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A
pakah seseorang sebelum lahir sudah digariskan menjadi kaya? Atau 
sebaliknya suratan takdir menggariskan dia menjadi miskin? Apakah 
kemiskinan tidak bisa diubah? Apakah seseorang yang berdiam di 
tanah tandus bisa hidup serba berkecukupan?

Mari kita tengok novel Sepatu Dahlan yang ditulis Khrisna Pabchicara 
(diterbitkan Noura Books, kelompok PT Mizan Publika). Novel ini adalah novel 
biografi  Dahlan Iskan, Menteri BUMN dan mantan CEO Jawa Pos.  

Tokoh utama novel biografi s ini adalah Dahlan, tinggal di Desa Kebon 
Dalem, sebuah desa kecil di Kabupaten Magetan, berjarak sekitar 15 km dari 
Kota Magetan. Rumah tempat Dahlan—tokoh utama novel ini---di perkampun-
gan yang hanya terdapat enam rumah sederhana. Kampung ini dikitari kebun 
tebu milik pemerintah. Hampir sebagian besar penduduk di Desa Kebon Dalem 
bermatapencaharian sebagai buruh tani. 

Dahlan dan keluarganya tergolong miskin. Pagi-pagi sekali Dahlan 
menggembalakan kambing milik orang lain yang dititipkan kepadanya, lalu be-
rangkat sekolah. Sering di rumah tidak ada makanan, terlebih sejak ibunya me-
ninggal. Bapaknya, sebagai tukang, sering meninggalkan rumah dalam waktu 
lama karena menjadi tukang di luar kota, sedangkan kedua kakaknya kuliah 
dan bekerja di lain kota. Dahlan juga bertanggung jawab pada adiknya, Zain.

Apakah Dahlan ketika itu, baik masih kecil maupun remaja, sudah ber-
pikiran bahwa kemiskinan yang membelitnya sudah menjadi bagian dari su-
ratan takdirnya, sebagaimana dialami orangtuanya? Tidak tahu. Yang jelas, 
sebagaimana dalam novel ini, Dahlan terus bekerja untuk mengejar mimpinya, 
yaitu mempunyai sepeda dan sepatu. Di antaranya dengan menjadi pelatih volli 
anak-anak karyawan pabrik gula. 

Dahlan dalam novel ini digambarkan sebagai tokoh yang tidak mudah putus 
asa, lembek dan manja. Semangat dan optimismenya sangat besar. Itu sebab-
nya, selepas SMA, dia memutuskan merantau untuk melanjutkan ke perguruan 
tinggi di Samarinda. Tetapi, di kemudian hari kita tahu, Dahlan Iskan, yang 
menjadi tokoh dalam novel ini, termasuk pengusaha media sukses yang kemu-
dian menjadi Menteri BUMN.

Andaikata kala remaja Dahlan pasrah pada kemiskinan dan tetap tinggal 
di desanya dengan menjadi buruh tani, tentu dia akan tetap terbelit dengan 
kemiskinannya. Terlebih dia menikah dengan tetangganya, yang juga anak bu-
ruh tani, entah apa yang terjadi. Namun, karena Dahlan termasuk tipe pekerja 
keras lalu memutuskan pergi dari desanya--sebagaimana dilakukan kedua ka-
kak perempuannya yang kuliah di luar Magetan--maka dia lolos dari jerat ke-
miskinan.

Setidaknya novel ini sudah menjawab sebagian pertanyaan di atas, bahwa 
seseorang bisa lepas dari kemiskinan (tidak harus menjadi kaya raya dan berke-
cukupan) asalkan mau bertindak dan bertekad lepas dari kemiskinan. (*)
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Sepatu Dahlan 
dan Kemiskinan
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P
enganugerahan Pro Poor 
Award akan diberikan 
oleh Gubernur Jawa 
Timur, Dr Soekarwo. 

Rencananya hadir pula dalam 
penganugerahan ini Wakil Guber-
nur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. 
Adapun penganugerahan Pro Poor 
Award akan dilangsungkan di De-
teksi Basketball League (DBL) 
Surabaya, 13 November 2012.

Dalam perhelatan Pro Poor 
Award Tahun 2012 ini Pemer-
intah Provinsi Jawa Timur akan 
memberikan penghargaan kepada 
pemerintah kabupaten/kota untuk 
tiga kategori, yaitu kategori Bidang 
Bantuan dan Perlindungan Sosial, 
Kategori Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan kategori Bidang 
Pemberdayaan Usaha Mikro dan 
Kecil. Masing-masing kategori han-
ya diberikan kepada kabupaten/
kota terbaik.

Pemerintah kabupaten/kota 
yang masuk nominasi kategori lem-
baga pemerintah yaitu Kab. Bojo-
negoro, Kota Kediri, Kota Suraba-
ya, Kab. Sidoarjo, Kab. Banyuwangi 
dan Kota Mojokerto.

Untuk lembaga non pemerintah 
yang dipilih hanya satu saja yang 
terbaik. Sementara nominator un-
tuk kategori lembaga non pemerin-
tah yaitu BMT-MMU Sidogiri (Kab. 
Pasuruan) dan 

Algeins (Kab. Ponorogo). Se-
dangkan untuk kategori peroran-
gan hanya dipilih seorang saja, 
dengan nominator Risnani Puji 
Rahayu (Kota Surabaya) dan Siti 
Ruqoyah (Kota Kediri)

Dikatakan oleh Kepala Bapemas 

Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi, 
M.Si, pemilihan juara dalam Pro 
Poor Award Tahun 2012 berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Jika tahun sebelumnya untuk kat-
egori lembaga pemerintah dipi-
lih dengan peringkat terbaik I, II, 
II dan harapan I, II, lembaga non 
pemerintah terbaik I sd IV dan 
perorangan terbaik I sd IV. Maka 
untuk tahun ini hanya dipilih satu 
yang terbaik dari tiga kategori un-
tuk lembaga pemerintah, yaitu Bi-
dang Bantuan dan Perlindungan 
Sosial, Bidang Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Bidang Pemberday-
aan Usaha Mikro dan Kecil.

Demikian pula dengan lemba-
ga non pemerintah, hanya dipilih 
satu saja yang terbaik, sementara 
nominatornya hanya dua lembaga 
saja. Lembaga non pemerintah 
yang disaring dalam seleksi Pro 
Poor Award ini meliputi lembaga 

Pro Poor Award Tahun 2012

Tumbuhkan Komitmen
Berantas Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, melalui Badan 

Pemberdayaan Masyara-
kat (Bapemas) Provinsi 

Jawa Timur, kembali mem-
berikan penghargaan 

Lomba Karya Penanggu-
langan Kemiskinan (Pro 

Poor Award) Tahun 2012. 
Ini berarti tahun 2012 

adalah tahun yang keem-
pat Pemprov Jawa Timur 
memberikan anugerah 

Pro Poor Award atau sejak 
pertama kali diselengga-

rakan tahun 2009.

--

Sekretaris Bapemas Jawa Timur, Setyo Hudoyo, bertemu Walikota Surabaya 
dalam rangka klarifi kasi lapangan. 
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kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), yayasan, ko-
perasi, Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu), Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM seperi 
Kelompok Tani/HIPPA/HIPPAM 
dan gabungannya maupun kelom-
pok-kelompok komunitas pedulis 
kemiskinan lainnya.

Kategori per orangan juga 
demikian, hanya dipilih satu yang 
terbaik saja. Adapun pengertian 
perorangan adalah perseorangan 
yang memiliki komitmen, repu-
tasi dan kontribusi nyata dalam 
penanggulangan kemiskinan dari 
berbagai kabupaten/kota di Jawa 
Timur.

Dikatakan oleh Zarkasi, Pro 
Poor Award diselenggarakan untuk 
memberikan apresiasi dan peng-
hargaan (reward) pada pemerin-
tah kabupaten/kota, lembaga non 

pemerintah dan masyarakat (per-
orangan) yang memiliki komit-
men, kepedulian dan berprestasi 
dalam usaha penanggulangan ke-
miskinan.

“Melalui Pro Poor Award ini 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
mendorong tumbuhnya komit-
men dan kesadaran pemerintah, 
masyarakat serta stakeholders di 
kabupaten/kota agar lebih peduli 
terhadap program-program pen-
anggulangan kemiskinan,” kata 
Zarkasi. “Selain itu merangsang 
masyarakat atau kelompok ma-
syarakat untuk berperan aktif 
dalam program penanggulangan 
kemiskinan,” tambahnya.

Tujuan lain Pro Poor Award 
adalah menggali praktik-praktik 
terbaik (the best practices) pro-
gram penanggulangan kemiskinan 
sebagai media tukar informasi dan 
pengalaman pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan. Di 
samping itu mendorong partisi-
pasi berbagai pemangku kepent-
ingan baik pemerintah daerah, 
lembaga non pemerintah, mau-
pun perseorangan dalam rangka 
mengembangkan pola-pola penge-
lolaan program penanggulangan 
kemiskinan yang lebih optimal ke 
depan.

“Pro Poor Award juga menjadi 
media tukar informasi dan pen-
galaman pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan yang 
dilaksanakan oleh dan antar kabu-
paten dan kota,” kata Zarkasi.

Rencananya, bersamaan den-
gan acara penyerahan anugerah 
Pro Poor Award, juga diberikan 
tropi, piagam dan bantuan keuan-
gan kepada 10 UPK terbaik Jawa 
Timur tahun 2012. (res)

Nominator Kategori 
Pemerintah

Kab. Bojonegoro
Kota Kediri
Kota Surabaya
Kab. Sidoarjo
Kab. Banyuwangi
Kota Mojokerto

Nominator 
Lembaga Non 
Pemerintah

 BMT-MMU Sidogiri, 
     Kraton, Kab. Pasuruan

 Algeins Ponorogo

Nominator  
Perorangan

 Risnani Puji Rahayu 
    (Kota Surabaya)

 Siti Ruqoyah (Kota Kediri)

Tim klarifi kasi lapang bertemu Bupati Banyuwangi.

Tim klarifi kasi lapangan mewawancarai warga.
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 Lembaga Pemerintah Kabupaten 
dan Kota

Komitmen Kebijakan: Indikator di anta-
ranya produk peraturan perundangan yang telah 
dihasilkan sebagai regulasi program penanggulan-
gan kemiskinan dalam bentuk perda, perbup dan 
perwali.

Kreativitas dan inovasi program penanggu-
langan kemiskinan: Indikator di antaranya proporsi 
anggaran program penanggulangan kemiskinan 
yang dialokasikan dari sumber APBD kabupaten/
kota terhadap total APBD dalam 3 tahun terakhir; 
Proporsi dana sharing kabupaten/kota untuk men-
dukung program penanggulangan kemiskinan dari 
pemerintah maupun pemerintah provinsi serta ber-
bagai pihak lainnya terhadap total APBD pada 3 ta-
hun terakhir.

Dampak nyata program: Indikator di anta-
ranya gagasan yang original dalam rangka mere-
spon problem kemiskinan lokal; Memiliki desain 
program yang inovatif sehingga memberikan 
cara yang lebih efektif dan optimal dalam menge-
lola program kemiskinan; team work lintas sektor 
dalam merekonstruksi program penanggulangan 
kemiskinan daerah; Kemampuan mempromosikan 
program kemiskinan sehingga memperoleh dukun-
gan pemangku kepentingan.

 Non Pemerintah
Konsistensi dan reputasi: Indikator di anta-

ranya visi dan misi lembaga dan program kerja yang 
ditunjukkan berdasarkan dokumen profi l lembaga; 
Profi l kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 
telah ditunjukkan berdasarkan masing-masing keg-
iatan; Jumlah anggaran yang telah dialokasikan be-
serta sumbernya; Jumlah pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulan-
gan kemiskinan yang telah dan sedang ditangani; 
Rekam jejak kegiatan penanggulangan kemiskinan 
yang dibuktikan berdasarkan dokumentasi media 
cetak dan elektronik; Prestasi dan penghargaan 
yang pernah diraih.

