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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

S
iang itu, 12 Oktober 2011, 
lapangan di bekas MTQ 
di Kota Kendari, Sulawe-
si Tenggara, sangatlah 

terik. Udara panas. Undangan di 
bawah tenda menggunakan apa 
saja untuk mengipasi tubuhnya. 
Di bawah udara yang hampir 34 
derajat Celcius itulah Wakil Pres-
iden Boediono membuka Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Na-
sional ke XIII di Kota Kendari.

Seperti halnya Gelar TTG ta-
hun-tahun sebelumnya, pada Ge-
lar TTG XIII ini juga dipamerkan 
puluhan TTG dari berbagai dae-
rah di Indonesia. Provinsi Jawa 
Timur memamerkan TTG dari 22 
kabupaten/kota di Jawa Timur. 
Hampir sebagian besar TTG yang 
dipamerkan berbasis perdesaan. 

Melihat beragam TTG yang 
dipamerkan tentu mengundang 
decak kagum. Juga angkat topi 
bagi yang menemukannya. Su-
dah sepatutnya member peng-
hargaan yang sebesar-besarnya 
pada “teknokrat-teknokrat” yang 
menemukan TTG yang serba 
sederhana, fl eksibel, biaya murah 
tetapi bermanfaat besar bagi ma-
syarakat itu.

Dalam kehidupan sehari-hari 
banyak kita jumpai TTG di seki-
tar kita. Di pasar, kita melihat 
pedagang menggunakan TTG un-
tuk mengupas, menumbuk dan 
mencincang. Di industri rumah 
tangga level UMKM, kita menyak-
sikan TTG untuk mendukung roda 
usaha. Dalam dunia pertanian, kita 
kerap melihat TTG membantu pet-
ani. Hematnya, sebetulnya yang 
dibutuhkan adalah TTG.

Karena itu, sebagaimana dis-

ampaikan Wapres dalam sambu-
tan pembukaan Gelar TTG XIII, 
bahwa TTG akan makin banyak 
dihasilkan apabila mutu sumber 
daya manusia kita makin menin-
gkat dan apabila lingkungan un-
tuk berkreasi atau berkarya bagi 
manusia-manusia itu makin kon-
dusif dan mendukung.

Kata Wapres, TTG yang 
bermanfaat meningkatkan 
produktivitas masyarakat kare-
na cocok untuk diterapkan 
pada kondisi riil masyarakat 
di daerah atau di suatu nega-
ra, adalah hasil karya manusia 
yang hidup di masyarakat itu. 
Tapi, lanjut Wapres,  kita harus 
mengakui bahwa kuantitas dan 
kualitas hasil yang dihasilkan 
sampai saat ini belumlah cukup 
untuk mendongkrak kemampuan 
produktif bangsa secara signifi -
kan. Bangsa Indonesia meng-
inginkan hasil-hasil karya yang 
lebih banyak lagi dan lebih baik 
lagi dari anak-anak bangsa.

“Ini adalah tugas kita semua. 
Adalah tugas kita bersama, ja-
jaran pemerintah, perguruan 
tinggi, dunia usaha dan ma-
syarakat untuk mendorong lebih 
banyak lagi karya-karya yang di-
hasilkan oleh anak-anak bangsa. 
Sebab itulah kunci kemajuan 
bangsa kita, kunci kemajuan 
daerah kita, kemajuan yang le-
stari dan berkelanjutan, kema-
juan yang dapat dinikmati oleh 
anak cucu kita,” kata Wapres.
Ya, hendaknya kita jangan silau 
dengan teknologi tinggi tetapi 
mengabaikan TTG, teknologi 
yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat. (*)
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A
rena bekas MTQ Nasi-
onal di Kota Kendari, 
Sulawesi Tenggara, 
pada 12 – 16 Okto-
ber 2011 menjadi pu-

sat perhatian masyarakat Kendari 
atau Provinsi Sulawasi Tenggara 
pada umumnya. Pasalnya, di arena 
bekas MTQ inilah tempat diseleng-
garakannya Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) Nasional XIII.

Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) XIII dibuka oleh Wakil Pres-
iden RI, Prof. DR. Budiono, pada 
Rabu (12 Oktober 2011), pukul 
10.00 WITA. Turut hadir Menteri 
Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan 
Menristek Suharna Surapranata. 
Adapun Gelar TTG XIII mengang-

kat tema ”Dengan Teknologi Tepat 
Guna Kita Tingkatkan Kreativitas 
dan Produktivitas dalam Mengem-
bangkan Potensi Lokal untuk 
Membangun Ekonomi Bangsa yang 
Kuat.” 

Dalam Gelar TTG ini Provinsi 
Jawa Timur mengikutsertakan  22  
Badan/Dinas/Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur, Disperin-
dag Provinsi Jawa Timur dan Uni-
versitas Veteran Surabaya.

Selama pelaksanaan Gelar TTG, 
stand Provinsi Jawa Timur, yang 
berada tepat di pintu masuk anjun-
gan, mendapat respon besar dari 

pengunjung. Umumnya pengun-
jung terpana dengan temuan TTG 
asal Jawa Timur, mulai dari sepeda 
kayu bertenaga matahari, sepeda 
motor berbahan bakar gas, alat 
pembuat granule, dls. Selain itu 
terjadi transaksi penjualan sebe-
sar Rp. 783.911.000. Rinciannya, 
produk unggulan Provinsi Jawa 
Timur senilai Rp. 122.184.000 
dan alat-alat TTG senilai Rp. 
661.727.000.

Dalam iven ini Provinsi Jawa 
Timur juga keluar sebagai juara 
Stand Favorit I Tingkat Nasional 
sehingga mendapatkan piala dari 
Menteri Dalam Negeri dan Juara 
III Lomba Posyantek Tingkat Nasi-
onal dari Posyantek Kecamatan Ka-

Wapres: Bangsa Indonesia 
Inginkan Banyak TTG

Gelar TTG Nasiobal XIII di Kendari
Wapres Boediono menekan sirine tanda dibukanya Gelar TTG Nasional ke XIII di Kendari.



litidud, Kab. Bojonegoro, dengan 
mendapatkan piala dan uang pem-
binaan sebesar Rp 13.000.000.

Selama pelaksanaan Gelar TTG 
XIII Tahun 2011 telah terjadi jali-
nan antara lain kerjasama antara 
Kab. Banyuwangi dengan Konawe 
Selatan dalam bidang pelatihan 
dan pembuatan pupuk cair dari air 
kencing sapi serta kerjasama an-
tara Kota Malang dengan  Provinsi 
Sulawesi Tenggara dalam bidang 
pelatihan dan pembuatan pera-
latan vacuum frying.

Selain pameran TTG, Provinsi 
Jawa Timur juga berpartisipasi 
pada lokakarya dan rakornis Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa 
Kementerian Dalam Negeri, 13 
Oktober 2011, di Hotel Ataya Kota 
Kendari. Narasumber lokakarya 
TTG sebanyak delapan orang, dua 
di antaranya berasal dari Provinsi 
Jawa Timur, yaitu Koderi (Dinas 
Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. 
Malang) dengan materi “Pengola-
han Sampah Rumah Tangga Ber-
basis Masyarakat, dan 

Totok Soewarto, SH, M.Si 
(Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur) dengan materi “Pember-
dayaan Masyarakat dalam Rangka 
Penerapan Teknologi Tepat Guna 
di Provinsi Jawa Timur.” 

Indonesia Inginkan TTG
Dalam sambutannya Wapres 

Boediono mengatakan bahwa ha-
sil karya berupa Teknologi Tepat 
Guna yang digelar di Gelar TTG 
XIII, dan hasil-hasil karya yang 
tidak sempat digelar, adalah hasil 
kreativitas sumber daya manu-
sia Indonesia, hasil karya anak-
anak bangsa. “Kita semua wajib 
memberikan penghargaan tinggi 
kepada mereka dan hasil-hasil 
karyanya” kata Wapres Boediono. 
Tapi, lanjut Wapres,  kita harus 

mengakui bahwa kuantitas dan 
kualitas hasil yang dihasilkan 
sampai saat ini belumlah cukup 
untuk mendongkrak kemampuan 
produktif bangsa secara signifi kan. 
Bangsa Indonesia menginginkan 
hasil-hasil karya yang lebih banyak 
lagi dan lebih baik lagi dari anak-
anak bangsa.

“Ini adalah tugas kita semua. 
Adalah tugas kita bersama, jaja-
ran pemerintah, perguruan tinggi, 
dunia usaha dan masyarakat un-
tuk mendorong lebih banyak lagi 
karya-karya yang dihasilkan oleh 
anak-anak bangsa. Sebab itulah 
kunci kemajuan bangsa kita, kunci 
kemajuan daerah kita, kemajuan 
yang lestari dan berkelanjutan, 
kemajuan yang dapat dinikmati 
oleh anak cucu kita,” kata Wapres.
Dikatakan oleh Wapres, kekay-
aan alam dapat memberikan ke-
makmuran sementara atau ses-
aat. Kekayaan alam akhirnya akan 
habis dan makin cepat habis apa-
bila diboroskan. Kekayaan alam 
adalah tabungan kita untuk mem-

biayai peningkatan mutu sumber-
daya manusia kita. 

Kreativitas manusia adalah sum-
ber kemajuan dan sumber kemak-
muran yang tidak akan pernah habis.
“Mari kita membangun negara 
kita, daerah kita dengan sikap yang 
benar, dengan paradigma yang 
benar, dengan visi jangka panjang 
yang tepat. Janganlah kita mem-
boroskan “tabungan” kita, warisan 
kita, untuk kepuasaan sesaat dan 
manfaat jangka pendek. Marilah 
kita gunakan untuk meningkatkan 
mutu dan kemampuan produktif 
generasi-generasi yang akan meng-
ganti kita,” kata Wapres.

Usai membuka Gelar TTG 
XIII Wapres Boediono menyem-
patkan meninjau stand pameran 
TTG. Salah satu stand yang ditin-
jau adalah anjungan Jawa Timur. 
Di stand yang memajang sepeda 
bertenaga surya, Wapres sem-
pat berhenti lama melihat-lihat 
sepeda tersebut. Bahkan, den-
gan didampingi Totok Soewarto, 
Wapres bertanya-tanya tentang 

GDGDLaporan UtamaLaporan Utama
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Wapres dan istri meninjau stand Jawa Timur dengan didampingi Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Totok Soewarto.
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sepeda tenaga surya tersebut.  

TTG XIV di Riau
Penyelenggaraan Gelar TTG 

XIII ini dimaksudkan, pertama, 
sebagai langkah strategis dalam 
penyebarluasan informasi berbagai 
teknologi yang dapat memberikan 
nilai tambah kepada masyarakat. 
Kedua, sebagai forum untuk meng-
gali gagasan pemikiran dalam 
rangka penyusunan kebijakan 
penerapan dan pengembangan 
TTG dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat di masa kini dan masa 
mendatang.

Sedangkan tujuan Gelar TTG 
ini, pertama, untuk memperke-
nalkan berbagai jenis TTG dan  
produksinya secara visual kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat 
memperoleh informasi yang  cu-
kup untuk menetapkan pilihan. 
Kedua, menambah pengetahuan 
dan wawasan masyarakat  ten-
tang perkembangan dan kema-
juan teknologi serta manfaatnya 
dalam rangka peningkatan  mutu 

dan kuantitas produksi di berb-
agai sektor usaha. Ketiga, menin-
gkatkan kerjasama dan  koordi-
nasi antar instansi pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha 
dan perguruan tinggi  dalam 
pengembangan dan penerapan 
TTG. Keempat, memantapkan 
Program Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Pengem-
bangan dan Penerapan TTG. Gelar 
TTG Nasional XIV tahun 2012 dise-
lenggarakan lagi di Kota Batam, 
Provinsi Kepulauan  Riau. (res)

W
akil Presiden 
Boediono dalam 
sambutannya ke-
tika membuka Ge-

lar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Nasional XIII menyampaikan se-
buah hikayat yang menceritakan 
tentang seorang saudagar kaya 
yang memiliki dua orang putra. 
Setelah saudagar itu wafat, maka 
harta warisannya dibagikan kepa-
da kedua anaknya. Tetapi, kedua 

anaknya memiliki karakter yang 
berbeda, sehingga berbeda pula 
pengelolaan harta warisan yang 
diperolehnya. 

