, 
dan SKPD di lingkungan Pemprov 
Jatim.  

Hanya yang membedakan den-
gan pelaksanaan penganugerahan 
Pro Poor Award tahun-tahun se-
belumnya, tahun 2011 ini dilak-

sanakan di Kota Malang, tepatnya 
di Gedung Sasana Krida Universi-
tas Brawijaya Malang, Kamis, 6 Ok-
tober 2011. Acarap enganugerahan 
oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H. 
Soekarwo, ini juga ditunjang den-
gan semiloka tentang kemiskinan.

Dalam Pro Poor Award 2011 
ini Kota Surabaya menjadi terbaik 
pertama pada kategori kabupaten/
kota atas usaha yang dilakukan un-
tuk mengurangi angka kemiskinan 
melalui beberapa program, antara 
lain memberikan bantuan di bidang 
pendidikan dan kesehatan untuk 
anak-anak jalanan, serta memberi-
kan pelatihan dan permodalan bagi 
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan 
masyarakat miskin. Kota Pahlawan 
ini menggondol penghargaan tro-
phy, piagam, dan dana pembinaan 
Rp 125 juta. 

Program Daya telah menghan-
tarkan Kabupaten Sidoarjo seb-
agai terbaik kedua. Program Daya 
ini bertujuan untuk memberikan 
peningkatan pendapatan melalui 
kelompok-kelompok daya yang ada 
di Kabupaten Sidoarjo seperti in-
dustri UMKM. Sidoarjo membawa 
pulang trophy, piagam, dan dana 
pembinaan Rp 75 juta. 

Kota Probolinggo didaulat men-
jadi terbaik ketiga atas usahanya 
mendengarkan keluhan-keluhan 
masyarakat melalui program cang-
krukan dan kunjungan ke desa-de-
sa. Sebagai kabupaten terbaik ke-
tiga diberikan penghargaan berupa 
trophy, piagam, dan dana pembi-
naan Rp 50 juta. 

Adapun untuk terbaik harapan 
I diberikan kepada Kota Kediri, 
harapan II Kabupaten Pacitan, dan 

Pasuruan Borong 
Pro Poor Award 2011

foto-foto: dedPenerima Pro Poor Award 2011Penerima Pro Poor Award 2011



harapan III oleh  Kabupaten Treng-
galek, ketiganya berhak mendapat-
kan piagam penghargaan dan tropi.

Kategori lembaga non pemerin-
tah ditetapkan 4 terbaik, pertama 
oleh Koperasi Peternakan Sapi Per-
ah Setia Kawan Kabupaten Pasuru-
an dan berhak mendapatkan pia-
gam penghargaan, tropi dan dana 
pembinaan sebesar Rp 45 juta. Ter-
baik II Gabungan Kelompok Tani 
Guyub Santoso Kabupaten Blitar 
(piagam penghargaan, tropi dan 
dana pembinaan sebesar Rp 30 
juta). Terbaik III Yayasan Dana So-
sial Al- Falah Kota Surabaya (pia-
gam penghargaan, tropi dan dana 
pembinaan sebesar Rp 15 juta). 
Adapun untuk terbaik IV PT. Kutai 
Timber Indonesia Kota Proboling-
go yang berhak mendapatkan pia-
gam penghargaan dan tropi.

Kategori perorangan juga 

ditetapkan 4 terbaik, pertama di-
raih oleh Sri Kholifah asal Kabu-
paten Pasuruan (berhak mendapat 
penghargaan dan dana pembinaan 
sebesar Rp 35 juta), kedua oleh 
Dulyakin asal Kabupaten Sidoarjo 
(penghargaan dan dana pembinaan 
Rp 20 juta), terbaik III oleh Matori 
dari Kota Blitar (penghargaan dan 
dana pembinaan Rp 15 juta), dan 
IV oleh Suparno asal Kabupaten 
Magetan (piagam penghargaan dan 
tropi).

“Penghargaan Pro Poor Award 
2011 diberikan bukan untuk tujuan 
lain kecuali dalam upaya mendo-
rong tumbuhnya komitmen dan 
kesadaran pemerintah, masyara-
kat, dan steakholder di daerah agar 
lebih peduli terhadap program 
penanggulangan kemiskinan,” kata 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Totok Soewarto saat penga-

nugerahan Pro Poor Award 2011 di 
Gedung Sasana Krida Universitas 
Brawijaya Malang.

Pro Poor Award digelar un-
tuk tiga kategori yakni pemerin-
tah kabupaten/kota, lembaga non 
pemerintah, dan perorangan. Un-
tuk pemerintah kabupaten/kota 
dititikberatkan kepada penerapan 
prinsip pro poor budget, kelem-
bagaan penanggulangan kemiski-
nan, inovasi, dan bukti keber-
hasilan dalam penanggulangan 
kemiskinan.

Kategori lembaga non pemer-
intah dan perorangan, fokus pe-
nilaian didasarkan pada komitmen, 
konsistensi dan reputasi lembaga, 
penerapan prinsip dan prosedur 
pemberdayaan, serta dampak nya-
ta program penanggulangan ke-
miskinan.

Pelaksanaan Pro Poor Award 
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tahun ini diikuti oleh 23 pemer-
intah/kabupaten, 17 lembaga non 
pemerintah, dan 13 perseorangan. 
Penilaian dilakukan oleh tim yang 
ditunjuk berdasarkan keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/423/KPTS/013/2011, tanggal 
19 Juli 2011, tentang Tim Penilai/
Evaluasi Program/Kegiatan Pem-
berdayaan Masyarakat Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2011.

Anggotanya terdiri dari bebera-
pa unsur, di antaranya unsur SKPD 
di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa timur seperti Bapemas, 
Bappeda, Dinas Pendidikan, Di-
nas Kesehatan, Dinas Koperasi dan 
UMKM, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Disnakertransduk, 
Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, 
Biro Administrasi Keuangan dan 
Biro Administrasi Kesra.

Untuk unsur perguruan tinggi 
melibatkan Universitas Airlangga 
Surabaya dan Universitas Brawijaya 
Malang, sementara unsur lembaga 
swadaya masyarakat melibatkan 
Pinbuk Jawa Timur dan Yayasan Mi-
tra Bina Usaha (YMBU) Jawa Timur.

Menurut Totok Soewarto, pene-
tapan ke-14 terbaik dari masing-
masing kategori penerima Pro 
Poor Award 2011 melalui proses 
yang sangat panjang dan melelah-
kan. Awalnya dari penilaian doku-
men profi l, setelah itu dilakukan 
presentasi dan penilaian lapangan. 
“Penilaian lapangan dilaksanakan 
untuk mengklarifi kasi dan menguji 
silang kebenaran dokumen profi l 
di lapangan maupun menggali the 
best practices dalam penanggulan-
gan kemiskinan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, se-
lain memberikan Pro Poor Award, 
juga diberikan penghargaan ke-
pada Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu). Juara pertama 

diraih UPKu Mutiara Kabupaten 
Sumenep, kedua diraih oleh UPKU 
Sido Bangkit Kabupaten Jombang, 
ketiga diperoleh UPKu Bina Se-
jahtera Kabupaten Magetan, keem-
pat oleh UPKu Bangkit Kabupaten 
Ngawi, dan kelima diraih oleh 
UPKu Melati Kabupaten Tuban. 

Selain itu diberikan pula peng-
hargaan untuk Badan Kerjasama 

Antar Daerah (BKAD) terbaik 
pengelola Program Pengemban-
gan Sumber Daya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK). Penghargaan 
pertama diberikan kepada BKAD 
Surya Abadi Kabupaten Bojone-
goro, kedua BKAD Gemilang Kabu-
paten Sidoarjo dan ketiga kepada 
BKAD Berkah Tani Kabupaten 
Ngawi.(sal)

    

Kategori Peringkat Pemenang

Kabupaten/kota Terbaik I
Terbaik II
Terbaik III
Harapan I
Harapan II
Harapan III

Kota Surabaya
Kabupaten Sidoarjo
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Trenggalek

Lembaga non pemerintah Terbaik I

Terbaik II

Terbaik III

Terbaik IV

Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia 
Kawan Kabupaten Pasuruan
Gabungan Kelompok Tani Guyub Santoso 
Kabupaten Blitar
Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota 
Surabaya
PT. Kutai Timber Indonesia “KTI” Kata 
Probolinggo

Perorangan Terbaik I
Terbaik II
Terbaik III
Terbaik IV

Sri Kholifah, Kabupaten Pasuruan
Dulyakin, Kabupaten Sidoarjo
Matori, Kota Blitar
Suparno, Kabupaten Magetan

Wawali Surabaya Bambang DH menerima penghargaan Proo Poor 2011
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G
ubernur Jawa Timur, 
Dr H Soekarwo, usai 
memberikan penghar-
gaan Pro Poor Award 

mengimbau agar para kepala dae-
rah dan masyarakat yang mampu 
ikut serta mendampingi kegelisa-
han masyarakat yang tidak mam-
pu. Ini karena dalam menjalankan 
program untuk menanggulangi ke-
miskinan atau yang biasa dikenal 
dengan pro poor harus dilakukan 
dengan hati. “Harus dengan hati. 
Simbolnya pro poor dan jalin kesra 

yakni hati yang hidup. Terima ka-
sih kepada bupati/walikota yang 
meletakkan hatinya,” ujarnya. 

Menurut pria yang akrab di-
panggil Pakde karwo itu, kepedu-
lian bupati dan walikota terkait 
kebijakan pengentasan kemiskinan 
ini perlu terus ditingkatkan. “Peng-
hargaan dari Pemprov Jatim ini 
semoga mampu memacu pemkab/
pemkot di Jatim melalui kebijakan 
anggaran yang lebih pro poor,” ka-
tanya. 

Dengan adanya Pro Poor Award 

ini Gubernur berharap agar pemer-
intah daerah dapat melibatkan 
orang miskin dalam merumuskan 
kebijakan. Dengan begitu, lanjut 
Soekarwo, maka program kebi-
jakan akan lebih pro rakyat dan te-
pat sasaran, karena sesuai dengan 
keinginan rakyat. 

Penanganan masalah kemiski-
nan secara maksimal dan mening-
katnya kinerja Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) secara ti-
dak langsung,  menurut Pakde Kar-
wo, berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi Jatim. Saat ini pertumbu-
han ekonomi Jatim meningkat dari 
tahun sebelumnya menjadi 7,12 
persen. Pertumbuhan ini melebihi 
tingkat pertumbuhan ekonomi na-
sional, bahkan diyakininya akan 
mampu menembus angka 8 persen.  

Terbukti, tahun lalu pencapaian 
pertumbuhan ekonomi Jatim telah 
mampu mencapai 6,67 persen dan 
itu telah melampaui pencapaian 
nasional. Dari target tahun ini yang 
hanya diperkirakan mencapai 7,01 
persen, rupanya telah lebih dari 
itu. “Dengan pencapaian yang telah 
ada saat ini, untuk bisa mencapai 
8 persen adalah hal yang sangat 
mungkin,” tuturnya. 