Penerapan prinsip dan prosedur pemberdayaan: 
Indikator meliputi partisipasi penerima manfaat 
kegiatan, mitra maupun pengelola yang dibukti-
kan dengan dokumentasi kegiatan dan testimony; 
Keswadayaan penerima pemanfaat kegiatan, mitra 
maupun pengelola yang dibuktikan dengan rekap 
dana swadaya dari berbagai pihak; Kemandirian 
dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan/
kelompok/individu yang dibuktikan data jumlah 
penerima manfaat yang sudah mandiri; Transpar-
ansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan yang 
dibuktikan dengan laporan kegiatan dan laporan 
keuangan; Keberlanjutan kegiatan yang dilihat ber-
dasarkan desain program dan sustainabilitas du-
kungan anggaran.

Dampak nyata program: Indikator meliputi 
peningkatan kualitas SDM; Peningkatan pendapa-
tan penerima manfaat; Perluasan lapangan kerja; 
Perbaikan kualitas hidup dan pengurangan beban 
rumah tangga miskin (RTM); Kelestarian lingkun-
gan; Pengembangan sosial budaya/nilai-nilai keari-
fan lokal. 

 Perseorangan
Komitmen, konsistensi dan reputasi: In-

dikator meliputi kesungguhan dan keterlibatan 
dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 
telah ditangani; Karya monumental dan penghar-
gaan yang pernah diraih.

Penerapan prinsip dan prosedur pember-
dayaan; Indikator meliputi partisipasi penerima 
manfaat kegiatan dan mitra; Keswadayaan pe-
nerima manfaat kegiatan dan mitra; Pemandirian 
kelompok sasaran; Transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan kegiatan.

Dampak nyata program: Indikator meliputi 
peningkatan kualitas SDM; Peningkatan pendapa-
tan penerima manfaat; Perluasan lapangan kera; 
Perbaikan kualitas hidup dan pengurangan beban 
rumah tangga miskin (RTM); Kelestarian lingkun-
gan; Pengembangan sosial budaya/nilai-nilai keari-
fan lokal. (*)

Indikator Penilaian Pro Poor Award 2012
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M
arjianto tampak si-
buk meladeni pertan-
yaan sejumlah orang 
di stand Banyuwangi. 

Pria yang tinggal di Desa Graja-
kan, Kecamatan Purwoharjo, Kab. 

Banyuwangi ini, dengan tenang 
menjelaskan secara detil TTG pem-
buat konsentrat atau pelet jenis 
apung untuk pakan ayam kampung 
temuannya. “Saya jamin, dengan 
pakan ini hanya butuh waktu tiga 

bulan, ayam mulai dari menetas, 
sudah bisa dipakai ayam pang-
gang,” kata Marjianto.

TTG temuan Marjianto, yang di-
unggulkan Kabupaten Banyuwan-
gi, adalah rangkaian alat pembuat 
konsentrat atau pellet pakan ayam 
kampung, ya, khusus ayam kam-
pung. Bahan-bahannya adalah lim-
bah ikan hasil tangkapan nelayan. 
Limbah berupa tulang, kepala dan 
sisik ikan itu diolah menjadi tepung 
kemudian menjadi pelet. Semua 
prosesnya berlangsung cepat, seti-
daknya jika dibanding dengan di-
tumbuk.

TTG Marjianto merupakan 
salah satu dari 35 TTG yang di-
boyong Provinsi Jawa Timur ke 
acara Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) Nasional ke XIV di Kota Ba-
tam, Provinsi Kepulauan Riau, 11 
s/d 14 Oktober 2012. Gelar TTG 
ke XIVyang berlangsung di area 
Harbour Bay ini menyajikan 368 
stand dari 33 provinsi se Indonesia, 
13 kementerian/LPND, 8 instansi 
pemerintah dan 39 pelaku usaha 
skala dan pariwisata.

Gelar TTG Nasional ke XIV di-
buka oleh Menteri Koordinator 
Bidang Politik Hukum dan Ke-
amanan (Menko Polhukam), Djoko 
Suyanto, 11 Oktober 2012. Hadir 
dalam pembukaan yang ditandai 
dengan menekan tombil sirine oleh 
Menko Polhukam di antaranya 
Menteri Dalam Negeri (Mendag-
ri) Gamawan Fauzi dan Menteri 

Jawa Timur dalam Gelar TTG Nasional ke XIV

Wujud Kebersamaan 
Pemprov dengan Daerah

Kepala Bapemas Prov. Jawa Timur, Zarkasi, meninjau stand Jawa Timur.
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Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Menkumham) Amir Syamsuddin. 
Sedangkan dari Jawa Timur hadir 
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur, Drs 
Zarkasi, M.Si.

Rangkaian kegiatan TTG ini 
terdiri atas beberapa kegiatan, di 
antaranya pameran dan gelar TTG, 
lokakarya dan rakernis peneliti, 
widya wisata teknologi sebagai ap-
likasi TTG di laboratorium teknolo-
gi Balai Budidaya Ikan Batam, pa-
meran UKM serta penilaian stand 
TTG unggulan. 

Dalam sambutannya Djoko 
Suyanto mengatakan bahwa TTG 
bertujuan untuk menerapkan 
konsep-konsep manajemen mod-
ern ke dalam praktek (dunia nyata 
dan perilaku masyarakat) dalam 
upaya optimalisasi hasil produksi/
pendapatannya.  

Djoko Suyanto menuturkan, 
sesuai arahan presiden, pemer-
intah daerah dan stakeholder 
diharapkan dapat memberi du-
kungan terhadap penemuan TTG 
serta menindaklanjuti pengem-
bangannya. “Ajang TTG juga 
memberi peluang usaha dan pro-

mosi produk unggulan yang dike-
lola masyarakat ekonomi kecil dan 
menengah untuk meningkatkan 
kemandirian ekonomi dan kese-
jahteraan masyarakat,” kata Djoko. 
Pada kesempatan yang sama Dirjen 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kementerian Dalam Negeri, Tarmi-
zi A. Karim, mengatakan, upaya 
pemberdayaan masyarakat salah 
satunya melalui peningkatan ak-
ses masyarakat untuk memperoleh 
teknologi tepat guna. Menurut-
nya, Gelar TTG ke XIV yang dige-
lar di Batam merupakan langkah 
strategis dalam menyebarluaskan 
informasi berbagai alat-alat TTG 
kepada seluruh masyarakat. 
“Teknologi tepat guna merupakan 
teknologi yang sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat, dapat men-
jawab permasalahan masyarakat, 
tidak merusak lingkungan, dan 
dapat dimanfaatkan oleh masyara-
kat secara mudah serta meng-
hasilkan nilai tambah dari aspek 
ekonomi dan aspek lingkungan 
hidup. Teknolgi tersebut bersifat 
murah dan mudah serta memiliki 
nilai guna atau manfaat yang tinggi 
bagi masyarakat,” tegas Tarmizi. 

Dalam acara tersebut diberikan 
penghargaan bagi yang berprestasi 
dalam pengembangan teknologi te-
pat guna, di antaranya pada remaja 
berprestasi di ajang International 
Exhibition for Young Inventors, 
sertifi kasi paten BPPT bagi peneliti, 
penghargaan pada Pos Pelayanan-
an Teknologi Tepat Guna (Posyan-
tek) berprestasi serta penyerahan 
bantuan alat TTG pengering ikan 
berbasis surya oleh Menko Pol-
hukam disaksikan oleh Mendagri, 
Gamawan Fauzi dan Gubernur 
Kepulauan Riau, Muhammad Sani. 

Dalam Gelar TTG Nasional ke 
XIV Provinsi Jawa Timur mem-
boyong bermacam TTG temuan 
masyarakat Jawa Timur yang disa-
jikan di 29 stand.  Selain dari kabu-
paten/kota, instansi lain yang ber-
partisipasi dalam Gelar TTG adalah 
Balitbang Provinsi Jawa Timur 
(alat fermentasi pupuk cair) dan 
Disperindag Provinsi Jawa Timur 
(mesin pencetak chip). Sedangkan 
perguruan tinggi yang mengikuti 
adalah LPPM Untag Banyuwan-
gi (bokasi 2 in one), LPPM ITS 
Surabaya (maket mini powerplant 
WaZer, mesin pemotong kerupuk 
tahu, pisau potong dengan sistem 
kawat (wire system), mesin bor 
meja) dan LPPM Unmuh Malang 
(mesin perajang (singkong, ubi ja-
lar, kentang dan sejenisnya).

Adapun kabupaten/kota yang 
berpartisipasi dalam Gelar TTG ini 
Surabaya (mesin goreng krupuk 
media pasir, canting elektrik, kom-
por smart stove, mesin multiguna, 
mesin pembuat mie sederhana, 
granulator pupuk dan pakan ikan), 
Gresik (mesin plasma cutting, me-
sin perahu listrik DC, mesin las 
mobile mig, solar home system 
system),  Sidoarjo (alat pemecah 
sampah, alat pemeras santan),  

Stand Bapemas Provinsi Jawa Timur.



09GEMADESAEdisi OKtober 2012

GDGDLaporan KhususLaporan Khusus

Tuban (traktor), Kota Batu (alat 
pembuatan minuman buah), 
Jember (alat preparasi pengola-
han coklat skala lab), Situbondo 
(miniatur alat penumbuk bahan 
palawija modern ), Banyuwangi 
(mesin alat pembuat konsentrat/
pellet jenis apung), Kota Kediri 
(APPO atau Alat Pengelolaan Pu-
puk Organik), Tulungagung (mesin 
dowi atau pembuat gagang sapu 
dan skrop), Trenggalek (mesin 
pemanen padi), Kota Blitar (mesin 
penggoreng vacuum tipe horizontal 
yang menggunakan pompa vakum 

system jet air), Bondowoso (mesin 
pengaduk dodol), Ngawi (mesin 
mouse destroyer, power weeder 
(penyiang gulma), Bojonegoro 
(power weeder (penyiang gulma) 
dan Kab. Pasuruan (agens hayati). 
Selain memamerkan TTG, kab/
kota di atas sebagian juga me-
mamerkan produk unggulan dae-
rahnya. Sedangkan kab/kota yang 
hanya memamerkan produk ung-
gulan dalam Gelar TTG ini adalah 

Lamongan, Kota Probolinggo, Pac-
itan, Kab. Malang dan Kab. Bang-
kalan.

Keikutsertaan pemerintah ka-
bupaten/kota di Jawa Timur dalam 
Gelar TTG ke XIV ini disambut gem-
bira oleh Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, Drs Zarkasih MM. Se-
bab, dari 29 wakil dari Jawa Timur, 
20 berasal dari kabupaten dan 2 dari 
kota di Jawa Timur. “Pertama-tama 
saya mengucapkan terima kasih atas 
kesediaan pemerintah kabupaten/
kota di Jawa Timur dalam mengikuti 
Gelar TTG Nasional ke XIV di Ba-

tam ini,” kata Zarkasih kepada Gema 
Desa seusai acara pembukaan Gelar 
TTG ke XIV.

Keikutsertaan pemerintah ka-
bupaten/kota dalam Gelar TTG ini, 
kata Zarkasi, adalah wujud kebers-
amaan antara Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan pemerintah 
kabupaten/kota, sehingga dalam 
Gelar TTG ini stand Jawa Timur 
paling banyak memamerkan TTG 
terbaru. “Gotong royong antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dengan kabupaten/kota tergambar 
dalam wujud kebersamaan,” kata 
Zarkasih.