“Yang satu pemalas dan 
tanpa perhitungan, yang lain 
rajin, kreatif,  dan penuh perhi-
tungan.” Tentu saja si pemalas 
hidup bermewah-mewah dengan 
menjual harta warisan, sedang-
kan saudaranya mengelola harta 
warisannya dengan cermat dan 

mengembangkannya melalui ber-
bagai kegiatan usaha. Tiga puluh 
tahun kemudian si pemalas jatuh 
miskin dan hidup sengsara hingga 
akhir hayatnya. Sedangkan yang 
rajin dan kreatif berhasil melipat 
kekayaannya dan hidup penuh 
kecukupan sampai akhir hayat-
nya. “Tamsil itu memberi pelaja-
ran penting bagaimana kita men-
gelola suatu negara atau suatu 
daerah.”  

Dari tamsil itu Wapres ingin 
menggarisbawahi bahwa suatu 
negara atau suatu daerah yang 
dikaruniai kekayaan alam akan 
jatuh miskin apabila dikelola 
hanya dengan menjual kekay-
aan alamnya semata, seperti si 
pemalas yang hidup hanya den-
gan menjual harta warisan saja. 
Tetapi sebaliknya, “Sebuah neg-
ara atau suatu daerah akan men-
jadi makin makmur apabila tidak 
mengandalkan hidupnya hanya 
dengan menjual mentah-mentah 
kekayaan alamnya, tetapi beru-
saha keras untuk mengolahnya 
lebih dulu sehingga nilainya ber-
lipat apabila dijual.”(*)

Hikayat Si Malas dan Si Rajin
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Fiktor Rosydi, Penemu Motor BBG

Bermula dari 
Otak-atik Mesin

S
epeda motor itu hasil 
temuan Posyantek Keca-
matan Kalitidu, Kabupat-
en Bojonegoro. Penemu-

nya adalah Fiktor Rosydi, pemuda 
Desa Kuncen, Kecamatan Padan-
gan, Kabupaten Bojonegoro. Saat 
ini Fiktor masih tercatat sebagai 
mahasiswa Fisika Universitas Neg-

eri Surabaya.
Menemukan sepeda motor 

ber-BBG tersebut, kata anak 
kedua dari empat bersaudara 
ini, berangkat dari hobinya 
mengotak-atik mesin. Ke-
tika libur semesteran, Fik-
tor yang gemar balapan mo-
tor itu  mengotak-atik mesin 

motornya. Mula-mula yang 
menjadi sasaran utama 
adalah kalbulator kenda-

raannya. “Saya 

membongkar onderdil, mengganti 
kalbulator dengan converter,” kata 
Fiktor. Adapun converter tersebut 
terdiri atas tabung gas, pipa, saklar 
pemindah, relay, kran pemindah, 
regulator rendah micro processor, 
dll. Biaya membuat converter ini 
Rp 800 ribu. 

Hematnya, untuk mengganti 
bensin ke BBG tidak melakukan 
penggantian onderdil kendaraan, 
kecuali hanya mengganti kalbula-
tor dengan converter. Dari tabung 
LPG 3 kg yang ke mana-mana diba-
wa Fiktor itulah gas, melalui selang,  
mengalir ke converter menggunak-
an solenoid valve. Solenoid valve 
dihubungkan pada spuyer mesin 
dan spul pengisian aki. Pada saat 
mesin dalam kondisi hidup maka 
secara otomatis solenoid valve ter-
buka karena arus secara bersamaan 

akan mengalir.
Kemudian gas dicam-
pur dengan udara oleh 

Sepeda motor berbahan 
bakar gas (BBG), sebagai 
pengganti premium, me-
narik minat pengunjung 
anjungan Jawa Timur pada 
Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) Nasional XIII di Kend-
ari. Sepeda motor yang di-
pamerkan itu menggunakan 
LPG 3 kg, dengan tabung 
menempel di belakang jok. 
Wajar saja sepeda motor 
ini menarik perhatian, se-
bab hampir 
tidak pernah 
ditemukan 
sepeda 
motor 
berbahan 
bakar gas 
(BBG).

Fiktor Rosydi.
07GEMADESAEdisi November 2011
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pencampur udara dan gas masuk 
ke ruang bakar untuk dibakar, se-
lanjutnya mesin akan bekerja. Ban-
yaknya volume gas yang tersimpan 
di tangki dapat dilihat di manom-
eter.

Penggunaan BBG temuan Fik-
tor ini memang sangat irit. Satu 
tabung LPG 3 kg seharga Rp 12.500 
dapat digunakan untuk menempuh 
jarak sekitar 350 km. Dari pengala-
man Fiktor, untuk perjalanan dari 
Kecamatan Padangan (Bojone-
goro)  – Surabaya dan kos-kosan ke 
kampus PP selama dua minggu dia 
hanya membutuhkan 1 tabung LPG 
3 kg. Kalau sedang tidak pulang 
ke Bojonegoro atau hanya sekadar 
untuk kegiatan kuliah satu tabung 
LPG 3 kg bisa sampai satu bulan 

lebih. 
Sebenarnya penggunaan BBG 

bisa lebih irit lagi kalau mesin 
sepeda motor dimodifi kasi, mis-

alnya kompresinya dinaikkan an-
tara 8 sampai 9 berbanding 1 (yang 
standar adalah 7 : 1). Untuk jenis 
kendaraan jenis GL atau Megapro 
tidak masalah kompresi dinaikkan, 
sebab ada pendinginnya. Jika tidak 
ada pendingin, maka mesin akan 
pecah.

Prestasi Fiktor lantas ditangkap 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (BPMD) Kabupaten Bojone-
goro. Sebagai bagian dari program 
Pos Pelayanan Teknologi (Posyan-
tek), BPMD Kabupaten Bojonegoro 
pun memfasilitasi temuan terse-
but. “Tujuan Posyantek adalah 
menggali potensi TTG yang ada 
di desa,” kata Mu'anam, Kasi TTG 
BPMD Kab. Bojonegoro. 

Posyantek Bojonegoro, yang ta-
hun 2011 juara III pada Lomba Po-
syantek Tingkat Nasional, meng-
gunakan sepeda motor inventarisir 
BPMD Bojonegoro sebagai media 
kampanye. Lantas, pada hari Ju-
mat, akhir September 2011, dalam 
acara dialog publik Bupati Bojone-
goro, Suyanto, dengan masyara-
kat, Bupati mengenalkan motor 
ber-BBG tersebut ke masyarakat. 
Tentu saja masyarakat menyambut 
hangat temuan itu.(res)Sepeda motor bahan bakar gas.

Mu'anam, Kasi TTG BPMD Kab. Bojonegoro.
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P
os Pelayanan Teknologi 
(Posyantek) Kecamatan 
Kalitidu, Kabupaten Bo-
jonegoro, terpilih sebagai 

juara III dalam Lomba Posyantek 
Nasional tahun 2011. Juara I dan II 
masing-masing diraih Kabupaten 
Klaten dan Kabupaten Aceh Utara. 
Piagam penghargaan Posyantek 
Kalitidu diterima Totok Soewarto, 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, dari Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, saat pembukaan 
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Nasional XIII di Kota Kendari, Su-
lawesi Tenggara, 12 Oktober 2011.

Posyantek Kecamatan Kalitidu 

merupakan satu dari 20 Posyantek 
percontohan di Indonesia. Selain 
di Bojonegoro, Posyantek di Jawa 
Timur di antaranya di Kabupaten 
Situbondo dan Kabupaten Malang. 
Posyantek Kecamatan Kalitidu 
berdiri tahun 2010 dan dibawa 
naungan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Bojonegoro. Pembentukan Posyan-
tek se Indonesia, termasuk Posyan-
tek Kalitidu, merupakan instruksi 
Menteri Dalam Negeri.

Dipilihnya Posyantek Kalitidu, 
menurut Kasi TTG BPMD Kabu-
paten Bojonegoro, Mu’anam, dise-
babkan tiga alasan. Pertama, ber-

dasarkan hasil survey lapangan tim 
penilai, Kabupaten Bojonegoro cu-
kup potensial untuk mengembang-
kan teknologi pedesaan. Kedua, 
perhatian yang besar dari Pemerin-
tah Kabupaten Bojonegoro.

“Pemda setuju dan sepakat dia-
jak sharing dalam pendirian Posy-
antek. Alasan ketiga, kami diberi 
gedung bekas TK di Kecamatan 
Kalitidu, seluas 8 x 15 meter, un-
tuk kantor Posyantek. Itu gedung 
hibah dari Pemkab Bojonegoro,” 
kata Mu’anam kepada Gema Desa. 
Itu belum termasuk bantuan alat 
dari Pemkab Bojonegoro tahun 
2011 senilai Rp 28 juta.

Dikatakan oleh Mu’anam, tu-
juan dibentuknya Posyantek adalah 
untuk menggali potensi TTG yang 
ada di pedesaan. Salah satu sarana 
untuk menggali itu di Kabupaten 
Bojonegoro, pada 28 September 
2011, diadakan Lomba Cipta Ino-
vasi TTG bekerjasama dengan 
Dispendik Kabupaten Bojonegoro. 
Sasarannya adalah SMK ke Kabu-
paten Bojonegoro. Lomba itu dii-
kuti 40 peserta lomba. Rencananya 
lomba ini akan diselenggarakan se-
tiap tahun.

“Selain melalui lomba kami 
juga menggali di masyarakat secara 
langsung,” kata Anam. Dari meng-
gali secara langsung itu BPMD Ka-
bupaten Bojonegoro berhasil men-
emukan sepeda motor berbahan 
bakar gas (BBG) yang ditemukan 
Fiktor Rosyd, Agustus 2011.

Atas prestasi sebagai juara III 
Lomba Posyantek Tingkat Nasion-
al, Posyantek Kecamatan Kalitidu 
mendapatkan uang pembinaan 
dari Menteri Dalam Negeri Dalam 
Negeri sebesar Rp 13 juta. (res)

Posyantek Kalitidu, Kab. Bojonegoro

Hibah Gedung dari Pemkab

Totok Soewarto, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, menerima piagam peng-
hargaan juara III Lomba Posyantek Tingkat Nasional dari Mendagri.
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U
ntuk memperkokoh 
sistem perencanaan 
pembangunan Partisi-
patif dan Pelaksanaan 

atas Inpres Nomor 3 Tahun 2010, 
pada pelaksanaan kegiatan PNPM 
tahun 2010 Direktorat jenderal 
PMD Kementerian Dalam Negeri, 
selaku Pelaksana Program PNPM 
Mandiri Perdesaan , telah men-
canangkan kebijakan Integrasi; Pe-
nyatu paduan sistem perencanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan (partisi-
patif) ke dalam sistem Perencanaan 
Pembangunan Reguler ( Teknoka-
tis dan Politis ) .

Untuk starting point atas kebi-
jakan integrasi tersebut harus ada 
satu dokumen perencanaan pem-
bangunan di setiap desa yang akan 
menjadi pegangan desa dalam 
pelaksanaan kegiatan pemban-
gunan. Oleh karenanya, langkah 
strategis yang diambil oleh Pro-
gram PNPM Mandiri Perdesaan 
adalah memprakarsai penyusunan 
dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM-
Des) untuk seluruh desa yang ada 
di lokasi program. Setiap desa di-
berikan dana subsidi untuk me-
nyusun dokumen RPJMDesa yang 
penyusunannya didampingi tena-
ga fasilitator dari PNPM Mandiri 
Perdesaan. Dengan kebijakan ini 
akan  ada satu dokumen perenca-
naan pembangunan di desa yang 
mampu mengakomodir seluruh ke-
pentingan program pembangunan 
yang akan masuk.  

Dari hasil pendampingan yang 

telah dilakukan sejak bulan Juli ta-
hun 2010 sampai dengan saat ini, 
dari 6634 desa yang ada di lokasi 
PNPM Mandiri Perdesaan, 6.606  
desa telah menyusun dan memi-
lik dokumen RPJMDes. Dari jum-
lah RPJMDes yang telah tersusun 
tersebut, baru 6344 dokumen yang 
desanya telah melegalisir dengan 
Perdes. 

