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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

Melayani yang Lemah
Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe-

merintahan Daerah, tugas utama pemerintah adalah: pertama, pe-
layanan untuk mewujudkan keadilan, kedua, pemberdayaan untuk 
mewujudkan kemandirian, dan ketiga, pembangunan untuk mewu-
judkan pemerataan dan kesejahteraan. sehingga tidak ada alasan 
bagi pemerintah daerah untuk tidak mensejahterakan rakyatnya.

Dari data BPS, angka kemiskinan di Jawa Timur selama 5 tahun 
terakhir cenderung mengalami penurunan yang signifi kan. Dari in-
tervensi berbagai program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, LSM/perguruan tinggi dan 
masyarakat, terbukti telah mampu menurunkan angka kemiskinan 
agregat di Jawa Timur dari 6.022.590 jiwa pada tahun 2009 menjadi 
5.529.300 jiwa pada tahun 2010 atau turun sebesar 493.290 jiwa ( 
1,42 %). 

Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur ini merupakan yang 
terbesar secara nasional dari segi jumlah, karena jumlah penurunan 
kemiskinan nasional tahun 2010 sejumlah 1.506.300 jiwa. Ini berarti 
Jawa Timur menyumbangkan 32,74 % dari total jumlah penurunan 
angka kemiskinan secara nasional.

Penyelenggaraan Pro Poor Award atau lomba Karya Penanggu-
langan Kemsikinan yang untuk kedua kali diselenggarakan Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu bentuk apresiasi po-
sitif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengoptimalkan 
prakarsa semua pihak dalam penanggulangan kemiskinan. 

Karena itu pemberian penghargaan kepada pemerintah kabu-
paten/kota, lembaga-lembaga non pemerintah maupun prakarsa 
perorangan yang memiliki komitmen, reputasi dan kontribusi nyata 
dalam penanggulangan kemiskinan merupakan upaya strategis, 
partisipatoris dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat mendo-
rong keikutsertaan semua pihak dan bagian budaya untuk mengu-
bah kultur kemiskinan menjadi kultur kesejahteraan.

Sudah sepatutnya kita angkat topi dan memberikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan sungguh-
sungguh dan ikhlas terus bersama-sama mensejahterakan wong ci-
lik. Khususnya bagi para pemenang, kita berharap agar tetap mela-
njutkan upaya bersama dalam penanggulangan kemiskinan, karena 
akan membawa manfaat bagi bangsa dan negara kita. (*)
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Hadir dalam Penganuge-
rahan Pro Poor Award 
ini Gubernur Jawa Ti-
mur Dr H Soekarwo 

beserta istri dan Wakil Gubernur 
Jawa Timur, Drs Saifullah Yusuf. 
Pakdhe Karwo nampak antu-
sias menghadiri acara ini lanta-

ran Penganugerahan Pro Poor 
Award merupakan salah cara 
untuk mengurangi kemiskinan di 
Jawa Timur, sebagaimana dicita-
citakan.

Pro Poor Award didesain untuk 
menakar keberhasilan program 
pemerintah kabupaten/kota, lem-

Laporan UtamaGDGD
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Pro Poor Award 2010

Mengajak yang 
di Pinggir ke Tengah

Lagi, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, 

melalui Bapemas 

Provinsi Jawa Timur, 

menyelenggarakan 

Penganugerahan 

Pro Poor Award 

Jawa Timur 2010. 

Penganugerahan 

Pro Poor Award itu 

digelar di Gedung 

JTV dan ditayangkan 

langsung di TV local 

milik masyarakat Jawa 

Pos itu sehingga dapat 

ditonton langsung 

jutaan masyarakat 

Jawa Timur,  Kamis, 28 

November 2010.
Salah satu TTG berasal dari Jawa Timur.
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baga non pemerintah dan perse-
orangan dalam penanggulangan 
kemiskinan. Sasaran penilaian 
Pro Poor Award adalah pene-
rapan pro poor budget (the best 
of pro poor budget aplication), 
kelembagaan penanggulangan 
kemiskinan terbaik (the best of 
poverty institusion program) dan 
inovasi yang tinggi dalam penang-
gulangan kemiskinan; keberha-
silan dalam penanggulangan 
kemiskinan (the best impact of 
poverty reduction program).

Pakdhe Karwo mengatakan 
bahwa Pro Poor Award merupa-
kan salah satu bentuk apresiasi 
positif Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dalam rangka mengopti-
malkan prakarsa semua pihak da-
lam penanggulangan kemiskinan. 
Selanjutnya mengajak kepada se-
mua pihak dalam hal ini pemerin-
tah daerah, lembaga-lembaga 
pemerintah dan lembaga non 
pemerintah serta perseorangan 
untuk saling bahu membahu dan 
bersama-sama melakukan upaya 
guna mengurangi kemiskinan di 

Jawa Timur. 
Banyak hal dapat dilakukan, 

kata Pakdhe, baik berupa bantu-
an materiil maupun spirituil untuk 
membantu meningkatkan kese-
jahteraan kaum miskin baik lang-
sung maupun tidak langsung. Kata 
kuncinya adalah membantu kaum 
miskin dengan ketulusan hati.

“Kita harus mengurus mereka 
yang masih sangat miskin dan 
masih miskin. Caranya mari kita 
ajak yang miskin dan terpinggr ini 
semakin ke tengah, bukan seka-
dar memberi makan tapi meman-
dirikan mereka sesuai dengan ke-
mampuan yang dimiliki. Dengan 
bersama-sama kita mengajak 
yang di pinggir untuk ke tengah,” 
kata Pakdhe Karwo.

Pengurangan angka kemis-
kinan di Jawa Timur pada tahun 
2009 sebesar 32,24% meru-
pakan yang terbesar secara 
nasional. Ini menjadi bukti se-
makin banyaknya masyarakat 
yang terangkat dari kubangan 
kemiskinan dengan langkah-
langkah yang lebih mandiri.

Menurut Pakdhe Karwo, masih 
ada 493.004 masyarakat misk-
in yang akan dicover langsung 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. ”Pemerintah povinsi akan 
mencover 493.004 masyarakat 
sangat miskin yang tersisa. Ada 
dana sekitar Rp1 triliun yang kita 
siapkan untuk membawa mereka 
ke tengah dengan lebih mandiri. 
Sementara mereka yang sudah 
kita angkat sampai ke taraf misk-
in, mari bersama-sama dengan 
pemerintah kabupaten dan kota 
mengurusnya bersama-sama. Ini 
amanat UUD 1945 kepada kita,” 
ujar Pakdhe Karwo.

Ditandaskan oleh Pakdhe Kar-
wo, pengurangan kemiskinan mer-
upakan salah satu elemen yang 
penting ketika pertumbuhan eko-
nomi tinggi di samping upaya me-
nyebar pertumbuhan itu. Pakdhe 
Karwo juga menyatakan bahwa 
pemerintah akan mengimbangi 
pertumbuhan ekonomi yang dip-
erkirakan tinggi dengan kebijakan 
pemerintah yang berpihak kepada 
rakyat miskin (pro-poor). (*)

Pakdhe dan Budhe Karwo bersama pemenang Pro Poor Award 2010
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Kepala Badan Pem   ber  -
dayaan Masya  ra   kat 
(Ba pemas) Provinsi 
Ja wa Timur, Totok Su-

warto, SH, M.Si, mengatakan, 
Pro Poor Award merupakan 
penghargaan dan apresiasi 
Pemerintah Provinsi Jawa Ti-
mur kepada tiga pilar perang 
terhadap kemiskinan, yaitu pe-
merintah daerah, lembaga non 
pemerintah serta perseorangan. 
Ketiganya merupakan fi ghter 
poverity yang berada di garda 
depan pengurangan angka ke-
miskinan di Jawa Timur. 

Yang menggembirakan, kata 
Totok, pada penyelenggaraan Pro 
Poor Award tahun ini ada pening-
katan kepesertaan baik pemerin-
tah daerah, lembaga non pe-
merintah maupun perseorangan.

Pada penyelenggaraan Pro-

Poor Award 2010 ini ada 22 pe-
merintah daerah yang mengirim-
kan profi l program pengurangan 
kemiskinannya dari 14 pemerin-
tah kabupaten/ kota pada peny-
elengaraan tahun 2009. Semen-
tara untuk kategori lembaga non 
pemerintah terdapat 13 lembaga 
dari empat lembaga yang mengik-
uti tahun lalu dan pada kategori 
perseorangan terdapat 12 kandi-
dat sementara tahun lalu hanya  
lima kandidat.

“Peningkatan kepesertaan ini 
menjadi bukti semakin luasnya 
pergerakan perang kemiskinan 
yang dilakukan baik masyara-
kat maupun pemerintah daerah. 
Semakin tinggi pula aspirasi ma-
syarakat untuk membantu se-
samanya dalam memberantas 
kemiskinan dan ketidakmampu-
an,” kata Totok Soewarso.

  

Jumlah Peserta Meningkat

Gubernur memberikan penghargaan kepada Bupati Madiun dengan disaksikan istri Wakil Walikota Surabaya dan Bupati 
Sidoarjo.



SAPTO Juli Isminarti tidak 
mem bayangkan akan meraih pe-
ringkat pertama dalam Pro Poor 
Award Jatim 2010 untuk kategori 
perseorangan. Dia sempat meni-
tikkan air matanya. Betapa tidak, 
perjuangannya mengangkat ba-
nyak penyandang cacat dari ke-
tidakmampuan ekonomi menda-
patkan penghargaan langsung 
dari Gubernur Jawa Timur.

Pe rempuan yang juga penyan-
dang difable ini  tidak bisa berkata 
apa-apa ketika harus maju mene-
rima penghargaan lang sung dari 
Gubernur Soekarwo di depan ri-
buan mata pemirsa baik di studio 
2 JTV maupun pemirsa di seluruh 
Jawa Timur yang menyaksikan 
siaran langsung itu.

Sapto Juli  Isminarti adalah 
penge lola kelompok Anggrek Ka-
rya Cacat Berkreasi yang berhasil 
membantu ratusan penyandang 
cacat di Kabupten Pasuruan untuk 
mau ikut dalam usaha bordir dan 
konveksi yang didirikannya. Sam-
pai saat ini dari data yang dilansir 
oleh Bapemas Jawa Timur, Juli 
telah menjadikan sekitar 300 peny-
andang cacat sebagai mitra kerja-

nya di bidang bordir dan konveksi.
Sementara itu lembaga zakat 

dan penyantun anak yatim Nurul 
Ha yat Surabaya menjadi pering-
kat pertama kategori lembaga 
non pemerintah. Yayasan ini ke-
tika berdiri tahun 2001 masih 
bernama Yayasan Sosial Panti 
Asuhan (YSPA) Nurul Hayat. 
Awalnya Yayasan ini terbentuk 
sebagai penyalur program CSR 
(Corporate Social Responsibility) 
PT. Firdha Prima, sebuah perusa-
haan yang bergerak dalam bisnis 
jamu tradisional yang berkantor 
di Surabaya. 