Tindak lanjut dari Gelar TTG ini, 
kata Zarkasih, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, melalui Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, akan terus 
menginformasikan TTG-TTG ini 
ke daerah-daerah lain di Jawa 
Timur, terutama di pedesaan yang 
membutuhkan. “Kita akan terus 
menginformasikan TTG ini kepada 
masyarakat Jawa Timur,” kata Zar-
kasi yang nampak bangga dengan 
keikutsertaan Jawa Timur dalam 
ajang Gelar TTG ini.

Di sisi lain, sebagai wujud 
kepedulian Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, pada tahun 2013 
Pemprov Jawa Timur akan mem-
berikan bantuan alat hibah barang 
TTG kepada 12 kabupaten di Jawa 
Timur. Saat ini bantuan hibah ba-
rang TTG tersebut masih digo-
dok di Bidang Sumber Daya Alam 
(SDA) dan TTG Bapemas Provinsi 
Jawa Timur. Apa saja TTG dan 
daerah mana yang akan menerima 
bantuan TTG sejauh ini belum bisa 
diinformasikan.

Menariknya, pavilyun Provinsi 
Jawa Timur di Gelar TTG Nasional 
ke XIV yang nampak megah itu ter-
pilih sebagai juara I kategori stand 
terbaik. Pavilyun Jawa Timur 
memang tertata apik, ditunjang 
dengan beraneka ragam TTG dan 
produk unggulan yang dipamer-
kan. Selama Gelar TTG Nasional 
ke XIV berlangsung, stand Jawa 
Timur banyak dikunjungi pen-
gunjung. Umumnya pengunjung 
tertarik dengan TTG-TTG yang 
dipamerkan. Banyak pengunjung 
yang bertanya secara detil tentang 
penggunaan TTG yang dipamer-
kan.(res)

Canting listrik menarik perhatian pengunjung.
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“H
idupkan Jiwa 
Pamong Praja! 
Matikan Jiwa 
Pangreh Praja!” 

Demikian slogan yang terpampang 
pada upacara pembukaan 
Pembekalan dan Orientasi 
Perangkat Desa 2012 di la-
pangan SMA Negeri 3  Jom-
bang, 8 Oktober 2012, yang 
dipimpin langsung oleh  Bu-
pati Jombang selaku inspe-
ktur upacara. Hadir Wakil 
Bupati, Forpimda, Ketua 
DPRD,  Sekda dan kepala 
SKPD di lingkup Pemkab 
Jombang. 

Pembekalan dan Orien-
tasi Perangkat Desa  2012 
tersebut bertujuan untuk 
mewujudkan performa per-
angkat desa yang profesion-
al. Sebanyak 120 orang per-
angkat desa yang terdiri atas 
54 orang staf desa dan 60 du-
sun mengikuti kegiatan ini. 
Mereka  berasal  dari 4 ke-
camatan  di Kabupaten Jom-
bang, yakni Diwek, Ngoro, 
Peterongan dan Kudu.

Dilaporkan oleh Drs. Pur-
wanto  MKP, Plt. Badan Pember-
dayaan Masyarakat dan Pemerin-
tahan Desa Kabupaten Jombang, 
maksud kegiatan ini selain untuk 
menumbuhkan sikap kedisiplinan, 
dedikasi, loyalitas dan tanggung 
jawab aparatur pemerintahan desa 
(pemdes),  juga untuk memberikan 
wawasan kepada perangkat desa 
untuk meningkatkan keahlian, ke-

mampuan dan kapasitasnya dalam 
menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya.

Bupati Suyanto dalam amanat-
nya menyampaikan pentingnya 

pembinaan dan pengembangan 
SDM aparatur, khususnya perang-
kat desa.  Menurut Suyanto,  atas 
keterbukaan informasi dan kema-
juan teknologi yang berkembang 
cepat, tanggung jawab perangkat 
desa tidaklah semakin ringan.

Akan tetapi  dituntut semakin 
tinggi standarisasinya. Oleh kare-
nanya aparatur pemdes dituntut 

untuk meningkatkan kapasitasnya, 
meningkatkan kompetensinya dan 
profesional dalam menjalankan 
kinerjanya.

“Dengan pembekalan dan orien-
tasi ini saya berharap perang-
kat desa mampu menjadi motor 
penggerak dan dapat menjadi 
agen-agen  perbaikan konsoli-
dasi pemerintahan desa, se-
hingga masyarakat akan tetap 
terfasilitasi dengan baik dan 
menerima kepuasan pelay-
anan dari pemdes  yang men-
jadi ujung tombak pelayanan 
masyarakat desa,” tandasnya.
Bupati dua periode ini juga 
menekankan pentingnya 
perangkat desa untuk mem-
perkuat kebersamaan, kepedu-
lian dan kegotongroyongan  
di kalangan peserta, sehingga 
akan lahir komunikasi yang 
baik, yang akan menjadi modal 
sosial.  

Kegiatan Pembekalan dan 
Orientasi Perangkat Desa di-
laksanakan selama sembilan 
hari dengan materi kegiatan 
olah fi sik dan mental 70% 
dan olah pikir 30%. Peserta 

akan mendapat materi pengaja-
ran dan motivator dari pimpinan 
pemerintah Kabupaten Jombang 
dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati 
dan Sekda. Selain itu juga  materi 
problem solving dan outbond. Para 
pengasuh dan pelatih melibatkan 
Kodim 0814, Polres Jombang, Sa-
tradar 222 Kabuh dan Purna Praja 
STPDN. (hms)

Gembleng Perangkat Desa 
Melalui POPDES
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B
upati Gresik, Sambari 
Halim Radianto, meny-
erahkan bantuan biaya 
pemugaran rumah gakin 

sebesar Rp 3,840 milyar. Bantuan 
stimulan yang merupakan biaya 
stimulan untuk 256\ KK Gakin 
dari 132 desa se Kabupaten Gresik 
ini dilaksanakan di ruang Mandala 
Bakti Praja kantor Bupati Gresik. 

Dalam sambutannya Sambari 
Halim mengakui bantuan pemuga-
ran rumah sebesar Rp 15 juta masih 
belum maksimal. “Tapi inilah upa-
ya kami untuk meringankan beban 
masyarakat yang kurang berun-
tung. Pergunakan bantuan ini un-

tuk memperbaiki rumah saudara 
menjadi rumah yang layak huni 
dan sehat. Setidaknya bantuan ini 
dapat mempersempit kesenjangan 
masyarakat,” kata Bupati.

Syuaib asal Kroman Gresik, 
salah seorang penerima bantuan, 
menyatakan senang.  “Saya tidak 
mengira menerima bantuan ini. 
Mulanya saya juga agak khawatir 
menghadapi musim hujan nan-
ti, mengingat rumah saya bocor 
semua dan dinding rumah saya 
yang terbuat dari triplek sudah 
banyak yang mengelupas. Kami 
berharap dengan diterimanya ban-
tuan ini kami segera bisa memper-

baiki rumah. Saya kira uang bantu-
an sebesar Rp 15 juta sangat cukup 
untuk mengganti triplek menjadi 
tembok,” katanya.

Sementara Kepala Dinas PU Ka-
bupaten Gresik, Bambang Isdianto, 
menjelaskan, selain bantuan per-
baikan rumah, pada kesempatan 
ini juga diserahkan bantuan keuan-
gan kepala desa (SDB). Jumlah 
bantuan itu sebesar Rp 8,458 mi-
lyar untuk 162 desa. Masih menu-
rut Bambang, bantuan SDB ini 
merupakan bantuan program un-
tuk pembangunan di desa. Proyek 
yang didanai program ini merupak-
an proyek swakelola.(sdm)

Pemkab Gresik Bantu 
Perbaiki 256 Rumah Gakin
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K
ota Surabaya memetakan 
kawasan berbasis po-
tensi sumberdaya alam. 
Hasilnya, sembilan Ke-

camatan dibagi menjadi 3 wilayah 
pengembangan, sesuai dengan kes-
amaan karakteristik sumber daya 
alam dan teknologi tepat guna, 
yaitu wilayah pengembangan pesi-
sir timur, wilayah pengembangan 
pesisir utara dan wilayah pengem-
bangan daratan kota. Kesembilan 
kecamatan itu adalah, Kecamatan 
Sukolilo, Mulyorejo, Kenjeran, Bu-
lak, Semampir, Asemrowo, Sam-
bikerep, Mulyorejo dan Kecamatan 
Bubutan. 

Pemetaan itu, kata Walikota 
Surabaya, Tri Rismaharini, un-
tuk memudahkan pemerintah 
melakukan intervensi program 
pemberdayaan dan pengemban-
gan perekonomian kelompok ma-
syarakat. Upaya berdasarkan data 
Badan Pemberdayaan Masyara-
kat dan Keluarga Berencana Kota 
Surabaya itu juga berhasil memu-
tasi status keluarga miskin men-
jadi keluarga tidak miskin selama 
kurun waktu 2008-2010 sebanyak 
1.278 keluarga. “Program ini cu-
kup berhasil, contoh untuk wilayah 
barat Surabaya yang merupakan 
wilayah pengembangan daratan 

kota telah berhasil meraih sukses 
untuk pengembangan cabe/lom-
bok sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan warga petani,” katanya 
belum lama ini.

Potensi masing-masing ka-
wasan itu menurut Dr. Janti Gu-
nawan, dosen ITS yang telah lama 
berkecimpung dalam pemanfaatan 
sumber daya alam, masing-masing 
adalah Kecamatan Sukolilo memi-
liki potensi ekonomi terkait sumber 
daya alam, yaitu produk hasil peri-
kanan, produk olahan hasil peri-
kanan dan pertanian dan produk 
daur ulang.

Kecamatan Mulyorejo memi-

Kota Surabaya 

Petakan Potensi Ekonomi 
Berbasis Sumberdaya Alam

 Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menyebar bibit lele



13GEMADESA

GDGDKiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan

Edisi OKtober 2012

liki potensi ekonomi terkait sum-
ber daya alam, yaitu produk ha-
sil perikanan, produk pertanian, 
produk olahan hasil perikanan dan 
pertanian dan produk daur ulang, 
Kecamatan Kenjeran memiliki po-
tensi ekonomi terkait sumber daya 
alam, yaitu produk olahan hasil 
perikanan dan produk daur ulang, 
Kecamatan Bulak memiliki potensi 
ekonomi terkait sumber daya alam, 
yaitu produk hasil perikanan, 
produk pertanian, produk olahan 
hasil perikanan dan pertanian dan 
produk daur ulang.

Kecamatan Semampir memi-
liki potensi ekonomi terkait sum-
ber daya alam, yaitu produk hasil 
perikanan, produk olahan hasil 
perikanan dan produk daur ulang, 
Kecamatan Bubutan memiliki po-
tensi ekonomi terkait sumber daya 
alam, yaitu produk olahan hasil 
pertanian dan produk daur ulang, 
Kecamatan Wiyung memiliki po-
tensi ekonomi terkait sumber daya 
alam, yaitu produk hasil perikan-
an, produk pertanian, produk ola-
han hasil perikanan dan pertanian, 
produk daur ulang dan produk 
pariwisata.

Kecamatan Asemrowo memi-
liki potensi ekonomi terkait sum-

ber daya alam, yaitu produk ha-
sil perikanan, produk pertanian, 
produk olahan hasil perikanan 
dan pertanian, produk daur ulang 
dan produk pariwisata, Kecamatan 
Sambikerep memiliki potensi eko-
nomi terkait sumber daya alam, 
yaitu produk hasil perikanan, 
produk pertanian, produk olahan 
hasil perikanan dan pertanian dan 
produk daur ulang.

