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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksudkan 
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
COVER: Aulia SRT. 
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Namanya Siti Ruqoyah. Siapa dia? Pasti banyak yang ti-
dak tahu si pemilik nama ini. Tetapi, setelah Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur memberi Pro Poor Award kepada Siti 
Ruqoyah, 20 November lalu, barulah nama Siti Ruqoyah 

dikenal banyak orang. 
Ya, Siti Ruqoyah hanyalah pengusaha tenun ikat di Kelurahan 

Bandar Kidul (yang selama ini dikenal sebagai sentra tenun ikat), 
Kota Kediri. Dia tak ubahnya pengusaha tenun ikan lainnya di Ban-
dar Kidul. Barangkali saja, yang sedikit membedakan Ruqoyah dengan 
pengusaha tenun ikat lainnya, adalah kepeduliannya pada orang cacat 
dan lansia. Ruqoyah mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja di 
perusahaan tenun ikat miliknya. Sebelum dipekerjakan mereka diberi 
pelatihan dulu.

Ruqoyah mengaku bangga karena bisa membantu dan berbagi ilmu 
kepada masyarakat terutama penyandang cacat. Alasannya, pabrik 
atau industri besar banyak yang enggan mempekerjakan penyandang 
cacat. 

Selain Ruqoyah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberi 
penghargaan Pro Poor kepada BMT Mursalah Maslahah lil Ummah 
(MMU) Sidogiri, Kecamatan Kraton, Pasuruan. BMT-MMU Sidogiri 
dinilai telah melakukan pembangunan ekonomi umat dengan cara 
memberikan pelatihan kepada masyarakat, serta memberi perhatian 
kepada orang yang tidak mampu. BMT Mursalah Maslahah lil Ummah 
memperoleh Pro Poor Award dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
untuk kategori lembaga non pemerintah.

Langkah-langkah yang ditempuh Siti Ruqoyah dan BMT MMU 
memang sudah sepatutnya diapresiasi oleh semua pihak. Gubernur 

Jawa Timur, Soekarwo, memberikan apresiasi khu-
sus, karena apa yang dilakukan oleh Siti Ruqoyah dan 
BMT MMU ini nyata-nyata menanggulangi kemiski-
nan. Menurut Gubernur Soekarwo, para nominator 
dan pemenang telah melakukan hijrah pemikiran un-
tuk peduli dan komitmen menangani maskin. 

“Hijrah pemikiran inilah yang sebenarnya diberi-
kan penghargaan. Inilah makna yang paling men-
dasar dari penghargaan. Bukan penghargaannya, 
tetapi hijrah pemikirannya dari memaksakan kehen-
dak menjadi mengajak berbicara maskin,” tuturnya. 

Penanggulangan kemiskinan seyogyanya bukan 
hanya tugas pemerintah, tetapi semua pihak, ter-
masuk masyarakat itu sendiri, seperti halnya yang 
dilakukan oleh Siti Ruqoyah, di antaranya dengan 
memberikan lapangan pekerjaan.(*)
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Atasi Kemiskinan 
Tanggung Jawab Bersama
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Dia mengatakan, kega-
galan menangani ke-
miskinan selama ini 
karena memaksakan 

pemikiran atau pendapat menu-
rut kita untuk menyelesaikan per-
masalahan kemiskinan. Kontruksi 
seperti ini menggelisahkan dunia, 
sehingga diperlukan adanya hijrah 
pemikiran untuk mengajak maskin 
ikut merumuskan kebijakan,
serta meletakkan maskin pada 
posisi sentral terhadap pengam-

Pro Pooor Award 2012

Pakde Karwo :  Ayo Hijrah 
Pemikiran Entas Kemiskinan  

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang 
akrab disapa Pakde Karwo mengajak selu-
ruh elemen masyarakat, baik pemerintah 

kabupaten/kota, non pemerintah, dan per-
orangan hijrah pemi kiran untuk menangani 

kemiskinan. Makna hijrah adalah dari pemiki-
ran yang memaksakan kehendak menjadi 

mendampingi danmengajak masyarakat yang 
kurang mampu atau miskin untuk berbicara 

dan ikut merumuskan kebijakan.
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bilan keputusan. Selain itu, dalam 
menangani kemiskinan harus me-
ningkatkan kepedulian, meletak-
kan hati dan perasaan cinta terha-
dap maskin.

“Yang terpenting bagaiamana 
orang yang tidak mampu diurus 
dan diajak berbicara dan tidak 
menetes langsung kepada maskin 
tetapi harus ada intervensi pro-
gram. Program yang dikembang-
kan salah satunya adalah usaha  mi-
kro kecil dan menengah (UMKM),” 
kata Pakde saat Penganugerahan 
Pro Poor Award Jawa Timur Tahun 
2012 di Gedung DBL Surabaya, Se-
lasa (20/11/2012). 

Pakde Karwo mengapresiasi 
pihak-pihak yang mempunyai 
gagasan dan pemikiran untuk 
menanggulangi kemiskinan. Para 
nominator dan pemenang telah 
melakukan hijrah pemikiran untuk 
peduli dan komitmen menangani 
maskin. “Hijrah pemikiran inilah 
yang sebenarnya diberikan peng-
hargaan. Inilah makna yang paling 
mendasar dari penghargaan. Bu-
kan penghargaannya, tetapi hijrah 
pemikirannya dari memaksakan 
kehendak menjadi mengajak ber-

bicara maskin,” tuturnya. 
Dijelaskannya, pada Maret 

2012, kemiskinan di Jatim dari 
16,68 persen turun menjadi 13,40 
persen. Dalam kurun waktu tiga 
tahun ini pertumbuhan ekonomi 
Jatim terus meningkat, sedang-
kan angka kemiskinan di Jatim 
turun sebesar 3,28 persen. Untuk 
itu Bank Dunia menyatakan bahwa 
Jatim mengalami pembangunan 
inklusif yakni pertumbuhan eko-
nomi tertinggi di Jawa, namun
kemiskinan turun.

“Dalam pembangunan turun 
sekitar 1 persen saja sudah luar 
biasa. Ini sudah 1 persen lebih. 
Hampir tidak ada jurnal tentang 
kemiskinan yang mengatakan 
satu tahun mengalami penurunan 
kemiskinan 1 persen. Maka di-
harapkan Maret 2013 angka ke-
miskinan di Jatim menjadi 12 
persen dan Maret 2014 menjadi 11
persen,” jelas Pakde Karwo. 

Pro Poor merupakan program 
prioritas Pakde Karwo dan Gus Ipul 
untuk mengentas angka kemiski-
nan di Jatim. Salah satu penera-
pan program untuk mengentas 
kemiskinan yakni melalui Jalan 

Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin
Kesra). Di Jatim sebanyak 493.004 
rumah tangga sangat miskin 
(RTSM) dibantu Pemprov Ja-
tim melalui Jalin Kesra dengan 
memberikan bantuan sebesar Rp 
2,5 – 3,5 juta yang dilakukan se-
cara bertahap. “Pemerintah harus 
mengintervensi kepada kelompok 
maskin. Tidak bisa dipaksa me-
nyelesaikan kemiskinan. Maka 
pemerintah menetapkan Jalin 
Kesra untuk membantu maskin,”
tuturnya.

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, Drs. Zarkasi, MSi, 
mengatakan, Pro Poor Award 
menjadi salah satu desain untuk-
mengetahui implementasi dan 
aktualisasi program Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Lembaga non 
Pemerintah, dan Perorangan dalam 
menyusun kebijakan-kebijakan
lokal dalam penanggulangan 
kemiskinan. Tujuan kegiatan 
untuk mendorong tumbuh-
nya komitmen dan kesadaran
pemerintah, masyarakat, serta 
stakeholder di kabupaten/kota 
agar lebih peduli terhadap pro-
gram penanggulangan kemiski-
nan, merangsang masyarakat atau 
kelompok masyarakat untuk ber-
peran aktif dalam program pen-
anggulangan kemiskinan, menjadi 
media tukar informasi dan pengal-
aman pelaksanaan program pen-
anggulangan kemiskinan yang di-
laksanakan oleh antar kabupaten/
kota, menjadi media tukar infor-
masi dan pengalaman pelaksanaan 
program penanggulangan kemiski-
nan yang dilaksanakan antar kabu-
paten/kota. 

Pro Poor Award Tahun 2012 
memberikan penghargaan kepada 
tiga kategori pengentas kemiski-
nan terbaik, yakni kategori pemer-
intah kabupaten dan kota, kategori 

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Zarkasi, menyerahkan piagam kepada 
UPKu terbaik.
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non pemerintah, dan ketegori per-
orangan. Untuk pemenang kategori 
pemerintah kabupaten dan kota di-
raih Kabupaten Sidoarjo (Kategori 
Bidang Bantuan dan Perlindungan 
Sosial), Kota Surabaya (Kategori 
Bidang Pemberdayaan Masyara-
kat), dan Kabupaten Banyuwangi 
(Kategori Bidang Pemberdayaan 
Usaha Mikro dan Kecil). Pemenang 
kategori pemerintah masing-
masing diberikan trophy, piagam 
penghargaan, dan uang pembinaan 
sebesar Rp 80 juta.