Saat ini yayasan Nurul Hayat 
sudah mempu nyai banyak pro-
gram penyantunan serta pember-
dayaan kaum mis kin, terutama 
anak yatim dan kaum miskin di 
Kota Surabaya.

Sedangkan Pemerintah Kabu-
paten Madiun menempati urutan 
pertama kategori pemerintahan 
dengan program andalan berupa 
Bantuan Sosial Terpadu. Bebe-
rapa program yang membuat 
Kabupaten Madiun unggul anta-
ranya kegiatan inovatif memberi-
kan pelayanan dan bantuan serta 

menggerakkan keswadayaan ma-
syarakat secara terpadu dengan 
sistim jemput bola, yang dikemas 
dalam kegiat an Bakti Sosial Ter-
padu (BST). 

Dalam kegiatan ini semua pe-
layanan yang ada pada setiap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) diboyong ke desa guna 
memudahkan masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan sesuai 
kebutuhannya. Bahkan dalam pe-
layanan kesehatan, dokter spesi-
alis juga diboyong ke desa. (*)

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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Kategori Pemerintah Daerah  
1. Kabupaten Madiun   
2. Kota Surabaya
3. Kabupaten Sidoarjo   

Kategori Lembaga 
Non-Pemerintah  
1. Nurul Hayat-Surabaya   
2.KSU Al Hikmah -Situbondo  II

Kategori Perseorangan  
1.Sapto Juli Isminarti 
   (Pasu ruan) 
2.Masngut Imam Santoso 
   (Blitar)

Juli Ism

Juli tak Menyangka Juara I  
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Pemerintah Kabupaten Madiun

All Out Entas Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai komitmen dan kebijakan pengentasan  
kemiskinan cukup besar, meskipun APBD yang disediakan tidak sebesar Surabaya, 

yaitu Rp. 19.039.405.800. Namun keterbatasan biaya tidak menyurutkan mereka 
untuk secara all out dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

Postur kemiskinan di Ka-
bupaten Madiun khas 
kemiskinan pedesaan 
dengan problem pedes-

aan pada umumnya, yaitu menge-
nai rendahnya derajat kesehatan, 
rendahnya daya beli masyarakat, 
dan akses usaha yang tidak ter-
lalu banyak pilihannya serta ting-
ginya angka pengangguran (lebih 
dari 44%).  Kabupaten Madiun 
40% lebih adalah hutan, yang se-
bagian besar didiami komunitas 

miskin. 
Bedasar realitas dan postur 

kemiskinan, Pemerintah Kabupa-
ten Madiun menciptakan program 
kreatif, antara lain BST (Bakti 
Sosial Terpadu). Program turun 
kampung ini dilakukan dengan 
melibatkan seluruh SKPD dan 
perangkat Muspida lainnya serta 
berbagai perusahaan secara ber-
sama-sama dan terpadu guna 
membangun kegotong-royongan, 
serap aspirasi, motivasi, layanan 

administrasi (akte kelahiran, KTP, 
KSK, SIM, sertifi kat tanah, surat 
nikah dsb) serta pemberian ban-
tuan infrastruktur dan permoda-
lan usaha. 

Program jalan pintas ini 
dengan sasaran utama RTM 
dan komunitas masyarakat pada 
umumnya ternyata mampu men-
jawab berbagai masalah dan 
kebutuhan masyarakat miskin, 
meski tidak mungkin seluruhnya. 
Jika ada usulan kegiatan yang 
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dianggap layak dan nilainya ku-
rang dari 2 juta, maka seketika di-
berikan bantuan. Sedangkan jika 
lebih, maka mereka diberi pem-
binaan untuk membuat proposal 
kegiatan untuk dimasukkan pada 
SKPD terkait. BST sudah berjalan 
selama 13 tahun dan terus akan 
dikembangkan kontennya. 

Program kreativitas kedua, 
yaitu Program Satu SKPD, Satu 
Desa Binaan. Seluruh SKPD 
termasuk kepala kecamatan diberi 
beban tambahan dari Tupoksinya 
untuk membina desa-desa miskin 
dengan tanpa dukungan ang-
garan dari APBD. Sampai saat 
ini telah ada 62 dari 206 desa di 
Kabupaten Madiun. Masing-ma-
sing SKPD melakukan: [a]  as-
sesment, menemukenali masa-
lah dan potensi desa binaannya 
serta memberikan treatment be-
dasarkan masalahnya, [b]  meng-
gali swadaya masyarakat, dan [c] 
mencari berbagai donator  untuk 
memenuhi kebutuhan kegiatan di 
desa binaannya. Guna membe-
rikan semangat, maka program ini 
dilombakan, dan bagi SKPD yang 
berprestasi, diberikan rewart dan 
penghargaan langsung oleh Bu-
pati. 

Program kreativitas ketiga 

adalah Program Porangisasi. 
Sadar bahwa kemiskinan di wila-
yah sekitar hutan sangat tinggi, 
maka diluncurkanlah Program 
Penanaman Porang di seluruh 
wilayah LMDH. Porang atau 
iles-iles selama ini tidak dike-
tahui oleh masyarakat, bahwa 
komunitas ini mempunyai nilai 
ekonomi yang sangat tinggi. 
Harga porang basah Rp. 2.500,  
dan jika jadi tepung mencapai 
Rp. 20.000 per kg. Dengan meli-
batkan 64 LMDH (17.000 orang) 
program penanaman Porang di-
galakkan dengan memberi ban-
tuan bibit, fasilitas tanam, alat 
pengolahan porang dan pema-
saran. Pemerintah Kabupaten 
Madiun juga menyediakan bum-
per fund untuk membeli porang  
dari petani, jika tidak terserap 
oleh pasar. Program ini meru-
pakan jawaban jitu terhadap 
upaya pengentasan kemiskinan 
didaerah sekitar hutan.

Keempat, karena 44.000 
jiwa di Kabupaten Madiun da-
lam status pengangguran, maka 
Pe merintah Kabupaten Madiun 
menciptakan Program JBMP 
(Jemput Bola Mengentaskan 
Pengangguran) dengan skema 
TUNTAS, yaitu dilatih, dibe-

ri modal, dan dibina. Kegiatan 
yang dilakukan berupa: [a] pela-
tihan keliling desa (Latlingdes), 
instruktur dan alat-alat pelatihan 
didatangkan dan berkeliling ke 
desa-desa. Dengan cara ini, 
akan terjadi peningkatan ke-
mampuan dan daya saing SDM, 
[b] memberikan bantuan modal, 
setelah dilatih diberi bantuan 
modal kerja dan akses pasar, 
[c] padat karya pada saat sepi 
pekerjaan di pedesaan, dan [d] 
penyaluran TKI ke luar negeri.

Kelima, updating data kemiski-
nan oleh CPNS; para CPNS sebe-
lum melaksanakan tugas dan me-
nempati posisinya, maka mereka 
diberi tugas melakukan penda-
taan keluarga miskin pada desa-
desa di wilayah Kab. Madiun. Le-
bih dari itu para CPNS diharapkan 
mampu memetakan kantong-
kantong kemiskinan sekaligus 
memberikan media agar mereka 
empati terhadap kondisi keluarga 
miskin. Data yang dihimpun me-
liputi nama, alamat, dan karakter 
kemiskinan. 

Dampak dari kreativitas itu, 
angka kemiskinan di Kabupaten 
Madiun turun sangat signifi kan, 
yaitu 54.946 menjadi 50.429 
(8,22%). (*)
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Studi yang dilakukan 
Pemkot Surabaya ber-
sama Universitas Air-
langga dan ITS menun-

jukkan bahwa realitas kemiskinan 
kota sangat heterogen dan spe-
sifi k. Satu sama lain berbeda 
masalah dan potensinya, mulai 
dari soal legalitas warga, tempat 
tinggal, ragam usaha, ikatan so-
sial, aksesibilitas terhadap hak-
hak dasar dan struktur budaya. 
Postur kemiskinan metropolis ini 
memerlukan treatment yang be-
ragam dengan kebijakan yang 
beragam pula, serta mengharus-
kan keterlibatan hampir semua 
SKPD Pemkot Surabaya. Untuk 
itu telah diterbitkan peraturan ten-
tang pengentasan kemiskinan se-
banyak 16 Perda dan Perwali.

Perencanaan program 
pengentasan kemiskinan didasar-

kan pada masalah yang dihadapi 
serta potensi yang ada secara 
lokalistik. Artinya program tidak 
disusun secara seragam berlaku 
untuk semua sasaran, tempat 
dan karakteristik komunitas RTM. 
Karena itu treatmen-nya juga ti-
dak sama antara satu kelompok 
sasaran dengan lainnya. Oleh 
karena itu program dari pusat 
maupun provinsi yang bersifat 
seragam seringkali berbenturan 
dengan kondisi lokal. 

Partisipasi warga dalam pe-
rencanaan pembangunan terkait 
dengan isu kemiskinan dapat di-
akses langsung oleh masyarakat 
melalui website yang secara on 
line pada semua SKPD dan teru-
tama Bappeko. Sementara itu du-
kungan anggaran dari APBD Su-
rabaya sangat besar, yaitu lebih 
dari Rp. 450 miliar, sedangkan 

penentuan sasaran RTM tidak ha-
nya mendasarkan pada data BPS 
dan PPLS tetapi melakukan pen-
dataan aktual melalui RT-RW. 

Kreativitas 
Kreativitas prakarsa kebijakan 

lokal mengacu pada kebutuhan 
secara spesifi k dan telah terdist-
ribusikan kepada berbagai SKPD 
dalam penanganannya. Contoh 
Jamkesmas non kuota (Dinas 
Kesehatan), administrasi kepen-
dudukan dengan KTP gratis (Dis-
penduk) dan sebagainya.