Kata Janti Gunawan, sumber 
daya alam Kota Surabaya masih ter-
fokus pada eksplorasi dan eksploi-
tasi, maka perlu ada kegiatan yang 
mempertimbangkan rehabilitasi 
dan konservasi lingkungan sejak 
dini agar terjaga sustainabilty ling-
kungan dan ekonomi.

Masih ada industri yang berba-
sis sumber daya alam belum meng-
gunakan teknologi tepat guna, 
sehingga perlu adanya pemberday-
aan lebih banyak yang dilakukan 
oleh pemerintah atau LSM dan be-
lum terorganisasi (sporadis). “Per-
lu peran lebih aktif dari lembaga 
pendidikan dan lembaga perbank-
an. Bank Indonesia siap memberi-
kan bantuan pembinaan admin-
istrasi keuangan kepada UMK, 
Lembaga Masyarakat Mandiri siap 
membantu pemasaran dan penge-

masan bagi UMK 
yang membutuh-
kan. Untuk itu 
para pemangku 
kepentingan per-
lu bersinergi agar 
p e m b a n g u n a n 
Kota Surabaya 
dapat berhasil op-
timal mengingat 
perkembangan 
tiap Kecamatan 
berbeda, maka 
perlu adanya pi-
lot kegiatan per 
sektor dan per 

wilayah yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sosialisasi hasil kegiatan iden-
tifi kasi sumber daya alam dan 
teknologi tepat guna sangat di-
perlukan, sehingga rencana aksi 
dapat disusun oleh para pemangku 
kepentingan yang memiliki komit-
men. Sektor yang disarankan 
adalah sektor pengolahan pangan, 
pengolahan daur ulang dan pariwi-
sata, di sini sektor pariwisata dapat 
merupakan alternatif sektor per-
ekat berbagai pemangku kepent-
ingan yang dapat menjembatani 
berbagai isu ekonomi, tenaga ker-
ja, pendidikan, teknologi dan seb-
againya. 

Sementara itu Bapemas dan KB 
Kota Surabaya dalam tahun 2010 
telah melatih perempuan miskin 
secara intensif melalui program 
P3EL dari 15.000 perempuan 
miskin menjadi 1.300 lebih siap 
melakukan usaha. Adapun lem-
baga-lembaga non-pemerintahan 
yang berperan dalam program 
penanggulangan kemiskinan di an-
taranya PNPM Mandiri Perkotaan 
yang menindaklanjuti hasil pela-
tihan perempuan miskin dengan 
memberikan bantuan modal usah 
berupa peralatan dan lainnya se-
banyak 860 paket, Perbanas men-
jadi pendamping produksi Batik 
Tugu Kecamatan Bubutan, Dompet 
Duafa memberikan bantuan pro-
gram peduli UMK di Kecamatan 
Krembangan, dan masih banyak 
intervensi lembaga-lembaga lain. 
“Dengan adanya kepedulian dan 
kebersamaan dari semua sektor 
yang terkait antara lain pemerin-
tah, perguruan tinggi, LSM dan 
masyarakat luas diharapkan 5 ta-
hun ke depan masyarakat Suraba-
ya hidup makmur dengan angka 
kemiskinan yang relatif kecil,” kata 
Risma.(sal) 
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D
esa Penambangan be-
rada di lokasi yang 
strategis karena ber-
batasan langsung den-

gan Kecamatan Wringin Anom, 
Kabupaten Gresik. Juga berada di 
pinggir jalan provinsi yang men-
ghubungkan Surabaya dengan 
wilayah barat Jawa Timur. Desa 
ini mempunyai potensi unggulan 
berupa pasar desa yang menjadi 
pusat perkulakan dari desa –desa 
sekitarnya.

UPKu Maju Lestari yang ter-
bentuk tahun 2007 berdasarkan 
Perdes No.03 Tanggal 14 Mei 
2007 mengalokasikan dana ling-
kungannya untuk mengembang-
kan pasar Desa Penambangan agar 
semakin berkembang dan maju. 
Dengan demikian dapat berdam-
pak ekonomis kepada warga di 
sekitarnya. “Kami bangun empat 
bangunan stand pedagang dari 
dana sharing Kabupaten Sidoarjo 
sebesar Rp 88 juta,” kata Ketua 
UPKu Maju Lestari, Yuli Artining-
sih, kepada Gema Desa belum lama 
ini.

Pasar ini, kata Yuli, diharap-
kan dapat memberikan kontribusi 
kepada UPK Maju Lestari melalui 
angsuran dari pemilik kios yang 
akan dikembangkan dalam ben-
tuk penjualan sembako sebagai 
usaha UPK untuk meningkatkan 
pendapatan UPKu. 

Desa Penambangan terpilih se-
bagai penerima Program Pengem-
bangan Desa Model Binaan Gerdu 
Taskin Provinsi Jawa Timur ta-

hun 2007. Melalui Musdes So-
sialisasi telah terbentuk pengu-
rus UPK Maju Lestari tanggal 06 
April 2007. Dana Program APBD 
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 
170.000.000 masuk di reken-
ing UPK bulan September 2007. 
Sebesar Rp 17.000.000 untuk BOP 
dan sebesar Rp 153.000.000 un-
tuk pemberdayaan manusia sebe-
sar Rp 15.300.000 sebagai dana 
hibah untuk pemberdayaan usaha 
sebesar 137.700.000 dikelola un-
tuk usaha simpan pinjam dan ke-
mitraan. Dana APBD Kabupaten 
Sidoarjo masuk di rekening UPK 
bulan Desember tahun 2008 sebe-
sar Rp 87.975.000 untuk kegiatan 
pemberdayaan lingkungan yang 
disepakati untuk mengembangkan 
pasar desa.

Melalui usaha simpan pinjam 
yang dijalankan, aset UPKu Maju 
Lestari menjadi terus berkem-
bang. Dari total dana awal sebesar 
Rp 142.700.000, kini berkembang 

menjadi Rp 198.498.655. “Atau 
hasil yang dihimpun dari usaha 
yang dijalankan sejak UPKu berdiri 
sebesar Rp 55.798.655 atau 39,10% 
dari dana awal,” jelas Yuli.

Usaha simpan pinjam bunga 
murah yang dijalankan UPKu Maju 
Lestari hingga saat ini mencakup 
38 kelompok masyarakat miskin 
dengan jumlah anggota ratusan. 
Mereka menjalankan usaha antara 
lain dengan berdagang, petani, jasa 
dan beternak. 

Dalam mengajukan permo-
honan, anggota/kelompok baru 
yang mau mengajukan permo-
honan pinjaman sebulan sebel-
umnya dilampiri fotokopi KK dan 
KTP. Permohonan diteliti kebena-
ran datanya dengan mencari tahu 
tentang karakter calon peminjam 
kepada tetangga sekitarnya. Bila 
dirasa tidak ada masalah maka 
pokmas diundang di balai desa 
untuk menerima pinjamannya. Be-
gitu pula terhadap pokmas atau pe-

UPKu Maju Lestari, Ds. Penambangan, 
Kec. Balongbendo, Sidoarjo

Kembangkan Pasar Desa

GDGD Profil UPKProfil UPK
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minjam lama, mereka juga harus 
menunggu dua atau tiga bulan 
untuk memperoleh pencairan. 

Di UPKu Maju Lestari pen-
gurus (ketua, sekretaris, benda-
hara) secara tidak langsung juga 
menjadi ketua pokmas di masing-
masing pedukuhan, karena tiap 
akhir bulan pengurus secara ru-
tin berkeliling pedukuhan untuk 
menagih pokmas/anggota yang 
belum bayar. “Sedangkan pen-
gawas akan memberikan surat 
peringatan/surat teguran bahkan 
melakukan pemanggilan kepada 
pokmas/anggota yang bermasalah 
dengan angsurannya, dengan 
catatan setelah memperoleh lapo-
ran dari pengurus,” katanya. 

Dibandingkan dengan UPKu 
program lain di desa, UPK Maju 
Lestari, kata Yuli, diyakini lebih 
unggul, itu dikarenakan UPK Maju 
Lestari selalu memberikan laporan 
baik itu ke desa, pengawas, keca-
matan dan ke sektap kabupaten. 
Dan tiap tahun UPK Maju Lestari 
selalu memberikan masukan dana 
untuk desa, yakni 10% dari SHU.  

Dari data yang diperoleh dari 
hasil pendataan BPS tahun 2001 
di Desa Penambangan, Kecamatan 
Balongbendo, terdapat 232 keluar-
ga miskin. Tetapi setelah dilakukan 
klarifi kasi pada tahun 2007 jum-

lahnya mengalami peningkatan se-
banyak 100%, yaitu sebanyak 495 
keluarga miskin, yang terdiri atas 
231 keluarga miskin rentan dan 
264 keluarga miskin berpotensi.

Dari keluarga miskin rentan 
yang ada banyak di antaranya yang 
merupakan lansia dan masyara-
kat yang menderita sakit sehingga 
mengalami kesulitan dalam me-
menuhi kebutuhan makan keluar-
ga, jadi masalah gizi bukan utama 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dengan adanya pro-
gram ini  diusulkan program ban-
tuan gizi kepada keluarga miskin 
rentan yang ada di Desa Penam-
bangan dengan memberikan ban-
tuan makanan tambahan untuk ke-
luarga. Sedangkan untuk keluarga 
miskin berpotensi diberikan ban-

tuan fi nansiil dalam bentuk modal 
kerja.

Bantuan makanan tambahan 
yang telah diberikan berupa sem-
bako non beras terdiri dari 1 kg 
gula,1 liter minyak goreng,1 liter 
susu kental dan 1 bungkus krupuk 
udang diberikan dua kali selama 
dua bulan untuk 231 RTM-R. Di 
samping itu juga diberikan per-
lengkapan sekolah untuk 100 anak 
dari keluarga RTM-R.

Desa Penambangan mayoritas 
penduduknya bergerak di bidang 
usaha perdagangan, baik usaha 
kecil maupun menegah. Kerasnya 
persaingan membuat pedagang 
kecil harus kerja mengembangkan 
usahanya agar usaha bisa bertahan 
dan berkembang. Namun ada ka-
lanya mereka mengalami kesulitan 
dalam permodalan karena modal 
usaha terkadang habis untuk men-
cukupi kebutuhan hidup sehari-
hari. 

Pinjaman modal yang telah di-
berikan dengan jasa hanya 1% agar 
tidak memberatkan masyarakat, 
sehingga mereka mampu mengem-
bangkan usaha yang telah digeluti 
dengan modal yang dipinjamnya . 
Dengan harapan agar secara berta-
hap ekonomi masyarakat di Desa 
Penambangan bisa meningkatkan 
taraf hidupnya. (sal)

GDGDProfil UPKProfil UPK

Pembagian paket sembagi yang diselenggarakan UPKu Maju Bersama.

Rapat UPKu Maju Bersama
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LL
imbah sampah yang kerap dianggap sesuatu 
tak berguna kini menjadi barang berharga. 
Salah seorang dosen Insitut Teknologi Sepu-
luh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Bambang 

Sudarmanta ST MT, berhasil menemukan cara men-
golah sampah menjadi tenaga pembangkit listrik, atau 
yang disebutnya sebagai Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah (PLTsa). 

Dosen D3 Teknik Sipil ITS ini mengaku idenya be-
rawal ketika melihat banyaknya tumpukan sampah di 
sekitar kampus ITS. Jumlah sampah yang dihasilkan 
sivitas akademika ITS cukup tinggi. Dalam sehari saja 
petugas kebersihan dapat mengumpulkan dua hingga 
empat meter kubik sampah organik maupun non-or-
ganik. Jumlah sebesar itu tentunya cukup berpotensi be-
sar bila dikelola dengan baik,’’ katanya belum lama ini. 
Melihat kondisi itu tercetuslah ide untuk membuat 
pembangkit listrik bertenaga sampah agar lingkungan 
di kampus ITS tetap bersih, bebas dari sampah. Guna 
mewujudkan mimpinya, sehari-hari waktunya dihabis-
kan dalam rumah kompos kampus ITS Surabaya. Di 
ruang kerjanya di laboratorium Teknik Pembakaran 
dan Bahan Bakar, Bambang merancang terobosan baru 
menjadikan sampah sumber tenaga listrik. 