Namun pertumbuhan yang 
bagus itu jangan sampai cacat 
karena disparitas yang semakin 
menganga. Disparitas Jatim men-
galami pengurangan dari 115,86 
pada akhir tahun 2009 menjadi 
115,1 pada akhir tahun 2010. Ini 
menandakan bahwa masyarakat 
yang dipinggiran menjadi sema-
kin berdaya.(sal) 

Gubernur Jawa Timur:

Menanggulangi Kemiskinan 
Harus dengan Hati

Pendekatan Hati : Pak De Karwa meminta penanganan kemiskinan dengan hatiPendekatan Hati : Pak De Karwa meminta penanganan kemiskinan dengan hati
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J
umlah masyarakat miskin 
(maskin) Jatim menun-
jukkan kecenderungan 
terus menurun dari tahun 

ke tahun. Dari data BPS Jatim, 
pada 2009 terdapat 16,68 % atau 
6.022.590 jiwa dari total penduduk 
sekitar 37 juta jiwa. Itu menu-
run jadi 15,26 % atau 5.529.300 
jiwa pada 2010 dan hingga Ma-
ret 2011 turun jadi 14,23 %. 
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, 
Dr H Rasiyo, mengatakan tren 
penurunan jumlah maskin meru-
pakan prestasi bagi Jatim. Den-
gan begitu berpengaruh pula pada 
penurunan angka pada tingkat 
pengangguran terbuka dari 5,08 
% di 2009, 4,25 % di 2010, dan 
hingga Februari 2011 turun lagi jadi 
4,18 %.

“Upaya melawan kemiski-
nan ini jadi tantangan terbesar, 
karena kompleksitas kemiski-

nan dipengaruhi banyak faktor 
seperti tingkat pendapatan, kes-
ehatan, pendidikan, dan kondisi 
lingkungan,” ujarnya saat mem-
buka acara semiloka di Univer-
sitas Brawijaya Malang, 6/10.
Menurut Rasiyo, upaya menguran-
gi angka kemiskinan ini jadi tang-
gung jawab pemerintah. 

Di Jatim, telah diupayakan 
melalui program Jalin Kesra (Ja-
lan Lain Menuju Kesejahteraan) 
dengan memberikan bantuan bagi 
maskin. Bantuan yang diberi-
kan, bisa berupa ternak kamb-
ing atau ayam, sesuai kebutuhan 
maskin yang menjadi sasaran.
Adapun data maskin di Jatim pada 
Oktober 2009 jumlah rumah tang-
ga miskin ini sebanyak 3.079.822 
tersebar di 8.505 desa/kelura-
han di Jatim. Itu terbagi dengan 
kategori sangat miskin 493.004 
rumah tangga, miskin 1.256.122 

rumah tangga, dan hampir miskin 
1.330.096 rumah tangga.

Jika jumlah seluruh rumah 
tangga miskin itu dikonversi ke 
jumlah penduduk, setidaknya ter-
dapat 11.395.341 jiwa, dengan kat-
egori sangat miskin 1.824.115 jiwa, 
miskin 4.647.651 jiwa, dan hampir 
miskin 4.923.575 jiwa.

Peneliti Sosial Universitas Air-
langga Surabaya, Prof Dr Hotman 
Siahaan, mengatakan, kemiski-
nan bukanlah sekedar ketidak-
mampuan ekonomi memenuhi 
kebutuhan fi sik. Namun itu juga 
karena kegagalan memenuhi hak-
hak dasar, dan perbedaan per-
lakuan seseorang dalam menjalani 
kehidupan secara bermartabat.
Ia menuturkan, kemiskinan yang 
melilit kehidupan masyarakat, se-
lain bersifat kultural juga bersifat 
struktural dari pada individual.

“Mereka miskin bukan karena 
malas kerja, tapi karena struktur 
sosial membelenggu mereka, se-
hingga tidak dapat menggunakan 
sumber-sumber pendapatan yang 
tersedia bagi mereka,” ujarnya.
Hotman menilai, kemiskinan ini 
bukanlah sekedar masalah renda-
hnya kesejahteraan, namun juga 
masalah ketidakmampuan men-
capai kesejahteraan. Untuk itu, ia 
berharap upaya Pemprov Jatim 
mengurangi angka kemiskinan 
melalui program Jalin Kesra, tak 
hanya mampu meningkatkan per-
ekonomian maskin saja, tapi juga 
mampu menyejahterakan kehidu-
pan maskin yang tersebar di berb-
agai pelosok Jatim.(*)

Jumlah Maskin Jatim
Terus Menurun

Laporan UtamaGDGD

Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo 
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T
iga hari kemudian survey 
dilanjutkan sambil men-
cari alternatif jalur pipa 
yang memungkinkan un-

tuk dilewati menuju lokasi tandon 
fi lter. Dalam perjalanan ini tim ter-
halang oleh bukit yang posisinya 
ternyata melebihi ketinggian dari 
lokasi pengambilan air di sungai, 
sehingga harus mencari alternatif 
lokasi jalur pipa dengan cara mel-
ingkari tebing sehingga diperoleh 
jalur pipa baru yang memungkink-
an untuk mencapai lokasi tandon 
fi lter. Dari hasil pengukuran den-
gan menggunakan GPS, pada titik 

tandon fi lter menunjukkan selisih 
minus 20 meter. 

Dengan kondisi seperti itu ma-
syarakat meloncat kegirangan, 
karena apa yang dikhawatirkan se-
belumnya ternyata tidak terjadi, se-
hingga pemasangan perpipaan bisa 
dilanjutkan, meskipun pergeseran 
ini berakibat ada sebagian calon 
penerima manfaat yang tidak bisa 
menikmati (30 KK).

Ketika pekerjaan pasang pipa 
mencapai 50%, kondisi debit air 
yang mengalir semakin kecil, pada-
hal jarak tempuh masih jauh. Hal 
ini mengakibatkan semangat Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK ) dan tim 
pekerja menjadi “kecil hati.” Fasili-
tator Teknik (FT) bersama Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK) menelu-
suri jalur pipa yang sudah terpas-
ang. Pemasangan pipa tidak bisa 
terlaksana sesuai jadwal, karena 
harus melalui kontur yang naik 
turun, di mana pipa tidak bisa di-
tanam, sehingga di dalam pipa tim-
bul tekanan udara yang tidak bisa 
keluar dan menyumbat laju air. 

Tim FT kemudian membuatkan 
pembuangan angin di setiap kon-
tur yang naik/turun. Setelah angin 
terbuang, air kembali normal men-

Perjuangan Warga Ds. Suling Wetan, Bondowoso, 
Mendapatkan Air Bersih (2) 

“Baru Sekarang Kami Minum 
Air Bersih”

PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN



WartaGDGD

10 GEMADESA Edisi Oktober 2011

galir sampai lokasi tandon fi lter. 
Masyarakat menyambut dengan 
sangat antusias, melompat ke uda-
ra dan pesta air dimulai,  langsung 
minum dan mandi......

Untuk memastikan sejauh 
mana ketinggian air tersebut, ma-
syarakat menyambung dengan 
pipa tegak setinggi 6 meter, ternya-
ta air masih bisa mengalir. Sejak 
itu, tanpa ragu-ragu, konstruksi 
yang sudah dibuat di RAB, yaitu 
dengan tandon setinggi 4 m dan 
bak penyaring secara berjenjang 
dengan tujuan untuk memper-
mudah pemeliharaannya segera 
dibangun,

Meskipun pekerjaan selesai 
dilaksanakan sesuai dengan per-
encanaan, dana yang ada masih 
tersisa Rp 10.000.000 (selisih 
lelang pipa) yang dalam Musy-
awarah Desa Pertanggungjawaban 
II disepakati untuk pengemban-
gan, penambahan pipa dan hidran 
umum, sehingga realisasi panjang 
pipa menjadi 10.119 m dari 8.386 
m.

Hasil Pelaksanaan
Pekerjaan telah usai, kini ma-

syarakat bisa menikmati air bersih 
yang mereka impikan, bisa meng-

konsumsi air bersih sebagaimna 
layaknya desa tetangga, Mereka 
tak lagi menempuh perjalanan 
panjang, menyusuri tebing untuk 
mendapatkan sepikul air. “Nya-
man, mon bede PNPM neka, gule 
tak sarah  ngambil aeng ka’bebe” 
(enak, dengan adanya PNPM ini, 
saya tak lagi sengsara untuk men-
gambil air ke bawah/sungai), un-
gkap Kepala Kampung Dusun Lal-
angan dalam bahasa Madura. 

“PNPM-PPK tidak hanya 
mewujudkan impian kami, ma-
syarakat Suling Wetan, tetapi juga 
menciptakan insinyur kecil-kecilan 
dan juga memberikan pelajaran 
kepada kami tentang banyak hal, 
dari pembuatan administrasi TPK, 
teknik pelaksanaan hingga pemeli-
haraan,” unkap Darmo, Ketua TPK 
Desa Suling Wetan.

Pelestarian
Tidak mudah bagi masyarakat 

Desa Suling Wetan bisa menerima 
ajakan untuk iuran mengumpul-
kan dana bagi pemeliharaan sa-
rana air bersih yang sudah diban-
gun. Berdasarkan pengalaman 
mereka sebelumnya, tidak pernah 
ada permintaan untuk memelihara 
sarana yang telah dibangun. Me-

nyikapi kondisi tersebut, fasilita-
tor tehnik memberikan penjelasan 
tentang pentingnya pemeliharaan 
terhadap sarana yang sudah diban-
gun dengan  cara mengajak ma-
syarakat menghitung secara bersa-
ma-sama kemungkinan kerusakan 
yang akan timbul serta akibat dari 
kerusakan tersebut. Masyarakat 
pun akhirnya memahami akan 
pentingnya pemeliharaan dan ber-
sedia serta bersepakat  untuk iuran 
sebesar Rp 2.000/KK per bulan. 
Kesepakatan tersebut kemudian 
dituangkan dalam Peraturan Desa 
(Perdes) Suling Wetan No.06 Ta-
hun 2008 Tentang Pembentukan  
Tim Pemelihara Sarana Air Bersih.

Pengelolaan pemeliharaan 
diserahkan pada Tim Pelaksana 
Pemeliharaan Prasarana (TP3) 
yang sudah dibentuk melalui 
musyawarah desa. Seluruh dana 
iuran yang masuk pada TP3 di-
catat pada Buku Kas Harian TP3 
yang kemudian dimasukkan pada 
Rekening Bank Pemeliharaan Air 
Bersih. Untuk menjamin transpar-
ansi dan akuntabilitas penggunaan 
dana, setiap bulan diadakan musy-
awarah untuk membahas perma-
salahan dan pelaporan pengelo-
laan dana pemeliharaan. 

Sekarang masyarakat desa 
Suling Wetan bisa menikmati air 
bersih yang sejak lama menjadi 
impian bersama . “Sejak nenek 
dan kekek saya di sini, kami tidak 
pernah merasakan minum air ber-
sih. Setiap hari hanya minum air 
dari sungai dan air hujan pada saat 
musim hujan, Lewat PNPM-MPd 
inilah sekarang kami bisa mera-
sakan nikmatnya air bersih,” kata  
Darmo  selaku TPK Desa Suling 
Wetan.