Setiap proses penyusunan do-
kumen perencanaan pembangunan 
tersebut (RPJMDes) keterlibatan 
masyarakat dalam setiap kegiatan 
dengan keberpihakan pada ke-
lompok perempuan merupakan 
prasyarat yang harus dipenuhi. 
Tingkat partisipasi masyarakat di 
lokasi PNPM MPd Provinsi Jawa 
Timur dalam mengikuti tahapan 

kegiatan program rata-rata cukup 
tinggi. Adapun prosentase partisi-
pasi masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan program adalah sebagai 
berikut : Partisipasi perempuan 
mencapai 45% dan dan partisipasi 
orang miskin mencapai 56%.

Dalam pelaksanaan prinsip 
akuntabilitas, setiap kegiatan yang 
telah dilaksanakan  dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan selalu diper-
tanggungjawabkan di hadapan 
masyarakat secara langsung dalam  
Forum Musyawarah Desa Pertang-
gungjawaban. Mekanisme tersebut 
akan mampu meminimalisir miss 
alokasi penggunaan dana  dalam 
setiap kegiatan yang ada di PNPM 
Mandiri Perdesaan dan masyara-
kat mengetahui setiap tahapan 

Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Jawa Timur

Melepaskan Masyarakat
 dari Bank Plecit

Suasana sosialisasi penyunsn dokumen perencanaan pembangunan desa.
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dan proses kegiatan pembangu-
nan yang telah dilaksanakan di 
wilayahnya.

Kegiatan Dana Bergulir 
Kegiatan dana bergulir yang 

merupakan salah satu kegiatan 
yang dikelola oleh Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) merupakan salah 
satu kegiatan  yang dibiayai dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. Sam-
pai per tanggal 30 Juni 2011, dari 
521 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
yang ada di 29 Kabupaten seluruh 
Jawa Timur  telah memiliki aset 
sebesar Rp. 816.500.876.733. Jum-
lah tersebut  terdiri dari Usaha 
Ekonomi Produktif (UEP) dan 
Simpan Pinjam Kelompok Perem-
puan (SPP).  Jika di rata-rata  asset 
UPK per Kecamatan  lokasi PNPM 
mandiri Perdesaan Provinsi Jawa 
Timur sebesar Rp.1.567.180.185.

Dana bergulir tersebut diman-
faatkan  oleh 7.368 kelompok 
UEP dan 53.789 kelompok SPP 
yang terdapat di 521 kecamatan. 
Prosentase tingkat pengembalian 
pinjaman (repayment rate) dana 

UEP dan SPP dari kelompok ke 
UPK cukup tinggi dan relatif sta-
bil. Prosentase pengembalian UEP 
sebesar   96,70% dan  prosentase 
pengembalian SPP sebesar 96,91%.

Tingkat kesehatan pengelolaan 
dana bergulir yang dilakukan oleh 
UPK menunjukan tingkat kese-
hatan kelompok (SPP/UEP)  yang 
menjadi pemanfaat dari pengelo-
laan kegiatan dana bergulir. Se-
bagaimana dituturkan Ny Yayuk 
Sriani, Ketua Kelompok SPP Dahl-
ia Desa Banyurip, Kecamatan Ka-
lidawir, Kabupaten Tulungagung, 
yang telah merasakan manfaat 
langsung dari adanya kegiatan dana 
bergulir PNPM Mandiri Perdesaan. 
“Sangat bermanfaat bagi kelom-
pok kami. Adanya kegiatan dana 
bergulir PNPM Mandiri Perdesaan 
anggota kelompok kami bisa me-
lepaskan diri dari bank plecit,” kata 
Yayuk Sriani. Bank plecit sendiri is-
tilah bank harian-karena bayarnya 
setiap hari.  

Dikatakan oleh Yayuk, selain 
memberikan manfaat tersebut, 
anggota kelompoknya sudah bisa 

”berbagi ” dengan masyarakat 
miskin di sekitarnya. “Alhamdu-
lillah, dari kegiatan SPP ini kami 
setiap sebelum Hari Lebaran bisa 
membagikan sedikit sisa hasil 
usaha/laba kepada anggota ma-
syarakat yang kurang mampu yang 
ada di desa kami,” kata Yayuk.  

Sumber pendapatan yang 
dibagikan berasal dari selisih jasa 
pinjaman yang disetorkan anggota 
ke kelompok dengan yang disetork-
an ke UPK, bunga bank dari Reken-
ing Tabungan Tanggung Renteng 
Kelompok, dan insentif Pengem-
balian Tepat Waktu (IPTW) yang 
diterima dari UPK

Sesuai dengan hasil musy-
awarah kelompok, ketiga sumber 
pendapatan tersebut sebelum Hari 
Raya Idul Fitri dibagikan kepada 
orang miskin di desa Desa Bany-
urip, Kecamatan Kalidawir, dalam 
bentuk uang maupun sembako.  
”Selain itu pendapatan kegiatan 
SPP disisihkan untuk kegiatan ja-
maah Yasinan di Desa Banyuurip,” 
tambah Istikah, bendahara kelom-
pok Dahlia Indah Baru.  

Dalam rangka penguatan ke-
giatan SPP ini, pertemuan rutin 
setiap bulan selalu dilakukan, 
khususnya membahas kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan dan 
membahas masalah-masalah yang 
muncul.  Dukungan dari Hadi Su-
trisno, SP, Kepala Desa Banyuurip, 
cukup membantu kelompok dalam 
mengatasi kendala atau masalah 
yang dihadapi. Selain itu pembi-
naan dari pengurus UPK maupun 
FK menjadikan “kelompok Dahlia 
Indah ini semakin indah dan har-
um mewangi di Desa Banyuurip”, 
khususnya bagi masyarakat miskin 
yang mendapatkan sentuhan dari 
kegiatan pemberdayaan ini.

Jumlah pendapatan jasa UPK 
Kambing yang dibagikan  di 8 desa se Kecamatan Bandar.
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Jawa Timur sampai dengan periode 
Januari - Bulan Juni tahun 2011 
sebesar Rp.78.033.314.388 den-
gan biaya operasional UPK sebesar 
Rp. 22.405.064.875, sehingga sur-
plus berjalan per Bulan Juni 2011 
sebesar Rp. 55.715.700.543. Hal 
ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan UPK dalam kondisi pro-
gressif, di mana rasio biaya opera-
sional terhadap pendapatan sebe-
sar 28,71% (sangat efi sien). Dan 
rasio profi tabilitas (laba terhadap 
pendapatan) sebesar 71,4%. (san-
gat tinggi).

Adapun Tingkat Kesehatan 
UPK yang ada di Provinsi Jawa 
Timur pada Triwulan Kedua 2011 
dapat dilaporkan sebagai berikut, 
dari 521 UPK yang ada;  Terdapat 
328 (64,1%) UPK yang memiliki 
keuangan sehat dengan kelem-
bagaan kuat, 37 (8 %) UPK yang 
keuangan nya sehat namun kelm-
bagaan nya lemah, 75 (14,6%) UPK 
yang  memiliki keuangan cukup 
sehat dan kelembagaan kuat, 26 
(5,1%) UPK yang memiliki keuan-
gan cukup sehat dan kelembagaan 
Lemah, 26 (5,1%) UPK yang me-
miliki keuangan tidak sehat tetapi 
kelembagaan nya kuat, 16 (0.01%) 
UPK yang keuangan nya tidak se-
hat dan kelembagaan juga lemah 
serta terdapat 6 (0,01%) UPK yang 
belum dinilai.   

Alokasi Surplus UPK  
Tahun 2010

Surplus hasil pengelolaan dana 
bergulir TA 2010 dari 521 Keca-
matan ( 508 kecamatan aktif dan 
13 kecamatan phase out )  yang 
ada di 29 Kabupaten  lokasi Pro-
gram Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan 
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 
80.886.636.493  . Adapun alo-

kasi surplus tersebut dialokasikan 
untuk penambahan modal UPK 
sebesar Rp.59.616.792.177, dana 
RTM sebesar Rp. 12.376.159.272, 
kelembagaan sebesar Rp 
6.825.078.990, bonus UPK sebe-
sar Rp 1.961.665.854 dan lain-lain 
sebesar Rp 106.940.200.

Penentuan pemanfaat yang 
mendapatkan dana tersebut tidak 
menjadi masalah, penentuan data 
pemanfaat didasarkan atas kondi-
si riil tiap-tiap desa yang didata se-
cara langsung oleh masing-masing 
pelaku tingkat desa dan kemudian 
diverifi kasi oleh pengurus BKAD. 
Dengan pendataan semacam itu, 
penggunaan dana RTM sangat 
tepat sasaran dan tidak memun-
culkan polemik di tingkat bawah 
(grass root).  Salah satu contoh 
pelaksanaan  eksekusi  dana RTM 
PNPM-MP di Kecamatan Bandar 
Kabupaten Pacitan, yang digunak-
an untuk  pemugaran rumah untuk 
3 RTM dan hibah 34 ekor ternak 

kambing yang dibagikan  di 8 desa” 
se Kecamatan Bandar. Alokasi 
dana sosial yang disalurkan sebe-
sar Rp. 16.524.000 (SHU tahun 
2006 = Rp. 6.092.000 dan SHU 
tahun 2007 = Rp. 10.432.000) di-
berikan kepada RTM rentan untuk 
3 RTM renovasi rumah yang di-
laksanakan tahun 2008, sedang-
kan SHU tahun 2008 sebesar  Rp. 
27.200.000,- diberikan pada RTM 
rentan pemberian hewan ternak 
kambing sejumlah 34 ekor yang 
disalurkan tahun 2009. 

Dengan alokasi dana RTM 
tersebut PNPM Mandiri Perdesaan 
telah memberikan kontribusi riil 
terhadap masalah penanggulangan 
setiap tahunnya. Dengan demikian, 
masalah penanggulangan kemiski-
nan bukan semata-mata menjadi 
tanggung jawab pemerintah, me-
lainkan masyarakat melalui PNPM 
Mandiri Perdesaan akan memberi-
kan kontribusi yang riil dalam upa-
ya penanggulangan kemiskinan. (*) 

Pertemuan kelompok.
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D
esa dengan luas 749,6 
hektar dan secara admi-
nistratif terbagi dalam 
empat dusun (10 RW 

dan 30 RT) ini berada di tepi pantai 
selatan dengan ombak yang besar. 
Melihat topografi nya, desa yang 
dilewati Jalur Lintas Selatan (JLS) 
dan berbatasan dengan Kabuapten 
Trenggalek ini bolehlah disebut 
daerah terpencil. 

Meskipun berada di daerah 
“pedalaman” namun tidak meng-

halangi desa ini untuk mengukir 
prestasi. Buktinya, tahun 2011 ini, 
desa dengan penduduk 3.958 jiwa 
(1036 KK) ini terpilih menjadi 
juara I dalam Perlombaan Desa 
tingkat Provinsi Jawa Timur. Desa 
Hadiwarno menyisihkan Desa Ar-
jowilangun, Kec. Kalipare, Kab. 
Malang (juara II), Desa Kranji, Kec. 
Paciran, Kab. Lamongan (juara  III) 
dan Desa Tanjung, Kec. Pajarakan, 
Kab. Probolinggo (juara IV). 

Menurut Sugianto, Kepala Desa 

Hadiwarno, keberhasialan Desa 
Hadiwarno menjadi juara I tidak 
bisa dipisahkan dengan partisipasi 
masyarakat yang tinggi. “Berkat 
partisipasi masyarakat yang tinggi 
sehingga Desa Hadiwarno berhasil 
dalam lomba desa. Keberhasilan 
ini bukan karena aparat desanya,” 
kata Sugianto kepada Gema Desa. 

Dikatakan oleh Sugianto, ma-
syarakat Desa Hadiwarno ter-
golong sangat kompak dalam 
segala bidang, terutama pemban-
gunan. Sampai-sampai desa ini 
mempunyai semboyan “Bersatu 
untuk Maju.”  Artinya, masyarakat 
bersama-sama untuk membangun 
desanya. 

“Kita sebagai aparat desa berka-
li-kali menanamkan kesadaran ke 
warga, ‘mari bersama-sama mem-
bangun desa sebab kelak kalau ber-
buah kita sendiri yang menikmati, 
bukan orang lain.’ Alhamdulillah, 
sekarang kesadaran itu sudah ter-
tanam di warga kami,” kata Sugi-
anto. 

Sugianto, Kepala Desa Hadiwarno.