Bagaimana proses kerjanya? Proses pengolahan 
sampah untuk menjadi energi listrik sendiri melalui 
program pengolahan sampah di ITS akan dilakukan 
dengan tiga cara, yakni pembakaran, gasifi kasi dan 

fermentasi. Pada proses pembakaran, sampah yang 
telah dipilah akan dikelompokkan dalam beberapa 
kategori. Lalu panas dari pembakaran - hingga men-
capai 600 bar - tersebut dialirkan ke turbin untuk 
menggerakan generator dan menghasilkan listrik. 
Sampah anorganik yang tidak bernilai ekonomis akan 
dibakar dalam insenerator dan dimanfaatkan untuk 
memanaskan ketel. ‘’Prinsip kerja dari PLTSa sendiri 
hampir sama dengan PLTU. Bedanya, bahan bakar PLT-
Sa bukanlah batu bara melainkan sampah,’’ jelasnya. 
Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan metode 
gasifi kasi. Metode ini berbeda dengan metode sebe-
lumnya karena tidak dilakukan pembakaran. Dalam 
metode ini, sampah yang berupa biomassa akan di-
ubah menjadi synthetic gas yang kemudian akan 
dimurnikan kembali. Gas yang telah dimurnikan terse-
but akan digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel 
atau mesin bensin.

Selain dua cara tersebut, Bambang dan timnya juga 
telah mengembangkan metode lain, yakni metode fer-
mentasi. Diakui olehnya, metode ini belum pernah diter-
apkan pada sampah. Untuk 4 sampai 6 jam beroper-
asinya, alat pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat 
menghasilkan energi listrik sebesar 2 kilo watt dan listrik 
tersebut dapat langsung digunakan dan juga bisa disim-

Dr Bambang Sudarmanta ST 

Kota Blitar selama ini juga dikenal se-
bagai sentra budidaya ikan koi. Lihat 

saja, bila Anda memasuki Kota Blitar, di 
sudut jalan Kota Blitar terdapat patung 
ikan koi, sebagai penanda kalau Kota 

Blitar adalah sentra Ikan Koi.
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pan dalam baterai atau aki (accu) 
untuk penerangan malam hari. 
Menurut Bambang, dari empat me-
ter kubik sampah kering bisa meng-
hasilkan dua hingga tiga kilowatt 
tenaga listrik. Daya itu cukup untuk 
menerangi sepanjang jalan asrama 
mahasiswa ITS selama dua jam. 
‘’Ada sebelas tiang lampu di asrama 
mahasiswa dengan kebutuhan daya 
sebesar 125 watt tiap lampunya,’’ 
jelas Bambang.

Rencana ke depan listrik yang 
dihasilkan oleh pembangkit listrik 
tenaga sampah ITS ini akan digu-
nakan untuk sumber energi lampu 
di kawasan kampus ITS. Selama 
pembuatan alat ini, Bambang su-
dah menghabiskan dana hingga Rp 
200 juta. Pastinya dana sebesar itu 
tidak berarti dibanding hasilnya, 
yaitu pemanfaatan sampah men-
jadi tenaga listrik yang berguna 
bagi orang banyak.  PLTSa hanya 
menggunakan sampah non-organ-
ik. Sampah jenis organik dialihkan
untuk proses composting. Awalnya, 
sampah organik yang sudah ditim-
bun dihancurkan menggunakan me-
sin diesel. Baru kemudian ditimbun 
kembali sekitar 15 hingga 20 hari. 

Untuk mempercepat proses 
pengomposan, di bawah tem-
pat penimbunan disisipkan
pipa paralon sebagai saluran udara 
yang nantinya akan dialiri oksigen. 
‘’Hasil pengomposan sampah or-
ganik tersebut digunakan sebagai 
pupuk. Tanaman di ITS tak lagi 
menggunakan pupuk buatan dan 
pestisida,’’ tambahnya.

Eco-Campus
PLTSa karya Bambang dilun-

curkan bersamaan dengan program 
Gugur Gunung tahap 3 (G2.3) di 
kampus ITS. Pelaksanaan kegiatan 
yang merupakan rangkaian program 
Eco Campus tersebut digelar secara 

serentak di semua unit, jurusan, dan 
biro di lingkungan ITS. Gugur Gu-
nung 1 (G2.1) diselenggarakan untuk 
mengukuhkan kampus ITS sebagai 
daerah yang berbasis eco-campus. 
Sementara G2.2 difokuskan pada 
bersih- bersih di tiap unit dan juru-
san, disertai penanaman 830 bibit 
pohon terdiri dari pohon matoa, su-
kun, mahoni, dan mangga, juga agar 
menjadi kebiasaan dan ITS menjadi 
sadar budaya eco-campus.

‘’Untuk G2.3 kali ini juga melan-
jutkan kegiatan pada tahap-tahap 
sebelumnya yang diharapkan se-
makin menegaskan budaya eco-
campus bagi seluruh warga ITS,’’ 
tutur ketua pelaksana G2.3, Tatas, 
ST, MT. 

Menurut dia, G2.3 juga difokus-
kan pada biodiversity, yaitu pro-
gram konservasi atau perlindungan 
satwa burung di kampus ITS, se-
hingga kawasan ITS nantinya bisa 
menjadi rumah bagi burung- bu-
rung liar tersebut. ‘’Kalau burung-
burung tersebut mendapat rumah 
yang nyaman dan aman, tentunya 
bisa membantu perkembangbiakan 
mereka dengan baik, karena itu ada 
larangan penangkapan burung di 
area kampus ITS,’’  katanya. Selain 
penanaman pohon dan pelepasan 
ratusan burung merpati dan bon-
dol, kegiatan itu juga diramaikan 
dengan uji emisi kendaraan di ling-
kungan ITS. 

Konsep kampus yang peduli dan 
berwawasan lingkungan juga ditun-
jukkan dengan rencana  meniada-
kan pendingin ruangan atau AC di 
gedung perkuliahan. “Kami sebisa 
mungkin menghindari penggunaan 
AC. Minimal kita akan mengurangi 
AC dalam setiap gedung di ITS. 
Nanti kalau hutan kampus makin 
lebat, tak perlu pendingin ruangan 
ini,’’ kata Koordinator Program Eco 
Campus ITS Achmad Rusdianyah. 

Peniadaan AC ini telah dilakukan 
pada gedung-gedung perkuliahan 
di kampus PENS ITS. Hampir di 
semua gedung ini didesain tanpa 
instalasi pendingin ruangan. ‘’Buk-
tinya tanpa AC pun, gedung ku-
liah PENS sejuk. Udara segar ma-
suk melalui fentilasi gedung. Ini 
ramah lingkungan. Kalau hutan 
kampus makin bagus, udara ma-
kin segar,’’ tambah Rusdiansyah. 
Namun, ia mengakui, langkah non-
AC tak mungkin diterapkan di se-
luruh gedung di kampus tersebut. 
Akan tetapi, ke depannya, setiap ge-
dung baru ITS tak akan dilengkapi 
dengan pendingin ruangan.

Mendukung konsep eco campus 
ITS. Total lahan ITS 185 hektar ha-
rus dimaksimalkan demi kelestar-
ian lingkungan. “Kami sudah meny-
iapkan masterplan gedung-gedung 
perkuliahan di ITS yang berkonsep 
green building. Seluruh infrastruk-
tur kampus akan berbasis dan ber-
budaya lingkungan,” jelasnya. 

Setidaknya, dalam empat ta-
hun ke depan, infrastruktur yang 
berkonsep green building itu sudah 
bisa diimplementasikan di ling  kun-
gan kampusnya. Antara lain, sep-
erti desain standar green building, 
green infrastructure serta sistem 
drainase yang ramah lingkungan. 
Masterplan berbasis eco campus ini 
diadopsi untuk mencegah pembo-
rosan energi di ITS. \

Dalam hitungan Rusdiansyah, 
ITS setiap tahun membayar Rp 6 
miliar untuk listrik. Artinya, setiap 
bulan harus dikeluarkan dana sebe-
sar Rp 500 juta untuk listrik saja. 
“Akan banyak program ITS untuk 
menciptakan budaya lingkungan. 
Kami akan tempatkan setiap pro-
gram ecocampus sebagai prioritas. 
Melestarikan dan membudidayakan 
lingkungan sehat dan berkelenju-
tan,’’ pungkas Rusdiansyah.(sal)
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C
ara dan kebiasaan hidup 
kebanyakan penduduk 
perumahan di kawasan 
perkotaan yang dikenal 

individual tidak terbukti di Suraba-
ya, tepatnya di sejumlah komplek 
perumahan penghuni Kelurahan 
Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. 
Pemerintah kelurahan setempat 
berhasil menanamkan prinsip hid-
up rukun bergotong royong antar 
sesama penghuni maupun dalam 
interaksinya dengan warga di 

perkampungan sekitar perumahan.
Menghilangkan perbedaan an-

tara warga perkampungan den-
gan warga perumahan di Kelura-
han Semolowaru memang menjadi 
konsen pihaknya selama ini, demi 
terciptanya kehidupan yang ber-
gotong royong di tengah hiruk pi-
kuk individualismenya kehidupan 
perkotaan. 

Prinsip kerukunan dan kego-
tong royongan yang berhasil diban-
gun tercermin dari semua aspek 

kehidupan. Di bidang pendidikan 
misalnya, Kelurahan Semolowaru 
memiliki Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Ceria yang bertempat 
di perumahan kelas menengah ke 
atas. “Biasanya kalau di lingkungan 
perumahan seperti itu kan biasnya 
anak-anaknya tidak ada yang seko-
lah di PAUD. Tapi, di Semolawaru 
hal seperti itu tidak ada, karena 
masyarakat di sini sangat guyub. 
Ibu-ibunya di perumahan tersebut 
juga mau ikut pelatihan ketrampi-

PPPPPPPPPPPPPPPPPrrooffil KKKeeeeellllllluuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnPPProfil K rrrrrPPPPPPPPPPPPPPPPPrrooffil KKKeeeeeeeeeeellllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnn

Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya

Membongkar Batas 
Kampung-Perumahan



GDGDProfil KelurahanProfil Kelurahan

21GEMADESAEdisi OKtober 2012

lan yang diselenggarakan Kelura-
han maupun Kecamatan,” terang 
Fikser Camat Sukolilo. 

Selain itu, Kelurahan Semo-
lowa ru memiliki 5 UKM unggu-
lan sebagai penunjang nilai. Ke-
beradaan UKM sangat bermanfaat 
sekali bagi masyarakat. Sebab, para 
UKM ini sudah mampu menyerap 
tenaga kerja. Karang Taruna juga 
memiliki usaha kolam lele, gar-
men, dan cuci motor. “Partisipasi 
masyarakat yang sudah ada di Ke-
lurahan Semolowaru memang su-
dah terbangun sejak dulu. Semua 
lapisan masyarakat turut terlibat 
dalam setiap kegiatan. Biasanya 
warga di kota metropolitan susah 
untuk ikut berpartisipasi dalam 
setiap kegiatan kemasyarakatan. 
Jadi, tidak berlebihan apabila Ke-
lurahan Semolowaru menjadi me-
wakili kota Surabaya dalam lomba 
Desa/Kelurahan tingkat Provinsi,” 
pungkasnya.