Pemenang terbaik dari kat-
egori non pemerintah yakni BMT 
Mursalah Maslahah lil Ummah 
(MMU) Sidogiri Kecamatan Kra-
ton Pasuruan. Pemenang mem-
peroleh trophy, piagam peng-
hargaan dan uang pembinaan 
sebesar  Rp 50 juta. BMT-MMU 
Sidogiri telah melakukan pemban-
gunan ekonomi umat dengan cara 
memberikan pelatihan kepada
masyarakat, serta memberi per-
hatian kepada orang yang tidak 
mampu. Untuk kategori peroran-
gan masih belum ada pemenang. 
Diharapkan hal tersebut menjadi 
motivasi bagi masyarakat untuk 
dapat melakukan sesuatu yang leb-
ih baik untuk menangani kemiski-
nan. Adapun nominator kategori 
perorangan yakni Risnani Puji Ra-

hayu dari Kota Surabaya dan Siti 
Ruqoyah dari Kota Kediri.

Penghargaan juga diberikan ke-
pada pelaksana terbaik pasar desa 
yakni Pasar Desa Wonsari, Keca-
matan Tutur, Kabupaten Pasuruan 
(terbaik pertama memperoleh tro-
phy, piagam penghargaan dan Rp 
25 juta, Pasar Desa Semboro Keca-
matan Semboro Kabupaten Jem-
ber (terbaik kedua) memperoleh 
trophy, piagam penghargaan, 
dan Rp 22.500.000,-, Pasar Desa 
Kranji Kecamatan Paciran Kabu-
paten Lamongan (terbaik ketiga) 
memperoleh trophy, piagam peng-
hargaan, dan Rp 20.500.000,- , 
dan Pasar Desa Bangoan Keca-
matan Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung (terbaik keempat) 
memperoleh trophy, piagam peng-
hargaan, dan Rp 17.500.000,-. 
Evaluasi Unit Pengelola Keuangan 
dan Usaha (UPKu) Berhasil yakni 
UPKu Lapasteh Desa Talang, Ke-
camatan Saronggi, Kabupaten 
Sumenep (terbaik pertama) mem-
peroleh Rp 25 juta, UPKu Bukit Cok-
ro Desa Galeng Dowo Kecamatan 
Wonosalam Kabupaten Jombang 
(terbaik kedua) memperoleh Rp 
23 juta, dan UPKu Jaya Makmur 
Desa Wonoayu Kecamatan Wajak 
Kabupaten Malang (terbaik ketiga)
memperoleh Rp 21 juta. Sedang-

kan penghargaan UPKu pelaksana 
P3DK Terbaik diberikan kepada 
UPKu Melati Desa Jabalsari, Keca-
matan Sumbergempol, Kabupaten 
Tulungagung (terbaik pertama) 
memperoleh Rp 35 juta, UPKu 
Ngudi Raharjo Kelurahan Josenan, 
Kecamatan Taman, Kota Madiun 
(terbaik kedua) memperoleh Rp 
30 juta, dan UPKu Maju Lestari 
Desa Penambangan, Kecamatan 
Balengbendo, Kabupaten Sidoarjo
(terbaik ketiga) memperoleh Rp 25 
juta. Selain itu, UPKu Pelaksana 
Badan Kerjasama Antar Daerah 
(BKAD) Terbaik juga mendapat-
kan penghargaan antara lain BKAD 
Berkah Tani Kecamatan Geneng
Kabupaten Ngawi (terbaik perta-
ma) memperoleh Rp 30 juta, BKAD 
Lawu Makmur Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan (terbaik ked-
ua) memperoleh Rp 25 juta, dan 
BKAD Tri Eka Praya Kecamatan 
Tirtoyudo Kabupaten Malang (ter-
baik ketiga) memperoleh Rp 20 
juta. 

Dalam kegiatan itu juga dilaku-
kan penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara Dekan Fisip Uni-
versitas Brawijaya dengan Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi 
Jawa Timur tentang Penyelengga-
raan Program Studi Magister Ka-
jian Kemiskinan.(sal)
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Keberhasilan Kelurahan 
Ngadirejo Kota Kediri 
mengembangkan bank 
sampah menjadi inspi-

rasi bagi wilayah/kelurahan lain. 
Selain memberikan tambahan eko-
nomi bagi warga, kelurahan Nga-
direjo juga dikenal sebagai wilayah 
paling bersih dan hijau.  

Jumlah penduduk Kelurahan 
Ngadirejo, Kota Kediri, sekitar 
12.203.000 jiwa, dengan luas la-
han 147 hektar. Hampir 50 persen 
warganya karyawan pabrik rokok 
Gudang Garam, sementara si-
sanya bekerja sebagai PNS, guru, 
wiraswasta dan pedagang. Dari 
segi kepadatan penduduk, Kelura-
han Ngadirejo cukup padat, yakni 
membawahi 57 Rukun Tetangga 
(RT) dan 12 Rukun Warga. 

Jumlah penduduk yang besar 
itulah membuat Kelurahan Ngadi-
rejo cukup padat dan aktivitas eko-
nomi berkembang pesat. Hampir 
setiap sudut wilayah ada pasar dan 
aktivitas ekonomi yang melayani 
kebutuhan konsumen rumah tang-
ga atau untuk konsumsumen kary-
awan pabrik. Kelurahan Ngadirejo 
dihuni warga yang multi etnis dan 
agama.

Kepala Kelurahan Ngadirejo, 
Muhammad Ayub, kepada Gema 
Desa menuturkan, Kelurahan Nga-
direjo sudah membuka pelayanan 
terintegrasi sejak tahun 2009 den-
gan fasilitas internet. Semua pelay-
anan, mulai urusan ijin pajak IMB, 
pelayanan posyandu, pelayanan 
KTP sampai biro hukum sudah 

tersambung dengan kepala kelu-
rahan. Bahkan kelurahan pernah 
membuka pelayanan kepada warg-
anya sampai pukul 20.00 WIB. 

“Kami membuka pelayanan 
kepada warga 24 jam. Kami siap 
melayani dengan cepat dan terinte-
grasi, warga cukup 10 menit untuk 
urusan KTP,” kata Ayub. 

Menurutnya, pelayanan inte-
grasi ini memudahan warga dan 
pejabat yang melayani untuk ke-
butuhan masyarakat. Juga warga 
bisa melihat langsung proses ad-
ministrasi di Kelurahan. Semuanya 
transparan dan tidak ada warga 
yang dipersulit. Sehingga kelurah-
an Ngadirejo pantas menjadi ruju-
kan dan pilot projeck. Bukan hanya 

itu, Kelurahan Ngadirejo juga aktif 
mengajak masyarakat untuk ber-
sih-bersih lingkungan, peduli sam-
pah dan pemberdayaan masyara-
kat melalui ekonomi. 

Pemberdayaan masyarakat itu 
sudah dimulai dari RT dan RW 
seperti arisan RT,arisan PKK dan 
perkumpulan pengajian. Bahkan 
ada juga koperasi yang berbadan 
hukum yang tujuannya untuk me-
ningkatkan ekonomi warga dan 
masyarakat sekitar. 

“Tugas kelurahan hanya sebagai 
fasilitator dan pengawasan, semen-
tara warga sudah punya aktivitas 
sendiri. Kami hanya memberikan 
solusi apabila ada kendala dan ke-
luhan di lapangan,” katanya.

Kelurahan Ngadirejo,  Kec. Kota Kediri 

Kelola Pasar Karyawan 
Pabrik Rokok

Staf kantor Kelurahan Ngadirejo.
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KELOLA PASAR KARYAWAN 
Selain berfungsi pengawasan 

dan pembinaan, Kelurahan Ngadi-
rejo juga mengentaskan kemiski-
nan melalui program bedah rumah 
yang bekerjasama dengan Pemda 
dan Pemerintah Pusat. Juga pro-
gram pemberdayaan ekonomi ker-
akyatan dengan pasar keryawan 
Pabrik Gudang Garam. Pasar ini 
bekerjasama dengan CSR Gudang 
Garam untuk menyediakan kebu-
tuhan karyawan Gudang Garam, 
mulai dari kebutuhan sembako 
sampai kebutuhan sekunder, sep-
erti alat rumah tangga. Pasar ini 
cukup menjanjikan karena partisi-
pasi mayarakat dan karyawan yang 
dengan suka rela mengembangkan 
ekonomi. “Pasar buka pukul 06.00 
sampai pukul 20.00. Semua kebu-
tuhan karyawan bisa dibeli di pasar 
ini. Masyarakat bisa berdagang 
dan ibu-ibu bisa produktif dengan 
menitipkan barangnya di pasar,” 
ujarnya. 