Hidup PNPM-MPd, sejahter-
alah desaku! (*) 

TANDON FILTER

PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN



D
ain (53 tahun) sekarang 
bukanlah Dain 20 ta-
hun lalu. Warga Dusun 
Cempring, Desa Telogo-

sari, Kecamatan Tutur, Kabupaten 
Pasuruan, ini bukan lagi buruh te-
bang tebu atau pekerja serabutan, 
tetapi sudah menjadi peternak sapi 
perah sukses. Dengan 14 ekor sapi 
perah dia tergolong orang kaya 
di desanya. Bayangkan, dari 14 
ekor sapi perah miliknya (dan 20 
ekor dititipkan ke orang lain den-
gan sistem gadoan) sebulan bapak 

seorang anak ini bisa memperoleh 
penghasilan bersih sedikitnya Rp 
10 juta.

Tidak mengherankan jika 
rumahnya di Dusun Cempring yang 
baru dibangun berdiri magrong-
magrong. Dia juga mewakafkan ta-
nahnya untuk pembangunan mas-
jid. Dan, rencananya, tahun depan 
akan naik haji. ”Alhamdulillah, 
saya bisa seperti ini ya karena sapi 
perah dan juga koperasi (maksud-
nya KSPS Setia Kawan),” katanya 
sambil tersenyum ketika ditemui di 

rumahnya.
Di Kecamatan Tutur, Dain 

hanya satu dari ratusan peternak 
yang hidup makmur berkat sapi 
perah. Banyak yang dulu hidupnya 
miskin, berkat sapi perah berubah 
menjadi sejahtera. Dan sukses itu 
tidak terlepas dari keberadaan 
KPSP Setia Kawan yang bertempat 
di Desa Nongkojajar, Kecamatan 
Tutur. KPSP Setia Kawan beberapa 
programnya diarahkan untuk men-
gentas kemiskinan. 

Ditemui di kantornya, H Kus-
nan, Ketua KPSP Setia Kawan, 
mengatakan, salah satu tugas kop-
erasi adalah mengemban misi sos-
ial, ”Koperasi itu bukan kumpulan 
modal, tapi kumpulan orang per 
orang. Karena itu, selain ada misi 
bisnisnya, tugas utama koperasi 
adalah mengemban misi sosial,” 
kata Kusnan. Konkretnya, seb-
agaimana cita-cita koperasi, tugas 
KPSP Setia Kawan adalah menin-
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Profi l KPSP Setiawa Kawan, Pasuruan

Entas Kemiskinan 
dengan Sapi Perah

Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Desa 
Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, 
tahun 2011 terpilih sebagai juara 1 Pro Poor Award 

yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
KPSP Setia Kawan masuk dalam kategori lembaga 

non pemerintah. Bagaimana kiprah koperasi ini dalam 
mengentas kemiskinan? 

Edisi Oktober 20112011
Peternak anggota KPSP Setia Kawan.



gkatkan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya anggotanya.

Dikatakan oleh Kusnan, pro-
gram unggulan KPSP Setia Kawan 
adalah di bidang peternakan dan 
pertanian. Dipilihnya dua pro-
gram unggulan tersebut karena 
berdasarkan potensi daerah Tutur 
yang sangat cocok untuk pertanian 
dan peternakan, khususnya ternak 
sapi perah.”Sejak tahun 1998 kami 
fokus pada dua program unggulan 
tersebut,” kata Kusnan.

Berangkat dari dua program 
unggulan tersebut, pada tahun 
1998 mulailah KPSP Setia Kawan 
secara swadaya menjalankan pro-
gram kemitraan dengan masyara-
kat, yaitu bantuan sapi perah ke 
masyarakat dengan sistem gadoan. 

Waktu itu sekitar 186 ekor sapi 
dara siap kawin diberikan ke ma-
syarakat. Setiap penerima mem-
peroleh 1 ekor sapi. 

Dalam perjanjiannya, jika nanti 
sapi tersebut lahir maka anak per-
tama menjadi hak Setia Kawan, 
anak kedua milik peternak, anak 
ketiga milik Setia Kawan, begitu se-
terusnya. 

Susu yang diproduksi sapi ber-
sangkutan menjadi hak peternak. 
Sehari satu ekor sapi bisa meng-
hasilkan sampai 14 liter susu. Susu 
ini disetorkan ke Setia Kawan. 
”Mengapa kami memilih sapi per-
ah, karena cahs fl ow dan cash in-
nya jelas dan dapat langsung dira-
sakan oleh peternak,” kata Kusnan. 

Dari seekor sapi induk milik 

Setia Kawan tersebut, banyak pe-
ternak yang sekarang mempunyai 
lebih dari lima ekor sapi. ”Dengan 
7 sampai 8 ekor sapi perah seorang 
peternak baru bisa hidup dari ter-
naknya atau menjadi mata penca-
harian utama yang bisa menghidupi 
keluarga, kalau di bawah itu masih 
tergolong usaha sampingan,” kata 
Kusnan. Sekarang, dari 186 ekor, 
sudah berkembang menjadi 1.651 
ekor. 

Selain sistem gadoan, tahun 
2003/2004 KPSP Setia Kawan 
menjalankan program perguliran 
sapi perah. Mulanya 100 ekor sapi 
perah, sekarang sudah berkembang 
menjadi 760 ekor dan diterima 
216 orang anggota Setia Kawan. 
Dalam perguliran ini, setiap orang 
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Daim, sekarang hidup sejahtera berkat sapi perah.Warga memasak menggunakan bahan bakar biogas.
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mendapatkan satu ekor sapi di 
mana nantinya dia harus mengem-
balikan dua ekor sapi yang kemu-
dian digulirkan ke orang lain.

Peternak yang memperoleh 
sapi, baik dari sistem gadoan dan 
perguliran tersebut, diutamakan 
masyarakat yang tidak mampu. 
Jika jumlah masyarakat yang tidak 
mampu banyak, maka akan diundi. 
”Misalnya dalam satu kelompok 
anggotanya 100 orang, lalu anggota 
tidak mampu 50 orang, maka yang 
50 orang itu diundi untuk mem-
peroleh sapi perguliran atau gado-
an,” kata Kusnan.

Selain perguliran dan gadoan, 
KPSP Setia Kawan juga mempun-
yai program lain yang juga untuk 
menyejahterakan anggotanya, yaitu 
biogas untuk anggota. Program ini 
diluncurkan tahun 2009. Mulanya 
hanya 20 unit saja. Sekarang su-
dah bertambah menjadi 808 unit. 
”Semula program ini sulit diterima 
anggota. Tapi sekarang banyak 
yang berminat,” kata Kusnan.

Targetnya, tiga tahun ke de-
pan Setia Kawan akan membuat 
3000 unit biogas. Saat ini sudah 
150 KK yang masuk dalam daf-
tar tunggu. Dalam pro-
gram ini kemudahan 
yang diberikan Setia 
Kawan adalah biaya 
pembuatan biogas 
ditanggung Setia 
Kawan, se-
d a n g k a n 
a n g g o t a 
mengang-
sur se-
lama lima 
t a h u n . 
Angsuran 
itu dipo-
tong dari 
s e t o r a n 

susu yang diberikan Setia Kawan 
setiap 10 hari sekali.

Manfaat dari biogas ini sangat 
banyak. Masyarakat bisa meman-
faatkan kotoran sapi untuk mema-
sak. Kedua, masyarakat tidak lagi 
membeli minyak tanah atau gas. 
Ketiga, hutan bebas dari penjara-
han karena masyarakat tidak lagi 
menebang pohon untuk kayu ba-
kar. Keempat, lingkungan menjadi 
bersih. Kelima, kotoran yang sudah 
menjadi ampas biogas mempunyai 
nilai lebih untuk kompos. 

Dan Keenam, mengatasi pen-
gangguran. Mengatasi penganggu-
ran? Ya. Setiap hari Setia Kawan 
membangun biogas. Bahkan lebih 
dari lima unit. Membuat biogas ini 
setidaknya membutuhkan 16 orang 
tukang, di mana satu orang tu-
kang dibantu 5-6 orang pembantu. 
Menurut Kusnan, setiap hari seti-

daknya 80 orang 
tenaga kerja 
yang terlibat 
dalam proyek 
pembuatan bio-
gas ini.

Dikatakan 
Kusnan, ke-
mitraan sapi 

dengan sistem gadoan dan pergu-
liran tersebut bisa bethasil lanta-
ran petugas dari Setia Kawan rajin 
mengawal dan memonitor. ”Tidak 
bisa setelah diberi bantuan lalu 
ditinggal begitu saja, sebab ini me-
nyangkut uang dan pertanggung-
jawaban. Harus dikawal dan dimo-
nitor terus menerus,” katanya.

Hasil dari sistem gadoan dan 
perguliran itu saat ini sudah nam-
pak dan benar-benar dirasakan 
oleh masyarakat, khususnya ang-
gota Setia Kawan. Di sejumlah desa 
yang dulunya tergolong miskin, 
sekarang masyarakatnya sejahtera. 
Mereka rata-rata memiliki lebih 
dari dua ekor sapi. Dampaknya 
adalah pembangunan di desa yang 
bersangkutan. Contohnya di Dusun 
Ngempring, Desa Telogosari, ma-
syarakat berswadaya membangun 
masjid yang diperkirakan menelan 
dana Rp 1 milyar lebih.  

Sedangkan peningkatan kes-
ejahteraan anggota di bidang per-
tanian adalah budidaya bunga 
krisan dan paprika. Selain itu juga 
lombong dan kentang. Untuk tana-
man lombok, Setia Kawan menjalin 
kerjasama dengan PT ABC dan PT 
Indofood untuk kentang. Dengan 

kerjasama tersebut petani ang-
gota koperasi sudah mendapat 
jaminan pasar yang jelas. Saat ini 
di Tutur terdapat 50 hektar tana-
man cabai.

Menariknya, saat ini bukan 
hanya Setia Kawan yang men-
gentas kemiskinan, masyarakat 
itu sendiri juga ikut mengentas 
kemiskinan. Sebagai buktinya, 
anggota yang sapinya banyak ke-
mudian meng-gado-kan ke ma-
syarakat lainnya. ”Prinsipnya, 
masyarakat yang mampu harus 
membantu yang tidak mampu,” 
tandas Kusnan.(res)

tahun 2009. Mulanya 
nit saja. Sekarang su-

bah menjadi 808 unit. 
gram ini sulit diterima 
pi sekarang banyak 
at,” kata Kusnan.
a, tiga tahun ke de-
wan akan membuat 
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Dalam pro-
emudahan 
kan Setia 
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Setia 
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Menurut Kusnan, setiap hari seti-
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dalam proyek 
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gas ini.

Dikatakan
Kusnan, ke-
mitraan sapi 
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M Kusnan, Ketua KPSP Setia Kawan
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K
ota Malang adalah salah 
satu daerah yang memi-
liki tingkat partisipasi 
masyarakat cukup tinggi 

dalam pembangunan. Suntikan 
dana hibah kepada masyarakat di 
tingkat kelurahan secara berkala 
adalah salah satu faktor tingginya 
partisipasi masyarakat tersebut. 

Menurut Kepala Badan Ke-
luarga Berencana dan Pember-
dayaan Masyarakat Kota Malang, 
Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistyono, 
MSi, suntikan dana hibah yang 
nilainya cukup besar tersebut me-
macu semangat masyarakat untuk 
berkarya dalam mengembangkan 
masyarakat dan lingkungan seki-
tarnya. ‚‘Masyarakat tinggal meren-
canakan, melaksanakan, meman-
tau kegiatannya, sementara kami 
hanya sebatas mengarahkan agar 
penggunaan dananya tidak ‚‘mel-
enceng‘‘, dan tidak bertentangan 
dengan hukum,‘‘ katanya. 