Lurah Semolowaru, Sumali 
menjelaskan, dari 12 RW di Kelu-
rahan Semolowaru, sebagian besar 
atau sebanyak 9 RW ditempati war-
ga dari berbagai perumahan seperti 
Perum Semolowaru Elok, Selatan, 
Bahari, Araya, dan Wisma Mukti. 

Sementara 3 wilayah RW dihuni 
warga perkampungan biasa. ‘’Mes-
ki begitu tidak pernah ada kecem-
buruan sosial atau sentimen antar 
warga perumahan dan perkampun-
gan, semua warga hidup rukun ber-
sama atas dasar mahluk sosial yang 
saling membutuhkan,’’ ujarnya.

Kelurahan Semolowaru, Ke-
camatan Sukolilo Kota Surabaya 
resmi berstatus kelurahan setelah 

keluarnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1981, sebelum PP 
tersebut diberlakukan Kelurahan 
Semolowaru masih berstatus desa. 
Kelurahan seluas 167,600 hektare 
itu batas sebelah utara dengan Ke-
lurahan Klampis Ngasem, sebelah 
timur dengan Kelurahan Medokan 
Semampir dan Kelurahan Keputih, 
bagian selatan dengan Kelurahan 
Medokan Semampir, dan sebelah 
barat dengan Kelurahan Nginden 
Jangkungan.

Kelurahan terbaik se-Keca-
matan Sukolilo dan se-Kota 
Surabaya 2012 itu dihuni oleh 
18.934 jiwa, sebanyak 9.277 dian-
taranya laki-laki, dan 9.117 orang 
adalah perempuan. Mereka terbagi 
dalam 5.334 Kepala Keluarga yang 
tersebar di 70 RT, dan 12 RW. Dari 
pusat pemerintahan kecamatan, 
posisi kelurahan ini berjarak 0,5 
kilometer, sementara ke pusat 
pemerintahan Kota Surabaya ber-
jarak 7 kilometer. 

Penduduk Kelurahan Semolo-
waru ini sangat heterogen dari 
segi agama, pekerjaan, kultur, bu-
daya dan sebagainya. Kekompakan 
warganya dalam segala hal ber-
buah sejumlah prestasi selain se-
bagai kelurahan terbaik level kota 
dan Provinsi. Diantaranya, Juara 
1 lomba KIM LCCK Kota Surabaya 
2012, juara I kategori ‘’Pasar He-
boh’’ dalam Festival Pasar Suraba-
ya 2011, juara II juga diraih dari 
kategori ‘’Pasar Segar’’. Tahun ini, 
Kelurahan Semolowaru juga men-
juarai Road Show Green and Clean 
Kota Surabaya. 

Lomba Desa/Kelurahan dilaku-
kan sebagai upaya memperday-
akan masyarakat melaui penguatan 
kelembagaan, peningkatan motiva-
si, partisipasi masyarakat dan swa-
daya gotong royong masyarakat 
di Kelurahan perlu dilakukan per-

Poduk UKM Unggulan

Sumali
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lombaan Kelurahan berhasil secara 
terarah, terkoordinasi, terpadu 
dan berkelanjutan. ada 8 indikator 
penilaian yang akan menjadi per-
hatian tim juri. Diantaranya Kese-
hatan, Pendidikan, Pemberdayaan, 
Partisipasi Masyarakat, Ekonomi, 
TP PKK, dan Keamanan. 

Menurut Sekretaris Tim Juri 
Desa Kelurahan Provinsi Jatim, 
Suriaman, Perlobaan kelurahan 
pada hakekatnya adalah sebagai 
salah satu upaya untuk mendorong 
usaha pembangunan masyara-
kat atas dasar tekat dan kekuatan 
sendiri yang sekaligus mengevalu-
asi keberhasilan usaha-usaha ma-
syarakat dalam pembangunan di 
Tingkat Kelurahan dengan melihat 
lonjakan perkembangan Kelurahan 
selama 2 tahun terakhir. 

“Juga melihat seluruh kegiatan 
pembangunan yang berlangsung 
di Kelurahan yang dilaksanakan 
secara terpadu dengan mengem-
bangkan swadaya gotong royong 
masyarakat, dan gambaran meny-
eluruh tentang karakter Kelurahan 
yang meliputi data dasar, potensi, 
tingkat perkembangan dan ma-
salah yang dihadapi,” terang Suria-
man

Tahun ini, Kelurahan Semolo-
waru, Kecamatan Sukolilo, Kota 
Surabaya dipilih menjadi salah 
satu kelurahan terbaik se Provinsi 
Jatim sesuai hasil penilaian Tim 
Penilai Lomba Desa dan Kelura-
han sebagaimana dalam Keputu-
san Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/39/KPTS/013/2012 tentang 
Tim Penilai/Evaluasi Program/Ke-
giatan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur Tahun Ang-
garan 2012.

Dalam keputusan Gubernur Ja-
tim tersebut, Kelurahan Semolowa-
ru, Kecamatan Sukolilo Kota 
Surabaya menempati posisi terbaik 
ketiga. Pemenang pertama diraih 

oleh Kelurahan Nambangan Kidul, 
Kecamatan Manguharjo, Kota Madi-
un, kedua oleh Kelurahan Ngadirejo, 
Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan 
terbaik keempat diraih oleh Kelura-
han Tisnonegaran, Kecamatan Kani-
garan, Kota Probolinggo.

Sementara untuk desa terbaik, 
Desa Sum bertangkil, Kecamatan 
Tirtoyudo, Kabupaten Malang di-
posisi pertama, Desa Jeruk Keca-
matan Bandar Kabupaten Pacitan 
menempati posisi terbaik kedua,  
posisi ketiga diisi oleh Desa Plang-
krongan, Kecamatan Poncol, Kabu-
paten Magetan, dan posisi keem-
pat oleh Desa Ngepeh, Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun.

Profil KelurahanProfil Kelurahan

Senam bersama yang dilakukan ibu ibu PKK Kelurahan Semolowaru Surabaya
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S
elain berhasil men-
gukir prestasi di tingkat 
Provinsi Jatim, Kelurahan 
Semolowaru, Kecamatan 

Sukolilo, Kota Surabaya juga berha-
sil memfasilitasi lembaga masyara-
katnya menancapkan prestasi di 
tingkat Badan Koordinator Wilayah 
(Bakorwil). Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) Semanggi, berha-
sil menjuarai Lomba Lomba Cerdik 
Cermat Komunikatif (LCCK) tingkat 
Bakorwil Pamekasan, dan dipastikan 
berlaga di ajang fi nal tahun depan. 

KIM Semanggi berhasilkan me-
nyisihkan tiga lawannya, yakni KIM 
Mawar dari Kabupaten Pamekasan 
dan Sumenep, dan KIM Melati dari 
Kabupaten Sidoarjo. Menurut ang-
gota Dewan Juri yang juga Kepala 
Bidang Diseminasi Informasi, Dinas 
Kominfo Jatim, Ir Miswan Hadi, 
dengan keberhasilan KIM Semanggi 
memenangi LCCK ini, maka mereka 
nantinya masuk pada babak fi nal 
tingkat Jatim yang akan diseleng-
garaan 2013 mendatang. “Meski kini 
telah juara, jangan pernah berhenti 
untuk tetap memberdayakan KIM-
nya pada masyarakat agar masyara-
kat melek informasi,” pintanya.

Sekretaris KIM Semanggi, Dian 
Andrianto mengatakan, kegiatan 
lomba ini cukup bagus dan bisa 
dijadikan sarana mensosialisasi-
kan kebijakan yang di buat pemer-
intah. Lomba semacam ini akan 
merangsang masyarakat untuk 
lebih mengetahui akan kebijakan 
atau program-program yang telah 
dibuat pemerintah. “Kemenangan 
KIM kami adalah kemenangan ma-
syarakat Semolowaru bukan saja ke-
menangan kami bertiga,” ujar Dian.

Selama KIM Semanggi terlibat 
banyak dalam menaympaikan infor-

masi yang disampaikan secara getuk 
tular atas berbagai kebijakan yang di-
lakukan Pemerintah Kota Surabaya. 
Contohnya himbauan terkait dengan 
demam berdarah, kebakaran pada 
musim kemarau, antisipasi banjir 
saat musim penghujan. Jika disam-
paikan kepada kelompok-kelompok 
informasi semacam ini maka akan 
lebih efektif dibandingkan menye-
barkan surat edaran ke kelurahan, 
RW atau RT. “Adanya kelompok-
kelompok ini juga akan memangkas 
baik dari segi waktu dan anggaran 
pemerintah dalam menyampaikan 
informasi,” tambahnya.

Kegiatan LCCK KIM ini dimask-
sudkan untuk melihat kemampuan 
anggota KIM yang ada di Jatim, agar 
tercapai pemerataan informasi di 
masyarakat. LCCK merupakan ben-
tuk lain dalam memberikan pem-
binaan terhadap KIM. Sehingga 
para anggota KIM terus berperan 
aktif dan menyerap informasi dari 
Pemerintah dan masyarakat serta 
dapat menyampaikan informasi 
secara inten dan efektif kepada ma-
syarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Propinsi Jawa Timur, 
Haryogi, SH, M.Si mengungkap-

kan, kegiatan LCCK tingkat Bakor-
wil IV Pamekasan tersebut meru-
pakan kegiatan terakhir setelah 3 
Bakorwil lainnya di Jawa Timur 
melaksanakan LCCK yang sama. 
“Kegiatan LCCK KIM ini dimask-
sudkan untuk melihat kemampuan 
anggota KIM yang ada di Jatim, agar 
tercapai pemerataan informasi di 
masyarakat,”ujarnya.

Disamping itu melalui LCCK 
tersebut merupakan bentuk lain 
dalam memberikan pembinaan ter-
hadap KIM. Sehingga para anggota 
KIM terus berperan aktif dan me-
nyerap informasi dari Pemerintah 
dan masyarakat serta dapat me-
nyampaikan informasi secara inten 
dan efektif kepada masyarakat.

Ditambahkan, KIM merupakan 
revitaliasi dari keberadaan Kelompe-
capir di era masa lalu. Dan di era re-
formasi saat ini KIM memiliki tugas 
mulia dalam memberikan informasi 
timbal balik dari pemerintah kepada 
masyarakat maupun sebaliknya. 

Pada LCCK kali ini, Juara II ber-
hasil diraih oleh KIM Mawar dari 
Kabupaten Sumenep, Juara III KIM 
Mawar dari Kabupaten Pamekasan 
dan Juara harapan KIM Melati dari 
Kabupaten Sidoarjo. (Sal)

KIM Semanggi Sukses di Bakorwil
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L
etaknya nun di ujung 
barat daya Provinsi Jawa 
Timur, dihimpit panora-
ma bergunung-gunung, 

di sanalah Kabupaten Pacitan. 
Wilayah paling ujung ini berba-
tasan dengan Kabupaten Pono-
rogo di utara, Trenggalek di timur, 
samudra Hindia di selatan, dan 
Wonogiri Jawa Tengah di sebelah  
barat.

Sebagian besar wilayahnya 
berupa pegunungan kapur. Karena 
itu tanah di Pacitan kurang cocok 
untuk pertanian. Kondisi alam 
yang keras inilah membuat ma-
syarakat Pacitan mahir menyesuai-
kan kehidupan dengan alam. Paci-
tan adalah tempatnya batu mulia. 
Selain batu mulia, di kabupaten ini 
juga berkembang batik tulis dan 
sentra kerajinan gerabah.

Sentra kerajinan gerabah bera-
da di Desa Purwoasri, Kecamatan 
Kebonagung. Desa ini persisnya 
berada di km 8 arah selatan Kota 
Pacitan menuju Pantai Wawaran. 
Desa ini memang sudah sejak 
lama terkenal dengan kerajinan 
gerabahnya. Tidak kurang dari 30 
orang perajin setiap hari mem-
produksi gerabah, terutama jenis 
peralatan dapur dan pot bunga.