Ditegaskan Ayub, pasar pabrik 
itu banyak menyerap SDM dan me-
ningkatkan ekonomi warga seki-
tar. Pasar ini sangat bersih dan ra-
mah lingkungan, karena setiap hari 
pegawai kelurahan bersama warga 
ikut kegiatan bersih-bersih. Selain 
pasar, banyak ibu-ibu warga Nga-
direjo yang mempunyai usaha kecil 
berkapasitas home industry, seperti 
keduk pisang, tahu poo, kopi racik, 
onde-onde mekar dan usaha lainnya.  

“Kami sangat mendukung usaha 
home industry. Juga kami berday-
akan ibu-ibu untuk mengelola bank 
sampah di RT 05,” kata Ayub.  

BANK SAMPAH  
Selain punya pasar karyawan, 

Kelurahan Ngadirejo juga menge-
lola bank sampah yang berada di 
RW02/ RT05 yang diberi nama 

Bank Sampah Teratai.Bank sam-
pah ini berdiri  tahun 2010 den-
gan melibatkan seluruh anggota 
dan ibu rumah tangga dari dua RT, 
yakni RT 05 dan RT 06. Setiap hari 
ibu-ibu wajib mengumpulkan sam-
pah yang bermanfaat dan punya ni-
lai ekonomis kemudian disetorkan 
ke bank sampah. 

Didik, pengelola bank sampah 
menuturkan, tiap hari ibu-ibu yang 
menyetorkan sampah lalui ditim-
bang, kemudian dipilah-pilah. Pe-
nyetoran sampah dimulai pukul 
07.00 sampai pukul 16.00. Dari 
hasil setoran harian kemudian di-
kumpulkan dan setiap tanggal 25 
dilaporkan kepada seluruh ang-
gota. Sebagian sampah didaur 
menjadi kumpos dan sebagian di-
jual ke pengepul. 

“Bank sampahbaru menjual 
sampah satu kali, jumlahnya Rp 
800 ribu. Uang tersebut kemudian 
dibagi ke anggota dan sebagian un-
tuk operasional,” terang Didik.

Menurutnya, bank sampah san-
gat bermanfaatn bagi warga dan 

menjadikan lingkungan bersih dari 
sampah. Pasalnya, setiap anggota 
rumah tangga wajib membersih-
kan sampah sesuai kesepakatan. 
Juga, bank sampah ini dikelola 
seperti bank, karena anggota pu-
nya buku harian sampah. Selain 
itu, bank sampah juga rajin mem-
berikan pelatihan dan sosialisasi 
ke masyarakat, agar masyarakat 
sadar tentang sampah. Kini, bank 
sampah Ngadirejo mulai dilirik in-
vestor dan mulai ditiru oleh banya 
kelurahan. “Sekarang banyak yang 
niru bank sampah. RW dan kelu-
rahan lain niru. Dulu kami belajar 
bank sampah di Malang bersama 
pejabat kelurahan,”paparnya. 

“Harapan kami ke depan adalah 
masyarakat semakin sadar akan 
kebersihan lingkungan dan pent-
ingnya menjaga keamanan dan 
pembangunan daerahnya masing-
masing. Pasalnya, fungsi kelurahan 
adalah memberikan pelatihan dan 
pengawasan, sementara pelak-
sananya adalah warga sendiri,” 
kata Ayub. (ham)

Pasar Karyawan.



Ruqoyah menekuni usaha 
tenun ikat bersama sua-
minya, Munawar, sejak 
tahun 1989. Kebetulan 

Munawar pernah bekerja di pabrik 
tenun, namun kemudian mengun-
durkan diri. Untuk memenuhi ke-
butuhan keluarga Ruqoyah menco-
ba merintis usaha tenun ikat yang 
kebetulan berada di Bandar Kidul, 
Kota Kediri, sebagai sentra tenun 

ikat. 
“Daerah Bandar Kidul meru-

pakan sentra tenun ikat sejak za-
man dulu. Kemudian kami men-
coba untuk menghidupkan kembali 
tradisi tenun ikat untuk kelestar-
ian budaya,” kata Ruqoyah kepada 
Gema Desa di rumahnya.

Dijelaskan Ruqoyah, ketekunan 
dan kerja kerasnya berbuah hasil. 
Tahun 1995, dengan modal sendiri, 

dia membeli mesin ATBN sebanyak 
lima unit dan mulai memasarkan 
produk tenunnya di wilayah Kediri, 
Nganjuk dan Surabaya. Produk te-
nun ikat mulai dikenal masyarakat 
terutama produk sarung tenun. 

Pada tahun 1998 produksi sa-
rung tenun terpaksa berhenti kare-
na krisis ekonomi melanda Indone-
sia. Bahan tenun dan pasar sarung 
lesu, akibatnya produk tenun ikat 
tidak laku di pasaran. Orang lebih 
suka memilih memenuhi sembako 
dari pada membeli sarung mahal. 

“Produk tenun Ikat ini semuan-
ya mengunakan alat tradisional. 
Keunggukan produk tenun ada 
design dan motif yang berbasis bu-
daya,” terang lulusan  Universitas 
Negeri Surabaya ini. 

Andalkan Motif dan 
Kualitas 

Roqoyah menjelaskan, produk 
tenun ikat Medali Emas saat ini 
sudah terkenal dan diakui secara 
nasional. Pelanggannya mulai dari 
kalangan pejabat negara, PNS dan 
pelajar. Bahkan istri Menteri Kop-
erasi dan UKM pernah berkunjung 
ke pabrik Medali Emas. Keunggu-
lan produk tenun ikat Medali Emas 
adalah motif dan kualitas yang 
terjamin. Motif tenun dikerjakan 
Ruqoyah dengan kreatif dan ima-
jinatif. Dia tidak pernah membaca 
buku desain atau mencontoh de-
sain di internet. 

“Saya tidak pernah baca buku 

Ruqoyah, Peraih Pro Poor Award  

Mempekerjakan 
Penyandang Cacat  

Ketekunan menjadi kunci keberhasilan Ruqoyah dalam 
menjalani bisnis tenun ikat. Dia tidak pernah menyang-

ka akan menerima anugerah Pro Poor Award Tahun 
2012 dari Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo. 
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atau buka internet untuk lihat de-
sain. Semuanya dikerjakan melalui 
ide saya. Jika ada orang pesan, saya 
langsung bikin desainnya kemudi-
an disesuaikan dengan permintaan 
pelanggan,” katanya.

Tenun ikat Kota Kediri mulai 
berkembang pada tahun 2000. Ke-
tika itu Wali Kota Kediri member-
lakukan aturan setiap hari Kamis 
pejabat dan PNS di lingkungan 
Kota Kediri wajib memakai tenun 
ikat sebagai ciri khas Kota Kediri. 
Alasannya demi melestarikan bu-
daya tenun ikat. Dari situlah te-
nun ikat mulai dikenal publik dan 
dipasarkan secara luas, terutama 
Jawa, Bali dan Lampung. Kini te-
nun ikat kebanjiran permintaan, 
terutama ketika menjelang Hari 
Raya. Semua peajin tenun di Ban-
dar Kidul tidak bisa memenuhi per-
mintaan besar karena mesin tenun 
masih menggunakan alat tradis-
ional. 

“Setiap hari saya bisa meny-
elesaikan tenun ikat sebanyak 30 
lembar. Jika satu bulan saya bisa 
menyelesaikan 750 lembar. Omset 
saya per bulan mencapai Rp 100 
juta sampai Rp 150 juta dengan 
jumlah karyawan 60 orang,” kata 
Ruqoyah. 

Ruqoyah mengakui, dukungan 
pemerintah daerah maupun pusat 
terhadap pelestarian tenun ikat 
cukup tinggi, ditambah lagi den-
gan aturan pemakaian batik dan 
tenun untuk pejabat PNS. Hal ini 
menjadi peluang pasar untuk terus 
meningkatkan produk tenun ikat. 
Dia sering kewalahan memenuhi 
permintaan pelanggan untuk tenun 
ikat, sehingga mengajak tetanggan-
ya untuk membantu produk tenun 
ikat.

“Syukur sekarang banyak ibu 
tetangga yang mau menjadi peker-
ja tenun ikat Kota Kediri. Dari ha-

sil kerja borongan itu mereka bisa 
mendapatkan penghasilan tamba-
han per bulan,” kata Ruqoyah. 