Inovasi dan kreasi: banyak 
sekali yang dilakukan dengan sa-
saran spesifi k dan terukur, seperti 
: [a] pengembangan urban far-
ming, [b] pengembangan taman 
kota dengan pendirian sentra PK-
5, [c] BOBDA mulai SD sampai 
SMA  dengan besaran bantuan 

Kota Surabaya

Optimalkan Para Mantri
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Kabupaten Sidoarjo dengan 
kekuatan APBD sekitar Rp. 1,7 
triliun semestinya mempunyai 
kemampuan lebih dalam upaya 
pengentasan kemiskinan, me-
skipun Sidoarjo tidak termasuk 
daerah merah dan kuning (ang-
ka kemiskinan lebih dari 20%). 
Kalau dilihat dari sisi kebijakan 
yang khusus dalam menangani 
kemiskinan tidak nampak bera-
gam, hanya mengikuti dan me-
nindaklanjuti kebijakan pusat 
dan provinsi. Kalau ada sangat 
kecil, seperti program Kampong 
Bebek, Kampung Sepatu, Kam-
pung Krupuk dsb. 

Potensi 1.800 perusahaan 
yang ada di wilayah Kabupa-
ten Sidoarjo juga belum term-
aksimalkan dalam mendukung 
upaya pengentasan kemiskinan 
melalui serangkaian program 
CSR perusahaan. Upaya meng-
garap pengangguran juga tidak 
ada terobosan yang berarti, pa-

dahal Sidoarjo menghadapi tan-
tangan urbanisasi tenaga kerja 
dari luar daerah. 

Program prakarsa daerah 
hanya ada 2 yang ditonjolkan, 
yaitu Program Usaha Kam-

pung Unggulan (seperti pro-
gram Kampong Bebek, Kam-
pung Sepatu, Kampung Krupuk 
dsb) serta program block grand 
pembangunan desa.(*)

Kabupaten Sidoarjo

Andalkan Kampung Unggulan

mulai Rp. 29.000 (SD) sampai 
Rp. 152.000 (SMA/MA/SMK) juga 
dilakukan pengembangan seko-
lah inklusif di semua kecamatan, 
[d] di bidang usaha ada kampung 
usaha unggulan seperti kampung 
sepatu, kampung batik, kampung 
lombok, kampung lontong, kam-
pung sabun, kampung hasil laut 
dsb [e] fasilitasi usaha RTM ke 
berbagai Mall dengan stand gra-
tis di ITC, Cito, Pasar Atom, Roy-
al, DTC, Tunjungan Plaza dsb 
[f] peremajaan dan modernisasi 
sentra PK-5.  Ada gerakan kota 
paliati (penderita kanker) ada re-
lawan pendamping, kasus pen-
darahan pelahiran ada komitmen 
dengan seluruh RS langsung di-

tangani tanpa melihat RTM atau 
non RTM.

Pola pendampingan yang dila-
kukan oleh berbagai SKPD men-
jadi ujung tombak pelaksanaan 
program. Delegasi kewenangan 
pelaksanaann program juga dibe-
rikan secara lebih besar kepada 
camat, bahkan lurah, karena me-
reka inilah yang paling tahu dan 
dekat dengan komunitas RTM. 
Pendamping disebar ke ber-
bagai kelurahan seperti Mantri 
Ekonomi (ada 100 pendamping)  
untuk mendampingi program 
pengembangan usaha RTM, 
Mantri Air untuk mengawasi aliran 
drainese khususnya pada daerah 
miskin, Pendampingan Keluarga 

Sehat (ada 100 pendamping)  
untuk mendampingi posyandu 
dsb. Semua pendamping direkrut 
dari tenaga outsourching yang 
ditempelkan pada SKPD terkait. 
Memberikan kepastian berusaha 
(legalitas) berupa ijin usaha se-
cara gratis. Akses modal dengan 
bantuan modal melalui BPR yg 
dimiliki Pemkot. 

Hasil dan dampak kebijakan 
pengentasan kemiskinan tersebut 
sangat bagus: (1) Angka kemiski-
nan turun dari 118.225 jiwa (2008) 
menjadi 110.117 jiwa (2009) atau 
6,8%; (2) AHH naik dari 69,95 ta-
hun menjadi 70, 06 tahun (0,15%); 
dan (3) IPM juga naik dari 73,88 
menajdi 74,50 (0,8%). (*)
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Dalam hal pelayanan surat 
contohnya, perangkat 
Kelurahan Manguharjo 
bahkan bersedia jemput 

bola dengan mengantar dokumen 
atau surat penting ke rumah war-
ganya jika diperlukan. 

Jika terpaksa menunggu pun, 
warga tidak dibuat bosan, kare-
na di komplek kelurahan terda-
pat perpustakaan Retno Dumilah 
yang memiliki ratusan koleksi 
buku-buku ilmu  pengetahuan dan 
mata pelajaran SD-SMP. 

Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

Kembangkan 
Pelayanan Prima

Sangatlah beruntung jika menjadi sa-
lah satu warga Kota Madiun, khususnya 

yang bermukim di Kelurahan Mangu-
harjo, Kecamatan Manguharjo. Pasalnya, 

perangkat kelurahan ini berkomiten 
tinggi dalam menjadikan pelayanan pu-

blik sebagai tugas utama. 

Perpustakaan Kelurahan Manguharjo
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Menurut Lurah Manguhar-
jo, Itok Riyanto Legowo, se-
lain memiliki perpustakaan, 
pihaknya juga memiliki bank 
buku Mangu Cendekia yang 
menampung buku-buku dari 
masyarakat yang tidak terpa-
kai. “Buku-buku tersebut di-
pinjamkan kepada warga yang 
kurang mampu membeli buku 
bagi anaknya,” kata Itok Ri-
yanto.

Kebijakan-kebijakan terkait 
peberdayaan buku tersebut 
membuat minat baca war-
ganya cukup tinggi, karena 
itu tidak heran jika tahun 2009 
Kelurahan Manguharjo ber-
hasil merebut juara pertama 
lomba minat baca yang digelar 
Pemkot Madiun. 

Pemberdayaan buku diakui 
Itok sebagai salah satu pro-
gram kerjanya dalam mem-
bangun sumberdaya masya-
rakat Kelurahan Manguharjo. 
“Dengan membaca, akan me-
nambah pengetahuan warga 
yang nantinya akan berdam-
pak pada cara pandang warga 
untuk meningkatkan kehidu  p-
annya,” katanya.   

Kelurahan Manguharjo me-
nempati luas wilayah 1.400 
hektar. Sebagian wilayahnya 
berupa pertanian produktif 
seluas 740 hektar, sisanya 
berupa lahan pemukiman dan 
sarana usaha. Dihuni 6.374 
penduduk yang terbagi dalam 
1.970 kepala keluarga dan  33 
RT dan 8 RW.

Kelurahan ini berlokasi di 
sebelah barat Kota Madiun. Di 
bagian utara, kelurahan ini ber-
sebelahan dengan Kelurah an 
Winongo, sebelah timur den-
gan Kelurahan Nambang an 
Lor, sebelah selatan de ngan 
Desa Sambirejo, Kecamatan 
Jiwan, dan sebelah barat de-
ngan Desa Jiwan, Kecamatan 
Jiwan.

Kepala Seksi Pemberda-
yaan Masyarakat Kecamatan 
Manguharjo, Pranowo Jiwo, 
mengakui, dari sembilan ke-
lurahan di bawah Kecamatan 
Manguharjo, hanya Kelurah-
an Manguharjo yang memiliki 
standar pelayanan masyara-
kat yang cukup baik.

Hal tersebut terbukti de-

Warga Desa Kare wajib donor darah.

Perangkat Kelurahan Manguharjo.
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ngan prestasi yang ditorehkan 
tahun ini, yaitu juara III Lomba 
Kelurahan tingkat Provinsi dan 
juara 1 tingkat Kota Madiun, 
dan juara 1 tingkat kecamatan 
2010.    

Lembaga Keuangan 
Kelurahan

Sebagai sarana penunjang 
pengembangan perekonomi-
an masyarakatnya, Kelurahan 
Manguharjo memiliki prasara-
na Lembaga Keuangan Kelu-
rahan (LKK) Manguharjo. LKK 
yang berdiri delapan tahun 
lalu ini mengawali perannya 
di tengah masyarakat dengan 
dana awal sebesar Rp 15 juta 
dari program Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Mengatasi 
Kemiskinan (PMDMK).

Menurut Sekretaris LKK 
Manguharjo, Agus Nugroho, 
lembaganya memiliki fokus 
usaha simpan pinjam dengan 

bunga ringan 1%. Ada dua 
jenis pinjaman yang diber-
lakukan, yakni pinjaman per-
orangan maksimal Rp 30 juta 
dengan agunan, dan pinjaman 
kelompok maksimal Rp 2 juta 
tanpa agunan, dengan sistem 
tanggung renteng.

Saat ini, menurutnya, su-
dah 183 kelompok yang men-
jadi anggota LKK. Masing-ma-
sing kelompok minimal terdiri 
dari orang, mereka adalah 
kelompok masyarakat yang 
menjalankan usaha mikro se-
perti peternak lele, petani, pe-
racangan, pedagang pasar, 
dan penjual mie.

Namun belakangan, banyak-
nya jumlah kelompok menja-
dikan masalah tersendiri bagi 
LKK yang membukukan omset 
sekitar Rp 55 juta per bulan-
nya ini. Banyaknya kelompok 
yang kurang bertanggung ja-
wab berdampak pada tinggi-

nya kredit macet LKK. 
Hingga Oktober tercatat 

Rp 100 juta lebih dana LKK 
yang masih belum dikembali-
kan kelompok. Karena itu pi-
haknya mulai menggalakkan 
pinjaman perorangan, agar 
mereka memiliki tanggung 
jawab pribadi. “Kebijakannya 
ini cukup beralasan, karena 
sebagian masyarakat sudah 
mulai memiliki dan mengem-
bangkan usahanya sendiri,” 
ungkap Agus. 

Hingga September 2010, 
LKK yang memiliki 10 orang 
karyawan termasuk tenaga 
survei dan juru tagih ini men-
catat aset Rp 622 juta lebih. 
“Untuk melayani semakin ba-
nyaknya peminjam, kami ma-
sih sangat berharap bantuan 
permodalan dari pemerintah, 
dalam hal ini Pemkot Madiun, 
atau Pemprov Jatim,” katanya. 
(sal)  

Pelayanan prima di kantor Kelurahan Manguharjo.



Kelurahan Manguharjo 
juga dikenal dengan 
daerah produsen mie 
goreng dan mie ayam. 

Setiap pedagang mie keliling se 
karesidenan Madiun dapat dip-
astikan berasal dari Kelurahan 
Manguharjo.