 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadireo, Kabupaten Pacitan 

Memanfaatkan Kelapa 
Sebagai Basis Ekonomi

Mencapai Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirejo, 
Kabupaten Pacitan, tidaklah mudah. Butuh perjuangan 
tersendiri. Desa ini dari alun-alun Kota Pacitan jaraknya 

masih sekitar 50 km arah timur laut. Jalur beraspal 
berkelok-kelok, kadang menanjak kadang turun, den-
gan tepi jurang dan tebing serta hutan, adalah jalan 

utama menuju Desa Hadiwarno. Setidaknya, dari Kota 
Pacitan, membutuhkan waktu satu jam lebih untuk bisa 

sampai di desa ini. 

Edisi November 2011
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Karena itu tidak sulit mengger-
akkan partisipasi warganya dalam 
pembangunan. Perangkat desa 
tinggal memberikan aba-aba, war-
ga langsung bergerak. Di antaranya 
pembangunan tugu di depan mas-
ing-masing rumah warga, adalah 
swadaya murni masyarakat. Seka-
rang, kalau kita memasuki Desa 
Hadiwarno, yang terlihat adalah 
tugu-tugu di depan rumah yang 
tertata cantik. 

Selain tugu, kini yang sedang 
giat dilaksanakan warga Desa Had-
iwarno adalah pembangunan jalan 
rabat atau rabatisasi. Sekarang 
sudah 9,6 km jalan yang sudah di-
rabat. Nantinya, dengan adanya 
program prioritas ini, nantinya 
jalan-jalan dusun tidak lagi berupa 
jalan tanah. 

Rabatisasi ini sebagian besar 
hasil swadaya masyarakat. “Ren-
cananya akan dapat bantuan dari 
program Jasmas (Jaring Aspirasi 
Masyarakat) dari DPRD Jawa 
Timur dan RPJM Provinsi Jawa 
Timur,” kata Sugianto. Ditarget, 
tahun 2012 jalan-jalan dusun di 
Hadiwarno sudah terabat semua. 

Yang paling diharapkan dari 
rabatisasi ini nantinya mampu 
membantu menggerakkan eko-
nomi desa. Itu sebabnya pemban-
gunan infrastruktur menjadi pro-
gram prioritas desa ini.  Sedangkan 
program prioritas lainnya adalah 
bidang pertanian, mengingat seba-
gian besar warga Desa Hadiwarno 
bermatapencaharian sebagai pet-
ani, selain nelayan. 

“Sejak saya terpilih menjadi ke-
pala desa, tahun 2007, yang men-
jadi perhatian saya adalah pemban-
gunan infrastruktur dan pertanian. 
Ini menjadi program prioritas sam-
pai sekarang,” kata pria kelahiran 
Desa Hadiwarno tahun 1955 ini. 

Partisipasi masyarakat lainnya 

yang juga menonjol adalah pem-
bangunan jalan, tempat ibadah 
(masjid/musala), irigasi, tugu ba-
tas desa, tugu masuk jalan dusun, 
batas RT/RW dan pos kamling. 
Dalam bidang pendidikan, dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan 
Kepala Desa No. 5 Tahun 2007 ten-
tang Program Melek Huruf, saat ini 
Desa Hadiwarno sudah bebas buta 
huruf

  

Potensi Kelapa 
Sementara itu, potensi pertani-

an Desa Hadiwaro yang paling me-
nonjol adalah pohon kelapa. Ham-
pir 20 ribu pohon kelapa tersebar 
di desa ini. Boleh dikata, hampir 
setiap rumah warga terdapat po-
hon kelapa. Pohon “nyiur melam-

bai” ini sudah ada sejak daulu kala. 
Belakangan perangkat Desa 

Hadiwarno mempunyai program 
pembibitan pohon kelapa untuk 
warganya, sehingga populasi po-
hon kelapa bertambah. Ini dilaku-
kan karena perangkat desa ingin 
menjadikan pohon kelapa sebagai 
potensi ekonomi atau potensi eko-
nomi berbasis local. 

Memang sejauh ini potesi terse-
but belum tergarap dengan maksi-
mal. Warga menjual kelapa-kelapa 
tersebut ke luar Pacitan. Salah sat-
unya seperti yang dilakukan Nunik 
Ekawati, warga Dusun Damas, 
Desa Hadiwarno. Dia sudah dua 
tahun menjadi pengepul kelapa un-
tuk kemudian dijual ke Blitar. 

Dikatakan oleh Nunik, setiap 

Edisi November 2011

Nunik Ekawati, pengepul kelapa.

Pintu gerbang kantor Desa Hadiwarno terbuat dari rangkaian kelapa.

Kiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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Berada di daerah pesisir, tentu 
ada keuntungan ekonomis sendiri 
bagi warga Desa Hadiwarno, yaitu 
sektor kelautan. Puluhan warga 
Desa Hadiwarno bermatapenca-
harian sebagai nelayan dengan ha-
sil tangkapan utama ikan tongkol. 
Hanya saja, karena berada di pan-
tai selatan dengan ombak besar, 
tidak memungkinkan warganya le-
luasa ke laut sebagaimana nelayan 
di pesisir utara Jawa Timur. 

Hasil laut juga membuka la-
pangan pekerjaan sendiri bagi 
ibu-ibu rumah tangga di Hadi-
warno. Seperti halnya ibu-ibu di 
Dusun Taman, yang lokasinya be-
rada di daerah pantai. Setiap hari 
mereka menjemur udang rebon 
(bahasa latin mysis atau bahasa 
internasional trasi shrimp. ma-
syarakat Hadiwarno menyebut-
nya lerong) sampai kering. Udang 
rebon yang ukurannya kecil-kecil 
dan agak keras ini merupakan ba-
han baku untuk konsentrat dan 

terasi. 
Para suami setiap pukul 04.00 

mencari udang rebon di pantai 
sekitar Dusun Taman. Kemudian, 
pukul 06.00 istrinya menjemur di 
pantai. Jika matahari terik, maka 
pukul 13.30 sudah kering dan lay-
ak jual. 

Salah seorang adalah Kasiyem 
(42), warga Dusun Taman. “Se-
tiap hari saya menjemur, membo-
lak-balik sampai kering,” katanya. 
Ibu tiga orang anak ini sudah ber-

tahun-tahun membantu suamin-
ya, Soidi (45), dengan menjemur 
udang rebon. 

Hasil menjemur udang rebon 
ini cukup lumayan. Dalam sehari 
Kasiyem bisa menghasilkan 10 
kg udang rebon kering, di mana 
harga Rp 6.500/ kg . Kalau harga 
bagus bisa mencapai Rp 8000/kg. 
Kasiyem tidak perlu pusing-pus-
ing menjual rebon, sebab penge-
pul datang sendiri mengambil di 
rumahnya. (yul) 

Bantu Suami dengan Udang Rebon

Kasiyem menjemur rebon.

dua hari sekali dia mengirim ke-
lapa ke pengepul besar di Blitar, 
dengan mobil pick up milik sendiri. 
Sekali kirim bisa sampai 1700 bu-
tir kelapa. Adapun per butir kelapa 
dibeli dari warga dengan harga Rp 
1600/kg-nya. 

Di Desa Hadiwarno banyak 
pengepul seperti Nunik. Bahkan 
banyak pengepul skala besar yang 
mengirim menggunakan truk. Ke-
lapa-kelapa ini  dari Blitar kemu-
dian diekspor ke Thailand. 

Kini perangkat Desa Hadiwar-
no sedang merintis usaha mengo-
lah kelapa-kelapa tersebut menjadi 
komoditas bernilai tinggi sehingga 
mampu meningkatkan perekono-

mian warganya.  Di antaranya yang 
sudah berlangsung adalah pelati-
han dari Universitas Gajah Mada 
(UGM), Yogyakarta, untuk pem-
buatan minyak kelapa murni atau 
Virgin Coconut Oil (VCO). 

 “Kami ingin semua yang ada di 
pohon kelapa dapat digunakan se-
cara maksmial, mulai dari batang, 
daun, batok kelapa, serabutnya un-
tuk sapu, dan arangnya untuk asap 
cair. Selain pengolahan minyak ke-
lapa, juga sedang dirintis kerajinan 
dari batok dan serabut kelapa,” 
kata Sugianto.  

Industri kecil lainnya yang tum-
buh di Hadiwarno adalah madu. 
Banyak warga yang mempunyai 

setup di rumahnya. Umumnya 
ternak lebah ini dilakukan sebagai 
usaha sambilan. Warga menjual-
nya hanya di pasar desa setempat. 
Seperti yang dilakukan oleh Isnan-
di, warga Dusun Doko, yang men-
jual madunya di pasar desa dengan 
harga Rp 150.000/botol. 

 Di sektor perikanan, Tim Peng-
gerak PKK Desa Hadiwarno pernah 
memberikan pelatihan pembua-
tan manik-mani dan kain songket, 
Karena di desa yang sudah tuntas 
jambanisasi ini berada di pesisir, 
maka PKK juga memberikan pela-
tihan pembuatan pentol bakso ber-
bahan baku ikan laut. (yul) 
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S
etida-
k n y a 
a d a 
b e -

berapa keun-
tungan dengan 
d ibentuknya 
Unit Penge-
lola Keuangan 
(UPK) Bina Se-
jahtera di Desa 

Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, 
Kabupaten Magetan. Pertama, 
keberadaan UPK Bina Sejahtera 
meningkatkan perekonomian ma-
syarakat. Kedua, pembayaran PBB 
warga menjadi lancar.

Demikian dikatakan Kepala 
Desa Mojorejo, Kecamatan Kawe-
danan, Sukadi, S.Pd, ketika berbin-
cang dengan Gema Desa di ruang 
kerjanya. “Setidaknya, sejak adan-
ya UPK Bina Sejahtera, masyara-
kat kami yang membutuhkan per-
modalan untuk industri kecil tidak 
susah-susah mencari pinjaman,” 
katanya.

Itu sebabnya, bertolak dari UPK 
Bina Sejahtera, kini perangkat desa 
sedang menggodok berdirinya 
badan usama milik desa (Bumdes). 
“Nantinya UPK Bina Sejahtera 
akan menjadi bagian dari Bumdes,” 
kata Sukadi. Di antara aset yang 
kini dikelola Desa Mojorejo adalah 
delapan kios yang disewakan untuk 
usaha kecil.

UPK Bina Sejahtera berdiri tahun 
2003. UPK ini dibentuk melalui pro-
gram Gerdu Taskin, di mana tujuan-
nya untuk mempercepat pengen-
tasan kemiskinan. Dengan adanya 
UPK Bina Sejahtera masyarakat 
miskin, khususnya di Desa Mo-
jorejo, dapat meningkatkan kuali-
tas hidupnya. UPK Bina Sejahtera 
juga menanggulangi dan mencegah 
kemiskinan serta menekan jumlah 
pengangguran.

Dikatakan oleh bendahara UPK 
Bina Sejahtera, Wahab, modal awal 

UPK Bina Sejahtera ketika berdiri, 
2003, berasal dari APBD Kabupat-
en Magetan, Rp 26 juta. Kemudian 
tahun 2008 mendapat tambahan 
modal dari penguatan UPK sebesar 
Rp 33.300.000.

UPK Bina Sejahtera memiliki 22 
kelompok masyarakat (Pokmas). 
Data per Mei 2011 jumlah anggota/
peminjam sebanyak 282 orang. 
Pinjaman tertinggi yang pernah 
diberikan untuk masing-masing 
RTM anggota Pokmas adalah Rp 
4.000.000, sedangkan pinjaman 
terkecil Rp 300 ribu. Total pinja-
man yang pernah diberikan dari 
tahun 2003 sampai dengan saat ini 
sebesar Rp 465.500.000. Peman-
faat mengangsur pinjaman seban-
yak 10 kali (10 bulan). Per Mei 2011 
UPK Bina Sejahtera memperoleh 
SHU Rp 25 juta.

Setiap proses pencairan pinja-
man tidak hanya melibatkan pen-
gurus dan nasabah sebagai pihak 
pertama dan kedua, tetapi juga 
harus mengetahui kades sebagai 
pembina dan ketua RT sebagai 
ketua Pokmas (tanda tangan dan 
stempel). Hal ini dilakukan demi 
lancarnya proses pengembalian 
pinjaman.  

Dikatakan oleh Wahab, usaha 
sektor rill ketika program Gerdu 
Taskin, 2003, direalisasikan dalam 
wujud kambing. “Namun setelah 
berjalan dan dinilai pengelolaan-
nya kurang efi sien, berdasarkan 
kesepakatan bersama pengelola 
kegiatan memutuskan untuk men-
gubah aset usaha sektor rill men-
jadi modal UPK untuk kemudian 
direalisasikan dalam bentuk pinja-
man,” katanya.