Berdayakan   
Penyandang Cacat 

Disampaikan Ruqoyah, tujuan 
utama bisnis tenun ikat adalah un-
tuk melestarikan budaya tenun ikat 
yang saat ini mulai jarang dilaku-
kan. Selain itu membantu tetangga 
dan mengentaskan pengangguran 
dan kemiskinan di Kota Kediri. 
Alasannya, dengan adanya tenun 
ikat dia bisa mempekerjakan 60 
karyawan dengan bayaran rata-
rata Rp 400 ribu per bulan. Semua 
karyawan tenun ikat tidak diwajib-
kan memiliki ijazah, namun cukup 
punya keahlian dan mau bekerja 
keras. Tak jarang Ruqoyah mempe-
kerjakan karyawan tuna rungu dan 
penyandang cacat. 

“Saya punya karyawan lima 
orang lansia dan 15 orang peyan-
dang cacat. Mereka bekerja den-
gan bayaran sesuai dengan bidang 
keahlian. Sebelumnya mereka 
mendapatkan pelatihan soal tenun 
ikat,” kata wanita yang kerap ikut 
pameran tenun ini. 

Selain mengurus bisnis tenun 
ikat Ruqoyah juga menggelar pela-
tihan tenun ikat kepada pelajar dan 
mahasiswa. Bahkan setiap bulan 
dia mengadakan pelatihan tenun 
ikat bekerja sama dengan Dinas So-
sial dan Tenaga Kerja Kota Kediri. 

Tujuannya berbagi ilmu soal te-
nun ikat kepada semua lapisan 
masyarakat mulai dari ibu rumah 
tangga sampai penyandang cacat. 

Dari hasil pelatihan ini dia 
memberi uang saku plus sertifi kat 
gratis. Bahkan peserta yang dini-
lai punya keinginan untuk bekerja 
diberi kesempatan menjadi kary-
awan di perusahaan tenun ikat 
Medali Emas. 

“Karyawan saya ada yang lepas 
dan ada yang tetap. Kalau lepas 
mereka bisa mengerjakan tenun 
di rumah masing-masing. Semen-
tara yang karyawan tetap harus 
bekerja dari pagi sampai sore,” kata 
Ruqoyah yang ingin punya show-
room plus ruangan untuk pelatihan 
tenun.  

Soal pemberdayaan masyara-
kat, Ruqoyah mengaku bangga 
karena bisa membantu dan berbagi 
ilmu kepada masyarakat teruta-
ma penyandang cacat. Alasannya, 
pabrik atau industri jarang yang 
mau mempekerjakan penyandang 
cacat. Karena itu perlu adanya 
pemberdayaan ekonomi dengan 
skala kecil seperti home industry 
dan UKM.

Ke depan Ruqoyah berharap du-
kungan pemerintah baik dari mod-
al dan pelatihan. Keberlangsungan 
tenun ikat dan budaya tradisional 
sangat bergantung pada partisipasi 
pemerintah dalam melestarikan 
budaya lokal. (ham)

Siti Ruqoyah foto bersama Gubernur dan istri seusai menerima Pro Poor Award 2012.
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Besarnya tantangan serta 
kompleksnya permasala-
han kemiskinan, maka 
diperlukan ketekunan 

serta kerja keras dari berbagai pi-
hak untuk mengatasinya, sehingga 
angka kemiskinan atau jumlah 
rumah tangga miskin di Kab. Ma-
diun dapat turun secara signifi kan. 
Salah satu langkah untuk mewu-
judkan semua itu adalah diperlu-
kan adanya sinergitas program, 
kepedulian serta partisipasi aktif 
dari semua pihak baik pemerintah 
maupun swasta. 

Tumbuhnya kesadaran dan 
kepedulian multi pihak menjadi 
kunci semua upaya penanggulan-
gan kemiskinan di Kab. Madiun, 
dengan harapan ke depan akan 
adanya wujud dalam kebijakan, 
anggaran dan program-program 
yang pro poor yang pada giliran-
nya dapat ikut berperan mencapai 
target-target MDG”S (Millenium 
Development Goals)

Demikian antara lain sambutan 
Wakil Bupati Madiun saat membuka 
semiloka “MID-TERM REVIEW” 

PNPM- MANDIRI PERKOTAAN 
di ruang rapat Kantor Badan Pen-
gelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kab. Madiun, beberapa waktu lalu, 
yang diikuti oleh Kadinas PU Bina 
Marga dan Cipta Karya Kab. Ma-
diun, kepala SKPD terkiat, konsul-
tan Pendampining PNPM Mandiri 
Perkotaan Prov. Jatim dan pelaku 
PNPM-M Perkotaan Kab. Madiun, 
serta kepala desa se Kec. Jiwan.

Lebih lanjut dikatakan, pro-
gram penanggulangan kemiskinan 
merupakan program nasional, se-
hingga sasaran penerima program 
tidak hanya dijadikan obyek namun 
harus dilibatkan sebagai subyek 
pembangunan sehingga punya rasa 
tanggungjawab dalam pengentasan 
kemiskinan. Pemerintah telah me-
luncurkan program PNPM-Mandiri 
yang pada dasarnya merupakan pro-
gram payung (umbrella policy) yang 
tujuannya untuk mensinergikan ber-
bagai program pemberdayaan ma-
syarakat, antara lain PNPM Mandiri 
Pedesaan/Perkotaan/P2KP, PPIP, 
PUAP, PNPM Kelautan, PNPM Pari-
wisata dll. Pemerintah Provinsi Ja-

tim meluncurkan APP (Anti Poverty 
Program) , Jalin Kesra, Jamkesda, 
PPKM, Bantuan Keuangan Infra-
struktur Desa dll. Sementara itu 
Pemkab. Madiun juga telah banyak 
mengalokasikan anggaran untuk 
program penanggulangan kemiski-
nan, salah satunya adalah rehab 
rumah tidak layak huni.

PNPM Mandiri Perkotaan sam-
pai saat ini telah memasuki fase 
ke tiga dengan berbagai dinamika 
dalam pelaksanaannya. Perubahan 
dan penyempurnaan mendasar 
telah dilakukan terutama dalam as-
pek mengedepankan peran pemer-
intah daerah dan keterlibatan pi-
hak peduli lainnya. Ini merupakan 
implikasi dari terjadinya peruba-
han paradigma dan pendekatan 
program pembanunan agar dapat 
terselenggara secara optimal ber-
basis kebutuhan masyarakat dan 
kebutuhan penanggulangan ke-
miskinan di daerah. Diharapkan 
cakupan PNPM-M Perkotaan bisa 
diperluas lagi ke wilayah Kec. Ma-
diun dan Kec. Mejayan yang saat 
ini sudah ditetapkan menjadi ibu 
kota Kab. Madiun.

Adanya program PNPM-
Mandiri Perkotaan ternyata me-
munculkan kecerdasan kritis ma-
syarakat yang bernaung dalam 
wadah lembaga keswadayaan ma-
syarakat yang akan memotivasi 
diri agar tidak bergantung pada 
bantuan orang lain, tergalinya 
nilai-nilai universal kemanusiaan, 
meningkatnya kepedulian pemer-
intah daerah untuk mendorong ke-
bijakan penganggaran dan penen-
tuan program yang lebih pro poor. 
(yy)

Diperlukan Kerja Keras 
untuk Atasi Kemiskinan
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Guna memacu perbaikan 
pelayanan publik serta 
pemerintahan di desa, 
pemerintah Kabupaten 

Pacitan akan melakukan evalu-
asi berkala terhadap penyusunan 
APBDES  masing-masing desa. 
Hal ini dilakukan untuk memoti-
vasi kinerja aparatur desa, khusus-
nya sekretaris desa, menuju tata 
pemerintahan yang baik