Produksi mie di kelurahan 
ini digagas oleh kakak beradik 
Yayan Suyanto dan Mulyadi 20 
tahun silam. Saat itu mereka 
hanya memproduksi mie kriting. 
Kini keduanya memiliki spesi-
fi kasi produk masing-masing. 
Yayan spesialis mie ayam, dan 
Mulyadi spesialis mie goreng. 

Mie buatan keduanya dijamin 
aman dikonsumsi, karena tanpa 
bahan pengawet sedikitpun. 
Produk kami hanya mengguna-
kan tepung terigu dan obat kue, 
jadi sangat aman dikonsumsi,” 
kata Mulyadi.

Meski sama jenis, mie ayam 

dan mie goreng sebenarnya 
berbeda dalam hal penyajian. 
Dijelaskan Mulyadi, mie go-
reng dijual ke pedagang dalam 
keadaan setengah matang, 
sementara mie ayam masih 
mentah. “Penjual mie goreng 
biasanya keluarnya malam, se-
mentara mie ayam siang hari,” 
katanya.

Mie goreng perkilonya dijual 
dengan harga Rp 6.000. satu 
kilo mie goreng dapat dijadi-
kan sembilan porsi, dan 1 porsi 
harganya Rp 6.000. Sementara 
mie ayam dijual ke pedagang 
seharga Rp 10.000 per kilo. 
Satu kilo mie ayam dapat dijadi-
kan 14 porsi, dengan harga per 
porsinya Rp 5.000.

Demikian juga pada omset 
usaha yang dihasilkan, jika pe-
dagang mie goreng dalam se-
hari dapat penghasilan kotor 
Rp 800-900 ribu, pedagang mie 

ayam dapat memperoleh dua 
kali lipatnya.

Dalam menjalankan usaha-
nya, bukan hanya keuntungan 
semata yang dicari keduanya. 
Dua bersaudara ini juga men-
jalankan prinsip-prinsip sosial, 
khususnya dalam hal pengen-
tasan kemiskinan dan pengang-
guran. 

Hingga saat ini sudah ada 
100 lebih pedagang mie yang 
menjualkan produknya keliling 
Madiun. Dalam satu keluarga, 
yang berjualan mie bisa lebih 
dari satu orang.

Mereka juga memberi ke-
mudahan-kemudahan bagi 
mereka yang ingin membuka 
usaha berdagang mie, di an-
taranya memberikan pelati-
han gratis, pinjaman peralatan 
seperti gerobak, kompor, dan 
peralatan makan, bahkan pin-
jaman modal. (sal)

Kampung Mie
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Malam Pro Poor Award 2010 Malam Pro Poor Award 2010 
di Studio 2 JTV, Oktober 2010 di Studio 2 JTV, Oktober 2010 

Edisi 11 November 2010Edisi 11 November 

Galeri Galeri

Gubernur dan Wagub bersama Bupati Madiun.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur (dua dari kiri) mendampingi Wagub dan Gubernur Jawa Timur

Pembaca acara sekaligus presenter JTV.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Totok Soewarto (dua dari kanan) 
bersama pemenang Pro Poor Award 2010.



UPK Al Hikmah, Juara II Kategori Lembaga Non Pemerintah 
Pro Poor Award 2010
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UPK Al Hikmah sadar, 
bah wa untuk berkem-
bang diperlukan jaring-
an kemitraan dengan 

semua pihak, termasuk dengan 
Pokmas sendiri. Menurut Ketua 
UPK Al Hikmah, Agus Sofyan, 
Spd,  bentuk kemitraan UPK 
dengan Pokmas dilakukan dalam 
bidang konveksi, agribisnis melon 
dan semangka serta retail. Ben-
tuknya dengan menjembatani ke-
butuhan modal untuk pemesanan 
partai besar.  “Tujuannya mem-
bina lingkungan sekitar Pokmas 
yang tidak produktif menjadi pro-
duktif,” katanya. 

Sementara kemitraan dengan 
pemerintah di antaranya dengan 
dibangunnya bidang transportasi. 
Hal ini menyusul kebutuhan ma-
syarakat di bidang pertanian khu-
susnya dan tengkulak buah-buah-
an yang membutuhkan sarana 
angkutan, sedangkan sarana 
angkutan yang ada sangat terba-
tas.

Sehingga dengan pembinaan 
usaha melalui Dinas Koperasi 
dan UKM serta sektap pembina 
UPK, yaitu BPMP Kabupaten Si-
tubondo, mencoba memfasilitasi 
dengan Dinas Perhubungan un-
tuk mendapatkan bantuan sarana 

moda transportasi dari Kementri-
an PDT. Pada awal Januari 2010 
telah diserahterimakan bantuan 
sarana moda transportasi berupa 
sebuah truck Mitsubishi 125PS.

UPK ini juga membangun ke-
mitraan dengan lembaga swasta 
lainnya, dalam hal ini dengan 
Program Pemberdayaan Nasio-
nal Mandiri Perkotaan di mana di 
dalamnya juga terdapat bagian 
ekonomi yang bergerak di bidang 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) 
serta program Tri Daya lainnya.

Dalam pola kemitraan itu, ber-
dasarkan kesepakatan dan ke-
putusan pengurus serta Kepala 
Desa selaku penanggung jawab 
program, UPK Al-Hikmah PNPM-
MP Desa Tanjung Kamal dibuat 
nama sama untuk menciptakan 
image di masyarakat satu atap 
untuk menghilangkan bias agar 
program lain tetap berjalan. “Ka-
rena kebanyakan program dana 

Berkembang Berkat Kemitraan 

Edisi 11 November 2010

Persepsi bahwa kelembagaan sekelas Unit Pengelola 
Keuangan Program (UPK) Gerdutaskin sulit men-

jangkau jaringan pihak ketiga kini terbantahkan. Sebu-
ah UPK di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, 
Kabupaten Situbondo memilih cara mengembangkan 

jaringan kerja dalam proses perkembangannya.

 Agus Sofyan, Spd.

Penggemukan sapi milik UPK Al Hikmah



bergulir pemerintah dianggap 
sebagai hibah yang berakibat 
program macet, namun secara 
prosedural administrasi berjalan 
tersendiri dalam satu unit lain da-
lam badan koperasi itu sendiri,” 
ujarnya.

Jadi sasaran dengan kemitra-
an ini bagi yang mendapat kucur-
an program bergulir sebelumnya 
tidak bisa rangkap, sehingga di-
ratakan bagi yang belum dapat 
atau termasuk ampra baru yang 
belum realisasi diarahkan ke pro-
gram PNPM. Dengan kesimpulan 
masyarakat tidak boleh ampra 
double.

Paket USP
UPK Al Hikmah didirikan ta-

hun 2003. Selain untuk menge-
lola dana bergulir dalam rangka 
mengembangkan ekonomi pro-
duktif masyarakat miskin, UPK 
juga di proyeksikan tumbuh dan 
berkembang menjadi Badan 
Usaha Milik Desa (Bumdes) yang 
akan mengelola dan mengem-
bangkan aset-aset perekonomian 
yang ada di desa/kelurahan Tan-
jung Kamal. 

Pada pertengahan 2009, 
tepatnya pada 16 Juni 2009, 
seiring berkembangnya ang-
gota disepakati legalitas dengan 
badan hukum 188/082/ BH /
XVI.25/431.209.2.1/2009 16  Juni  
2009 dengan nama ”Koperasi 
Serba Usaha” KSU Al-Hikmah. 

Dari program pertama sejak 
tahun 2003 hingga pergantian 
pengu rus tahun 2005, program 
dana bergulir dan peternakan 
merupakan usaha yang di-
kembangkan hingga saat ini. 
Pada 2005 dengan pergantian 
pengurus beberapa usaha di-
kembangkan dengan siklus pu-
taran dana bergulir Paket USP 
yang berlangsung 10 bulan. USP 
juga mengembangkan sistem pa-
nen dan penggemukan ternak.

Untuk simpan pinjam regular 
10 bulan ditetapkan sistem bunga 
1,5% per bulan, sedangkan sis-
tem panen dengan bunga dibayar 
di muka 2% per bulan dalam 4 
bulan dibayar lunas. Lokasi dan 
luas jangkauan kegiatan simpan 
pinjam adalah seluruh masyara-
kat wilayah Desa Tanjung Kamal. 

Waktu pelaksanaan simpan 
pinjam dilakukan dalam putaran 
10 bulan. Dari pengurusan 2005 
sekarang sudah memasuki pu-
taran ke 6 yang akan direalisasi 
awal Agustus 2010. Untuk men-
dukung kesinambungan program 
Gerdu Taskin hingga menjadi 
Koperasi Serba Usaha, ketelaten-
an pengurus untuk menghindari 
kredit macet adalah dengan cara 
jemput bola melalui silaturahim 
secara periodik.

Anggaran USP sampai 
tutup buku 2009 sekitar Rp. 
137.295.195. Indukan ternak Rp. 
5.000.000, sedangkan pengge-
mukan fl eksibel dari hasil setoran 
bulanan dana bergulir USP jika 
tidak ada ampra baru.

Sumber dana berawal dari pro-
gram tahun 2003 dari Pemprov Ja-
tim dan dana sharing Kabupaten 
Situbondo untuk USP dan usaha 
riil sebesar Rp. 100.000.000, 

dana penguatan tahun 2005 se-
besar Rp. 35.000.000, dana swa-
daya simpanan Pokmas sampai 
akhir 2009 Rp. 23.052.900, serta 
dana pinjaman dari pihak ketiga 
melalui Bank Jatim sebesar Rp. 
30.000.000,-

Untuk sistem peternakan, 
yang dilaksanakan adalah bagi 
hasil 50:50 dari anakan, sedang-
kan penggemukan 50:50 setelah 
dikurangi modal. Usaha peterna-
kan yang semula 1 ekor pada 
tahun 2007-2008 berkembang 
menjadi 5 ekor, di mana 4 ekor di 
antaranya adalah penggemukan 
bermodal setoran dana bergulir. 

Peningkatan laba sejak tahun 
2005 hingga saat ini menunjuk-
kan perkembangan positif yang 
signifi kan walaupun tidak sebera-
pa besar. Sedangkan peningkat-
an pendapatan anggota pokmas 
dalam barometer sederhana bisa 
dilihat dari ampra yang semula 
Rp 200.000 bisa meningkat Rp. 
500.000. (sal)

GDGDProfil UPK
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TAHUN SHU
2006 Rp       4.992.555
2007 Rp       7.533.650
2008 Rp       7.553.650
2009 Rp       9.327.596

PK5 yang memanfaatkan permodalan dari UPK Al Hikmah
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Sapto Yuli Asminarti ter-
lihat serius menyimak 
presentasi salah seo-
rang narasumber yang 

menjelaskan tentang pentingnya 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
di salah satu hotel di Surabaya, 
belum lama ini. 