Tahun ini, Pemkot Malang me-
lalui dana APBD menganggarkan 
Rp 28,5 miliar untuk 57 kelurahan 
se-Kota Malang, dengan besar ang-
garan masing-masing kelurahan 
sebesar Rp 500 juta. Nilai anggaran 
dana hibah tersebut terus berkem-
bang setiap tahunnya. ‚‘Tahun de-
pan nilainya akan naik menjadi Rp 
750 juta, semoga tahun selanjutnya 
dapat mencapai angka Rp 1 miliar,‘‘ 
jelasnya. 

Selain bertujuan meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat kelura-

han untuk memilih sendiri jenis-
jenis kegiatan yang benar-benar 
bermanfaat dan sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat yang belum 
dianggarkan secara khusus dan 
nyata dalam APBD dan sumber 
dana lainnya, program ini dalam 
praktiknya juga mampu menum-
buhkan rasa tanggung jawab serta 
meningkatkan partisipasi masyara-
kat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian 
pembangunan serta pemeliharaan 
hasil pembangunan. 

Program yang mempercayakan 
pengelolaan dana hibah kepada 
Lembaga Pemberdayaan Masyara-

kat Kelurahan (LPMK) ini menu-
rut dia adalah satu-satunya model 
pemberdayaan di Indonesia yang 
memberikan kepercayaan penuh 
kepada masyarakat kelurahan un-
tuk turut serta aktif dalam pem-
bangunan. 

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

Rangsang Partisipasi 
Masyarakat dengan 

Dana Hibah

Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan

Pembangunan fi sik kelurahan dengan dana hibah.
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ibadah, dan kegiatan seremonial 
kemasyarakatan.

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

Selain itu, adanya dana hibah 
ini juga mampu menambah jum-
lah lapangan kerja yang semakin 
lama semakin menyempit. Misal-
nya saja ketika di kelurahan terse-
but membangun gorong-gorong, 
masyarakat diharapkan menggu-
nakan sistem padat karya. Dengan 
sistem model ini, berarti peman-
faatan dan hibah akan memberi 
pekerjaan kepada tenaga kerja di 

daerah tersebut.
Pengelolaan dana hibah di-

harapkan bernafas sinkronisasi 
dengan program-program dari 
satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) lain, karena berdasarkan 
pengalaman, beberapa program 
pembangunan fi sik ada yang tum-
pang tindih dengan proyek yang 
dikerjakan oleh Dinas Pewkerjaan 
Umum (DPU) maupun program 
PNPM Mandiri.

Hingga kini, Pemerintah Kota 
Malang terus mematangkan 
sistem pengucuran dana hibah se-
cara proporsional. „Berbagai ma-
sukan dari kalangan masyarakat 
juga kita dalami dan kita kaji demi 
penyempurnaan mekanisme pen-
gucuran dana hibah. Dalam sistem 
proporsional itu nanti disesuaikan 
dengan kinerja masing-masing 
LPMK,“ katanya.

Selain mengkaji sistem propor-

sional, katanya, pihaknya juga ter-
us melakukan koordinasi dengan 
berbagai pihak terkait, terutama 
yang berkaitan dengan program 
LPMK yang bersentuhan dengan 
pembangunan fi sik.

Pencairan dana hibah dilaku-
kan dalam dua tahap, tahap I 
sebesar 50 persen dari total nilai 
dana yang didapat kelurahan. Se-
lanjutnya, LPMK wajib menyam-
paikan SPJ tahap I itu, setelah SPJ 
tahap I masuk, dana tahap II baru 
bisa dicairkan.

Dalam aturan dana hibah yang 
diatur dalam peraturan walikota, 
setinggi-tingginya 7% dari jumlah 
dana hibah dapat digunakan un-
tuk biaya operasional pelaksanaan 
dana hibah. Dana hibah digunak-
an untuk kegiatan non fi sik maksi-
mal sebesar 40%, dan kegiatan 
fi sik minimal sebesar 60%. (sal)

Rapat penentuan alokasi dana hibah.



 

Penghargaan Pro Poor Award 2011Penghargaan Pro Poor Award 2011

Perhelatan penyerahan penghargaan Pro Poor Award 2011 diselenggarakan di Universitas 
Brawijaya Malang, 6 Oktober 2011. Nampak dalam foto: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, 
foto bersama pemenang Pro Poor Award 2011 (foto 1), Sri Kholifah, tokoh pemberdayaan 
perempuan dari Pasuruan menerima piala dari Gubernur untuk kategori perorangan (foto 2), 
sarasehan tentang kemiskinan (foto 3 dan 4) dan Sekdaprov Jawa Timur, Rasiyo, mengunjungi 
salah satu stand Jalin Kesra, masih dalam rangkaian Pro Poor Award 201.



Sri Kholifah, Perajin BatikSri Kholifah, Perajin Batik
Berdayakan Masyarakat 

Lewat Batik 
“Alhamdulillah, jangankan terpilih sebagai juara, ketika 
diusulkan menjadi nominator Pro Poor Award 2011 un-

tuk kategori per orangan saja saya senang tidak karuan. 
Sebab, apa yang saya lakukan bersama teman-teman se-

lama ini akhirnya dilirik pemerintah. Ini satu penghargaan 
bagi kami,” kata Sri Kholifah ketika ditemui Gema Desa di 

Sanggar Batik Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan.
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P
ada perhelataan Pro Poor 
Award 2011 Sri Kholifah 
terpilih sebagai juara I 
untuk kategori peroran-

gan, menyisihkan empat nomion-
ator lainnya, yaitu Dulyakin asal 
Kabupaten Sidoarjo (juara II), Ma-
tori dari Kota Blitar (juara III) dan 
Suparno asal Kabupaten Magetan 
(juara IV). Atas prestasinya ini Sri 
Kholifah menerima penghargaan 
dan dana pembinaan sebesar Rp 35 
juta.

Tim juri memilih Siti Kholi-
fah karena yang wanita kelahiran 
Malang, 19 September 1962, ini 
dinilai mempunyai komitmen dan 
upaya penanggulangan kemiskinan 
di dalam membantu masyarakat 
dari golongan yang membutuh-
kan. Di sisi lain juga konsisten dan 
serius melatih dan mengedukasi 
langsung pada masyarakat. Repu-
tasinya juga diakui oleh anggota 
binaannya.

Uang Saku   
dari Jerman

“Saya sendiri memang mempu-
nyai tujuan untuk mengembang-
kan dan memberikan wadah bagi 

masyarakat, khususnya Pasuruan, 
agar mempunyai kemandirian dan 
menggali potensi diri sekaligus bisa 
mengangkat harkat hidup serta 
melangsungkan kebutuhan ekono-
mi mereka,” ujar Sri Kholifah yang 
juga pendiri Komunitas Candra 
Wilwatikta dan Dinar Agung ini.

Tujuan hidup seperti itulah 
yang kemudian membuat Sri Kho-
lifah tidak merasa letih member-
dayakaan warga kurang mampu 
dengan cara melatih membatik. 
Tekadnya memberikan pelatihan 
membatik ini bermula pada tahun 
2003 sepulang dari Jerman mengi-
kuti program gender. Sisa uang 
saku dari Jerman dibelikan 40 set 
alat dan bahan membatik. Seban-
yak 29 ibu-ibu dan remaja di Kota 
Pasuruan mengikuti pelatihan gra-
tis ini. 

“Program yang saya ikuti di Jer-
man mengharuskan setiap peserta 
untuk membuat program pember-
dayaan di daerahnya masing-ma-
sing, lah saya memilih melakukan 
pemberdayaan melalui batik,” kata 
alumni Akedemi 
Seni Rupa 
D e -

sain (ASRIDE) Jakarta tahun 1991 
ini.

Sebelum itu, juga di tahun 2003, 
Kholifah juara 1 lomba desain motif 
batik khas Pasuruan yang diseleng-
garakan Pemkot Pasuruan. Motif 
batiknya yang menang diberi nama 
Pasedahan Suropati. “Suropati itu 
berhati bijak. Saya berharap orang-
orang yang memakai batik motif 
Pasedahan Suropati bisa berhati 
bijak sebagaimana Suropati,” ka-
tanya. Waktu itu Kholifah belum 
mahir membatik. 

Setelah menang Kholifah lang-
sung belajar membatik di sentra 
batik di Kecamatan Tanjungbumi, 
Kabupaten Bangkalan. “Saya me-
milih Tanjungbumi karena tidak 
tahu di mana saya harus belajar 
membatik,” ujar mantan Guru 
SMPN Dili, Timor Timur, ini. Dua 
minggu di Tanjungbumi inilah 
Kholifah belajar membatik, teru-
tama cara menyanting. Usai dari 
Bangkalan, Disperindag Kota Pa-
suruan mengirim Kholifah ke Yo-
gyakarta untuk belajar pewarnaan.

Sejak itu Kholifah tiada 
henti melaku-

Kholifah (3 dari kiri) bersama instruktur batik dari Komunitas Candrawilwatikta.Kholifah (3 dari kiri) bersama instruktur batik dari Komunitas Candrawilwatikta.
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kan pelatihan dan pembinaan 
ibu-ibu, remaja dan pelajar dalam 
membatik. Sudah ribuan orang 
yang diajari membatik dengan 
gratis. Sejumlah pembatik suk-
ses, di antaranya Probolinggo dan 
Pasuruan, mulanya belajar mem-
batik dari Kholifah. Mereka yang 
dilatih bukan hanya dari Pasuruan 
dan Probolinggo saja, namun juga 
Surabaya, Gresik dan Malang. 

Selain itu Kholifah juga mem-
beri pelatihan membatik terha-
dap para narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kota Pasuruan. 
Hasil dari kegiatan tersebut, ket-
erampilan membatik yang telah 
dikuasai para narapidana bisa 
dijadikan sebagai modal keter-
ampilan ketika kembali ke ma-
syarakat. Kholifah juga melatih 
membatik bagi para makelar vila, 
dan ibu-ibu di Tretes, Prigen, 
sehingga berhasil mengangkat 
mereka yang semula mengangur 
menjadi terampil membatik, dan 
meningkatkan kunjungan wisata.
Di Kecamatan Pandaan dan Pri-
gen sendiri Kholifah berhasil 
membina sedikitnya 20 kelompok 
hingga mereka mampu mandiri. 

Di antaranya Kelompok Dinar 
Agung di Desa Jatiroso, Kecamatan 
Pandaan yang mempunyai anggota 
40 orang, kelompok Lelangen di 
Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen 
dengan jumlah anggota 7 orang, 
dan kelompok PNPM Mandiri 
di Desa Prigen, Kecamatan Pri-
gen dengan anggota 23 orang.
Kegiatan yang dilakukan Kholi-
fah mampu mengantarkan orang-
orang pinggiran menjadi orang 
yang mandiri dan berkualitas. 
Salah satu di antaranya Kisnandar, 
warga Desa Pecalukan, Kecamatan 
Prigen, yang semula usahanya 
hanya menjadi makelar vila, kini 
menjadi seorang perajin batik yang 

produksinya sudah cukup besar.
Hal serupa juga dialami seorang 
warga Desa Wringinanom, Gresik, 
yang semula hanya menjadi pega-
wai serabutan, kini telah mampu 
menjadi pembatik yang sukses, dan 
mengelola sanggar Rumpoko Mu-
lyo. Sementara seorang bapak dari 
Desa Randuagung yang semula han-
ya menjadi tukang becak, kini juga 
bisa menjadi pembatik yang sukses.
Kiprah yang dilakukan Sri Kholi-
fah juga memberikan dampak yang 
bisa meningkatkan kesempatan la-
pangan kerja. 