Hal itu disampaikan Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Pavitan, Mulyono, saat membuka 
pembinaan kepegawaian kepada 
sekdes dan sekretaris kelurahan 
se Kabupaten Pacitan. Mulyono 
mengakui untuk  menciptakan 
APBDES yang baik, setiap desa 
atau kelurahan tidak sama. Hal 
ini dipengaruhi oleh tingkat ke-
mampuan SDM aparatur. Apalagi 

peraturan perundang-undangan 
juga mengalami perkembangan. 
Untuk itu, melalui pembinaan yang 
rutin terhadap sekdes, diharapkan 
dapat menciptakan cara pandang 
yang sama di antara masing-mas-
ing desa/kelurahan. Pemkab bah-
kan akan memberikan penghar-
gaan kepada desa yang dinilai baik 
dalam penyusunan APBDES. Tidak 
hanya itu, evaluasi yang selama ini 
dilakukan hanya di tingkat kabu-
paten, akan dilimpahkan ke mas-
ing-masing kecamatan, sehingga 
pengawasanya akan lebih baik.
Mulyono menambahkan, pem-
binaan terhadap sekretaris desa 
(sekdes) dimaksudkan agar sekdes 
lebih mengenal tupoksinya dengan 
benar. Sekdes harus belajar me-
nyusun rencana kerja dan standar 
kerja yang transparan, agar budaya 
ngelantur serta berbelit-belit dalam 

melayani publik tidak ada lagi.
Kondisi tersebut menurut Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Marwan mungkin saja masih dapat 
terjadi karena selama ini sekdes 
kurang tersentuh. Sekdes PNS 
merupakan rekrutmen dari sekdes 
lama sehingga belum banyak me-
mahami hak dan kewajiban sebagai 
PNS. Untuk itu selain pembinaan 
kepegawaian sekdes juga akan 
dibekali peraturan perundang- un-
dangan untuk dasar mereka bekerja.
Kabupaten Pacitan terdiri dari 161 
desa serta 5 kelurahan. Dari jumlah 
itu masih ada 33 desa yang belum 
memiliki sekdes karena pejabat 
lama  telah habis masa kerjanya. 
Sementara untuk melakukan rek-
rutmen belum dapat dilaksanakan 
karena tidak ada formasi untuk 
posisi tersebut. Hal ini sangat ber-
beda dengan kelurahan. (hms)

Siapkan Reward, APBDES 
akan Dievaluasi Berkala
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Dalam pelaksanaan pem-
berdayaan masyarakat 
khususnya pemberday-
aan ekonomi masyara-

kat, pemerintah bukan berarti lepas 
tangan, namun harus memberikan 
penjelasan bahwa di era good gov-
ernance, peran pemerintah dalam
pemberdayaan masyarakat lebih 
berfungsi sebagai regulator yang
mengakomodasi aspirasi masyara-
kat.

Dengan menjalankan peran seb-
agai regulator dalam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, kata dosen 
dari Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian Masyarakat (LPPM) Univer-
sitas Brawijaya Malang,  Prof. Agus 
Suryono, maka pemerintah dapat
menciptakan situasi yang kondusif 
untuk pembangunan di semua sektor
kehidupan. 

”Artinya, pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat adalah 
lebih banyak berperan pada penen-
tuan rambu-rambu dan aturan 
main secara umum menyangkut 
formulasi dan penetapan kebi-
jakan, implementasi monitoring 
dan evaluasi mediasi,” katanya saat 
menjadi pembicara dalam Rapat 
Koordinasi  Bapemas Provinsi Ja-
tim, November 2012. 

Peran pemerintah paling me-
nonjol kata Agus adalah dalam 
peran pengambilan keputusan 
dan pendanaan. Mengingat ad-
anya kemungkinan terjadi seng-

keta dalam perjalanan peban-
gunan maka diperlukan peran 
mediasi. Untuk menjaga kualitas 
hasil, pemerintah menetapkan 
pola monitoring dan evaluasi yang
jelas dan berkelanjutan. 

Dalam rangka memudahkan 
pemeliharaan hasil-hasil pem-
bangunan, menjaga kualitas dan 
tanggung jawab, pemerintah me-
nyusun dan menetapkan krite-
ria evaluasi pada setiap program 
pembangunan. Dan criteria terse-
but dikonsultasikan, didiskusikan 
dengan pihak masyarakat yang
memiliki kompetens atau profesi 
yang relevan.

Selain itu pemerintah dae-
rah diharapkan be peran aktif 
dan efektif dalam pelaksanaan 
program-program pemberdayaan 

masyarakat (miskin), sehingga 
pemerintah daerah diharapkan 
melakukan b berapa hal, yakni 
secara periodik melakukan “vali-
dasi data keluarga miskin,” agar 
diketahui dan ditetapkan “nama 
dan jumlah keluarga miskin yang 
menjadi penerima manfaat (benefi -
ciaries) program penanggulangan 
kemiskinan, serta sebagai dasar
dalam mengevaluasi tingkat keber-
hasilan pemerintah daerah dalam 
menurunkan jumlah penduduk 
miskin, ”Pemerintah juga wajib 
mengembangkan program penang-
gulangan kemiskinan spesifi k dae-
rah yang dibiayai dari dana APBD, 
agar dapat berkontribusi simultan 
dengan program penanggulangan 
kemiskinan yang diintrodusir oleh
pemerintah pusat, serta mengevalu-

Pemerintah Sebagai 
Regulator Pengakomodir 

Aspirasi Masyarakat 
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asi efektivitas pelaksanaan seluruh
program penanggulangan kemiskin-
an, agar dapat diketahui tingkat
keberhasilannya dalam menurun kan 
jumlah penduduk miskin di ma sing-
masing daerah,” terangnya.

Sehingga pada akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa peran peme-
rintah dalam program pemberda-
yaan masyarakat sangatlah besar di-
mana pemerintah pada hakekatnya 
hanya menjadi fasilitator dan regu-
lator dalam sebuah proses pember-
dayaan. Keterlibatan pemerintah 
dalam hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaaan program lebih ter-
arah  dan memin malisir konfl ik-
konfl ik yang terjadi dalam ma-
syarakat itu sendiri.

Upaya pemberdayaan masya-
ra kat pada umumnya dapat dili-
hat dari tiga sisi penting kata 
Agus, yaitu menciptakan suasana 
atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkem-
bang  (enabling). Di  sini  titik  to-
laknya adalah pengenalan bahwa 
 setiap manusia, setiap masyara-
kat, memiliki potensi yang  dapat  
dikembangkan, memperkuat  po-
tensi  atau  daya  yang  dimiliki
oleh  masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini diperlukan 
langkah-langkah lebih positif, se-
lain dari hanya menciptakan iklim 
dan suasana, serta mengandung 
arti melindungi (to protect). Arti-
nya, dalam proses pemberdayaan-
harus dicegah yang lemah menjadi 
bertambah lemah, oleh karena 
kekurangberdayaan dalam meng-
hadapi yang kuat. 

Oleh karena itu,   perlindungan  
dan  pemihakan  kepada  yang le-
mah  amat  mendasar sifatnya da-
lam konsep pemberdayaan ma-
syarakat.

Dalam mencapai tiga upaya 

tersebut, perlu dilakukan be be-
ra pa pendekatan, antara lain de-
ngan upaya  itu harus  terarah  
(targetted). Ini yang populer
disebut pemihakan; Kedua,  pro-
gram  pemberdayaan harus langsung
mengikutsertakan atau bahkan di-
laksanakan oleh masyarakat yang 
menjadi sasaran. 

Ketiga, menggunakan pende-
kat an kelompok, karena jika se-
cara sendiri-sendiri masyarakat 
(miskin)akan sulit dapat meme-
cahkan masalah-masalah yang 
diha dapinya. Ketiga arah pember-
dayaan tersebut diatas, pada ha -
kekatnya untuk mencapai dua sa-
saran pokok, yaitu: 

(1) Untuk melepaskan diri dari 
b lenggukemiskinan,  kebodohan, 
dan keterbelakangan masy a rakat 
(Versus kemampuan, keuletan, 
dan ketangguhan); dan, (2) Untuk 
memperkuat posisi tawar masyara-
kat dalam struktur kekuasaan.

Oleh karena itu, strategi pelak-
sanaan pemberdayaan masyarakat 
dapat dilakukan melalui tiga ting-
katan (empowerment setting), yaitu    
tingkat mikro: dimana pemberda-
yaan dilakukan terhadap klien se-

cara individu melalui bimbingan, 
konseling, management stress, dan 
crisis intervention. Model ini sering  
disebut sebagai pendekatan yang 
berpusat pada tugas (task centered
approach), tingkat mezzo:dimana-
pemberdayaan dilakukan  ter hadap 
sekelompok klien, dengan meng-
gunakan  kelompok itu sendiri se-
bagai media intervensi, melalui 
pendidikan dan pelatihan serta 
dinamika kelompok. 

”Pelaksanaan  pemberdayaan 
ma sya rakat dapat dilakukan 
melalui tingkat makro, dimana 
pendekatan pemberdayaan ini dise-
but juga sebagai strategi sistem be-
sar (large-system strategy), karena 
sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang lebih luas.
Strategi  ini  memandang  klien  se-
bagai orang  yang  memiliki kom-
petensi untuk memahami situasi-
situasi mereka sendiri, dan untuk 
memilih serta menentukan strategi 
yang tepat untuk bertindak,” jelas-
nya.