Keikutsertaannya pada forum 
tersebut disertai harapan bahwa 
kelak produknya akan memiliki 
HKI sehingga memperkuat posisi 
daya tawar di tengah maraknya 
produk yang sejenis dengan pro-
duknya. 

Aktif di setiap forum sosialisasi 
dan pelatihan yang digelar pihak 
pemerintah dan swasta adalah 
sebagian aktivitas keseharian 
yang dilakukan Yuli untuk me-
nambah pengetahuan. Perempu-
an berjilbab ini tidak menjadikan 
keterbatasan fi sik yang dimiliki-
nya sebagai alasan untuk tidak 
dapat berkembang dan memper-
luas akses jaringan dengan ber-
bagai kalangan.

Wanita kelahiran Pasuruan 37 
tahun penderita cacat kaki keping 
ini adalah salah satu dari sekian 
banyak penyandang cacat yang 
ingin menunjukkan eksistensinya 
untuk dapat maju bersama me-
reka yang memiliki fi sik normal. 
“Di balik setiap kekurangan, Tu-
han pasti melipatgandakan kele-
bihan,” katanya dengan yakin. 

Semangat untuk memiliki 
hidup yang layak dan maju meng-
hantarkan dia masuk ke lembaga 
pendidikan dan ketrampilan di ba-
wah Dinas Sosial Provinsi Jatim 
di Kecamatan Bangil, Pasuruan, 
dengan spesifi kasi keterampilan 
bidang elektronik. 

Berbekal ijazah dari lembaga 

pendidikan tersebut, Yuli me-
lamar kerja di berbagai perusaha-
an. Satu demi satu perusahaan 
dimasuki, tetapi semuanya 
menolak, dengan alasan 
yang hampir sama, yaitu 
karena cacat. Penolakan 
yang menurutnya tidak se-
suai dengan asas keadilan 
tersebut memicu loyalitas 
pada kaum sesamanya. 
“Saya prihatin, dan saya ya-
kin bukan saya saja yang me-
rasakan ketimpangan ini,” 
ujarnya.

Yuli pun bang-
kit. Dia mem-
p e l a j a r i  
b e r    b a -
gai pe-
ra tu ran 
perundan-
gan terkait 
d e n g a n 
eksistensi 
penyan-
dang ca-
cat. Dia 
m u l a i 
m e m a -
n a s k a n 
m e s i n 
perjuangan 
untuk membela 
hak-hak penyan-
dang cacat, dan 
memperkuat isu 
bahwa penyan-
dang cacat 
mempu-

nyai hak yang sama dalam mem-
peroleh pekerjaan se-

bagaimana orang 
dengan fi sik nor-

mal. 
“Tidak boleh 

ada diskrimina-
si bagi penyan-
dang cacat, 
o rang diterima 
sebagai karya-

wan perusahaan 
atau lainnya, ti-

dak bisa di-

Sapto Yuli Asminarti, Penerima Penghargaan Pro Poor Award 2010

Berjuang dengan Keterbatasan
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ukur bahwa orang itu cacat atau normal. Satu-satu-
nya parameter adalah kompetensi,” tegasnya.  

Pabrik Sepatu
Perjuangan Yuli untuk diterima sebagai karyawan 

pabrik akhirnya mendaptkan hasil. Sekitar 5 tahun  
lalu dia diterima sebagai karyawan pabrik sepatu, 
setelah melalui perdebatan keras dengan manaje-
men sampai pada level direksi. Saat itu, seorang di-
reksi berkebangsaan Jepang menaruh simpati atas 
perjuangan Yuli, sehingga dia diperbolehkan men-
cari rezeki di sana. 

Gejolak perjuangan membela hak penyandang 
cacat dan memperbaiki kehidupannya terus ber-
gelora. Dalam renungannya, dia berfi kir, pekerjaan 
saat itu hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. “Lan-
tas bagaimana dengan teman-teman penyandang 
cacat lainnya yang tidak mempunyai kekuatan dan 
keberanian seperti saya?” tanyanya dalam hati. 

Akhirnya dengan tegas dia memutuskan untuk 
keluar dari pabrik sepatu, dan mencoba mendirikan 
usaha mandiri bersama teman-temannya sesama 
penyandang cacat. Saat itu pilihannya jatuh pada 
usaha kerajinan sulam dan bordir.

Usaha bordir yang dibukanya dengan modal mi-
nim tersebut tidak langsung berhasil, namun mela-
lui fase perjuangan yang tidak kalah berat. “Setiap 
saya menawarkan produk ke Surabaya, selalu di-
tolak oleh buyer. Bukan karena kualitas produknya 
yang di bawah standar, namun lagi-lagi karena saya 
penyandang cacat,” kisahnya. 

Sampai pada suatu ketika Yuli bertemu dengan 
salah seorang pedagang grosir di Pasar Kapasan 
Surabaya yang bersedia membeli produknya. Dari 
sini, produk Yuli mulai diterima pasar. Sejak saat itu 
usahanya terus berkembang hingga mencapai om-
zet Rp 100 juta per bulan. 

Meski bekerja dengan keterbatasan fi sik, namun 
teman-temannya bersemangat dan gigih dalam be-
kerja. “Ini yang membuat saya bangga dan termoti-
vasi ingin terus mengembangkan usaha,” jelasnya.

Bukan Hanya Penca 
Keberhasilan Yuli tidak saja dinikmati oleh 

penyan dang cacat, namun juga bagi mereka yang 
normal. Hingga saat ini tercatat 40 orang yang be-
kerja secara langsung di bawah kendalinya. Di luar 
itu juga ada 540 orang yang hidupnya bergantung 
pada usaha Yuli. Mereka adalah kelompok binaan 
Yuli yang tersebar di berbagai daerah di Pasuruan. 

Sadar bahwa persaingan usaha sangat keras, 
maka dia berusaha terus menerus memperbaiki kua-

litas produknya dengan membaca buku dan akses 
internet. Hasilnya setiap minggu dia mampu mem-
buat minimal 10 disain bordir baru dan orisinil.

Pola pengembangan pemberdayaan yang dila-
kukan  oleh Yuli adalah ”tanting-lepas.” Artinya, 
mereka yang telah dibina dengan ketrampilan khu-
sus, lalu diajarkan untuk menjadi pengusaha man-
diri. Awalnya mereka ditanting (dibawa) ke berba-
gai buyer untuk dikenalkan produknya. Jika sudah 
diterima pasar, mereka kemudian dilepas untuk 
membuka usaha mandiri. Mereka diwajibkan un-
tuk memperkerjakan penyandang cacat, sekaligus 
membinanya.

Kini reputasi Yuli sudah tembus pada level na-
sional. Ketika profi lnya ditayangkan oleh salah satu 
stasiun TV swasta, banyak orang berkunjung ke 
tempatnya. Banyak juga orang yang terinspirasi dari 
kekuatan dan keberhasilannya. Yuli pun sering kali 
diundang sebagai pembicara dalam forum pelatihan 
di berbagai kota sampai juga di Jakarta. Berbagai 
dinas pada lingkup Kabupaten Pasuruan dan Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Timur kemudian memberikan 
apresiasi sangat tinggi dengan memberikan berba-
gai alat ketrampilan pada Yuli dan kelompoknya 

 Dipandang sebagai tokoh yang bekerja semata-
mata bukan untuk kepentingan pribadi dan keluar-
ganya, namun juga untuk pemberdayaan orang ba-
nyak, khususnya penyandang cacat, serta berhasil 
memperjuangkan hak-hak orang cacat yang terping-
girkan baik secara sosial maupun struktur budaya 
dan politik, Pemprov Jatim melalui Badan Pember-
dayaan Masyarakat tahun 2010 menganugerahinya 
sebagai salah satu tokoh yang layak menerima Pro 
Poor Award 2010 untuk Kategori Perorangan.(sal) 
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Dalam rangka mening-
katkan koordinasi ang-
garan yang pro poor 
dan meningkatkan pe-

laksanaan program-program pe-
nanggulangan kemiskinan, maka 
diperlukan koordinasi antar sek-
tor dalam menampung usulan 
masyarakat secara lebih partisi-
patif. 

Agar lebih memahami dan 
mengimplementasikan hal terse-
but Bapemas Kabupaten Tulung-
agung mengadakan Semiloka 
DPRD dan SKPD dalam rangka 
PNPM Mandiri Perdesaan Ta-
hun 2010, tema Dengan Semi-
loka DPRD dan SKPD Kita 
Tingkatkan Pembangunan Desa 
Melalui Satu Perencanaan untuk 
Bersama.

Kegiatan ini bertujuan mem-

perkuat komitmen DPRD dan 
SKPD dalam rangka penanggu    -
langan kemiskinan dan pem  -
berdayaan masyarakat, mem -
perkuat koordinasi lintas sektoral 
dalam program-program pem-
berdayaan masyarakat maupun 
penanggunlangan kemiskinan, 
serta memperkuat forum DPRD 
dan SKPD dalam menyusun ren-
cana kerja pembangunan dae-
rah.

Pelaksanaan kegiatan semi-
loka DPRD dan SKPD dilaksana-
kan selama dua hari, yaitu  tang-
gal 13 - 14 Oktober 2010, di Hotel 
Narita Tulungagung. Peserta 
terdiri atas DPRD, SKPD, Ca-
mat, Dinas Lintas Sektor Terkait, 
BKAD, BPD, UPK dan PL.

Materi semiloka yaitu peren-
canaan pembangunan partisi patif 

dan pengintegrasian PNPM-MP 
ke sistem pembangunan regu-
ler, pembuatan dan penetapan 
regulasi kebijakan dan anggar-
an pada program penanggulang-
an kemiskinan, perencanaan 
dan pembiayaan pembangunan 
daerah untuk penanggulangan 
kemiskinan, optimalisasi peren-
canaan partisipatif dalam pem-
bangunan desa dan pemba ng-
un   an daerah, dan  penguatan 
kelembagaan dalam pelaksanaan 
pembangunan partisipatif.