Selain memproduksi gerabah 
untuk kebutuhan sehari-hari, di 
Desa Purwoasri juga diproduksi 
gerabah seni. Bagi Kabupaten Paci-
tan gerabah seni masih tergolong 
unggulan baru. Namun karena 
produk-produknya bagus, mampu 
menggerakkan warga satu kam-

pung untuk berproduksi. Maka 
kerajinan gerabah seni ini layak 
mendapatkan dukungan.

Sejak tahun 1959 Desa Pur-
woasri sudah menjadi sentra kera-
jinan gerabah. Kerajinan ini su-
dah menjadi produksi massal bagi 
hampir warga dusun. Menariknya, 
kebanyakan pekerjanya adalah 
wanita atau ibu-ibu. Baru tahun 
2009 dibentuklah kelompok pera-
jin, namanya Maju Asri. Saat ini 
anggota kelompok ini mencapai 
44 orang perajin semuanya adalah 
kaum ibu-ibu.

Menurut Rumini, 50 tahun, Ke-
pala Produksi Gerabah Seni Maju 
Asri, produksi perajin gerabah di 
Desa Purwoasri yang paling dimi-
nati pasar di antaranya guci-guci 

bermotif batik dan wayang, vas 
bunga, tempat payung, asbak dan 
berbagai souvenir. Pasar gerabah 
seni yang sudah tergarap dengan 
baik adalah Surabaya, Malang, 
Ponorogo dan Jakarta. Sedangkan 
produk souvenir pemesanan yang 
baling banyak adalah dari luar Pu-
lau Jawa. 

Bahan baku gerabah di Kabu-
paten Pacitan cukup yang melim-
pah. Dan dengan kualitas yang san-
gat baik, membuat produk-produk 
gerabah dari Pacitan tergolong 
murah. Ini yang membuat pasar 
sangat bergairah untuk menyerap 
produksi. Harga paling murah Rp 
1500 berupa asbak atau souvenir-
souvenir pernikahan. Paling mahal 
Rp 150 ribu berupa guci-guci ber-

Sentra Gerabah di Pacitan

Lebih Menggeliat 
dengan Gerabah Seni
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motif wayah atau batik.
Menjelang Maulud Nabi Mu-

hammad SAW, permintaan ger-
abah meningkat tajam. Pesanan 
tidak saja dari Pacitan, namun juga 
Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri 
dan Madiun. Cobek merupakan 
salah satu produk yang paling ban-
yak dipesan. “Kalau Muludan per-
mintaan banyak, sampai-sampai 
kami kualahan,” kata Rumini.

Proses pembuatan gerabah seni 
sebetulnya tidak jauh berbeda den-
gan gerabah biasa. Mula-mula ta-
nah digiling dua kali dengan mesin. 
Tanah yang telah digiling itu lalu 
dibentuk gerabah sesuai dengan 
yang dikehendaki. Ada yang diben-
tuk guci, pot, maupun jambangan. 
Yang membedakan dengan ger-
abah biasa adalah bentuknya yang 
telah disesuaikan dengan tren pas-
ar yang berkembang. Dan lagi pada 
badan gerabah tersebut diberi per-
nik hiasan berbagai motif. 

Setelah diberi pernik hiasan lalu 
dikeringkan di bawah terik ma-
tahari selama 2 s.d 4 jam. Setelah 
itu diletakkan di ruangan sampai 
kering. Ini untuk menghindari 
keretakan pada proses pemba-

karan. Setelah kering, dilakukan 
proses pembakaran selama 4 jam. 

Sentuhan akhir produk ger-
abah tradisional, biasanya lang-
sung dijual setelah dibakar. Ger-
abah modern, yang dibuat dengan 
sentuhan seni, tidak demikian 
halnya. Setelah dibakar masih ha-
rus melalui proses fi nishing alias 
tahap akhir atau penyempurnaan. 
Sentuhan akhir inilah yang sangat 
menentukan nilai jual gerabah. Ta-
hap penyempurnaan yang dimak-
sudkan adalah proses pewarnaan 
dengan menggunakan cat yang me-
merlukan ketrampilan khusus. 

Saat ini di Desa Purwoasri, dari 
30 orang perajin hanya 4 orang 
yang aktif menekuni gerabah seni. 
Surati, salah seorang perajin ger-
abah seni, mengaku setiap tiga 
hari bisa menghasilkan rata-rata 
10 guci/pot, 10 set (dudukan dan 
pot/3 hari). Harga jual guci Rp 10 
- Rp 15 ribu/guci kondisi mentah 
(siap bakar). Sedangkan pot Rp 
3.500 - Rp 5.000/set. 

Sebenarnya bila dibandingkan 
dengan gerabah biasa hasilnya jauh 
berbeda. Dulu saat masih menekuni 
gerabah biasa dalam satu bulan pera-

jin mendapat Rp 300 ribu sudah ba-
gus. ”Tapi sejak menekuni gerabah 
seni minimal 1 bulan saya dapat Rp 
500 – 700 ribu,” kata Surati. 

Pasar utama produk gerabah 
seni Desa Purwoasri adalah Jog-
jakarta, dan sebagian dijual di 
wilayah sendiri, Ponorogo dan 
Madiun. ”Mengenai pemasaran ti-
dak mengalami kendala, bahkan 
saat ini kami kewalahan melayani 
pesanan. Kendalanya terletak pada 
kurangnya tenaga yang mau dan 
mampu memroduksi gerabah seni 
serta mahalnya harga cat,” katanya. 

Hanya saja akhir-akhir ini pera-
jin gerabah seni di Pacitan proses 
produksinya agak terganggu, lanta-
ran  dampak cuaca ekstrem selama 
dua bulan terakhir yang menyebab-
kan kuantitas dan kualitas produk-
si mereka turun drastis. “Jika cuaca 
terus begini, hujan turun setiap 
hari, kami bisa tidak makan kare-
na tak ada lagi barang yang bisa 
produksi dan kami jual ke pasar,” 
kata Sri Utami, salah seorang pera-
jin gerabah dari tanah liat di Desa 
Purwoasri, seperti dikutip Antara.
Sri menuturkan, dalam kondisi 
cuaca normal, biasanya dirinya 
bisa memproduksi minimal enam 
unit ”kekep” (penutup wajan/
penggorengan dari tanah liat) 
dalam sehari. Namun karena hujan 
terus mengguyur, produktivitas-
nya menurun drastis. Jangankan 
membuat enam buah, bisa meng-
hasilkan satu buah ”kekep” hing-
ga kering saja sudah beruntung.
”Kendalanya tentu pada tahap 
pengeringan. Jika (cuaca) mend-
ung terus dan hujan, bagaimana 
kami bisa mengeringkan cetakan 
’kekep’ yang sudah jadi,” ujarnya 
mengeluh. Keluhan serupa juga 
disampaikan sejumlah perajin dan 
pengusaha industri kecil lain di 
Pacitan. (wid)
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Budidaya Ikan Koi Budidaya Ikan Koi (2)(2)

Si Cantik yang Si Cantik yang 
Tetap DigandrungiTetap Digandrungi

Pendederan
Telur yang sudah dibuahi akan 

menetas setelah 24-48 jam tergan-
tung suhu. Selama penetasan, ke-
padatan telur adalah 1 kg per 5 liter 
air. Larva yang baru menetas belum 
memerlukan pakan selama 3-4 hari, 
karena masih mempunyai kantong 
kuning telur. 

Menjelang kuning telur habis, 
perlu diberikan pakan alami berupa 
naupli artemia atau pakan alami 
lainnya yang seukuran. Kemu-
dian secara bertahap dapat diberi-
kan pakan buatan berupa butiran 
kering(pellet). Dalam 5 hari sesu-
dahnya 1 juta larva memerlukan 7 
kg artemia, atau sekitar 0,5-2 kg 
per hari. Pada tahap ini larva dite-
bar pada kepadatan 20-40 larva/
liter. Untuk menghasilkan 1 juta 
fi ngerling memerlukan sekitar 
25kg telur artemia. Sintasan selama 
9 hari adalah 50-80%. Ikan yang 
seberat 10 mg dapat dijual seharga 
US$ 0,25 atau sekitar Rp. 2.500,-. 

Larva yang berbobot 0,25 g di-
berikan pakan buatan (butiran) ker-
ing dan dapat didederkan ke kolam 
hingga ukuran fi ngerling (2 gram). 
Pendederan terbagi atas 2 tahap 
yaitu pendederan I selama 2 bulan 
pemeliharaan hingga larva mencapai 
ukuran fi ngerling (2-3 cm). Pended-
eran II dilakukan dalam kolam yang 
diolah untuk menumbuhkan pakan 
alami dan dilakukan seleksi dan pen-

jarangan (mengurangi kepadatan). 
Penjarangan bertujuan untuk mem-
beri ruang gerak yang cukup bagi 
ikan koi. Seleksi bertujuan untuk 
mendapatkan ikan Koi berkualitas 
baik. 

Waktu yang diperlukan dari telur 
hingga mencapai ukuran fi ngerling 
(2 gram) adalah 6-8 minggu dengan 
nilai sintasan (SR) 55%. Sedangkan 
untuk mencapai ukuran 5-8 cm di-
perlukan waktu 4 bulan. Kualitas 
ikan koi (pola dan warna) bergan-
tung dari tetuanya. Dari hasil seleksi 
ukuran fi ngerling, yang afkir menca-
pai 25-50%. Dari 1 juta telur dapat 
dihasilkan 225.000-338.000 ekor 
fi ngerling berkualitas baik (22–33 
%).

Pewarnaan
Kualitas koi ditentukan oleh pola 

warna, kesesuaian jenis koi dan kej-
elasan warna. Pola warna yang sime-
tris dengan batasan jelas antar warna 
menunjukkan kualitas yang baik. 

Genotip menentukan jumlah dan 
jenis sel pigmen serta kromatofora. 
Kromatofora menghasilkan warna 
juga dipengaruhi otak ikan. Ikan 
pada wadah gelap cenderung ber-
warna gelap, begitu pula sebaliknya. 
Warna dapat berubah bila ikan men-
galami tekanan (stres). Biasanya 
ikan yang tumbuh lambat mempu-
nyai warna yang lebih baik daripa-
da ikan yang tumbuh cepat karena 

pigmen bisa diubah dan digunakan 
untuk pertumbuhan tubuh. Seumur 
hidupnya, ikan koi dapat menyim-
pan dan menggunakan pigmen. Koi 
muda yang berwarna pucat apabila 
diberikan pakan berpigmen selama 
6 minggu sebelum dipasarkan akan 
berwarna menarik. Intensitas war-
na tergantung dari jumlah pigmen 
dalam kromatofora. Pigmen dapat 
muncul dengan adanya karotenoid 
dalam pakan. 

Pra Panen
Koi tumbuh sekitar 2 cm per bu-

lan dan pada usia 60 tahun dapat 
mencapai panjang hingga 1 m. Bila 
ikan Koi telah mencapai ukuran 
pasar yaitu 20 cm dapat dipanen 
dan dilakukan seleksi akhir, dengan 
memisah-misahkan jenis, ukuran 
dan pola warna tubuhnya. Dari hasil 
seleksi ini, Koi yang terpilih dibesar-
kan di dalam bak atau kolam semen 
sambil menunggu harga pasar yang 
baik. 