Dengan kata lain dari uraian 
diatas, bahwa strategi pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dapat 
dilakukan pada tingkatan individu, 
kelompok dan tingkatan masyara-
kat secara umum. Selanjutnya, 
berdasarkan proses pentahapan-
nya, pemberdayaanmasyarakat 
dapat terdiri atas tiga tahapan,
yaitu, tahap inisial (Inisiasi), di mana 
upaya pemberdayaan pada tahapan
ini berasal dari pemerintah, oleh 
pemerintah, dan untuk rakyat. Jadi 
lebih menekankan peran pihak luar 
untuk memberdayakan masyara-
kat, tahap partisipatoris, di mana 
upaya pemberdayaan berasal dari 
pemerintah bersama masyarakat, 
oleh pemerintah bersama ma-
syarakat, untuk rakyat. Jadi pada 
tahapan ini, pemerintah maupun 

Prof. Agus Suyono
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Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Zarkasi, menyampaikan pidato pembukaan rapat koordinasi.

masyarakat s cara bersama-sama 
menerapkan prinsip pemberday-
aan, dan tahap emansipatif, berupa 
upaya pemberdayaan dari rakyat, 
oleh rakyat, untuk rakyat, dan didu-
kung oleh pemerintah bersama
masyarakat. 

Intinya adalah menyangkut ke-
mandirian yang dapat terbangun
lewat pemberdayaan, di mana 
peran pemerintah dan pihak lain 
yang berdaya lebih sebagai pen-
dukung atau pendamping. ”Oleh 
karena itu, berangkat dari konsepsi 
pemberdayaan yang di antaranya
bertujuan mendorong k mampuan 
masyarakat dalam proses pem-
bangunan,  maka pola atau model 
pembangunan partisipatifsangat 
urgen untuk dibicarakan.

Model ini berguna untuk men-
gangkat martabat masyarakat 
level terbawah, agar aspirasinya 
dapat tertampung secara siste-

matis dalam proses pembangunan
daerah,” tambahnya. Berbagai pen-
galaman tentang pembangunan, 
daerah yang tidak melibatkan par-
tisipasi masyarakatnya dalam per-
encanaan pembangunannya men-
gakibatkan beberapa hal,antara 
lain, pemerintah daerah kekuran-
gan petunjuk(data dasar) menge-
nai kebutuhan dan keinginan warg-
anya, investasi yang ditanamkan di
daerah tidak mengungkakan 
proritas kebutuhan warga, sum-
bersumberdaya masyarakat 
yang potensial untuk mempe 
baiki kualitas hidup masyarakat
daerah tidak tertangkap dan ter-
tampung, standar standar dalam 
merancang pelayanan dan prasa-
rana yang tidak tepat, dan fasili-
tas-fasilitas yang ada digunakan di 
bawah kemampuan dan ditempat-
kan pada tempat-tempat yang salah
sasaran. 

Dengan kata lain, saya ingin 
mengatakan bahwa dalam pem-
berdayaan masyarakat mo del atau 
pola pembangunan partisipatif, 
merupakan salah satu strategi
yang dianggap paling tepat jika fak-
tor-faktor determinan dikondisikan
terlebih dulu sedemikian rupa 
agar esensi pemberdayaan tidak
terdistorsi. Prinsip pembangunan 
yang partisipatif menegaskan bah-
wa rakyat harus menjadi pelaku
(subyek) utama dalam pembangu-
nan. Demikian pula, model pem-
bangunan yang berpusat pada 
rakyat (people centre development) 
lebih menekankan pada pember-
dayaan yang memandang inisiatif-
kreatif dari rakyat sebagai sumber
daya pembangunan paling utama. 
Juga, memandang bahwa kes-
ejahteraan material dan spiritual 
mereka (rakyat) merupakan tujuan 
yang harus dicapai oleh proses 



Malam  Lomba 
Karya Penanggulangan Kemiskinan
(Pro Poor Award) Jawa Timur 2012



Program pemberdayaan 
ekonomi pedesaan meru-
pakan salah satu tujuan 
Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur untuk meningkatan taraf 
hidup warga. Salah satu program-
nya adalah Badan Kerjasama An-
tar desa (BKAD), yang merupakan 
ujung tombak pengembangan eko-
nomi dan sumber daya alam. BKAD 
bertugas mengelola dana pemerin-
tah untuk pengembangan sumber-
daya alam, sumber daya ekonomi 

dan sumber daya manusia. BKAD 
juga berfungsi menguatkan eko-
nomi kerakyatan demi terciptanya 
lapangan kerja dan mengurangi ke-
miskinan desa.

Nur Harun, Ketua BKAD Lawu 
Makmur, ditemui Gema Desa 
menjelaskan, BKAD Lawu Makmur 
berdiri tahun 2009 dengan mod-
al awal bantuan dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 
500 juta. Dana tersebut kemudian 
disalurkan kepada tiga unit penge-

lolaan keuangan dan usaha (UPKu) 
di wilayah Kec. Poncol, yaitu UPKu 
Sarwo Guno, Desa Cileng, UPKu 
Gotong Rotong Desa Gonggang dan 
UPKu Makmur Asri Desa Plangk-
rongan.

UPKu t ersebut menjalankan 
program pemberdayaan masyara-
kat desa dengan pola bantuan 
modal usaha dan pelatihan perta-
nian. Daerah yang menjadi sasa-
ran UPKu adalah daerah Cileng, 
Plangkrongan dan Desa Gonggang. 
Maklum, daerah tersebut mayori-
tas masyarakatnya adalah petani 
ladang dan hanya sebagian kecil 
yang memilih bekerja sebagai ped-
agang keliling dan wirausaha. “Ma-
syarakat Poncol kebanyakan petani 
jagung. Sawah-sawah di Poncol ja-
rang ditanami padi karena tanahn-

BKAD Lawu Makmur, Kabupaten Magetan 

Sejak tahun 2009 BKAD Lawu Makmur berhasil mem-
berdayakan masyarakat petani jagung dan ayam buras. 
Kini ayam buras menjadi pilihan alternatif pengemban-
gan ekonomi masyarakat terutama di Desa Cileg, Kec. 

Poncol, Kabupaten Magetan.  
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ya tadah hujan dan butuh air irigasi 
untuk mengaliri sawah-sawah para 
petani,” kata Harun. 

Harun menambahkan, BKAD 
Lawu Makmur sudah melakukan 
pendampingan dan memberikan 
bantuan modal pertanian kepada 
masyarakat yang membutuhkan 
tambahan modal usaha. Caranya, 
modal yang diberikan mulai Rp 1 
juta sampai Rp 3 juta per orang. Jika 
kelompok bisa mencapai Rp 5 juta, 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

Syarat yang diperlukan  cukup 
mudah, yaitu masyarakat diminta 
datang langsung ke kantor BKAD 
atau UPKu setempat dengan mem-
bawa KTP dan BPKB motor atau 
sertifi kat. Jaminan tersebut dimak-
sudkan agar petani tidak lari dari 
tanggung jawab. “Kami minta jami-
nan agar petani tidak lari dari tang-
gung jawab. Sebenarnya, syarat 
BPKB atau sertifi kat hanya forma-
lias,” terangnya. 

Kembangkan Jagung 
dan Ayam Buras 

Untuk saat ini, kata Nur Harun, 
masyarakat Desa Cileng dan seki-
tarnya lebih tertarik kepada pengem-
bangan usaha ayam buras dan petani 
jagung. Maklum jagung asal Desa Ci-
leng sudah mendapatkan pengakuan 
dari pabrik karena kualitasnya baik 
dan besar. Namun petani jagung ma-
sih terkendala mahalnya pupuk un-
tuk mengembangkan jagung. Juga 
harga jagung terkadang murah bila 
dibandingkan padi dan ketela. Selain 
jagung, masyarakat Cileng sedang 
mengembangkan usaha ayam buras. 

Permintaan ayam buras atau 
ayam kampung belakangan ini cu-
kup tinggi, karena kesadaran ma-
syarakat mulai tumbuh tentang 
bahaya konsumsi ayam horn. Nah, 
ayam buras menjadi alternatif kon-
sumsi masyarakat karena aman 

dan harganya cukup terjangkau. 
Harga ayam buras berkisar Rp 30-
50 ribu per ekor, sementara bibit 
ayam buras per ekor Rp 4 ribu. 
“Bibit ayam buras kami ambil dari 
Ponorogo. Kebetulan di Ponorogo 
menjadi sentra ayam buras, sekal-
igus pemasaran ayam buras terbe-
sar di wilayah Kerisidenan Madi-
un,” papar Nur Harun yang sudah 
empat tahun memimpin BKAD 
Kec. Poncol.