Adapun narasumber semiloka 
dari DPRD Kabupaten Tulunga-
gung, Satker/Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, TL RMC-IV Jawa 
Timur, Bappeda Kabupaten Tu-
lunggaung, dan Kepala Badan 
BPMPD Kabupaten Tulunga-
gung. (*)

Kabupaten Tulungagung 

Persamakan Persepsi tentang 
PNPM Mandiri Perdesaan
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Setiap manusia, setiap ma-
syarakat, memiliki potensi 
yang dapat dikembangkan. 
Artinya tidak ada masyara -

kat yang sama sekali tanpa daya 
karena kalau demikian pasti 
punah. Pemberdayaan adalah 
upaya untuk membangun daya 
itu, dengan mendorong, memo-
tivasi dan membangkitkan kesa-
daran akan potensi yang dimiliki 
serta berupaya untuk mengem-
bangkannya.

Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang dimiliki masyara-
kat (empowering). Penguatan ini 
meliputi langkah-langkah nyata 
dan menyangkut berbagai penye-
diaan berbagai masukan, serta 
pembukaan akses kepada ber-
bagai peluang yang akan mem-
buat masyarakat makin berdaya. 
Dalam hal ini, pemberdayaan 
masyarakat amat erat kaitannya 
dengan pemantapan, pembu-
dayaan dan pengalaman.

Ketiga, memberdayakan me-
ngandung arti melindungi. Dalam 

proses pemberdayaan harus dice-
gah yang lemah menjadi bertam-
bah lemah karena kurang berdaya 
mengadapi yang kuat. Ini karena, 
perlindungan dan pemihakan ke-
pada yang lemah amat mendasar 
sifatnya dalam konsep pember-
dayaan masyarakat. Melindungi 
merupakan upaya untuk mence-
gah terjadinya persaingan yang 
tidak seimbang serta eksplorasi 
yang kuat atas yang lemah. 

Pemberdayaan masyarakat bu-
kan membuat masyarakat menja-

Meluruskan Paradigma 
Pemberdayaan Masyarakat

Oleh: Prakoso B*)

Sepertinya saat ini telah terjadi pergeseran dalam pemaknaan kata “Pember-
dayaan Masyarakat”. Dalam sebuah buku ajar,  Mochtar Mas’oed (1993) men-
gatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberi daya 
atau kekuatan kepada masyarakat. Sehingga konsep ini bisa dilihat dari tiga 

sisi, yaitu; pertama, pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan suasana 
atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang (enabling). 

GDGDOpini
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di makin tergantung pada berba-
gai program pemberian (charity) 
karena pada dasarnya setiap apa 
yang dinikmati harus dihasilkan 
atas usaha sendiri. Dengan demi-
kian tujuan akhir pemberdayaan 
masyarakat adalah memandiri-
kan masyarakat, memampukan, 
dan membangun kemampuan 
untuk memajukan diri kearah 
kehidupan yang lebih baik secara 
sinambung.

Berdasar pada beberapa 
pengertian tentang konsep pem-
berdayaan masyarakat, dapat 
dirangkum bahwa pemberdayaan 
masyarakat dapat dikatakan se-
bagai proses untuk mendo rong, 
memotivasi, dan mestimulasi 
masyarakat agar memiliki kekuat-
an atau berdaya, serta upaya un-
tuk mengembangkan dan mem-
perkuat potensi yang dimiliki 
masyarakat dalam rangka untuk 
mencapai kemandirian dan ke-
hidupan yang lebih baik atau se-
jahtera secara sinambung (ber-
kelanjutan).

Namun, akhir-akhirnya semua 
penjelasan tersebut terasa ham-
bar. Pemberdayaan masyarakat 
sering diplesetkan menjadi mem-
perdayakan masyarakat. Undang-
Undang No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, gagasan 
besar reformasi, menempatkan 
pemberdayaan masyarakat se-
bagai variabel kunci suksesnya 
pelaksanaan otonomi daerah yang 
bermuara pada aksi pengurangan 
masyarakat miskin, perluasan 
kesempatan kerja, peningkatan 
mutu pendidikan, perbaikan de-
rajat kesehatan masyarakat dan 
lain sejenisnya dalam bungkus 
peningkatan tingkat kesejahtera-
an masyarakat.

Baiknya tidak hanya itu, kon-
sep tersebut bisa menjadi vari-
able kunci bagi penanggulan-
gan masalah kepemerintahan: 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Masalah sosial kemasyarakatan: 
budaya malas, rasa aman yang 
kian memudar, empaty sosial 
yang cenderung melemah, ter-
masuk penanggulangan bencana 
banjir, tanah longsor dan kera-
batnya yang saat ini terjadi ganti 
berganti. 

 Pemberdayaan masyarakat, 
segera dimaknai dengan benar 
sehingga berarti memberi ke-
wenangan kepada masyarakat 
untuk menolong diri sendiri 
dalam setiap urusan yang me-
nyangkut mereka, masyarakat 
selalu ditempatkan/ diposisikan/ 
diperlakukan sebagai subjek dan 
objek, tidak satu-satu sebagai 
subjek ataupun objek, tapi satu 
kesatuan yang tak terpisahkan. 

Dalam implimentasinya, mu-
dah dikata, sulit dilakukan, tapi 
perlu dilakukan. Belajar dari ke-
salahan masa lalu, setiap kompo-
nen pemerintahan di daerah, baik 
itu gubernur, walikota/bupati dan 
jajarannya, serta DPRD provinsi, 
kota/ kabupaten, pengusaha dari 
kecil, menengah, besar dan aso-
siasinya, masyarakat baik secara 
sendiri-sendiri maupun yang sudah 
tergabung atau mau menggabung 
dalam sebuah organisasi, dituntut 
untuk meningkatkan paradigma 
berfi kir, berencana, berbuat se-
suai makna hakiki pemberdayaan 
masyarakat.

Kerja keras yang tak henti oleh 
pemerintahan daerah, meliputi 
restrukturisasi birokrasi berbasis 
reinventing government, pening-
katan profesionalisme aparatur 
efektif, efi sien dan produktif, 
perbaikan kebijakan administra-
tif dan keuangan transparan dan 
tak bertele-tele adalah sebuah 
contoh pemaknaan yang benar.

Pelurusan makna “pember-
dayaan masyarakat” oleh sektor 
pemerintahan daerah (eksekutif 
dan legislatif atau gubernur dan 
DPRD) adalah perubahan para-

digma. Pemerintahan daerah 
tidak lagi fokus sebagai pelak-
sana pembangunan, tapi lebih 
kepada fasilitator dan koordi-
nator. Benang merahnya, tidak 
terlibat langsung sebagai pelak-
sana, kecuali bidang tertentu 
yang masyarakat belum mampu/
tergerak, tapi lebih kepada fa-
silitator. 

Di beberapa negara, penagih-
an pajak dan retribusi bahkan 
dikelola oleh pihak non peme-
rintah. Contoh lainnya, kenya-
manan, dan keselamatan umum, 
pasar yang rapi, tidak macet dan 
semrawut, digeser menjadi tang-
gungjawab bersama masyarakat: 
PKL, masyarakat dan pemakai 
jalan.

Pada masalah sosial/kemasyara-
katan tingkat RT/RW/kelurahan 
seperti pemeliharaan jalan ling-
kungan, lampu jalan, got dan salu-
ran air macet, termasuk aktivitas 
generasi muda: olahraga, keaga-
maan serta masalah sosial lainnya 
seperti fakir miskin, anak putus 
sekolah serta pemeliharaan anak 
yatim/piatu dan lain sejenisnya, 
seyogyanya dapat dipecahkan 
sendiri oleh masyarakat lingkung-
an melalui penggalangan poten-
si: uang, tenaga dan fi kiran dari 
masyarakat lingkungan. Pengga-
langan potensi untuk proposal 
bantuan pemerintah apalagi un-
juk rasa anarkis, sudah saatnya 
ditinggalkan.

Akhirnya seperti kata bijak, se-
baik-baiknya manusia adalah yang 
berguna bagi orang lain, tangan di 
atas jauh lebih baik dari tangan di 
bawah. Tak ada uang, tenaga kita 
sumbangkan, tak uang dan tena-
ga, fi kiran kita sumbangkan, akan 
jauh lebih baik bila ketiganya: 
uang, tenaga dan fi kiran, berhasil 
kita sumbangkan. 

*)Penulis adalah Pemerhati 
Masalah Sosial 
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Bagi pelaku usaha kecil 
manajemen usaha ter-
kadang dianggap sebu-
ah konsep yang terlalu 

muluk-muluk. Tetapi sebenarnya 
tidak demikian. Banyak usaha 
kecil yang sebenarnya memiliki 
prospek baik akhirnya kandas di 
tengah jalan karena miss-mana-
jemen atau salah kelola dari pe-
miliknya. Atau sebuah bisnis usa-
ha kecil yang sebenarnya baik 
dan memiliki prospek cerah tetapi 
tidak didukung oleh manajemen 
bisnis yang baik, akhirnya tidak 
berkembang. 

Karena itu penting bagi 
pelaku usaha kecil untuk men-
cermati dan belajar mengenai 
manajemen usaha ini. Manaje-
men sebuah usaha tidak sema-
ta-mata keterampilan mengelola 
tetapi juga sebagai sebuah seni. 
Dalam manajemen usaha kecil 
perpaduan antara seni dan kete-
rampilan mutlak diperlukan. 

Tidak hanya manajemen 
usaha berlandaskan teori-teori 
manajemen semata, tetapi di-
perlukan pendekatan dan perla-
kuan lain yang bersifat holistik.
Pelaku usaha kecil biasanya ada-
lah pemilik usaha yang memiliki 
fungsi ganda, karena itu manajer 
dalam usaha kecil berhadapan 
langsung dengan semua hal yang 
berkaitan dengan usaha, produk-
si, sumber daya, pemasaran, pen-
gembangan usaha dan lain-lain. 

Karena itu kemampuan ma-
najemen mutlak diperlukan se-
bagai landasan kelangsungan 
usahanya. Di dalam manajemen 
usaha kecil ada dua hal yang per-
lu menjadi landasan keberhasilan 
usaha, yaitu manajemen yang ber-
basis profesionalisme dan kewira-
usahaan. Keduanya merupakan 

s u a t u 
t u n t u -
tan yang tidak dapat dihindari 
oleh setiap pelaku bisnis .