Pada tahun 2011 UPK Bina Se-
jahtera terpilih sebagai juara III 
UPK Terbaik Jawa Timur. Atas 
prestasinya UPK Bina Sejahtera 
memperoleh hadiah dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Rp 25.000.000. 
“Terus terang kami bangga dengan 
penghargaan dari Gubernur sebagai 
UPK terbaik, sebab ini menjadi 
pengakuan pada kinerja kami,” 
kata Wahab.(yul/res)

Kepengurusan 
UPK Bina Sejahtera

Sukadi, S.Pd Pembina
H. Achmad Sumali Pengawas
H. Solikin, SMd Pengawas
Mudjiono, S.Pd Ketua
Sriyanto  Sekretaris
Wahab  Bendahara

UPK Bina Sejahtera, Magetan

UPK Ubah 
Ekonomi Masyarakat

Sukadi

Kantor UPK Bina Sejahtera. Inzet WahabKantor UPK Bina Sejahtera. Inzet Wahab
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P
enekanan pada “apa yang 
dimiliki” ketimbang “apa 
yang tidak dimiliki” rumah 
tangga miskin merupakan 

paradigma yang menaungi pro-
gram Jalin Kesra  dalam upaya pen-
anggulangan kemiskinan. Potensi 
orang miskin bisa berbentuk aset 
personal dan sosial, serta berbagai 
strategi penanganan masalah (cop-
ing strategies) yang telah mereka 
jalankan secara lokal. Paradigma 
ini memfokuskan pada empat hal 
yang perlu dipertimbangkan dalam 
penanggulangan kemiskinan, seb-
agai berikut:

Kemiskinan dilihat tidak hanya 
dari karakteristik si miskin secara 
statis, melainkan juga secara dina-
mis yang menyangkut usaha dan 
kemampuan si miskin merespons 
kemiskinannya.

Indikator untuk mengukur ke-
miskinan sebaiknya tidak tung-
gal, melainkan indikator komposit 
dengan unit analisis keluarga atau 
rumah tangga. 

Konsep kemampuan sosial (so-
cial capabilities) dipandang lebih 
lengkap daripada konsep pendapa-
tan (income) dalam memotret kon-
disi, sekaligus dinamika kemiski-
nan.

Kemampuan sosial (social ca-
pabilities) rumah tangga miskin 
difokuskan pada beberapa key in-
dicators, yakni kemampuan:
a. memperoleh mata pencarian 

(livelihood capabilities).

b. memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs fulfi llment).

c. mengelola aset (asset manage-
ment).

d. menjangkau sumber-sumber 
(access to resources).

e. berpartisipasi dalam kegiatan 
kemasyarakatan (access to so-
cial capital).

d. menghadapi guncangan dan 
tekanan (cope with shocks and 
stresses).
Program berbasis bantuan/

hibah untuk rumah tangga strata 
sangat miskin yang bertitik tolak 
dari aset personal dan sosial yang 
mereka miliki dalam merespon 
kemiskinan yang mereka alami, di-
harapkan dapat lebih memperkuat 
ketahanan sosial ekonomi mereka 
dalam mengatasi kemiskinannya, 
yang pada gilirannya nanti den-
gan modal ketangguhan yang telah 
mereka miliki, serta dukungan ber-
bagai program penanggulangan 
kemiskinan lainnya, mereka secara 
bertahap dapat beringsut, ke strata 
miskin, strata hampir miskin, un-
tuk kemudian keluar dari kemiski-
nan.

Program berbasis bantuan/
hibah ini tergolong ke dalam ke-
lompok program bantuan sosial 
terpadu berbasis keluarga, yang 
bertujuan memenuhi hak dasar, 
pengurangan beban hidup, dan 
perbaikan kualitas hidup masyara-
kat miskin, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden No. 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan.

Program percepatan penan-
gulangan kemiskinan terdiri dari 
empat kelompok program (Pasal 5 
Perpres No. 15/2010), yakni:
1.  Kelompok program bantuan so-

sial terpadu berbasis keluarga, 
bertujuan untuk melakukan pe-
menuhan hak dasar, penguran-
gan beban hidup, dan perbai-
kan kualitas hidup masyarakat 
miskin.

2. Kelompok program penang-
gulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat, 
bertujuan untuk mengembang-
kan potensi dan memperkuat 
kapasitas kelompok masyara-
kat miskin untuk terlibat dalam 
pembangunan yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip pember-
dayaan masyarakat.

3. Kelompok program penang-
gulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi 
mikro dan kecil, bertujuan un-
tuk memberikan akses dan pen-
guatan ekonomi bagi pelaku 
usaha berskala mikro dan kecil. 

4. Program-program lainnya yang 
baik secara langsung ataupun ti-
dak langsung dapat meningkat-
kan kegiatan ekonomi dan kes-
ejahteraan masyarakat miskin.
Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, menurut Perpres 
tersebut, memerlukan upaya pena-
jaman yang meliputi penetapan 

Implementasi Program Jalin Kesra (2)

Oleh : Hotman M. Siahaan 

Jalin Kesra Tingkatkan 
Ketahanan Ekonomi
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sasaran, perancangan dan keter-
paduan program, monitoring dan 
evaluasi, serta efektivitas anggaran. 
Strategi percepatan penanggulan-
gan kemiskinan (Pasal 3) dilakukan 
dengan:
1. mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin.
2. meningkatkan kemampuan dan 

pendapatan masyarakat miskin.
3. mengembangkan dan menja-

min keberlanjutan usaha mikro 
dan kecil.

4. mensinergikan kebijakan dan 
program penanggulangan ke-
miskinan.
Program berbasis bantuan/

hibah dengan penajaman peneta-
pan sasaran pada rumah tangga 
strata sangat miskin ini sekaligus 
menjadi momentum langkah awal 
memulai secara terbatas sinkro-
nisasi, sinergisitas, dan koordi-
nasi lintas sektoral dan/atau lintas 
SKPD terkait dalam perencanaan 
dan pelaksanaan program percepa-
tan penanggulangan kemiskinan di 
Provinsi Jawa Timur, yang selan-
jutnya dapat ditingkatkan dan di-
perluas secara bertahap. 

Bertitik tolak dari latar be-
lakang pemikiran di atas, maka 
untuk membidik rumah tangga 
strata sangat miskin, secara spesi-
fi k dan tepat sasaran, diperlukan 
sebuah program yang dirancang 
khusus untuk tujuan tersebut den-
gan mempertimbangkan karakter-
istik sosial ekonomi dan wilayah 
geografi s rumah tangga sasaran, 
serta aset personal dan sosial yang 
dimiliki rumah tangga strata san-
gat miskin, juga cara-cara yang 
telah mereka jalankan dalam 
merespon kemiskinannya selama 
ini. Program tersebut disebut se-
bagai  Program Jalin Kesra (Ja-
lan Lain menuju Kesejahteraan 

Rakyat), Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin, yang pada dasarnya 
merupakan program bantuan so-
sial terpadu berbasis keluarga, 
yang dirancang secara khusus dan 
eksklusif membidik rumah tangga 
strata sangat miskin di 38 kabu-
paten/kota Provinsi Jawa Timur. 
Program Jalin Kesra tidak mencak-
up rumah tangga strata miskin dan 
hampir miskin sebagai sasaran, 
karena kedua strata tersebut telah 
ditangani oleh program-program 
penanggulangan kemiskinan lain-
nya.

Program Jalin Kesra bertujuan 
meningkatkan ketahanan sosial 
ekonomi, dan perbaikan kualitas 
hidup  rumah tangga strata san-
gat miskin agar mereka dapat me-
menuhi kebutuhan minimal hidup 
sehari-hari. Program dilaksanakan 
melalui bantuan hibah (uncondi-
tional cash transfer) berbentuk ba-
rang/natura produktif disesuaikan 
karakteristik sosial ekonomi dan 
wilayah geografi s, serta aspirasi 
dan kebutuhan rumah tangga sa-
saran, yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber alternatif pendapa-
tan, dan/atau sebagian hasilnya 
dapat digunakan sebagai konsumsi 
rumah tangga. Untuk rumah tang-
ga non-produktif (jompo dan di-
fabel) diberikan santunan berupa 
beras dan uang lauk pauk selama 
satu tahun. 

Sasaran yang hendak dicapai 
Program Jalin Kesra adalah men-
dorong mobilitas sosial vertikal 
ke atas di kalangan rumah tangga 
strata sangat miskin agar dapat, 
setidaknya, meningkat ke strata 
miskin. Selain itu juga menurunnya 
Indeks Kedalaman dan Keparahan 
Kemiskinan di pedesaan maupun 
perkotaan di wilayah Provinsi Jawa 
Timur. 

Basis data rumah tangga san-
gat miskin (RTSM) Program Jalin 
Kesra menggunakan hasil “Pen-
dataan Program Perlindungan So-
sial 2008” (PPLS08) Badan Pu-
sat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 
Timur, yang telah diverifi kasi oleh 
BPS Provinsi Jatim pada Oktober 
2009, dan tersedia dalam format 
by name and address berdasarkan 
satuan lingkungan setempat (SLS) 
--yang jumlahnya sebanyak 493.004 
RTSM tersebar di 38 kabupaten/
kota Provinsi Jawa Timur. Klasifi kasi 
RTSM ditetapkan BPS Provinsi Jawa 
Timur berdasarkan 14 indikator ke-
miskinan, di mana RTSM memenuhi 
seluruh indikator kemiskinan, tanpa 
kecuali. Dengan demikian rumah 
tangga strata sangat miskin adalah 
rumah tangga termiskin di antara 
rumah tangga miskin (the poorest of 
the poor). 

Program Jalin Kesra Bantuan 
Rumah Tangga Sangat Miskin diren-
canakan berlangsung empat tahun 
(2010-2013), dengan sasaran seban-
yak 493.004 rumah tangga strata 
sangat miskin (100%), di 8.242 
desa/kelurahan, 662 kecamatan, 38 
kabupaten/kota, yang terbagi dalam 
empat tahap eksekusi disesuaikan 
ketersediaan anggaran.

Rumah tangga sangat miskin 
yang berjumlah 493.004, kemudi-
an diverifi kasi (ulang) untuk men-
geluarkan (mencoret) data rumah 
tangga yang saat ini tidak lagi ber-
status sangat miskin; kepala rumah 
tangga meninggal dunia tanpa ahli 
waris; dan rumah tangga yang pin-
dah tempat tinggal. Dalam verifi -
kasi lapangan tersebut juga dilaku-
kan identifi kasi karakteristik sosial 
ekonomi RTSM, sekaligus menjar-
ing aspirasi dan kebutuhan rumah 
tangga sasaran.(Bersambung)
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P
emberdayaan masyarakat 
merupakan proses pem-
bangunan yang diinisiasi 
oleh masyarakat untuk 

merencanakan, memutuskan dan 
mengelola sumberdaya lokal yang 
dimiliki melalui collective action 
dan networking, hingga mereka 
memiliki kemampuan dan ke-
mandirian secara ekonomi, ekologi, 
dan sosial (Subejo dan Supriyanto, 
2004). Pemberdayaan masyarakat 
hanya bisa terjadi bila terjadi inter-
aksi dan partisipasi aktif dari tiap 
invidu; dan dapat dikatakan berha-
sil jika masyarakat menjadi subyek, 
bukan sebaliknya.

Contoh nyata adalah kemiski-
nan dan upaya pengentasannya. 
Pihak-pihak terkait telah berupaya 
mengatasi tersebut melalui keg-
iatan yang melibatkan masyarakat, 
sering dinamakan Pemberdayaan 
Masyarakat (Community Empow-
erment). Kegiatan tersebut lebih 
banyak bermuara pada bantuan 
langsung pada masyarakat, baik 
yang bersifat materi maupun ban-
tuan stimulan sarana prasarana 
usaha.