Seperti yang dilakukan ang-
gota Kelompok Dinar Agung, 
setiap kali kegiatan mampu me-

nyerap sedikitnya 11 orang. 
Dalam mengajar Kholifah berusaha 
semudah mungkin materi yang 
diajarkan diterima muridnya. Mis-
alnya dalam desain batik, Kholifah 
mengajak muridnya ke kebun. ”Di 
kebun itu saya ajak melihat bunga-
bunga. Dari situ kemudian mereka 
membayangkan. Juga saya jelas-
kan dasar-dasar dan fi losifi  batik, 
yaitu bahwa semua motif-motif ba-
tik itu ada maksud dan tujuannya. 
Memang berbagai cara saya laku-
kan supaya saya bisa memotivasi 
mereka untuk membatik,” katanya.

Selain mampu menciptakan 

Pelatihan membatik di Sanggar Batik Candrawilwatikta 

Bersambung ke hal 26
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K
emiskinan bukanlah 
sekedar ketidakmam-
puan ekonomi me-
menuhi kebutuhan fi sik, 

ta pi juga kega galan me menuhi 
hak-hak dasar, dan perbedaan per-
lakuan bagi seseorang atau seke-
lompok orang dalam menjalani 
kehidupan secara bermartabat. Ke-
miskinan harus dipahami sebagai 
bersifat multidimensional, yang 
tak hanya diukur dari penghasil an, 
tapi juga mencakup hal lebih luas, 
yakni kerentanan orang atau seke-
lompok orang, laki-laki maupun 
perempuan, untuk menjadi miskin; 
dan keterbatasan akses masyarakat 
miskin dalam penentuan kebijakan 
publik yang berdampak pada ke-
hidupan mereka. 

Ke mis kinan yang melilit ke-
hidupan masyarakat, selain bersifat 
kultural, juga  lebih bersifat struk-
tural daripada individual. Mereka 
miskin bukan karena mereka malas 
bekerja, tapi karena struktur so-
sial membelenggu mereka adalah 
sedemikian rupa, sehingga tidak 
dapat ikut menggunakan sumber-
sumber pendapatan yang tersedia 
bagi mereka. Kemiskinan bukan-
lah sekedar masalah rendahnya 
kesejahteraan, namun lebih meru-
pakan masalah ketidakmampuan 
mencapai kesejahteraan. Asumsi 
sedemikian itulah pada dasarnya 
yang menjadi bingkai semua piki-
ran dasar program Jalan Lain 

Menuju Kesejahteraan (Jalin Kes-
ra) yang digagas oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dewasa ini. 

Kalau kita pahami realitas ke-
miskinan di Jawa Timur melalui 
hasil pendataan Program Per-
lindungan Sosial 2008 (PPLS08), 
verifi kasi pada Oktober 2009, 
yang dilansir Badan Pusat Statistik 
Provinsi Jawa Timur, menunjuk-
kan, jumlah rumah tangga miskin 
di Provinsi Jawa Timur sebanyak 
3.079.822, tersebar di 8.505 desa/
kelurahan, 662 kecamatan, dan 
38 kabupaten/kota. Rumah tang-
ga miskin terbagi ke dalam strata 
Sangat Miskin, sebanyak 493.004 
(16%); Miskin, 1.256.122 (41%); 
dan Hampir Miskin, 1.330.696 
(43%).

Banyaknya jumlah anggota 
rumah tangga rata-rata tahun 
2008, menurut data Badan Pu-
sat Statistik Provinsi Jawa Timur, 
adalah 3,7. Jika jumlah rumah 
tangga miskin yang 3.079.822 
tersebut dikonversi ke jumlah 
penduduk, maka setidaknya ter-
dapat sebanyak 11.395.341 pen-
duduk miskin di Provinsi Jawa 
Timur, yang terbagi ke dalam 
strata Sangat Miskin sebanyak 
1.824.115 jiwa; Miskin, 4.647.651 
jiwa; dan Hampir Miskin, 
4.923.575 jiwa.

Sementara itu data makroskopis 
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasi-
onal (Susenas) Panel Maret 2009 

mencatat terdapat 6.022.590 pen-
duduk miskin (16,68%) di Provinsi 
Jawa Timur. Pada Maret 2010, 
penduduk miskin Provinsi Jawa 
Timur turun menjadi 5.529.300 
(15,26%), atau berkurang 1,42%, 
kemudian pada Maret 2011 turun 
menjadi 14,23%.

Hasil Susenas Panel ini tidak 
dapat dibandingkan secara lang-
sung dengan data PPLS08, karena 
metodologi untuk mendapatkan-
nya berbeda. Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) menggunakan 
pendekatan monetary, melalui in-
dikator garis kemiskinan makanan 
dan non-makanan yang ekuivalen 
rupiah, sedangkan PPLS08 bertitik 
tolak dari pendekatan non-mone-
tary melalui 14 indikator kemiski-
nan, yakni:
■ Luas bangunan (kurang dari 8 

meter persegi per orang).
■ Jenis lantai (tanah/bambu/kayu 

murahan).
■ Jenis dinding (bambu/rumbia/

kayu kualitas rendah/ tembok 
tanpa plester).

■ Fasilitas buang air besar (tidak 
memiliki sendiri/ bersama-sa-
ma rumah tangga lain).

■ Sumber air minum (sumur/mata 
air tidak terlindung/ sungai/air 
hujan).

■ Sumber penerangan (bukan lis-
trik).

■ Jenis bahan bakar untuk mema-
sak (kayu bakar/ arang/ minyak 

Implementasi 
Program Jalin Kesra

Oleh : Hotman M. Siahaan 
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tanah).
■ Frekuensi membeli daging, 

ayam, dan susu dalam seminggu 
(hanya satu kali/tidak pernah).

■ Frekuensi makan sehari (1- 2 
kali).

■ Jumlah stel pakaian baru yang 
dibeli dalam setahun (1 stel/ti-
dak pernah).

■ Akses ke puskesmas/poliklinik 
(tidak mampu bayar berobat ke 
puskesmas/poliklinik).

■ Lapangan pekerjaan (sumber 
penghasilan petani dengan luas 
lahan kurang dari 0,5 hektare; 
nelayan; buruh (tani, bangu-
nan, perkebunan); atau peker-
jaan lain dengan pendapatan di 
bawah Rp 600 ribu per bulan).

■ Pendidikan tertinggi kepala 
rumah tangga (Pendidikan 
kepala rumah tangga SD ke 
bawah/tidak sekolah).

■ Kepemilikan aset (Tidak me-
miliki tabungan/barang yang 
mudah dijual dengan nilai Rp 
500 ribu seperti sepeda motor 
(kredit/non kredit), emas, ter-
nak, kapal motor, atau barang 
modal lainnya).
Rumah tangga yang memenuhi 

semua indikator tersebut (14) dik-
lasifi kasikan sangat miskin; sedan-
gkan rumah tangga yang memenuhi 
11-13 indikator, miskin; dan 9-10 
indikator, hampir miskin. Dengan 
demikian, rumah tangga sasaran 
Program Jalin Kesra adalah rumah 
tangga yang memenuhi semua in-
dikator kemiskinan tersebut (14 
indikator).

Data sensus PPLS08 tersedia 
dalam bentuk by name & address 
yang memuat nama kepala rumah 
tangga, alamat rumah, jumlah ang-
gota rumah tangga, dan keterangan 
anggota rumah tangga meliputi, 
nama anggota rumah, hubungan 

keluarga rumah tangga (1 = kepala 
rumah tangga; 2 = istri/suami; 3 = 
anak; 4 = menantu; 5 = cucu; 6 = 
orangtua/mertua; 7 = famili lain; 
dan 8 = lainnya), jenis kelamin (1 
= laki-laki; 2 = perempuan), dan 
umur.

Data by name & address PPLS08 
tersebut sangat berguna sebagai 
landasan perencanaan dan pelak-
sanaan program penanggulangan 
kemiskinan (intervensi maupun 
eksekusi program) yang membidik 
secara spesifi k strata rumah tangga 
miskin tertentu, dan yang berada 
di wilayah geografi s tertentu. Per-
encanaan dan pelaksanaan pro-
gram penanggulangan kemiskinan 
yang terfokus dan bersasaran men-
syaratkan tersedianya basis data 
rumah tangga miskin yang berisi 
nama dan alamat, serta informasi 
pokok mengenai anggota rumah 
tangga.

Rumah tangga strata sangat 
miskin (yang memenuhi 14 indika-
tor kemiskinan) merupakan rumah 
tangga the poorest of the poor, yang 
dalam kesehariannya mereka su-
lit memenuhi kebutuhan minimal 
hidup secara layak dan bermarta-
bat. Mereka terendam dalam sun-
gai kemiskinan sampai batas mulut 
mereka, hingga suatu gelombang 
kecil sudah cukup menenggelam-
kan hidup mereka. 

Kelompok rumah tangga strata 
sangat miskin ini relatif belum per-
nah menjadi target spesifi k priori-
tas berbagai penanggulangan ke-
miskinan secara eksklusif. Mereka 
lebih sering diposisikan sebagai 
kelompok sasaran yang terikut-
sertakan dalam berbagai program 
penanggulangan kemiskinan tanpa 
mempertimbangkan dan membe-
dakan strata kemiskinan mereka. 
Program penanggulangan kemiski-

nan selama ini mengalami kendala 
membidik strata sangat miskin 
secara spesifi k dan tepat sasaran, 
karena ketiadaan basis data men-
genai keberadaan mereka (by name 
& address). Akibatnya, kemiskinan 
sering diperlakukan sebagai bersi-
fat homogen, padahal kebutuhan 
rumah tangga strata sangat miskin 
agar dapat menapaki anak tangga 
demi anak tangga, keluar dari ke-
miskinan relatif berbeda dengan 
strata miskin, apalagi strata ham-
pir miskin.

Kecuali itu, penanggulangan 
kemiskinan, apa pun bentuknya, 
tidak dapat diukur menggunakan 
kriteria efi siensi, apalagi perhi-
tungan cost and benefi t, karena 
membantu masyarakat miskin 
untuk dapat bertahan hidup, ke-
mudian secara bertahap keluar 
dari kemiskinan, pada hakikat-
nya merupakan sebuah kewajiban 
kemanusiaan untuk pemenuhan 
hak-hak dasar yang harus dilaku-
kan dengan hati. Sejauh-jauhnya 
ukuran kriteria yang bisa digunak-
an adalah efektivitas penanggulan-
gan kemiskinan, agar bantuan bagi 
rumah tangga strata sangat miskin 
ini tepat sasaran.