Kaum profesional merupakan 
orang atau kelompok tertentu 
yang bekerja dengan keahlian 
dan keterampilan tertentu, wak-
tu, pikiran dan kemampuannya 
didedikasikan secara penuh un-
tuk mengaplikasikan keahlian 
tersebut. Dengan demikian maja-
nemen usaha kecil berbasis pro-
fesionalisme dilandaskan pada 
kualitas bukan semata-mata ber-
landaskan keuntungan material 
semata. Contoh sederhana jika 

sebuah usaha menghadapi lonjak-
an harga bahan baku maka yang 
dilakukan bukan mengurangi ku-

alitas agar 
tetap un-
tung te-
tapi tetap 
menjaga 
kualitas, 

m e s k i 
konsekuensinya 
k e u n t u n g a n 
menurun teta-
pi kepercayaan 
konsumen tetap 
tinggi.

M a j a n e -
men usaha 
berdasar-
kan sifat 
k e w i r a -
u s a h a a n 

merupakan 
pendeka tan 

dar i watak seorang 
wirausaha. Seorang wirausaha 
memiliki sifat percaya diri diba-
rengi dengan wataknya yang 
mandiri, merupakan salah satu 
faktor kunci keberhasilan dirinya.
Adapun ciri-ciri kewirausahaan 
lainnya secara komprehensif :
- Desire for responsibility, yakni 
hasrat bertanggung jawab terha-
dap usaha-usaha yang tengah 
dirintisnya yang diaktualisasi-
kan melalui sikap mawas diri.
- Preference for moderate risk, 
yakni kecenderungan untuk se-
nantiasa mengambil risiko yang 
moderat yang direfl eksikan oleh 
pilihan keputusannya yang selalu 
menghindari tingkat risiko yang 
terlalu tinggi maupun yang terlalu 
rendah.

Bersambung ke hal 29

Manajemen Usaha Kecil 
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Keyboard dan moni-
tor LCD merupakan 
kom ponen notebook 
yang paling rentan 

terhadap kerusakan. Misalnya 
saja ketika tanpa sengaja key-
board tersiram air ataupun mo-
nitor tergores saat dibersihkan.
Berikut ini beberapa tips untuk 
mencegah kerusakan pada kom-
ponen monitor LCD dan keyboard 
notebook.

Monitor LCD
1. Engsel LCD
Kalau diperhatikan dengan 

seksama, di dalam lipatan antara 
CPU dan monitor LCD terdapat 
engsel yang memungkinkan ke-
dua komponen itu dikatupkan 
satu sama lain. Perlu disadari 
bahwa beban terberat dalam su-
atu notebook adalah pada bagian 
engsel tersebut.

Oleh karena itu jangan mem-
berikan hentakan pada saat 
membuka monitor sewaktu mau 
mengaktifkan notebook. Demiki-
an juga sebaliknya, jangan me-
nutup monitor terlalu keras ketika 
selesai menggunakan komputer 
jinjing tersebut.

Memang yang namanya mu-
sibah tidak dapat dihindari. Oleh 
karena itu, bilaterjadi retak, sege-
ra perbaiki di dealer resmi. Hal itu 
dimaksudkan agara kerusakan ti-
dak merambat ke tempat lainnya.

2. Separoh harga notebook
Layar LCD sangat tipis dan 

mudah pecah, karenanya per-
lakukan denganbenar dan jangan 
sampai kena benturan, tekanan, 
goresan yang bisamerusaknya. 
Ingat sekitar 50% dari harga note-
book merupakan harga dari layar 

LCD tersebut.
3. Membersihkan LCD
Lalu bagaimana kalau la-

yar LCD notebook berdebu? 
Apakah harus didiamkan? Ti-
dak diharamkan untuk member-
sihkan monitor LCD .

Dengan berjalannya waktu, 
layar NB akan menjadi ko-
tor dan berdebu. Anda dapat 
menyemprotkan cairan khu-
sus pembersih LCD ke kain 
lap dan menggosok layar-
nya perlahan lahan. 
Gunakan kain 
yang lembut 
dan tidak 
k a s a r . 
J a n g a n 
m e n y e m -
protkannya lang-
sung ke permukaan layar 
karena cairan dapat meleleh ke 
bawah dan bisa merusak rang-
kaian elektroniknya.

Jangan gunakan cairan pem-
bersih plastik atau glass cleaner 
sembarangan karena bisa meru-
sak lapisan pelindung yang ber-
fungsi mencegah sinar memantul.
Kalau tidak ada cairan pember-
sih khusus tersebut, sebaiknya 
menggunakan air yang dicampur 
sedikit sabun mandi.

Keyboard
1. Kotoran di sela tombol
Letak tombol keyboard yang 

saling berhimpitan dengan sedi-
kit sela seringkali menyebabkan 
debu, kotoran, dan remah-remah 
bersembunyi di sela-sela tombol.

Membersihkan Keyboard
Vacuum cleaner merupakan 

alat yang cocok untuk member-
sihkan kotoran dan remah remah 

yang 
tersembunyi 
di celah celah Keyboard.

Alternatif lain adalah dengan 
menyemprotkan udara di antara 
tombol-tombol keyboard. Jangan 
menggoncangkan dan mengetuk 
Keyboard dengan keras karena 
bisa merusaknya.

2. Tersiram cairan
Menumpahkan minuman ke 

Keyboard bisa terjadi pada sia-
papun. Bila itu yang terjadi, se-
gera matikan Notebook, letakkan 
kertas tissue / kain lap di atas 
keyboard dan balikkan untuk 
menge ringkan cairan yang ma-
suk kedalamnya dan mencegah 
masuk ke komponen lainnya.

Pada beberapa merek NB 
tertentu seperti halnya Acer, 
konstruksi NB memungkinkan 
cairan mengalir ke bagian dasar 
tanpa merusak rangkaiannya.

Merawat Monitor LCD 
dan Keyboard Notebook
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Urine bukanlah seke-
dar produk limbah dari 
tubuh. Berbagai tes 
kesehatan dilakukan 

dengan memanfaatkan urine. 
Bahkan warna urine dapat 
dijadikan indikator keseha-
tan. Bagaimana caranya?

Urine merupakan pro-
duk limbah dari tubuh 
yang tidak mengandung 
racun. Urine mengandung 
95 persen air, 2,5 persen 
urea dan sisanya 2,5 per-
sen merupakan peleburan 
hormon, enzim, garam dan 
mineral.

Urine normal biasanya 
akan berwarna kuning ber-
cahaya, karena merupakan 
hasil ekskresi (pengeluaran) 
pigmen yang ditemukan da-
lam darah yang disebut uro-
chrome. Tapi urine bisa be-
rubah warna, sesuai dengan 
makanan atau penyakit 
yang diderita seseorang.

Berikut beberapa warna 
urine dan indikasinya:
A. Warna jernih atau tidak ber-

warna
• Terlalu banyak minum cairan. 

Hati-hati, jangan terlalu ba-
nyak minum karena juga bisa 
membahayakan tubuh. Mi-
num air disesuaikan dengan 
berat badan (berat badan 60 
kg berarti minum 2 liter air per 
hari).

• Gangguan hati, seperti hepati-
tis virus akut atau sirosis. Tapi 
ini biasanya ditandai dengan 
gejala lain, yaitu menguning, 
kulit kuning, mual, muntah, 
demam dan kelelahan.

B. Warna kuning cerah atau 
neon

• 
S u p l e m e n vi-

tamin yang diminum terlalu 
berlebihan atau tidak diserap 
oleh tubuh.

C. Warna kuning gelap atau 
emas

• Dehidrasi. Perbanyak minum, 
tapi sesuaikan dengan berat 
badan Anda, jangan sampai 
justru minum berlebihan.

D. Warna merah muda atau me-
rah

• Terdapat darah di urin dari gin-
jal atau infeksi kandung kemih. 
Jika Anda mengalami sakit di 
punggung atau perut bagian 
bawah, urgensi kemih, dan 
merasa seperti demam, maka 
segera konsultasi ke dokter.

• Makan makanan berwarna 

merah atau merah muda ter-
lalu banyak, seperti bit, berry 

atau pewarna makanan.
• Efek samping dari bebe-

rapa obat pencahar.
E. Warna oranye atau 
jingga
• Efek samping obat
• Makan terlalu banyak 
jeruk atau makanan 
merah, seperti bit dan 
biji-bijian atau maka-

nan dengan pewarna 
buatan.
• Dehidrasi
F. Warna biru atau hi-
jau
• Efek samping obat 
tertentu

• Makan makanan 
hijau terlalu banyak, 

seperti asparagus atau 
makanan dengan pewarna 
buatan biru atau hijau.

G. Warna coklap gel-
ap atau seperti teh
• Gangguan hati, 

terutama jika disertai 
dengan tinja berwarna pucat 
dan kulit kuning

• Efek samping obat tertentu

H.Warna berawan atau keruh
• Infeksi saluran kemih. Jika 

Anda mengalami sakit di 
punggung atau perut bagian 
bawah, urgensi kemih, dan 
merasa seperti demam, maka 
segera konsultasi ke dokter.

• Batu ginjal, biasanya disertai 
dengan rasa sakit yang lain, 
segera konsultasikan ke dok-
ter.

• Terlalu banyak makan aspara-
gus. 
(SheKnows/monic unique/ 

  2010)

Warna Urine 
Menjadi Indikator Kesehatan 
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Surat pembaca berupa usulan, kritik, saran dan pendapat dapat dikirimkan melalui 
email gema.desa@yahoo.com. Tiap pengiriman disertai identitas.

Butuh TTG

Redaksi yang terhormat, beberapa waktu 
lalu saya berkunjung ke Desa Manggis, 
Kecamatan Puncu, yang merupakan sa-

lah satu sentra nenas di Kabupaten Kediri. Bo-
leh dikata, hampir sebagian besar penduduknya 
bermatapencaharian sebagai petani nenas. Ha-
sil panen nenas di desa ini melimpah, bahkan 
kadang harganya anjlok bila di musim panen. 
Sungguh sayang kalau potensi ini dibiarkan saja 

dan tidak dimanfaatkan. Dari percakapan den-
gan petani saya mengetahui bahwa petani se-
tempat mengharapkan adanya pabrik pengola-
han nenas, entah menjadi selai atau minuman. 
Sudah lama petani mengharapkan, namun se-
jauh ini belum ada perhatian dari instansi terkait. 
Melalui buletin Gema Desa ini saya ingin men-
getuk pihak-pihak yang berwenang untuk meny-
alurkan bantuan alat pengolahan nenas dan juga 
sekaligus membukakan akses pasarnya. Terima 
kasih.

Arnis, Mahasiswi Unesa

Secara garis besar pengawetan dapat di-
bagi dalam 3 golongan, yakni, cara alami, 
biologis, dan kimiawi.