Beberapa referensi me-
nyatakan, penurunan angka ke-
miskinan dapat dilakukan melalui 
kegiatan pemberdayaan masyara-
kat dengan fi losofi : (1) mengu-
rangi beban pengeluaran kon-
sumsi kelompok miskin; dan (2) 
meningkatkan produktifi tas dan 
pendapatannya. Pengurangan be-

ban pengeluaran konsumsi kelom-
pok miskin sangat terkait dengan 
laju infl asi, serta kondisi fi skal dan 
moneter, sedangkan peningkatan 
produktivitas dilakukan melalui 
pengembangan usaha masyarakat, 
berbasis UMKM (Usaha Mikro, Ke-
cil dan Menengah) meliputi diver-
sifi kasi mutu produk, penguatan 
permodalan, peningkatan SDM; 
serta pendampingan usaha. Ked-
uanya, merupakan tanggungjawab 
pemerintah, sesuai dengan tujuan 
nasional untuk memajukan kes-
ejahteraan umum dan mencerdas-
kan kehidupan bangsa.

Terkait hal di atas, akar masalah 
kemiskinan umumnya adalah pada 
minimnya kompetensi SDM. Na-
mun jika ditarik benang merahnya, 
kesadaran untuk meningkatkan 

SDM sangat tergantung dari mind-
set individu dalam masyarakat. 
Sering kita mendengar cerita suk-
ses (success story), mengenai anak 
orang miskin, tetapi pada akhirnya 
mampu menyelesaikan pendidikan 
doktoral, malah mampu membuka 
lapangan kerja yang lebih luas. 
Singkatnya, mindset yang kuat dan 
terbuka, cenderung akan menim-
bulkan karakter yang kuat, terma-
suk motivasi dan semangat juang 
(fi ghting spirit) yang tinggi untuk 
lepas dari keterpurukan. Namun 
pertanyaan besarnya, bagaimana 
agar masyarakat miskin dapat 
dikondisikan agar mempunyai visi 
ke depan yang sama. Pada kondisi 
inilah, sebuah rekayasa sosial yang 
didesain secara terstruktur mutlak 
dibutuhkan.

Rekayasa Sosial Pada Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat: 

Perlukah?
Oleh: Saldyansah Effendy Sunusi*
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Rekayasa Sosial (Social Engin-
ering) pada dasarnya merupakan 
implemetasi dari sebuah desain il-
miah sebagai upaya untuk melaku-
kan perubahan sosial, terutama 
mindset dan perilaku sebuah obyek 
sosial. Desain tersebut sangat 
dibutuhkan pada saat: (1) timbul-
nya sebuah masalah sosial, akibat 
perbedaan yang mencolok antara 
nilai ideal dalam masyarakat den-
gan realita yang ada; (2) adanya 
visi yang menuntut partisipasi in-
dividu dalam masyarakat; serta 
(3) adanya potensi timbulnya ma-
salah sosial pada sebuah komuni-
tas. Menilik dari hal tersebut, perlu 
disusun sebuah desain terintegrasi, 
yang mengkaitkan antara tujuan 
pemberdayaan dengan upaya men-
gorganisasi masyarakat. Pada pe-
nyusunan desain tersebut, selain 
tenaga teknis terkait, para ekonon-
om, sosiolog, antropolog dan bu-
dayawan yang paham akan kondisi 
lokalitas perlu dilibatkan. 

Strategi operasional yang dapat 
dilakukan untuk menyusun desain 
tersebut antara lain: 

Pengenalan terhadap kelompok 
sasaran (target groups); pendeka-
tannya melalui kultur sosio-econo-
my, budaya dan politik untuk men-
getahui akar permasalahan sosial 
pada daerah tersebut. Boleh jadi, 
permasalahan sosial antar kelura-
han/desa, walaupun dalam satu 
kecamatan, tidaklah sama;

Menyusun rencana aksi terpa-
du untuk langkah perubahan ber-
dasarkan berbasis lokalitas dan ke-
butuhan mendasarnya; termasuk 
menentukan fokus materi pember-
dayaan masyarakat, lokus kegiatan, 
pihak-pihak yang terlibat, serta tata 
kelola kegiatan antar pihak terkait 
(bussiness process);

Pelaksanaan dan pendamp-
ingan aksi. Esensi dari program 

pemberdayaan adalah mengor-
ganisir, agar masyarakat mampu 
mengubah perilaku dan mengem-
bangkan kemampuannya. Hal yang 
perlu diingat, pemberdayaan ma-
syarakat berorientasi pada proses; 
sehingga perlu dipertimbangkan 
materi edukasi sampai kepada upa-
ya menghantar dan mendampingi, 
untuk memastikan bahwa tujuan 
program dapat dipahami oleh ma-
syarakat sasaran. Dalam hal ini, 
fasilitator yang berkompeten dan 
mempunyai mentalitas tinggi mut-
lak diperlukan;

Evaluasi, dilakukan pada awal, 
pertengahan dan akhir program, 
sebagai referensi bagi perencanaan 
program-program berikutnya; 
menjadi sebuah perencanaan yang 
terarah, by design dan bukan seba-
liknya, by accident.

Program pemberdayaan ma-
syarakat, pada prinsipnya adalah-
sebuah pemicu untuk peningka-
tan produktifi tas dan pendapatan 
masyarakat. Ini dapat terjadi jika 
setiap individu dalam masyara-

kat mempunyai mindset yang 
baik. Mindset yang terbuka (open 
minded) akan mendorong setiap 
individu untuk mengembangkan 
kemampuan diri, mengasah penge-
tahuan dan ketrampilan berusaha, 
termasuk meningkatkan jiwa en-
terpreneur. Untuk mendapatkan 
kondisi tersebut, perlu diawali den-
gan rekayasa sosial pada kelompok 
sasaran sebelum program pember-
dayaan diluncurkan.

Sebuah program yang baik, 
desain rekayasa sosial yang fokus 
pada perubahan mindset; dan dis-
usul dengan sinergi pelaksanaan 
terpadu diyakini akan mampu 
memberikan perubahan yang be-
rarti pada masyarakat. Walaupun 
berimplikasi pada penganggaran 
untuk penyusunan sebuah desain, 
namun seperti kata orang bijak,: 
“Sebuah desain memang mahal, 
namun akan jauh lebih mahal jika 
melangkah tanpa desain”.Semoga.

*) Penulis adalah Staf Dinas Ke-
lautan dan Perikanan 



B
udaya adat ulur-ulur di 
Telaga Mburet Dusun 
Buret, Desa Sawo, Ke-
camatan Campurdarat, 

Kabupaten Tulungagung kembali 
digelar. Kegiatan acara tradisi adat 
yang dilakukan pada setiap Jumat 
Legi atau Jumat Pon di setiap bulan 
Selo tersebut pada tahun ini jatuh 
pada Jumat 7 Oktober 2011.

Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, kegiatan budaya adat 
yang dimotori oleh Paguyuban 
Sendang Tirto Mulyo pada tahun 
ini hanya dilakukan oleh tiga desa, 
yaitu Sawo, Gedangan dan Ngen-
trong, sementara Desa Gamping 
tidak melaksanakan.

Rangkain kegiatan yang dimulai 
semenjak pagi sekitar pukul 09.00 
WIB tersebut berjalan meriah. 
Prosesi diawali dengan arak-ara-
kan yang terdiri dari cucuk lampah 
kemudian disusul dari Paguyuban 
Sendang Tirto Mulyo, dan rombon-
gan pembawa sesaji yang ditempat-
kan dalam jodang (tempat sesaji) 
berangkat dari rumah Kepala Desa 
Sawo menuju ke Telaga Buret yang 
berjarak sekitar satu kilometer. 
Arak-arakan yang juga diiringi grup 

kesenian ini banyak dilihat warga 
di sepanjang jalan yang dilalui.

Menurut Ketua paguyuban Sen-
dang Tirtomulyo, Triman, sama 
halnya pada tahun-tahun sebel-
umnya bahwa tradisi ulur-ulur ini 
dilakukan karena paguyuban Send-
ang Tirto Mulyo ingin melestarikan 
tradisi budaya peninggalan nenek 
moyang berupa upacara adat ulur-
ulur yang bertujuan untuk me-
lestarikan budaya nenek moyang, 
sumber air serta kelestarian hutan 
di sekitar Telaga Buret yang terle-
tak di Dusun Buret, Desa Sawo, Ke-
camatan Campurdarat.

“Sejak berdiri tahun 1994 silam 
Paguyuban Sendang Tirto Mulyo 
berupaya untuk selalu bertujuan 
ngeluri budaya adat Jawa pening-
galan nenek moyang berupa upacara 
adat ulur-ulur yang bertujuan untuk 
melestarikan sumber air telaga dan 
kelestarian hutan di sekitar Telaga 
Mburet. Kegiatan ini dilakukan war-
ga setiap bulan Selo tepat hari Jumat 
Legi atau Jumat Pon,” ujarnya.

Menurut cerita tradisi ulur-ulur 
diawali dengan beberapa rangkaian 
kegiatan, yaitu upacara Nglampet/
Hep-hep dan diakhiri dengan upa-
cara Bersih Desa Nagari. (Nug)

Budaya Adat Ulur-ulur

Lestarikan Sumber Air
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“I
bu-ibu istirahat rumiy-
in, Ibu Bupati sampun 
rawuh”, imbau Kepala 
Desa Kalipang agar 

ibu-ibu yang kerjabakti memban-
gun jembatan menghentikan akti-
vitasnya karena Ibu Bupati datang 
berkunjung. Itulah yang terjadi 
ketika Bupati Kediri, dr.Hj. Hary-
anti Sutrisno, melakukan kunjun-
gan kerja meninjau pelaksanaan 
proyek dana hibah bantuan pede-
saan di Kecamatan Grogol, Kamis 
(20/10). 

Sebagaimana diketahui dana 
hibah bantuan pedesaan digunak-
an untuk membangun sarana dan 
prasarana fi sik yang berguna bagi 
masyarakat, seperti pembangunan 
jembatan, pembangunan pleng-
sengan dan pengerasan jalan. Da-
nanya berasal dari pemerintah dan 
swadaya warga, sedangkan untuk 
pengerjaannya digarap warga se-
cara gotong-royong. Sehingga se-
tiap Bupati Haryanti berkunjung, 
banyak warga sedang kerja bakti 
mengerjakan proyek dana hibah. 

“Jika proyek dikerjakan warga 
secara gotong royong, maka dana 
yang digunakan untuk membayar 
pekerja bisa digunakan untuk 
membeli material sehingga bisa 
membangun sarana fi sik yang lebih 
banyak,” urai Bupati Haryanti. 

Dengan didampingi Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (BPMD) Kabupaten Kediri,  
Satirin dan Camat Grogol, Anto 
Riandoko, Bupati Haryanti men-

gunjungi pembangunan di 9 desa, 
yaitu pembangunan jembatan di 
Dusun Bakalan Lor, Desa Bakalan, 
Dusun Bedrek Utara, Dusun Kal-
ibago, Desa Kalipang, Desa Wono-
asri, Dusun Sumberejo, Dusun 
Ngeluk, Desa Gambyok, Dusun Se-
men, Desa Datengan, pengaspalan 
jalan di Dusun Sumberasri, Desa 
Sonorejo dan pembangunan talud 
di Dusun Ngolakan, Desa Cerme. 

Pembangunan berbagai sara-
na fi sik di sembilan desa tersebut 
sangat dirasakan manfaatnya oleh 
warga, sebagai contoh pembangu-
nan jembatan di Dusun Kalibago 
Desa Kalipang sudah diimpikan 
masyarakat sejak lama. Karena itu 
ibu-ibu warga Dusun Kalibago juga 
ikut kerjabakti untuk mewujudkan 
jembatan tersebut. Selama ini war-
ga Dusun Kalibago kesulitan untuk 
mengangkut sarana produksi dan 
hasil panen, karena tidak ada jem-
batan. Selama ini warga harus me-

mutar melewati jembatan lain yang 
jaraknya 1 km. 

Dalam rangka pemeliharaan 
sarana fi sik tersebut, tentunya 
juga harus melibatkan masyara-
kat di desa masing-masing. Un-
tuk itu kepada para masyarakat, 
Bupati Haryanti berpesan untuk 
turut menjaga sarana yang telah 
dibangun. Ia juga mengimbau agar 
warga memperhatikan kendaraan 
yang melintas. ”Hendaknya truk-
truk dengan tonase berat tidak me-
lewati jembatan ini, agar tidak ter-
jadi kerusakan dan dapat bertahan 
lama,” pesan Bupati Haryanti. 