Dengan tersedianya data by 
name & address rumah tangga 
miskin PPLS08, dimungkinkan 
perencanaan program berbasis 
bantuan/hibah dalam bentuk un-
conditional cash transfer yang 
membidik secara spesifi k strata 
sangat miskin, dengan memper-
timbangkan apa yang dimiliki 
rumah tangga strata sangat miskin, 
karakteristik sosial ekonomi dan 
wilayah geografi s mereka, serta 
strategi yang mereka kembangkan 
selama ini untuk bisa bertahan hid-
up dalam kemiskinan. (Bersam-
bung di Edisi Berikutnya)
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Profil UPKKKKK GDGD

M
eningkatnya aktifi -
tas pelayanan dalam 
memberdayakan ma-
syarakat secara tidak 

langsung berdampak pada kebutu-
han fasilitas pendukung pelayanan. 
Untuk memenuhi kebutuhan fasili-
tas itu, baru-baru ini, UPK PNPM 
Kecamatan Jenangan Kabupaten 
Ponorogo membebaskan lahan se-
nilai Rp 300 juta. 

Lahan tersebut menurut 
Fasilitator Kecamatan Jenan-
gan Program PNPM, Nur Faizin 
rencananya akan dimanfaatkan 
untuk membangun gedung yang 
akan dilengkapi berbagai fasilitas 
untuk pelayanan pemberdayaan 
masyarakat Kecamatan Jenangan. 
“Bulan ini, alhamdulillah cicilan 

terakhir sudah kami bayarkan,“ ka-
tanya.

Asset tanah senilai Rp 300 juta 
tersebut setidaknya menambah 
nilai kepemilikan asset UPK Jen-
angan yang hingga saat ini menca-
pai sekitar Rp 3,3 miliar. Menurut 
Nur Faizin, Kecamatan Jenangan 
telah berpartisipasi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan sejak 1999, 
sejak program bernama Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK). 
Hingga saat ini, total Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) yang 
dikumpulkan senilai lebih dari 
Rp 9,3 miliar. “Dana itu dikelola 
secara mandiri oleh masyarakat 
melalui Unit Pengelola Keuangan 
(UPK) Kecamatan Jenangan.

Dana BLM PNPM Mandiri 

Perdesaan dimanfaatkan masyara-
kat untuk mendukung kegiatan 
di bidang peningkatan kapasitas, 
pembangunan dan rehabilitasi sa-
rana dan prasarana umum, keg-
iatan pendidikan dan kesehatan, 
serta kegiatan ekonomi melalui 
dana bergulir, baik melalui skema 
Usaha ekonomi Produktif (UEP), 
maupun Simpan Pinjam khusus 
Perempuan (SPP). 

Dari dua skema tersebut pro-
gram ini telah mengumpulkan 171 
kelompok masyarakat binaan. Ma-
sing-masing 93 kelompok untuk 
UEP, dan 78 kelompok untuk SPP. 
Suntikan dana UEP umumnya di-
manfaatkan warga untuk menam-
bah berbagai modal usaha seperti, 
peternakan, bengkel, perdagangan, 

UPK PNPM Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Bebaskan Lahan 300 Juta

Siti Markamah dengan usaha krupok Bawang.,Siti Markamah dengan usaha krupok Bawang.,
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dan industri rumah tangga. 
Pengelola program mencatat 

setidaknya ada tiga penerima man-
faat yang usahanya berkembang 
dan patut dibanggakan, yakni 
usaha ternak ayam milik Sutikno 
dari kelompok Srikaton Desa Se-
manding, Usaha Krupuk milik Nu-
rul Qomariah dari kelompok Sinar 
Abadi Desa Tanjungsari, dan usaha 
ternak Kambing milik Sukati dari 
kelompok Beringin Desa Jenangan.

Sementara skema SPP banyak 
dimanfaatkan masyarakat untuk 
kebutuhan sehari-hari, investasi 
dan biaya pendidikan. Tiga usaha 
paling berkembang adalah usaha 
bengkel milik Puji Lestari dari ke-
lompok Dewi Sartika Desa Plalan-
gan, Usaha Sate Ayam milik Tumi-
nah dari kelompok Sejahtera Desa 
Mrican, dan industri anyaman 
milik Boimin dari kelompok PKK 
Desa Kemiri.

Kegiatan dana bergulir dapat 
berjalan sesuai dengan RKTL (Ren-
cana Kerja Tindak Lanjut). Walau-
pun ada beberapa masalah tung-
gakan, tetapi hal tersebut dapat 
menambah khazanah dalam peny-
elesaian masalah yang di hadapi 
UPK. Pengelolaan dana bergulir 
ini diawali dengan verifi kasi yang 
dilakukan oleh Tim Verifi kasi UPK 
Jenangan yang terdiri dari Pengu-
rus UPK, BP UPK, Wakil Masyara-
kat dan Wakil Kelompok. Setelah 
verifi kasi dilakukan, kemudian dia-
dakan MAD Perguliran. 

MAD Perguliran di Kecamatan 
Jenangan ini dilakukan secara 
periodik, yakni 2 kali dalam satu 
tahun anggaran yang terdiri dari 
Pengurus UPK, BP UPK, Wakil 
Masyarakat dan Wakil Kelompok. 
Setelah verifi kasi dilakukan, ke-
mudian diadakan MAD Perguliran. 
Dimana MAD Perguliran di Keca-
matan Jenangan ini dilakukan se-

cara periodik, yakni 2 kali dalam 
satu tahun anggaran.

Kecamatan Jenangan, Kabupat-
en. Ponorogo Provinsi Jawa Timur 
terdiri dari 17 desa, dengan jumlah 
penduduk 51.978 jiwa, 14.016 KK. 
Sebanyak 19.017 jiwa (36.59%) 
dikategorikan keluarga miskin. 
Mata pencaharian masyarakatnya 
mayoritas adalah petani. Adapun 
produk unggulannya adalah padi. 
Kecamatan ini terletak di arah timur 
laut dari ibukota kabupaten dan 
barat daya dari arah ibukota Provinsi 
Jawa Timur Dapat dijangkau dengan 
jalan darat dari ibukota provinsi se-
lama kurang lebih 5 jam. Kecamatan 
ini telah berpartisipasi dalam PPK 
sejak tahun 1999, dan sampai saat 
ini telah mendapat alokasi BLM PPK 
I (Siklus 1/2/3), dan PPK III (Siklus 
7/8). Memasuki TA 2008 kecamatan 
ini tidak berpartisipasi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri diluncurkan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono pada tanggal 30 April 2007 
di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan 
program ini merupakan scaling up 
(pengembangan  yang lebih luas) 
dari program-program penanggu-
langan kemiskinan pada era-era se-
belumnya. PNPM Mandiri digagas 
untuk menjadi payung (koordinasi) 
dari puluhan  program penanggu-
langan kemiskinan dari berbagai 

departemen yang ada pada saat 
itu, khususnya yang menggunakan 
konsep pemberdayaan masyarakat 
(community development) sebagai 
pendekatan operasionalnya. 

Lahirnya PNPM Mandiri tidak 
secara spontan. Setelah Presiden 
mendapat laporan dari berbagai 
pihak, mengirim utusan ke berb-
agai daerah, wawancara langsung 
dengan pelaku program, bahkan 
sudah lebih dari 30 negara mengir-
imkan dutanya untuk belajar ten-
tang pemberdayaan masyarakat  di  
Indonesia,  maka mulai  awal tahun 
2006 gagasan PNPM sudah men-
jadi wacana di Istana Negara. 

Tepatnya pada bulan Agus-
tus 2006, presiden memutuskan 
bahwa pemberdayaan masyarakat 
harus menjadi program nasional. 
Kemudian lahirlah pada tahun itu 
kebijakan tentang Program Nasi-
onal Pemberdayaan Masyarakat. 
Dua program yang menjadi pilar 
utama PNPM Mandiri sebelum 
program-program lain bergabung, 
adalah : PPK (Program Pengem-
bangan Kecamatan) dan P2KP 
(Program Penanggulangan Ke-
miskinan di Perkotaan). Kemu-
dian mulai bergabung pada tahun-
tahun berikutnya ke dalam PNPM 
Mandiri adalah P2DTK, PPIP, 
PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, se-

Pengurus UPK PNPM Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
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belum diluncurkannya PNPM 
Mandiri pada tahun 2007, telah 
banyak program-program penang-
gulangan kemiskinan di Indonesia 
yang menggunakan konsep pem-
berdayaan masyarakat (community 
development) sebagai pendekatan 
operasionalnya. Dimulai dari pro-
gram yang paling terkenal di masa 
Pemerintahan Orde Baru, adalah 
program IDT (Inpres Desa Ter-
tinggal) yang dimulai pada tahun 
1993/1994, awal Repelita VI. Pro-
gram ini merupakan manivestari 
dari Instruksi Presiden Nomor 5 
Tahun 1993 tentang Peningkatan 
Penanggulangan Kemiskinan. 

Program IDT dilaksanakan den-
gan memberikan bantuan modal 
usaha berupa dana bergulir ke-
pada lebih 20 ribu desa tertinggal 

dengan dana sebesar Rp. 20 juta 
setiap tahun. Bantuan dana ber-
gulir ini diberikan selama 3 tahun 
anggaran. Sejalan dengan bantuan 
dana bergulir tersebut pemerintah 
juga memberikan bantuan teknis 
pendampingan yang memberikan 
bantuan teknis kepada masyarakat 
desa dalam rangka pemanfaatan 
dana bergulir tersebut. 

Belajar dari keberhasilan dan 
kegagalan IDT, kemudian lahir gen-
erasi kedua program-program pen-
gentasan kemiskinan dan pember-
dayaan masyarakat lainnya adalah 
: PPK (Program Pengembangan 
Kecamatan) yang dilaksanakan 
Departemen Dalam Negeri - 1998, 
P2KP (Program Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan) yang di-
laksanakan Departemen Pekerjaan 

Umum - 1999, PEMP (Pemberday-
aan Ekonomi Masyarakat Pesisir) 
yang dilaksanakan Departemen 
Kelautan dan Perikanan, KUBE 
(Kelompok Usaha Bersama) yang 
dilaksanakan Departemen Sosial, 
dan lain-lain. Program-program 
tersebut berjalan sendiri-sendiri 
menurut kebijakan Departemen 
yang bersangkutan, tidak terinte-
grasi, parsial dan sektoral.