Pengebangan ayam buras men-
jadi pilihan BKAD dan masyarakat 
sekitar, karena ayam buras tidak 
memimiliki resiko tingi, seperti ra-
mah lingkungan, lahan tidak perlu 
besar, tentunya modal juga tidak 
tinggi. Setiap keluarga di Desa Ci-
leng rata-rata memiliki usaha jenis 
ayam buras, karena bibit dan har-
ga pasar mudah. Namun kendala 
yang dihadapi peternak ayam bu-
ras adalah harga pakan ternak dari 
pabrik terbilang mahal dan tiap 
tahun terjadi kenaikan 10 persen. 
Keuntungan dari peternak ayam 
buras sangat minim, tetapi men-
jajikan. “Rencana ke depan kami 
ingin memproduksi pakan ternak 
ayam buras. Sekarang masih dalam 
kajian dan survey,” aku Harun. 

Senada dengan Harun, Ketua 
UPKU Suwa Guno, Sradi, menutur-
kan, pilihan usaha ayam buras bagi 
masyarakat Kec. Poncol dikarena-
kan ayam buras lebih mudah dipas-
arakan dan tidak membutuhkan 
waktu lama untuk panen, yaitu 2-4 
bulan. 

UPKu Sarwo Guno di Kec. Pon-
col sebagai penggerak usaha ayam 
buras berupaya mengajak anggota 
masyarakat untuk mengembang-
kan ekonomi masyarakat melalui 
ekonomi kerajinan atau ekonomi 
berbasis pertanian. Kebanyakan 
dari peminjam dana di  UPKu un-
tuk penambahan modal usaha dan 
hanya sebagian kecil yang dibuat 
konsumsi rumah tangga. “Kami 
tekankan peminjam adalah keluar-
ga yang punya usaha. Kebanyakan 
adalah pedagang sayur keliling,” 
terangnya.

Keberadaan UPKu Sarwo Guno 
selama ini telah banyak dimanfaat-
kan warga sekitar untuk peningka-
tan ekonomi dan kesejahteraan. Ke 
depan Sradi berharap keberadaan 
UPKu mendapatkan perhatian leb-
ih serius dari Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten Magetan. Pasal-
nya, masyarakat telah merasakan 
sentuhan modal dari UPKu. Pro-
gram UPKu juga bersinergi dengan 
proram pemerintah dengan tujuan 
meningkatkan taraf hidup dan 
mensejahetarakan warga miskin. 

UPKu merupakan satu-satunya 
lembaga ekonomi pedesaan den-
gan tujuan memberikan pinjaman 
modal usaha dan menumbuhkan 
sikap wirausaha pedesaan dengan 
basis rumah tangga. Pemerintah 
provinsi maupun pemerintah ka-
bupaten berupaya menjaring po-
tensi daerah dan membantu warga 
di pedesaan dengan program UPKu 
untuk meningkatkan taraf hidup 
warga desa.(ham)  

Nur Harun, Ketua BKAD Lawu Makmur                                             
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Memang, kuantitas 
dan kualitas masalah 
pengangguran dan 
kemiskinan dari ta-

hun ke tahun semakin luar biasa. 
Salah satu penyebabnya bisa dili-
hat faktor pertumbuhan penduduk 
yang tidak diimbangi dengan 
pendapatan yang melimpah. Tidak 
mengagetkan bila terjadi “besar pa-
sak daripada tiang.” Inilah peker-
jaan rumah bangsa Indonesia ter-
cinta yang perlu dipikirkan semua 
pihak. Tentu saja pemerintah tidak 
bisa mengatasi sendirian. Rakyat, 
pengusaha, praktisi media dan 
negara tentu perlu saling bekerja 
sama untuk mewujudkan negara 
sejahtera.

Dalam konteks ini, problem 
pengangguran dan kemiskinan 
bisa dilihat dari data laju pertum-
buhan penduduk. Laporan Badan 
Pusat Statistik (BPS) sebagaimana 
dikutip Ragiman (2010) mencatat 
jumlah penduduk Indonesia pada 
Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa 
dengan laju pertumbuhan 1,33 
persen per tahun. Dari jumlah itu, 
jumlah angkatan kerja kini menca-
pai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 
juta orang adalah penduduk yang 
bekerja. Sedangkan jumlah pen-
ganggur sebanyak 8,59 juta orang 
atau penganggur terbuka sebesar 
7,41 persen. Memang itu mengal-
ami penurunan apabila dibanding 
2009 yang sebesar 8,14 persen. 

Penduduk miskin tahun 2010 ber-
jumlah 31,02 juta orang atau sebe-
sar 13,33 persen, mengalami penu-
runan 1,51 juta jiwa dibandingkan 
dengan tahun 2009 (sebanyak 
32,53 juta) atau 14,15 persen.

Di Jawa Timur, mengutip berita 
fi nance.detik.com, bahwa laporan 
Badan Pusat Statistik (BPS) me-
nyatakan jumlah penduduk miskin 
di Indonesia paling banyak terdapat 
di Jawa Timur, yang jumlahnya 
5,1 juta. Catatan sebagai kantong 
kawasan kaum miskin tentu saja 
membuat warga dan pemerintah 
di Jawa Timur, perlu terus bekerja, 
bekerja dan bekerja.

Memang, catatan jumlah pen-
duduk di Jawa Timur ini relatif su-
dah menurun dibandingkan tahun 
lalu sebesar 5,4 juta. Namun tetap 
saja, pemerintah Jawa Timur ha-
rus mengakui masih ketinggalan 
dengan daerah lain, dan perlu terus 
berusaha agar lebih baik dari dae-
rah lainnya.

Sebagaimana diketahui dari 
fi nance.detik.com, bahwa selain 
Jawa Timur, ada 6 provinsi di In-
donesia yang memiliki jumlah pen-
duduk miskin di atas 1 juta jiwa, 
yaitu Jawa Tengah sebanyak 4,98 
juta, turun dibanding tahun lalu 
5,1 juta. Lalu Jawa Barat sebanyak 
4,5 juta atau turun dari tahun lalu 
yang sebanyak 4,6 juta. Kemudian 
Sumatera Utara dengan penduduk 
miskin 1,4 juta atau turun 1,48 juta 

Solusi Menanggulangi 
Pengangguran dan Kemiskinan

Oleh Choirul Mahfud *)

Masalah pengangguran 
dan kemiskinan meru-

pakan momok di banyak 
negara, termasuk negara 

maju seperti Amerika 
Serikat (AS). Apalagi 

Indonesia sebagai salah 
satu negara yang masih 

berkembang (developing 
countries), yang kebetu-
lan nasibnya belum ban-

yak berubah. Sehingga 
masih agak bingung tak 
tahu dari mana memulai 

pemecehannya, walau 
sudah pernah mencoba 

memecahkan problem 
klasik tersebut.
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penduduk dari tahun. Lampung 
memiliki penduduk miskin seban-
yak 1,25 juta atau turun dari 1,29 
dari tahun lalu. Sumatera Selatan 
mempunyai penduduk miskin 1,06 
juta atau turun dari tahun lalu se-
banyak 1,07 penduduk, dan Nusa 
Tenggara Timur sebanyak 1,012 
juta penduduk miskin atau turun 
tipis dari tahun lalu. Sementara 
di DKI Jakarta, jumlah penduduk 
miskin mencapai 363,2 ribu pada 
tahun ini. Jumlah tersebut turun 
sedikit dibandingkan penduduk 
miskin tahun lalu sebanyak 363,42 
ribu penduduk.

Secara umum, banyak kalan-
gan menginginkan percepatan dan 
keseriusan penanganan masalah 
pengangguran dan kemiskinan 
ini. Sebab, pada hakikatnya, hasil-
hasil pembangunan diperuntukkan 
bagi manusia itu sendiri, termasuk 
rakyat miskin dan para pengang-
gur. Tidak ada seorang pun men-
ginginkan menjadi miskin atau 
menganggur. 

Di level pusat, pemerintah me-
mang sudah merencanakan pen-
anggulangan pengangguran dan 
kemiskinan yang bisa dipahami 
dari Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah (RPJM) 2010-2014. 
Di RPJM tersebut, tersurat pemer-
intah akan terus melanjutkan tiga 

strategi pembangunan ekonomi, 
yaitu pro growth, pro job dan 
pro poor. Termasuk di dalamnya 
mewujudkan pertumbuhan diser-
tai pemerataan (growth with equi-
ty). Ketiga strategi itu diharapkan 
sebagai pendorong percepatan laju 
pertumbuhan ekonomi yang dapat 
memberikan lebih banyak kesem-
patan kerja. Dengan demikian, 
makin banyak keluarga Indonesia 
dapat menikmati hasil-hasil pem-
bangunan dan dapat keluar dari 
jebakan kemiskinan dan pengang-
guran.

Namun, semua rencana terse-
but perlu terus dikawal hing-
ga terwujud kesuksesan dalam 
pelaksanaannya. Bagaimanapun, 
pembangunan ekonomi yang pro 
growth, pro job, dan pro poor 
perlu terus dilaksanakan. Ragi-
man (2010) memberikan salah 
satu solusi yang perlu ditempuh 
yaitu dengan memperluas cakupan 
program pembangunan berbasis 
masyarakat, serta meningkatkan 
akses masyarakat miskin terhadap 
pelayanan dasar seperti pendidi-
kan, kesehatan, air bersih, dan juga 
lembaga keuangan. 