Selain meninjau pembangunan 
sarana fi sik, dalam kesempatan 
tersebut Bupati Haryanti juga me-
nyerahkan bantuan beras kepada 
150 lansia di Desa Kalipang dan 
memberikan bantuan sebesar 25 
juta untuk rehab Masjid Mamba’ul 
Hidayah Dsn. Ngeluk Desa Gam-
byok. [mabrur]

Bupati Kediri:

Proyek Dana Hibah Sebaiknya 
Dikerjakan Gotong Royong

Bupati Kediri, drg Hj. Haryanti Sutrisno dalam salah satu kegiatan.
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Langkah Kerja Pembuatan Ikan 
Asin

Bahan Baku

1. Ikan
Pilihlah ikan yang masih segar 

karena keseragamanikan sangat 
menentukan mutu produk hasil 
yang dihasilkan. Bahan baku untuk 
pembuatan ikan asin dapat dike-
lompokkan menjadi 2 bagian ikan 
yang berukuran:
- Besar, seperti tenggiri, tongkol, 

kakap, manyung, dan lain-lain.
- Sedang, seperti kembung, laying, 

tiga waja, dan lain-lain.
- Kecil ,seperti petek, dan teri

Ikan yang berukuran besar 
perlu disiangi yakni pembersihan 
dari sisik, insang, isi perut dan di-
belah sepanjang garis punggung 
kearah perut (tetapi tidak sampai 
terbelah dua). Bagian yang masih 
tebal disayat miring bagian samp-
ingnya, jika digunakan ikan yang 
berukuran sedang, dapat dilakukan 
pembelahan atau tanpa dibelah, se-
dangkan ikan yang berukuran kecil 
cukup dicuci dengan air bersih tan-
pa perlu disiangi

2.Garam
Ikan yang mengalami proses 

penggaraman menjadi awet kare-
na garam dapat menghambat atau 
membunuh bakteri penyebab pem-
busukan pada ikan, oleh karena itu 
, kemurnian garam sangat menen-
tukan. Garam yang dipakai adalah 
garam dapur (NaCl) murni, arti-
nya garam yang sebanyak mung-
kin mengandung NaCl dan sekecil 
mungkin unsur-unsur lainnya.

B. Metode Penggaraman
Penggaraman dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu penggaraman 

kering   (dry salting), penggaraman 
basah (wet salting), kench salting

Penggaraman kering (dry salt-
ing)

Pada penggaraman kering 
dapat digunakan baik untuk ikan 
ukuran besar maupun kecil. Peng-
garaman ini menggunakan garam 
berbentuk Kristal. Ikan yang akan 
diolah ditaburi garam lalu disusun 
secara berlapis-lapis.Setiap lapisan 
ikan diselingi lapisan garam.

Penggaraman basah (wet 
salting)

Proses penggaraman dengan 
metode ini menggunakan larutan 
garam sebagai media untuk meren-
dam ikan

Penggaraman kench salting
Penggaraman ini hampir se-

rupa dengan penggaraman kering. 
Bedanya, cara ini menggunakan 
kedap air. Ikan hanya ditumpuk 
dilantai atau menggunakan keran-
jang

C. Membuat Ikan Asin dengan 
Cara Penggaraman Kering
1. Lakukan penyiangan ikan yang 

akan diolah kemudian dicuci 
agar bersih hingga bebas dari 
sisa-sisa kotoran

2. Sediakan sejumlah garam 
kristal sesuai berat ikan, untuk 
ikan berukuran besar jumlah 
garam yang harus disediakan 
berkisar 20 – 30% dari berat 
ikan, untuk ikan berukuran se-
dang 15 – 20%, sedangkan ikan 
yang berukuran kecil 5%.

3. Taburkan garam ke dalam wa-
dah / bak setebal 1 – 5 cm, ter-
gantung jumlah garam dan ikan 
yang akan diolah. Lapisan ga-
ram ini berfungsi sebagai alas 
pada saat proses penggaraman

4. Susunlah ikan di atas lapisan ga-
ram tersebut dengan cara bagian
perut ikan menghadap ke dasar 
bak. Selanjutnya taburkan kem-
bali garam pada lapisan ikan 
tersebut, lakukkan penyusunan 
ikan dan garam secara berla-
pis-lapis hingga lapisan teratas 
adalah susunan dengan lapisan 
lebih banyak/tebal

5. Tutuplah tumpukan ikan dan 
garam tersebut dengan keran-
jang /anyaman bambu dan beri 
pemberat di atasnya.

6. Biarkan selama bebera-
pa hari untuk terjadin-
ya proses penggaraman.
Untuk ikan berukuran besar se-
lama 2-3 hari, ikan yang beru-
kuran sedang dan ikan yang 
berukuran kecil selama 12-24 
jam

7. Selanjutnya cucilah dengan air 
bersih dan tiriskan, susun ikan 
di atas para-para penjemuran

8. Pada saat penjemuran/penger-
ing, ikan sekali-kali dibalik agar 
ikan cepat mengering
D. Membuat Ikan Asin dengan 

Cara Penggaraman Basah
1. Siapkan larutan garam jenuh 

dengan konsentrasi larutan 30 
– 50%

2. Ikan yang telah disiangi disusun 
di dalam wadah/bak kedap air,
kemudian tambahkan larutan 
garam secukupnya hingga se-
luruh ikan tenggelam dan beri 
pemberat agar tidak terapung

3. Lama perendaman 1 – 2 hari, 
tergantung dari ukuran / tebal 
ikan dan derajat keasinan yang 
diinginkan

4. Setelah penggaraman, bongkar 
ikan dan cuci dengan air bersih. 
Susun ikan di atas para-para 
untul proses pengeringan/pen-
jemuran.

Membuat Ikan AsinMembuat Ikan Asin

Teknologi Tepat GunaTeknologi Tepat Guna
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A
gar proses manaje-
men menjadi efektif 
maka dibutuhkan seper-
angkat prinsip kerja 

efektif. Dalam hal ini, ada 5 prinsip 
kerja efektif. Kelima prinsip terse-
but dibagi lagi sehingga lebih jelas 
dan praktis. Apa sajakah 5 prinsip 
dimaksud? Simaklah paparan beri-
kut ini:

1. Rencana
Rencana itu ada hanya ketika 

ditulis. Kalau Anda tidak menulis-
kannya: Anda mungkin mempu-
nyai impian atau visi atau bahkan 
mimpi buruk. Anda tidak mempu-
nyai rencana kecuali ditulis. Seper-
ti kata Napoleon, “Tidak ada yang 
sukses dalam perang kecuali seb-
agai konsekuensi dari rencana yang 
disiapkan dengan baik.”
Merencanakan sesuatu dengan te-

pat berarti Anda harus menge-
tahui:

Pekerjaan apa yg akan Anda dise-
lesaikan?

Bagaimana melaksanakannya?
Kapan selesainya?
Di mana selesainya ?
Berapakah kecepatan melak-

sanakannya?
Rencanakan Peker-

jaan dengan tepat! 
Dengan perenca-
naan yang tepat, 
puncak keberhasi-
lan baru separuh 
dicapai. Per-
e n c a n a a n 
itu sukses 
h a n y a 
d e n g a n 

pelaksanaan yang profesional.

2. Jadwal
Pekerjaan harus dijadwalkan! Jad-

wal yg efektif harus:
Pasti.
Selaras dengan jadwal-jadwal lain-

nya.
Sulit mencapai, namun mungkin 

tercapai.
Peganglah dengan teguh.
Penjadwalan yang baik akan 

mengefektifkan energi Anda. 
Jangan biarkan energi Anda ter-
buang percuma hanya karena 
penjadwalan yang buruk.

3. Pelaksanaan
Letnan Jenderal James F. Hol-

lingsworth mengatakan, “Orang 
bodoh mana pun bisa menulis se-
buah rencana. Pelaksanaanyalah 
yang membuat Anda kewalahan.”

Setelah rencana yang tepat 
disiapkan, lak-
s a n a k a n l a h 
r e n c a n a 
t e r s e b u t 
dengan:

T e r -
ampil

Teliti

Cepat
Tanpa usaha yang tak perlu
Tanpa penundaan yang tak
perlu
Laksanakanlah rencana dengan 

tanpa memisahkannya dari pelak-
sanaan. Dengan kata lain, para 
perencana itu harus mengoman-
dani pelaksanaan dan para kom-
andan itu harus turut serta meren-
canakan.

4. Pengukuran
Perkerjaan yang telah Anda lak-

sanakan haruslah diukur:
Berdasarkan potensi Anda
Berdasarkan progress report Anda 

yang telah lalu
Berdasarkan progress report orang 

lain yang telah lalu
Berdasarkan kuantitas
Berdasarkan kualitas
Buatlah rekam jejak perjalanan 

pelaksanaan perkerjaan Anda. 
Nantinya akan berguna untuk 
melaksanakan pekerjaan-perk-
erjaan lainnya sebagai referensi.

5. Kontraprestasi
Apabila pekerjaan Anda 

telah selesai dengan 
efektif, Anda selay-

aknya mendapat 
balas jasa beru-

pa:
Syarat kerja 
yang baik
Kesehatan 
yang baik
K e b a h a -
giaan
Pengem-
b a n g a n 
diri

Uang
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e n c a n a a n 
itu sukses 
h a n y a
d e n g a n 

yang membuat Anda kewalahan.
Setelah rencana yang tepat 

disiapkan, lak-
s a n a k a n l a h 
r e n c a n a 
t e r s e b u t 
dengan:

T e r -
ampil

Teliti

nan Buatlah rekam jejak perjalan
nda. pelaksanaan perkerjaan An
ntuk Nantinya akan berguna un
erk-melaksanakan pekerjaan-pe
nsi.erjaan lainnya sebagai referen

5. Kontraprestasi
nda Apabila pekerjaan An
gan telah selesai deng
lay-efektif, Anda sel

apat aknya menda
eru-balas jasa be

pa:
erja Syarat ke
kyang baik
tanKesehat
ikyang bai
h a -K e b a h

giaan
em-Penge

a n b a n g
diri

Uang

Lima Prinsip 
Kerja Efektif

yang pproffe ision lal.
CeCeeepapap ttt
Tanpa us haha yang t kak perlu
Tanpa penundaan yang tak



GDGD

27GEMADESAEdisi November 2011
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A
da beragam jenis lebah 
madu yang layak dibu-
didayakan. Di antaranya 
lebah dari jenis lebah 

hutan (Apis dorsata), lebah lokal 
(Apis cerana), dan lebah unggul 
(Apis mellifera). Lebah unggul, ses-
uai namanya, yang paling disenan-
gi pasar. Jenis ini lebih produktif 
dibandingkan lebah lokal, juga 
lebih jinak. Racun pada sengatnya 
sangat cocok untuk pengobatan 
berbagai penyakit. Lebah yang 
dibudidayakan oleh kebanyakan 
peternak di dunia ini awalnya ber-
asal dari daratan Eropa.

Modal yang diperlukan dalam 
beternak lebah madu adalah pen-
getahuan dasar dalam beternak 
lebah madu, investasi modal tetap 
yang diperlukan dalam kegiatan 
budidaya lebah madu selama be-
berapa periode pemanenan terma-
suk alat-alat produksi dan koloni 
lebah madu minimal 40 kotak, 
idealnya adalah 100 kotak koloni 
lebah madu.

Pemilihan Bibit Lebah 
Madu Jenis Unggul

Ciri-ciri bibit lebah madu kuali-
tas super: (1) Mempunyai ratu 
lebah yang secara fi sik bagus dan 
berusia antara 3 bulan sampai 1 ta-
hun; (2) Jumlah dan kualitas telor 
yang dihasilkan ratu lebah banyak; 
(3) Hasil panen  lebih banyak baik 
hasil madu, bee pollen, royal jelly 
dan propolis; (4) Larva lebah yang 
dihasilkan lebih segar; dan (5) Leb-
ah biasanya lebih agresif.

Memperbanyak Koloni 
Lebah Madu

Beternak lebah madu agar 
menghasilkan keuntungan yang 
optimal, seorang peternak lebah 
madu harus mempunyai mini-
mal 100 kotak koloni lebah madu. 
Langkah-langkah untuk mening-
katkan jumlah koloni lebah madu:

Gembalakan lebah madu pada 
lokasi yang tersedia pakan cukup 
banyak. Dengan tersedianya pakan 
yang cukup maka ratu lebah akan 

lebih banyak menghasilkan telor 
dan lebah pekerja juga lebih giat 
membuat sarang baru. 

Menyiapkan calon ratu lebah 
madu untuk ditempatkan dalam 
koloni lebah madu yang baru.