Berikut cara sederhana untuk menga-
wetkan makanan secara biologis.

a. Peragian (Fermentasi)
Merupakan proses perubahan karbohidrat men-

jadi alkohol. Lamanya proses peragian tergantung 
dari bahan yang akan diragikan. 

b. Enzim
Enzim adalah suatu katalisator biologis yang di-

hasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu 
mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. 
Enzim yang terdapat dalam makanan dapat berasal 
dari bahan mentahnya atau mikroorganisme yang 
terdapat pada makanan tersebut. Bahan makanan 
seperti daging, ikan susu, buah-buahan dan biji-
bijian mengandung enzim tertentu secara normal 
ikut aktif bekerja di dalam bahan tersebut. En-
zim dapat menyebabkan perubahan dalam bahan 
pangan. Perubahan itu dapat menguntungkan ini 
dapat dikembangkan semaksimal mungkin, tetapi 
yang merugikan harus dicegah. Perubahan yang 
terjadi dapat berupa rasa, warna, bentuk, kalori, 
dan sifat-sifat lainnya.

Beberapa enzim yang penting dalam pengola-
han daging adalah bromelin dari nenas dan papain 

dari getah buah atau daun pepaya.

Enzim Bromalin
Didapat dari buah nenas, digunakan untuk 

mengempukkan daging. Aktifi tasnya dipengaruhi 
oleh kematangan buah, konsentrasi pemakaian, 
dan waktu penggunaan. Untuk memperoleh hasil 
yang maksimum sebaiknya digunakan buah yang 
muda. Semakin banyak nenas yang digunakan, se-
makin cepat proses bekerjanya.

Enzim Papain
Berupa getah pepaya, disadap dari buahnya 

yang berumur 2,5~3 bulan. Dapat digunakan untuk 
mengepukan daging, bahan penjernih pada industri 
minuman bir, industri tekstil, industri penyamakan 
kulit, industri farmasi dan alat-alat kecantikan 
(kosmetik) dan lain-lain.

Enzim papain biasa diperdagangkan dalam ben-
tuk serbuk putih kekuningan, halus, dan kadar air-
nya 8%. Enzim ini harus disimpan dibawah suhu 60o 
C.

Pada 1 (satu) buah pepaya dapat dilakukan 5 
kali sadapan. Tiap sadapan menghasilkan + 20 gram 
getah. Getah dapat diambil setiap 4 hari dengan 
jalan menggoreskan buah tersebut dengan pisau 
(warintek).

Enzim untuk 
Mengawetkan Makanan

Surat Pembaca
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Sup jagung cukup ringan untuk 
dimakan di luar jam makan, tapi cu-
kup mengenyangkan karena karbo-
hidrat dari jagung manis. Cocok un-
tuk sarapan, atau teman nonton tivi 
malam.

Bahan :
• 150 gram Jagung manis pipil (atau 

kaleng)
• 150 gram Dada ayam fi llet, direbus, 

dipotong kotak
• 1/4 buah Bawang bombay, dicin-

cang halus
• 1/2 sdt merica
• 1 batang daun bawang, diiris halus
• 30 gram putih telur, dikocok lepas
• 1L kaldu ayam

Cara Membuat :
1. Panaskan minyak, tumis bawang 

bombay sampai harum
2. Tambahkan jagung manis dan dada 

ayam, tumis hingga berubah war-
na

3. Masukkan kaldu ayam, masak sam-
pai mendidih

4. Tambahkan garam dan merica bubuk, aduk 
rata.

5. Masukkan daun bawang, aduk rata
6. Tambahkan putih telur sedikit demi sedikit 

sambil diaduk sampai berserabut.
7. Masak sampai matang, angkat dan sajikan 

(bumbu dapur)

Resep

Edisi 11 November 2010

- Confi dence in their ability to success, yak-
ni dimilikinya keyakinan atas kemampuan dirinya 
untuk sukses yang direfl eksikan melalui moto 
bahwa kegagalan itu tak lain adalah sukses yang 
tertunda.

- Desire for immediate feedback, yakni ke-
hendak untuk senantiasa memperoleh umpan ba-
lik yang sesegera mungkin.

- High level of energy, yakni dimilikinya sema-
ngat dan dorongan bekerja keras untuk mewujud-
kan impiannya yang lebih baik di masa mendatang.

-Future orientation, yakni dimilikinya perspek-
tif ruang dan waktu ke masa depan.

- Skill at organizing, yakni dimilikinya keahlian 
dan keterampilan dalam mengorganisasikan sum-

berdaya untuk menciptakan nilai tambah.
- Value achievement over money, yakni di-

milikinya suatu tolok ukur yang bersifat kuantitatif-
fi nansial dalam menilai suatu kinerja.

Dengan memperhatikan ciri dan watak dari 
wirausahaan sebagaimana dikemukakan di atas, 
maka patut diyakini di sini bahwa kualitas profe-
sionalisme seorang manajer usaha kecil akan 
semakin kokoh dan terpelihara apabila pada diri-
nya melekat perilaku tersebut, baik yang ia bawa 
semenjak lahir maupun yang ia peroleh atau cip-
takan melalui transfer of knowledge. Manajemen 
yang baik baik bisnis usaha kecil merupakan sa-
lah satu kunci sukses dalam pengembangan bis-
nis usaha kecil. (Faisal Afi ff)  

Sup Jagung ManisSup Jagung Manis

Manajemen Usaha Kecil          (sambungan dari hal 25)
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Endang Wahyuningrum

10 Kali Ganti Lurah

Ni l a i - n i l a i 
pengabdi -
an kepada 
masyarakat 

banyak dipelajari wa-
nita kelahiran 5 Mei 
1965 yang tinggal di 
Jl. Hayam Wuruk 14 
Kota Madiun ini dari 
almarhum ibunya 
saat aktif di organisasi 
Bhayangkari. “Berbu-
at untuk masyarakat 
adalah panggilan nu-
rani bagi saya,” kata 
nenek dua cucu ini.

Dibesarkan di ling-
kungan keluarga yang 
gemar berorganisasi, 
mencetak karakter 
dan pola pikir lulusan 
SLTA 1983 ini menjadi 
aktif di berbagai lem-
baga di lingkungan 
kelurahan hingga 
Kota Madiun.

Beberapa organi-
sasi yang banyak me-
nyi ta waktunya hampir 
sehari penuh itu anta-
ra lain, sekretaris Tim 
Penggerak PKK Kelurahan Manguharjo, Wakil 
Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kota (LPMK), Sekretaris Paud Apel II Kelurahan 
Manguharjo, dan Ketua PKK RW 4. Janda almar-
hum Soewadi (anggota TNI AD) ini juga pernah 
mengukir prestasi sebagai salah satu kader ber-
prestasi terbaik PKK se-Jatim pada 2004.

Endang sangat menikmati aktivitas sehari-

hari. Bertemu banyak 
orang, membangun ja-
ringan, membuatnya 
memperoleh penge ta-
huan baru setiap hari 
yang tidak didapat-
kannnya di bangku 
sekolah formal. “Pe-
nge laman dan peng-
etahuan yang saya 
dapat, tidak pakai se-
kolah,” ungkapnya.

Janda satu anak 
ini tidak hanya sibuk 
beraktivitas, Endang 
mengaku memiliki ni-
lai visi perjuangkan 
pa da setiap aktivitas-
nya yang sebagian 
berinteraksi dengan 
kalangan perempuan.

Nilai tersebut tidak 
lain adalah memper-
ju  angkan dan me-
ning   katkan derajat 
pe rem    puan, sehingga 
perempuan, khus-
usnya di Kelurahan 
Manguharjo, tidak 
hanya menjadi objek 
pembangunan, na-

mun turut aktif dan memiliki peran strategis da-
lam pembangunan. 

Jika SDM perempuan dibangun, dia yakin ti-
dak akan ada lagi kasus-kasus kekerasan secara 
fi sik maupun non fi sik yang merugikan perempu-
an. “Kasus-kasus semacam KDRT dan trafi king 
akan berkurang dengan sendirinya jika perempu-
an punya SDM yang berkualitas,” jelasnya. (sal)

PENGABDIAN tak kenal waktu, ungkapan yang paling tepat bagi seorang Endang 
Wahyuningrum. Komitmennya memajukan dan membantu masyarakat Kelurahan 

Manguharjo dilakukannya sejak dia masih belia, hingga saat ini dan untuk masa 
mendatang. Endang tidak ingat berapa lama waktu pengabdiannya, yang dia ingat 

hanya sepanjang Kelurahan Manguharjo berganti pemimpin sebanyak 10 kali.
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O p p i e  A n d a r e s t a

Tidak Usah 
Sombong 
dan Serakah
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Bencana alam yang me-
landa Indonesia mem-
buat penyanyi Oppie An-
daresta prihatin. Namun 

artis kelahiran Jakarta tahun 1973 
ini tidak selamanya larut dalam 
keprihatinan. Berama sejumlah 
artis, dalam acara malam amal, 
dia melelang lagunya Rp 100 
juta untuk disumbangkan ke kor-
ban bencana alam di negeri ini.  
Menurut penyanyi yang populer 
dengan lagu Ingat-Ingat Pesan 
Mama ini bencana terjadi kare-
na negara kita memang dilewati 
oleh lempengan yang sangat be-
resiko terhadap bencana, teruta-
ma gempa bumi, untuk itu perlu 
adanya upaya tanggap darurat. 
Selain itu, kata istri warga Jer-
man ini, semua harus hormat ter-
hadap alam. Pasalnya, jika kita 
hormat terhadap alam, alam pun 
akan menghormati kita. ”Bencana 
juga berhubungan dengan global 
warming dan sangat berpenga-
ruh terhadap kuasa Tuhan, oleh 
karena itu manusia tidak usah 
sombong dan serakah,” kata wa-
nita berdarah Minangkabau ini.
Usaha untuk meminimalisirkan 
bencana tidak hanya dilaku-

kan Oppie melalui lagu. Dia 
juga melakukan kampanye 
lingkungan hidup ke anak-
anak TK, karena baginya 
yang memiliki masa depan 
adalah anak-anak tersebut.
”Saya menginginkan anak-anak 

belajar mencintai bumi seperti 
bumi mencintai mereka, caranya 
mudah, yaitu hanya mengajarkan 
mereka dari hal kecil seperti me-
matikan lampu setelah belajar,” 
kata pemilik album Bidadari Ba-
dung ini. (*)
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