Dalam PNPM Mandiri Perde-
saan, seluruh anggota masyarakat 
didorong untuk terlibat dalam se-
tiap tahapan kegiatan secara par-
tisipatif, mulai dari proses peren-
canaan, pengambilan keputusan 
dalam penggunaan dan pengelo-
laan dana sesuai kebutuhan paling 
prioritas di desanya, sampai pada 
pelaksanaan kegiatan dan peles-
tariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan berada di bawah bi-
naan Direktorat Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD), De-
partemen/Kementrian Dalam Neg-
eri. Program ini didukung dengan 
pembiayaan yang bersumber dari 
alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD), apartisipasi 
dari CSR (Corporante Social Re-
sponcibility) dan dari dana hibah 
serta pinjaman dari sejumlah lem-
baga dan negara pemberi bantuan 
dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dalam PNPM Mandiri Perde-
saan, terdapat beberapa program 
pendukung sebagai upaya untuk 
menangani persoalan kemiskinan 
secara lebih serius dengan pola dan 
pendekatan yang  lebih khusus. 
Program-program tersebut adalah 
: PNPM Generasi, PNPM P2SPP, 
PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan 
PNPM Mandiri Pasca Bencana. 
(nn)

Bahan krupok setengan jadiBahan krupok setengan jadi
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M
emeriahkan Hari 
Jadi Kabupat-
en Pasuruan ke-
1082, Pemkab 

Pasuruan melalui Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Kabupaten Pasuruan meng-
gelar pameran teknologi tepat 
guna (TTG) di lapangan De-
saNguling, Kecamatan Nguling.
Tujuan digelarnya pameran un-
tuk mengangkat ke permukaan 
dan mensosialisasikan langsung 
kegiatan tersebut, sehingga ma-
syarakat mengerti dan mengem-
bangkan teknologi tersebut den-
gan memanfaatkan sumber daya 
alam yang ada guna mengatasi 

permasalahan yang dihadapai.
Berbagai teknologi tepat guna di-
pamerkan. 

Dari sekian TTG yang dipamer-
kan, teknologi migas berbahan 
dasar kompos dan kotoran sapi 
dari Kecamatan Puspo dan Tutur 
yang paling banyak dikerumuni 
pengungjung. Teknologi ini boleh 
dikata tepat mengingat sumber 
daya alam yang ada telah menipis, 
terutama minyak bumi. TTG ini 
sangat efi sien sebagai pengganti-
nya.

TTG adalah pendekatan yang 
mesti dikembangkan secara bersa-
ma. Secara inovasi, teknologi tepat 
guna memiliki kepastian dalam ke-

hidupan dan kelangsungan ekono-
mi di masyarakat.

Kegiatan ini bukan saja me-
nambah pengetahuan dan kete-
rampilan pengguna teknologi tepat 
guna, tetapi juga membawa man-
faat besar bagi masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraannya.

Sebelumnya Pemerintah Ka-
bupaten Pasuruan menyerahkan 
penghargaan kepada tiga pelaksa-
na terbaik program pembangunan 
partisipatif serta menyerahkan 
dana hibah melalui program pem-
bangunan partisipatif Kabupaten 
Pasuruan untuk 15 kelompok mas-
yarakat desa/kelurahan/kecama-
tan.

Kabupaten Pasuruan

Gelar TTG Meriahkan 
Hari Jadi Kabupaten

lapangan kerja, Kholifah juga 
peduli terhadap lingkungan. 
Dalam membatik Sri Kholifah se-
lalu menggunakan zat pewarna 
alam, seperti warna yang diambil 
dari kulit kayu, daun, serta akar 
tumbuhan. Lewat kegiatan mem-
batik tersebut Sri Kholifah juga 
berhasil memgembangkan ke-
arifan lokal yang juga merupakan 
warisan budaya bangsa.

Kualahan
Selain memberi pelatihan 

membatik melalui Komunitas 
Candra Wilwaltikta (yang bermar-
kas di Taman Candra Wilwaltikta, 
Pandaan) Kholifah juga mendiri-
kan unit usaha bernama Dina 

Agung. Melalui Dinar Agung Kho-
lifah menerima pesanan batik dari 
sejumlah kota, termasuk dari Ja-
karta. Saking banyaknya pesanan 
sampai-sampai Kholifah kualahan. 
“Pernah ada yang pesan 400 lem-
bar hanya dalam waktu satu bu-
lan,” kata wanita yang sejak men-
jadi pemenang I Pro Poor Award 
banyak menerima undangan untuk 
memberi ceramah dan pelatihan 
membatik ini.

Biasanya Kholifah menawarkan 
motif pada pemesan, jika disetujui 
baru dia membatik berdasarkan mo-
tif yang dipesan tersebut. Kholifah 
sendiri mempunyai 20 desain po-
kok, di antaranya Sumirat Ambar-
wangi, Ciptaning Kusuma Wijaya, 

Parang Wangi dan Yekti Husada.
Untuk pengerjaan, Kholifah 

bermitra dengan bekas muridnya. 
Setidaknya saat ini 60 orang yang 
masih bermitra dengan Kholifah. 
Mereka mengerjakan di rumahnya 
masing-masing. “Saya berkomit-
men tidak menjadikan mereka 
(bekas muridnya) tenaga kerja 
saya, tetapi kami bermitra,” katan-
ya. Hasil dari usaha Dinar Agung 
ini, kata Kholifah, disisihkan 2% 
untuk kegiatan sosial, yaitu pem-
berdayaan SDM melalui batik.

Ya, Kholifah seolah tiada henti 
memberi pelatihan membatik. 
“Entah sampai kapan saya men-
gajari membatik,” katanya dengan 
tertawa. (res)

Sambungan dari hal. 20
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Udara panas di musim ke-
marau panjang seperti 
sekarang ini, sering-
kali membuat tu-
buh menjadi tidak 
nyaman. Keringat 
pun mengucur se-
hingga akan menim-
bulkan bau yang tidak 
sedap atau bau badan. 
Karena itu jangan sampai 
hal ini menjadi halangan bagi 
Anda dalam beraktivitas. Un-
tuk mengusir bau badan tersebut, 
ternyata parfum pun bukan satu-
satunya pemecahannya. Perawatan 
tubuh lebih penting agar terpancar 
aroma segar mewangi dan mem-
buat Anda tampil percaya diri.
Mandi parfum setiap saat atau 
berendam dalam bathtub berbusa 
sabun wangi akan menjadi sia-sia 
bila masalah dasar pemicu bau 
badan tidak diatasi terlebih dahulu. 

Oleh 
s e b a b 
itu sebai-
knya pa-
hami dulu 
seluk beluk 
m e r a w a t 
tubuh, agar 
selalu terci-

um keharuman yang segar alami.
Keringat yang keluar dari tubuh 
awalnya tidak berbau, tetapi ke-
tika terjadi pembiakan bakteri, 
keringat berubah menjadi beraro-
ma tidak sedap atau bau badan.
Selain bakteri, beberapa faktor 
lain pun juga bisa menimbul-
kan bau badan, antara lain ke-
biasaan makan makanan seperti 
petai, bawang putih atau makan-
an yang mengandung alkohol. 
Gangguan fungsi organ ginjal 
atau hati pada stadium lanjut 
akan berdampak pada produksi 
keringat oleh kelenjar ekrin.
Selain itu stres juga kondisi 
yang memacu produksi kerin-
gat, sebab kelenjar ekrin dan 
aprokin menjadi lebih aktif.
Jadi cara menjaga tubuh agar 
senantiasa segar dan bebas dari 
aroma tidak sedap adalah kuran-
gi makanan pedas, biasakan 

mengkonsum-
si makanan 

yang memenuhi 
4 sehat 5 sem-
purna dan jan-
gan terlalu ban-
yak memasak 
dengan rem-

pah-rempah.
Mandilah 

d u a 

kali dalam sehari. Kenakan busana 
yang tidak terlalu ketat agar sirku-
lasi udara mengalir lebih baik. 
Sesudah berolah raga, biasakan 
untuk mandi. Sebelumnya minum-
lah air mineral secukupnya dan 
sesudahnya lakukan pendinginan.
Cukurlah bulu ketiak secara tera-
tur. 

Untuk mencegah berkem-
bangbiaknya bakteri, gunakan 
deodoran 12 jam setelah pen-
cukuran, agar kulit tidak iritasi.
Gunakan deodoran atau anti per-
spirant setelah mandi pada lipa-
tan-lipatan tubuh yang sering 
mengeluarkan keringat. Juga gu-
nakan deodoran pada kaki sebelum 
bersepatu. Sering-seringlah me-
lepas sepatu jika kaki berkeringat.
Gunakan sabun antiseptik, teruta-
ma untuk daerah-daerah tubuh ter-
tentu seperti di bawah lengan serta 
organ intim. (*)

as di musim ke-
ng seperti 
ering-

tu-
idak 
ngat 
r se-
enim-
ng tidak 
au badan.
ngan sampai 

di halangan bagi 
beraktivitas. Un-

bau badan tersebut, 
um pun bukan satu-
cahannya. Perawatan
enting agar terpancar 
mewangi dan mem-
ampil percaya diri.
m setiap saat atau 
am bathtub berbusa 
akan menjadi sia-sia 

dasar pemicu bau 
atasi terlebih dahulu.

Oleh 
s e b a b 
itu sebai-
knya pa-
hami dulu 
seluk beluk 
m e r a w a t
tubuh, agar 

mengkonsum-
si makanan 

yang memenuhi 
4 sehat 5 sem-
purna dan jan-
gan terlalu ban-
yak memasak 
dengan rem-

pah-rempah.
Mandilah 

d u a

Atasi 
Bau Badan

Tips Sehat Tips Sehat 
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M
ungkin anda tidak 
peduli dengan apa 
yang dilakukan oleh 
rekan kerja,  atau apa 

pendapat rekan kerja mengenai diri 
anda. Tetapi siapa tahu pada satu 
hari nanti rekan kerja anda malah 
menjadi pimpinan di tempat kerja. 

Yang paling penting adalah me-
nyadari untuk selalu berperilaku 
sopan dan pantas. Jika anda sung-
guh-sungguh berpikir mengenai 
bagaimana dampak perilaku anda 
terhadap rekan sekerja yang lain, 
anda akan mengerti bagaimana 
berperilaku sopan dan baik dan 
bagaimana memperbaiki hubun-
gan anda dengan sesama rekan 
sekerja.

Berikut ini tips untuk mem-
bantu anda untuk menjadi rekan 
sekerja yang lebih baik:

Pelankan
Pelankan suara anda saat ber-

bicara di telepon, pelankan su-
ara iPod Anda, pelankan cara 
anda membuka dan menutup laci, 
pelankan bunyi ketikan anda pada 
keyboard komputer. Rekan sekerja 
Anda yang lain akan sangat meng-
hargai anda bila anda tidak berisik.

Jaga ego, jangan me-
nyombong.

Tentu saja hebat bila baru-baru 
ini anda berhasil mendapatkan 

kata sepakat dengan pelanggan 
yang susah atau berhasil melaku-
kan pukulan golf yang sulit pada 
pertandingan golf yang lalu. Tidak 
perlulah rekan kerja anda men-
dengar kehebatan anda dari mulut 
anda. Simpan keberhasilan anda 
sampai orang lain mengetahuinya 
sendiri dan memberikan pujiannya 
secara langsung kepada anda.

Hindari Politik Perusahaan
Jika beredar gosip di kantor, 

jangan berikan komentar anda wa-
laupun tentang orang yang tidak 
anda sukai. Jangan sampai komen-
tar anda terhadap gosip yang se-
dang berkembang menjadi bumer-
ang bagi anda.

Rapi
Selalu rapi terhadap segala ses-

uatu yang anda pakai, misalnya 
mencuci gelas atau piring sehabis 
digunakan. Jangan tinggalkan di 
wastafel atau di pantry secara sem-
barangan dan memberi kesan seo-
lah-olah bukan tugas anda untuk 
membersihkannya.

Sopan bertelepon
Set telepon genggam Anda pada 

posisi silent. Belum tentu nada su-
ara telepon genggam anda disukai 
oleh orang lain dan justru membuat 
orang lain tidak dapat berkonsen-
trasi bekerja pada saat berbunyi.