Dalam penampungan akhir ini, 
ikan dapat diperbaiki bentuknya, 
jika terlalu gemuk dibuat langsing 
atau yang terlalu kurus dibuat lebih 
gemuk. Pemeliharaan berikutnya 
diusahakan tidak terlalu padat, akan 
lebih baik jika dalam bak dilengkapi 
aerator sehingga kesegaran air terja-
min dan dengan pemberian pakan 
yang baik dapat meningkatkan kuali-
tas warna tubuh ikan koi.(*)
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Teknologi Tepat GunaTeknologi Tepat Guna

H
ampir 95% masyarakat pedesaan meme-
lihara ayam kampung (buras). Umumnya 
dipelihara apa adanya atau dilepas secara 
liar. Ayam dibiarkan berkeliaran ke ma-

na-mana dan mencari pakan sendiri.  Padahal, apabila 
dikaji secara intensif, misalnya dengan menyediakan 
pakan, minum dan kandang yang bersih dan sehat, 
hanya dalam waktu 3 bulan ayam buras sudah meng-
hasilkan. Tentu ini akan menunjang pertumbuhan ter-
nak tersebut.

Karena itu harus ada solusi supaya masyarakat bisa 
memperoleh penghasilan tambahan dari hasil ternak, 
di samping hasil pertanian. TTG pembuat konsentrat 
atau pelet pakan ayam kampung yang ditemukan Mar-
jianto, warga Banyuwangi, setidaknya bisa menjadi 
solusi. Peternak ayam buras melalui alat ini bisa mem-
buat pakan sendiri dengan gizi yang tinggi. 

Alat yang ditemukan Marjianto ini terdiri atas 
mixer dan penepung dan alat pelet. Sedangkan bahan 
yang dianjurkan adalah tepung jagung, bekatul, rase 
(tepung kulit udang), tepung tulang, tepung  daun lam-
toro, tepung daun turi, tepung gaplek, bungkil kedelai 
dan bungkil kelapa. Bahan-bahan itu diaduk  mixer 
dan penepung dengan dicampur air. Setelah menjadi 
tepung baru kemudian dimasukkan di mesin pelet.

Ada dua unit mesin pelet yang dibuat Marjianto. 
Pertama, satu unit dengan mesin diesel kapasitas 24 
PK dalam wakru satu jam mampu memproduksi satu 
kuintal pakan ayam kampung. Satu unit lagi dengan 
mesin diesel 16 PK mampu memproduksi 10 – 15 kg 
dalam waktu 1 jam. Sedangkan harga yang dipatok 
Marjianto adalah Rp 50 juta untuk kapasitas mesin 24 
PK dan Rp 30 juta untuk kapasitas mesin 16 PK.

Menurut Marjianto, khusus bagi peternak di dekat 
pantai atau pelabuhan penampungan ikan, akan se-
makin bagus mempunyai alat ini untuk pakan ayam 
kampung. Sebab limbah ikan yang melimpah sangat 
menunjang. Limbah tersebut, di antaranya tulang 
ikan, mengandung kalsium tinggi. Selain itu, peternak 
juga bisa mendapatkan remis (udang kecil) dengan 
mudah.

Agar kesehatan ayam lebih sempurna harus ditun-
jang dengan  pemberian anti biotik yang terdiri atas 
1 buah mengkudu, 1 kulit pala, 1 rimpang kunyit dan 
satu gelas air, lalu dijus. Marjianto menjamin, dengam 
pakan berkalsium dan ditunjang minuman herbal, 
hanya dalam waktu 3 bulan, sejak dari menetas, ayam 
buras sudah siap dipanggang.

Tertarik dengan TTG ini? Hubungi Marjianti, CP: 
085258321780.

Mesin Penepung dan Palet 
Ayam Buras



M
endapatkan karir 
yang gemilang bukan 
hal mudah untuk di-
raih. Anda harus me-

miliki ketrampilan untuk bersaing 
di dunia kerja. Harus dimulai dari 
diri sendiri agar bisa diterima dan 
dapat bersaing di lingkungan kerja. 

1. Tepat Waktu
Saat sudah bekerja Anda harus 

lebih bertanggung jawab ketimbang 
saat masih duduk di bangku seko-
lah. Begitu pula dengan masalah 
waktu. Datanglah ke kantor tepat 
waktu. Dengan demikian Anda 
akan dilihat sebagai pribadi yang 
bertanggung jawab.

2. Berpenampilan Rapi
Pakaian rapi yang sesuai den-

gan profesi membuat Anda tampil 
menarik dan profesional. Dengan 
berpakaian rapi, Anda menunjuk-
kan kepada rekan kerja maupun 
klien bahwa Anda serius dalam 
bekerja. Selain itu, pakaian menun-
jukkan mood yang sedang Anda ra-

sakan dan berpengaruh pada sikap 
orang-orang kepada Anda.

3. Mengubah Rutinitas
Jika Anda merasa penat dengan 

rutinitas sehari-hari, maka sesekali 
lakukanlah refreshing agar Anda 
merasa lebih baik. Lakukanlah 
hal-hal yang dapat membuat mood 
Anda lebih baik seperti membeli 
bunga untuk ditaruh di vas kesay-
angan, menelpon orang terdekat, 
atau makan siang bersama rekan 
kerja.

4. Selalu Terinspirasi
Saat mulai merasa pesimis akan 

pekerjaan Anda, ingatlah kem-
bali tujuan awal saat Anda men-
gambil pekerjaan tersebut. Selain 
itu, hiaslah meja kerja Anda den-
gan gambar-gambar yang dapat 
menginspirasi seperti destinasi li-
buran yang ingin Anda kunjungi, 
foto keluarga, dan sebagainya.

5. Tetap Aktif
Selalu aktif saat di kantor 

adalah hal yang penting. Hindari 
duduk dengan posisi membungkuk 
atau tertidur di kantor, karena hal 
itu akan merusak reputasi Anda di 
kantor.

6. Konsumsi Makanan 
Sehat

Makanan yang Anda konsumsi 
berperan sangat penting pada kes-
ehatan dan performa bekerja. Jadi, 
makanlah makanan sehat selama 
jam kerja seperti kacang-kacan-
gan yang membantu Anda tetap 
bertenaga sepanjang hari.

7. Bersikap Profesional
Argumentasi yang dialami den-

gan rekan kerja memang dapat 
mengganggu mood bekerja Anda. 
Namun sebaiknya Anda tetap ber-
pikir positif dan bersikap profe-
sional. Selama masih tergabung 
di satu perusahaan yang sama, ja-
galah hubungan baik dengan rekan 
kerja lainnya walaupun pernah 
mengalami beda pendapat.(*)

Bersaing di Dunia Kerja
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D
iet akan terasa menyik-
sa jika Anda mendapat-
kan undangan jamuan 
makan bersama rela-

si. Semua restoran umumnya 
menawarkan makanan yang lezat 
dan berkalori tinggi yang menjadi 
musuh utama pelaku diet. Tetapi 
dengan strategi yang tepat, Anda 
dapat menikmati makanan di 
restoran tanpa perlu takut gemuk. 
Seperti dilansir Womansday, beri-
kut strategi makan saat jamuan 
tanpa perlu khawatir mengalami 
penambahan berat badan :

1. Mulailah makan  
    sayuran 

Salad dapat membantu mengisi 
perut Anda tanpa menambah ban-
yak kalori. Pastikan tidak memilih 
topping yang berlemak seperti keju 
atau mayones. Pilih topping yang 
lebih sehat seperti minyak zaitun 
atau cuka. Atau Anda bisa pisahkan 
saus di sisi piring salad dan tidak 
lebih dari dua sendok makan.

2. Perhatikan porsi 
    makanan

Pilih porsi makanan yang lebih 
kecil, hanya 3 kali suapan dan ku-
nyah dengan pelan-pekan. Hal ini 
akan memberi waktu otak untuk 
merespon rasa kenyang pada pe-
rut. Sehingga Anda akan merasa 
kenyang meski makan dalam porsi 
yang kecil.

3. HINDARI MINUMAN    

     BERKALORI
Menu minuman yang beraneka 

ragam dan menggugah selera, sep-
erti milkshake, soda, atau minu-
man beralkohol dapat merusak diet 
Anda karena berkalori tinggi. Pilih 
alternatif minuman yang lebih se-
hat seperti air putih atau teh hijau 
sebagai teman makan Anda.

4. Hindari makanan     
    yang digoreng

Pilih makanan yang direbus, 
dipanggang, atau dikukus. Hindari 
makanan yang digoreng atau ditu-
mis karena kalori makanan akan 
meningkat setelah bersinggungan 
dengan minyak.

5. Porsi doubel untuk   
    makanan pembuka

Memesan makanan pembuka 

dengan porsi dobel dapat mence-
gah Anda memesan hidangan uta-
ma dalam porsi yang besar. Makan-
an pembuka seperti salad, udang, 
tiram, atau cumi panggang cukup 
rendah kalori dan mengenyangkan. 
Sehingga Anda tidak akan makan 
makanan utama secara berlebi-
han, yang biasanya berupa daging 
berkalori tinggi.

6. Buah sebagai     
    makanan penutup

Jika Anda perlu sesuatu yang 
manis untuk mengakhiri makan 
Anda, pilihlah buah sebagai makan-
an penutup. Buah-buahan seperti 
jeruk, apel, anggur, semangka dan 
melon dapat menjadi pencuci mu-
lut yang tidak akan membuat Anda 
gemuk.(*)
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Tips KesehatanTips Kesehatan

Tetap Menjaga Berat Badan 
Saat Jamuan Makan



BAHAN :
500 gm kentang potong lipis, rendam dalam air 
yang dibubuhi air kapur sirih
6 buah cabai merah tumbuk kasar
4 lembar daun jeruk
2 lembar daun salam
minyak untuk menggoreng kentang

BUMBU HALUS :
5 siung bawang putih
2 buah cabai merah
2 cm lengkuas, memarkan
pala dan garam secukupnya

CARA MEMBUAT BALADO KENTANG 
:
1. Goreng kentang hingga kering kemu-
dian tiriskan.
2. Tumis bumbu halus dan bumbu lain-
nya hingga harum kemudian masukkan 
kentang.
Aduk-aduk hingga bumbu tercampur 
rata. Angkat.

Untuk 10 porsi

BAHAN :
• kentang rebus 5 ons
• gula pasir 11/2 ons
• telur ayam 4 butir
• minyak jeruk 1 sendok makan

CARA MEMBUAT KUE KENTANG :
• Kentang dihancurkan, campur dengan telur, 

aduk rata.
• Tambahkan lagi bahan lainnya ke dalam 

adonan kentang dan telur (semua bahan 
dicampur jadi satu)

• Aduk – aduk sampai tercampur merata.
• Cetak adonan (isikan ke dalam cetakan kue 

aluminium beraneka bentuk / sesuai sel-
era),
atau tuang adonan ke loyang kotak /bundar 
untuk lebih praktisnya.

• Panggang ke dalam oven , sampai matang.
• Sajikan dengan melepas kue dari cetakan ( 

Potong-potong kue apabila memakai loyang 
bulat/persegi)

Resep Balado 
Kentang

Resep Kue Kentang
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Wakil Bupati Gresik, H. Moch. Qosim, meninjau 
stand Kab. Gresik.

Kepala Bapemas Prov. Jawa Timur, Zarkasih, didamping 
Kepala Bidang SDA dan TTG Bapemas Prov. Jatim, Hadi 
Sulistya, saat pembukaan Gelar TTG Nasional ke XIV.

Stand Bondowoso dan Situbondo.

Akik yang menjadi produk unggulan Kab. Pacitan ramai 
dikunjungi pengunjung.

Sisi Lain Gelar TTG Sisi Lain Gelar TTG 
Nasional ke 14Nasional ke 14



D
engan M

eriah m
asyarakat  nelayan Pacitan m

em
persiapan acara  Larung Sesaji.

D
engan M

eriah m
asyarakat  nelayan Pacitan m

em
persiapan acara  Larung Sesaji.

Adat Istiadat, Sosial Budaya M
asyarakat Nelayan Pacitan
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