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

Membuat Calon Ratu Lebah
1. Ambil larva lebah madu yang 

baru menetas usia 1 hari
2. Masukan ke dalam satu potong 

frame royal jelly 
3. Frame royal jelly yang sudah 

terisi larva lebah madu di tem-
patkan pada kotak super (kotak 
lebah madu yang berisi koloni 
lebah madu minimal 2 tingkat)

4. Sekat/pisahkan kotak super leb-
ah madu tersebut dengan ratu 
lebah berada di kotak bawah 
dan frame royal jelly calon ratu 
lebah madu di tempatkan pada 
kotak atasnya. Sehingga ratu 
lebah madu tidak bisa mendeka-
ti calon ratu lebah madu.

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

6. Setelah sebelas hari calon ratu 
dipindahkan ke kotak lebah 
yang berisi koloni lebah tanpa 
ada ratunya.

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

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

Ternak Lebah Madu

Manisnya Usaha Madu

Bersambung Edisi Berikutnya



Singkong keju pernah menjadi tren 
di dunia kuliner, baru-baru ini mun-
cul jajanan baru dari bahan yang sama, 
singkong. Namun kali ini tak sekedar sing-

kong yang digoreng, tapi singkong yang diberi isi. Coba 
saja mulai usaha dengan resep berikut.

Resep Bahan Singkong Isi :
singkong parut 2,5 kg, peras
gula pasir 500 gram
margarin 250 gram
cokelat meses 500 gram
putih telur 20 butir
tepung panir 2,5 kg
tepung terigu protein sedang 500 gram
Minyak goreng 5 liter

Cara Membuat Singkong Isi :
Campur singkong, gula pasir dan margarin, aduk 

rata.
Ambil 2 sendok makan adonan, pipihkan. Letakkan 1 

sendok teh cokelat meses di atasnya.
Tutup dan bentuk belah ketupat.
Gulingkan adonan di atas terigu, celup adonan dalam 

putih telur. Angkat dan gulingkan dalam tepung 
panir.

Panaskan minyak, goreng hingga kuning kecoklatan. 
Angkat dan tiriskan.

Sajikan.
Untuk 250 buah

Tips :
Anda dapat membuat variasi isi singkong dengan 

selai nanas, selai stroberi atau keju.
Untuk menentukan isian singkong, bentuk saja 

adonan dengan bentuk yang berbeda.
Harga bahan isian bisa menentukan harga jual 

Resep 
Singkong Isi

28 GEMADESA Edisi November 2011
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N
amun Kopipanas yang 
dimaksud bukan je-
nis minuman berkafein 
yang enak disantap un-

tuk menemani waktu santai, Kopi-
panas bentukan Dulyakin adalah 
Koperasi Panti Asuhan yang mel-
atih secara teknis bagaimana 

mengembangkan perekonomian 
melalui sistem koperasi.

Kopipanas yang dikembang-
kan Dulyakin sejak 2011 ini selain 
melibatkan penghuni panti asu-
han miliknya sebagai pengurus 
dan karyawannya, hasilnya juga 
untuk mengembangkan pereko-
nomian panti asuhan dan yayasan 
juga untuk meningkatkan pereko-
nomian orang tua anak. “Koperasi 
ini memberikan bantuan bagi siapa 
saja khususnya warga miskin yang 
memerlukan dana segar asalkan 
untuk membuka usaha tanpa bun-
ga,” kata Dulyakin.  

Kopipanas adalah salah satu 
produk Dulyakin dalam upaya 
mengentas kemiskinan. Selain itu 
masih ada produk lain seperti Ans-
uransi Kesejahteraan Sosial (Aske-
sos). Produk ini memberikan jami-
nan sosial kepada pekerja mandiri 
di sector informal dari kemungki-
nan risiko menurunnya tingkat ke-
sejahteraan akibat pencari nafkah 
utama dalam keluarga menderita 
sakit, kecelakaan, atau meninggal 
dunia.

Perserta yang dibidik antara 
lain buruh tani, buruh tambak, 
nelayan, tambal ban, tukang ojek, 
pedagang kaki lima yang sudah 
memiliki pendapatan dan mam-
pu membayar premi. Hingga Juli 
2011, tercatat peserta program ini 
encapai 361 orang. Program ini 
memberikan klaim dari Rp 100 
ribu hingga Rp 600 ribu . 

Selain itu juga ada program 
Bunda Yatim Sejahtera, Yayasan 
Sosial, lembaga konseling, pusat 
pendidikan bahasa, panti asuhan, 
pondok pesantren, dan lembaga 
pendidikan madrasah diniyah. 

Menurut mantan loper koran 
kelahiran Sumenep, 12 Desember 
1965 ini, semua program produk 

Dulyakin

Melatih si Miskin 
dengan Kopipanas 

Untuk melatih dan mengembangkan sumberdaya ma-
nusia masyarakat miskin terhadap keahlian di bidang 
perekonomian ternyata tidak harus melalui pelatihan 

serius yang menjemukan. Salah seorang pekerja sosial 
asal Kabupaten Sidoarjo, Dulyakin, berhasil melatih 

keahlian perekonomian si miskin hanya melalui Kopi-
panas. 
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program yang dibuatnya didesain 
khusus untuk mengentas masalah 
kemiskinan di sekitarnya. “Apa 
yang saya lakukan ini karena saya 
ingin menjadi orang yang berman-
faat bagi sesama, dan sebagai bekal 
untuk hidup bahagia di akhirat 
kelak,” ujarnya. 

Bapak 132 Anak
Rumah di Jalan Lingkar Timur 

Nomor 1, Desa Gebang, Kecamatan 
Sidoarjo, terlihat ramai saat sore 
hari. Anak anak bermain riang di 
halaman rumah yang lebih mi-
rip gudang terbuka. Sebab, di sudut 
sudut halaman teronggok tumpukan 
keramik dengan beragam motif dan 
ukuran. Mereka adalah anak asuh 
Dulyakin yang masuk kategori tidak 
mampu. Anak-anak kurang berun-
tung itu ditampung dan diberi mod-
al agar tidak lagi terjerembab dalam 
kubangan kemiskinan.

Kehidupan Dulyakin terbilang 
jauh dari kesan mewah. Ruang 
tamu berukuran 3 x 3 meter seka-
ligus menjadi kantornya. Empat 
sudut ruang itu dijejali sebuah 
meja dengan satu set komputer di 
atasnya. Ada meja-kursi yang sal-
ing berimpitan dan sepeda angin. 
Dua bayi tergolek di lantai beralas 
kasur. ”Mereka titipan orang tu-
anya yang tidak mampu,” kata Du-
lyakin.

Di bawah naungan Yayasan So-
sial Yatim Piatu Sabililah An Nah-
dliyah, dia merawat anak-anak 
kurang beruntung tersebut. Ada 
bayi, anak-anak, dan orang dewasa 
yang masuk kategori miskin. Di ka-
langan orang yang mengenal den-
gan baik, Dulyakin dijuluki sebagai 
ayah asuh bagi 132 anak. 

Mereka disekolahkan. Ada pula 
24 orang dewasa yang dibina agar 
terampil bekerja. Mereka diupay-

akan menjadi mampu dari kondisi 
tidak mampu. Dulyakin melaku-
kan banyak kegiatan penanganan 
kemiskinan. Dia menyekolahkan 
anak-anak sesuai dengan tingkatan 
usia di berbagai sekolah formal di 
Sidoarjo. 

Ada yang duduk di bangku SD, 
SMP, dan SMU. ”Semua dibiayai 
yayasan sampai selesai,” jelasnya. 
Para siswa setiap hari mendapat 
materi tentang motivasi hidup 
di panti asuhan. Dulyakin me-
nyatakan, hal itu bertujuan un-
tuk memacu semangat para anak 
asuhnya sehingga hidup mereka 
lebih baik. Dia menanamkan hara-
pan dan cita-cita sehingga mereka 
kelak mampu bangkit dan hidup 
mandiri. 

Di antara para anak asuhnya, 
ada 22 orang yang menempuh pen-
didikan di perguruan tinggi. Empat 
anak berkuliah di STIKES Widya 

Dulyakin (paling kiri) bersama anak-anak yatim piatu dan pengurus Yayasan Sosial Sabililah An Nahdliyah.
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Cipta Husada, Kepanjen, Malang. 
Dua anak belajar di IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya. Dua anak belajar 
di LP3I Sidoarjo. Dua anak belajar 
di Universitas Merdeka, Pasuruan. 
Tiga anak berkuliah di Politeknik 
Surabaya dan 13 anak di Unsuri.

Menurut Dulyakin, selain 
dibiayai yayasan, sebagian besar 
mendapatkan beasiswa dari kam-
pus. Mereka juga dilatih berbisnis 
dengan mengurus Koperasi Kopi 
Panas (koperasi panti asuhan). 
Dengan modal itu, mereka kerap 
mendapat undangan pelatihan di 
berbagai kota. Termasuk meneri-
ma bantuan alat usaha yang digu-
nakan untuk mendirikan usaha se-
cara mandiri.

Mantan loper koran di Termi-
nal Joyoboyo, Surabaya, tersebut 
menjelaskan, setelah lulus,

siswa dibebaskan memilih pe-
kerjaan dan meninggalkan yayasan 
tersebut. ”Tidak ada ikatan dinas 
mereka harus tetap tinggal di sini,” 
katanya. Dia mempersilakan anak 
asuhnya jika hendak bekerja di 
mana saja.

Dulyakin menanamkan prinsip 

kepada anak asuhnya agar men-
jadi motor penggerak sekolah bagi 
kaum miskin. ”Saya punya hara-
pan, mereka kelak menjadi orang 
yang mampu membuat orang 
miskin menjadi tidak miskin lagi,” 
paparnya. Penanganan kemiski-
nan bagi orang dewasa dilakukan 
dengan berbagai cara. Salah satu-
nya adalah memberikan pelatihan 
usaha. Setiap orang dewasa yang 
tidak mampu ditempatkan di unit 
usaha milik yayasan, seperti toko, 
pemotongan keramik, dan pengas-
apan ikan. Mereka digaji. Bahkan, 
ada salah seorang pekerja yang kini 
memiliki keahlian manajemen. Dia 
berhasil menyekolahkan anaknya 
sendiri sampai lulus kuliah.

Pro Poor Award 2011
Karena membela kaum lemah 

sejak 2006, lelaki berusia 46 tahun 
tersebut mendapat penghargaan 
Pro Poor Award 2011 dari Guber-
nur Jatim Soekarwo pada 6 Okto-
ber lalu. Dia dinobatkan sebagai 
orang kedua di Jatim yang dinilai 
memiliki program nyata untuk 

mengatasi kemiskinan di sekitar 
tempat tinggalnya. 

Kategori perorangan terbaik, 
pertama diraih oleh Sri Kholifah, 
perempuan asal Kabupaten Pasuru-
an ini berhak mendapat penghar-
gaan dan dana pembinaan sebesar 
Rp 35 juta, terbaik III oleh Matori 
dari Kota Blitar (Penghargaan dan 
dana pembinaan Rp 15 juta), dan IV 
oleh Suparno asal Kabupaten Mag-
etan yang berhak menerima piagam 
penghargaan dan tropi.

Selain mengantarkan warganya 
menempati posisi kedua kategori 
perorangan, Kabupaten Sidoarjo 
juga berhasil membawa pulang 
Pro Poor Award bidang lembaga 
pemerintah juga di posisi kedua, 
dengan membawa pulang trophy, 
piagam, dan dana pembinaan Rp 
75 juta. Tahun sebelumnya, Kabu-
paten Sidoarjo juga pernah meraih 
kategori yang sama namun hanya 
peringkat III. 

Terbaik pertama untuk kategori 
lembaga pemerintah diraih oleh 
Kota Surabaya atas usaha yang 
dilakukan untuk mengurangi ang-
ka kemiskinan melalui beberapa 
program antara lain memberikan 
bantuan di bidang pendidikan dan 
kesehatan untuk anak-anak jala-
nan, serta memberikan pelatihan 
dan permodalan bagi Pedagang 
Kaki Lima (PKL) dan masyarakat 
miskin. Kota Pahlawan ini meng-
gondol penghargaan trophy, pia-
gam, dan dana pembinaan Rp 125 
juta. 

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

Dulyakin menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur dalam acara Pro 
Poor Award 2011 di Malang.
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