Kurangi pajangan
Pastikan anda tidak memajang 

berbagai pajangan dan foto di tem-
pat kerja. Mungkin bagi anda pa-
jangan serta foto-foto yang anda 
pampang membuat anda merasa 
betah tetapi anda harus sadar be-
lum tentu orang lain menyukainya.

 Kendalikan diri
Usahakan untuk tidak membe-

berkan ketidakbahagiaan kehidu-
pan pribadi maupun profesional 
anda. Rekan sekerja anda akan 
ngeri melihat sikap negatif anda 
saat menghadapi kejadian tertentu.

Menghormati milik 
orang lain

Waktu yang anda habiskan den-
gan rekan sekerja biasanya lebih 
banyak bila dibandingkan dengan 
waktu yang anda habiskan dengan 
keluarga. Oleh karena itu rekan 
sekerja anda akan menghargai bila 
Anda tidak menggunakan milik 
pribadi mereka semaunya, mis-
alnya tidak menggunakan bolpen 
atau penghapus teman seenaknya.

Jangan bergosip
Tentu saja anda perlu berkomu-

nikasi dengan sesama rekan seker-
ja tetapi jika ada rekan sekerja 
yang menceritakan gosip kepada 
anda, simpan gosip tersebut untuk 
diri anda sendiri. Anda harus me-
nyadari bahwa semua yang ada di 
situ tujuannya untuk bekerja. Ber-
bicaralah seperlunya saja dan jan-
gan habiskan waktu Anda untuk 
mengobrol berjam-jam. Lingkun-
gan terbaik untuk bekerja adalah 
tempat di mana antar sesama rekan 
sekerja dapat saling akur dan mem-
bangun persahabatan. 

Meskipun demikian jika ada 
masalah yang terjadi di antara ses-
ama rekan sekerja sangatlah pent-
ing untuk segera mengenalinya dan 
memperbaikinya. Menjaga kerja 
sama yang baik dan lingkungan 
yang ramah dan sehat merupakan 
kepentingan terbaik, bagi Anda 
maupun bagi perusahaan.

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

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

P
engeringan ikan sebenarnya tidak harus sela-
lu dilakukan dengan bantuan sinar matahari 
secara langsung (penjemuran). Ini karena 
ikan dapat dikeringkan tanpa bantuan sinar 

matahari secara langsung. Contohnya melalui pen-
gasapan ataupun pengovenan. Teknologi pengeringan 
ikan tanpa sinar matahari ini dapat digunakan pada 
semua jenis ikan air tawar maupun ikan air laut. 

Yang harus diperhatikan justru kesamaan keteba-
lan daging ikan dalam proses pengeringan tersebut. 
Karena semakin tebal daging ikan akan membuat ke-
cepatan pengeringan semakin lambat dan justru dapat 
mengurangi kualitas dari ikan yang akan dikeringkan. 

Ikan hasil pengeringan tanpa bantuan sinar ma-
tahari secara langsung justru memiliki kelebihan 
dibanding dengan ikan yang dikeringkan secara lang-
sung dengan matahari. Karena pada ikan-ikan yang 
dikeringkan secara langsung (dijemur) sangat rawan 
terhadap serangan lalat  dan kontaminasi kotoran se-
lama penjemuran sehingga dapat mempengaruhi daya 
simpan ikan. Bila pengeringan dengan dijemur itu ti-
dak sempurna justru dapat menyebabkan ikan mudah 
busuk terutama karena serangan jamur, belatung dan 
kutu.

Proses dan Alat yang Dibutuhkan
Yang membedakan pengeringan ikan dengan sinar 

matahari langsung dan tanpa  sinar matahari langsung 
adalah sumber panas yang digunakan.  Kita dapat 
menggunakan kompor berbahan minyak tanah, batu 
bara ataupun listrik. Sedangkan  prosesnya meliputi 
pencucian bahan mentah, penggaraman, pembilasan, 
penggeringan, pendinginan (diangin-anginkan) dan 
diikuti pengepakan sesuai kebutuhan.

Proses pengeringan disini dapat menggunakan 
sistem pengasapan dan pengovenan. Kadar air yang 

dicapai  kira-kira 25%-30% agar ikan hasil pengerin-
gan dapat awet untuk disimpan. Hal yang  harus di-
lakukan agar dapat menghasilkan ikan dengan kadar 
air 25%-30% yaitu jangan mengeringkan ikan secara 
utuh tetapi belah ikan dengan model butterfl y (belah 
jadi 2) dengan ketebalan 3 cm lalu dikeringkan pada 
suhu maksimal 45 derajat dengan kecepatan angin 1-2 
m per detik selama 8-12 jam.

Alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pengerin-
gan tidak terlalu rumit. Alat-alat tersebut berupa kom-
por berbahan bakar minyak tanah atau batu bara dan 
rak pengering dalam berbagai bentuk dan ukuran yang 
dapat juga dibuat sendiri dengan ukuran yang dibu-
tuhkan. Selain beberapa alat yang telah disebutkan 
tadi ada juga alat yang lebih modern dan canggih yaitu 
pengering yang dilengkapi dengan sel penangkap sinar 
matahari.

Tips Mengolah Ikan
Secara umum tidak ada tips khusus dalam men-

geringkan ikan tanpa bantuan sinar matahari secara 
langsung. hal yang harus diperhatikan adalah penting 
untuk dilakukan pergiliran posisi rak atau wadah ikan 
agar mendapatkan panas yang merata antar satu rak 
dengan lainnya.

Selain pengaturan pergiliran posisi rak secara tera-
tur, kecepatan angin dan suhu juga penting diperhati-
kan karena apabila kecepatan angin dan suhu terlalu 
besar justru dapat menyebabkan case hardening (suatu 
kondisi ketika bagian luar daging sudah kering tetapi 
bagian dalamnya masih basah). Hal ini justru me-
mungkinkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang 
biak, sehingga daya tahan ikan menjadi berkurang.

Bagi anda yang biasa membeli ikan hasil pengerin-
gan di pasar-pasar ada beberapa hal yang perlu diper-
hatikan yaitu: 

Pilihlah ikan kering yang penampakan tubuhnya 
cemerlang dan tekstur dagingnya utuh.

Hindari ikan kering yang tampak keras dari luar 
karena terkadang ikan yang terlalu kering  justru men-
galami fenomena dari case hardening.

Pengeringan Ikan Tanpa Pengeringan Ikan Tanpa 
Sinar Matahari LangsungSinar Matahari Langsung
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Bahan:
Singkong kupas 600 gram
Coklat masak pekat 100 gram, sisir
Cokelat bubuk pekat 1 sendok teh
Keju cheddar parut 100 gram
Kelapa mengkal 1/2 buah, kupas, parut
Garam 1 sendok teh
Gula pasir 100 gram
Daun pisang secukupnya
Vanili bubuk 1/2 sendok teh

Cara membuat:
Singkong diserut memanjang, sisihkan. Campur 

dengan kelapa parut, garam, vanili dan gula pasir. 
Aduk hingga tercampur rata.

Bagi adonan singkong menjadi 3 bagian. Cam-
pur satu dengan keju parut, aduk rata.

Campur satu bagian dengan cokelat bubuk 
dan cokelat masak pekat, aduk rata. Satu 
bagian lagi biarkan tetap putih.

Siapkan cetakan berbentuk keru-
cut (seperti cetakan tumpeng ke-
cil), alasi bagian dalamnya den-
gan daun pisang.

Masukkan 
adonan sawut 
keju di dasar ce-
takan, padatkan. Beri 
adonan sawut cokelat 
atasnya hingga 3/4 cetakan. 
Padatkan.

Terakhir masukkan adonan 
sawut putih hingga penuh ce-
takan padatkan.

Kukus sawut hingga matang. 
Angkat, lepaskan dari cetakan. 

sajikan.
Siap Disajikan untuk 8 

buah
(Sumber: resepma-

sakanindonesia)

Sawut Singkong 
Coklat Keju

Singgkong ddiserut memannjang, sissihkan. CC
ddengann kelapaa parut,, garamm, vanili dan gulaa 
AAduk hhingga teercampuur rata.

Bagii adonann singkoong menjadi 3 bbagian. Caa
ppur satuu dengaan keju pparut, aduk rata.

Cammpur sattu bagiaan dengaan cokelaat bubuk 
ddan cokkelat mmasak peekat, adduk rata. Satu 
bbagian lagi biarrkan tettap putihh.

Siappkan cettakan bberbentuuk keru-
ccut (seperti ceetakan ttumpenng ke-
ccil), alaasi bagiaan dalammnya den-
ggan dauun pisanng.

Siap Dissajikan 
buah

(Sumbeer: 
sakaninddonesia)

t 
an.

adonan 
enuh ce-

a matang. 
i cetakan. 

t k 8

Campurr 
pasirr. 

am-
Masukkan 

adoonan sawut 
keju di dasar cee-
takkan, padatkan. Beri 
adoonan sawut cokelat
ataasnya hingga 3/44 cetaka
Paadatkan.

Terakhir massukkan 
saawut putih hinngga p
ttakan padatkan.

Kukus sawutt hingga
Angkat, lepaskkan dari

sajikan.
Si Di jik
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SS
eusai memberikan penghargaan Pro Poor 
Award 2011 di Gedung Sasana Krida Uni-
versitas Brawijaya Malang, 6 Oktober 
2011, Pakde Karwo dikejutkan oleh keha-

diran dua sosok petani, yaitu Ikram (71) dan Me-
sirah (71). Keduanya bukan pasangan suami istri. 
Mereka tinggal di dusun yang sama, di RW yang 
sama, tapi berbeda RT di Desa Nyawangan, Keca-
matan Keras, Kabupaten Kediri.

Pakde Karwo sempat terkejut dengan kehadi-
ran teman lamanya itu. Konon, saat Pakde masih 
menjabat sebagai Sekdaprov Jatim, pernah men-
jumpai mereka pada akhir November 2006. Saat 
itu Pakde menjumpai Ny. Mesirah pukul 11 siang 
dalam kondisi belum sarapan pagi. 

Saat itu Pakde Karwo masih berstatus bakal 
calon gubernur Jawa Timur, belum menjadi calon 
gubernur.  Di sela kesibukannya, Pakde Karwo 
memang selalu menyempatkan diri “blusukan” 
ke desa-desa untuk menyapa rakyat, mendengar-
kan curahan hati wong cilik, berdialog dari hati ke 
hati, bahkan bercanda lepas penuh keakraban. 

Kedekatan dan kepedulian Pakde Karwo terha-
dap wong cilik itulah yang kemudian menjadi misi 
pembangunan Provinsi Jawa Timur 2009-2014,  
“Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD un-
tuk Rakyat.” Keduanya merupakan sumber inspi-
rasi bagi Pakde Karwo dalam menciptakan pro-
gram-program dan kebijakan yang pro terhadap 
Wong Cilik. (sal) 

Pakde Karwo Pakde Karwo 
Bertemu Teman Lama Bertemu Teman Lama 

fo
to

-fo
to

: d
ed



Latihan m
em

batik untuk m
asyarakat um

um
 di Sanggar W

ilwatikta
pim

pinan Sri Kholifah di Pandaan, Pasuruan.