Tak hanya itu, berbagai langkah 
dan program nyata antara lain me-
lalui pemberian subsidi, bantuan 
sosial, program keluarga harapan 

(PKH), PNPM Mandiri, dan dana 
penjaminan kredit/ pembiayaan 
bagi usaha mikro, kecil, menengah 
(UMKM) dan koperasi melalui pro-
gram kredit usaha rakyat (KUR), 
nampaknya masih perlu ditempuh. 
Program ini, apabila dilaksanakan 
dengan benar dan tepat sasaran, 
dapat membantu pemenuhan ke-
butuhan dasar masyarakat yang 
tidak atau belum mampu dipenuhi 
dari kemampuan mereka sendiri.

Mimpi Hidup Sejahtera 
Tanpa Korupsi?

 Akar masalah kemiskinan 
dan pengangguran di negeri ini 
salah satunya diyakini dari korupsi. 
Korupsi, kemiskinan dan pengang-
guran merupakan tiga patologi so-
sial yang saling berkaitan. Karena 
itu, bisa dikatakan, salah satu pe-
nyebab kemiskinan dan pengang-
guran di negeri ini adalah merajale-
la dan menggilanya praktik korupsi 
di semua sektor kehidupan. Tanya 
kenapa hal ini (masih) terjadi?

Kita semua tentu mafhum, po-
tensi dan kekayaan negeri ini se-
harusnya tidak membuat rakyat 
menjadi miskin (mengalami ke-
miskinan). Kita tentu juga masih 
ingat salah satu syair lagu Koes 
Plus yang menyentil kekayaan neg-
eri ini. Syair itu tidak lain berbunyi: 
“Bukan lautan hanya kolam susu, 
kail dan jala cukup menghidupimu, 
tiada badai tiada topan kau temui, 
ikan dan udang menghampiri dir-
imu. Orang bilang tanah kita tanah 
syurga, tongkat kayu dan batu jadi 
tanaman.”

Namun ironisnya, kekayaan 
alam yang seharusnya membuat 
kaya, justru faktanya sebaliknya. 
Masyarakat di negeri ini maih ban-
yak yang miskin. Pengangguran, 
gelandangan, dan pengemis sema-
kin hari kian banyak dan berte-
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baran di setiap sudut kota. Mereka 
semua hidup susah, tidak jelas bera-
pa pendapatan sehari-harinya. Men-
jadi orang miskin seolah terbayang 
pernyataan: miskin dilarang sekolah 
apalagi kuliah, miskin dilarang sakit, 
dan hal semacamnya.

Secara angka, potret kemiski-
nan saat ini tergambar jelas. Ber-
dasarkan Laporan Bulanan Data 
Sosiasl Ekonomi, yang dikeluarkan 
BPS, edisi September 2011, pada 
periode Maret 2010―Maret 2011, 
bahwa jumlah penduduk miskin di 
Indonesia pada Maret 2011 sebesar 
30,02 juta orang atau 12,49%.

Sementara berdasarkan data 
terakhir Asean Development Bank 
(ADB) yang dipublikasikan voa-
islam.com, bahwa orang miskin 
di Indonesia bertambah 2,7 juta 
orang. Angka pertambahan orang 
miskin di Indonesia melonjak ta-
jam dalam tiga tahun terakhir 
ini.  Juga, disinyalir, jumlah orang 
kaya di Indonesia banyak yang ti-
dak terdeteksi karena banyak men-
empatkan dananya di luar negeri 
seperti Singapura.

Sebagai perbandingan, data 
ADB menunjukkan tahun 2008 
jumlah orang miskin di Indone-
sia mencapai 40,4 juta orang. Se-
mentara tahun 2010 jumlah orang 
miskin meningkat menjadi 43,1 
juta orang atau naik 2,7 juta orang. 
Sementara itu, praktik korupsi 
terus tumbuh subur di negeri ini. 
Badan Pemeriksa Keuangan bah-
kan melaporkan uang negara yang 
dikorupsi mencapai Rp. 103 triliun.

Informasi tingkat angka ke-
miskinan yang begitu besar terse-
but mengakibatkan masalah-
masalah dasar lain. Terutama, 
pendidikan dan kesehatan kurang 
menjadi prioritas pemikiran ma-
syarakat. Bila dibiarkan, tentu 
dampaknya semakin parah bagi 
negeri ini.

Dalam konteks ini, jika asumsi 
bahwa kemiskinan diakibatkan 
oleh penyakit korupsi, bisa dibay-
angkan betapa Indonesia akan 
bebas dari penyakit kemiskinan 
ketika benar-benar korupsi bisa 
diberantas atau setidaknya ditekan 
hingga ke titik yang bisa ditoler-

ansi.
Terkait dengan kemiskinan dan 

korupsi yang terus menggurita 
tersebut, mudah-mudahan tidak 
banyak orang yang mulai bosan 
dan lelah berbicara masalah terse-
but serta upaya pemberantasan-
nya. Sebab, kemiskinan dan korup-
si di negeri ini seperti tidak pernah 
berkurang, baik dari sisi jumlah 
maupun kasus yang terjadi dari ta-
hun ke tahun.

 Sebagaimana diberitakan 
vivanews.com belum lama ini, 
bahwa dalam survei terbaru lem-
baga Transparency International 
(TI), Indonesia masih duduk di 
peringkat ke-100 dari 183 negara. 
Secara detail, dalam hasil Corrup-
tion Perceptions Index Tahun 2011, 
dari 183 negara yang disurvei, In-
donesia menduduki peringkat 100 
dengan skor 3 bersama dengan 
Argentina, Benin, Burkina Faso, 
Madagaskar, Djibouti, Malawi, 
Meksiko, Sao Tome and Principe, 
Suriname, Tanzania. Walau ada 
perbaikan dari peringkat terburuk 
sebelumnya (ke-110), dibanding 
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saat ini (ke-100), bukan berarti 
itu angka yang membanggakan. 
Apalagi, masalah korupsi dan ke-
miskinan bukan melulu soal angka. 
Karenanya, peningkatan kesadaran 
rakyat di negara ini tentang perlu-
nya menuntut akuntabilitas dari 
pemerintah, terutama dalam me-
merangi korupsi. Juga komitmen 
perbaikan ekonomi berbasis kes-
ejahteraan dan keadilan sosial.

Angka indeks persepsi korup-
si (IPK) Indonesia tersebut jauh 
dibandingkan Singapura (9,2), 
Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan 
Thailand (3,4). Sebagaimana dike-
tahui bahwa berdasar perhitungan 
TI, negara dengan skor 0 dianggap 
sebagai yang terkorup, sedangkan 
angka 10 adalah yang paling ber-
sih. Posisi Indonesia saat ini berada 
di peringkat 100 dengan skor 2,8. 
Sementara “juara pertama” yang 
terhitung sebagai negara yang san-
gat bersih dari korupsi adalah Se-
landia Baru dengan skor (9,5), dis-
usul Denmark dan Finlandia (9,4), 
Swedia (9,3), dan Singapura (9,2).

Penganugerahan “juara per-
tama” untuk Selandia Baru meru-
pakan pertanda contoh nyata yang 
kini diakui banyak pihak. Belum 
lama ini, sebuah penelitian sosial 
yang dilakukan oleh Scheherazade 
S Rehman dan Hossein Askari dari 
The George Washington Univer-
sity, bertema ”How Islamic are Is-
lamic Countries” juga telah meni-
lai Selandia Baru berada di urutan 
pertama negara yang paling islami 
di antara 208 negara, diikuti Luk-
semburg di urutan kedua. Semen-
tara Indonesia yang mayoritas 
penduduknya Muslim menempati 
urutan ke-140, hal ini mungkin 
karena juga fakta korupsi dan ke-
miskinan yang merajalela.

Hasil survei dan hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa ko-

rupsi dan kemiskinan seolah terus 
“dipelihara” dan dibiarkan. Apa-
lagi, pasal dalam UUD 1945 secara 
“jujur” juga menyatakan bahwa 
orang miskin “dipelihara” negara. 
Inilah ironi yang perlu dibenahi 
dan diperbaiki bersama.

Melihat dampak korupsi yang 
melanggengkan kemiskinan terse-
but, bagi saya, semua pihak perlu 
bersatu padu merebut peran dalam 
upaya pemberantasan korupsi di 
tanah air. Dalam konteks semacam 
ini, mungkin tepat kita melakukan 
jihad melawan korupsi dan ke-
miskinan. Jihad yang selama ini 
hanya dipahami sebagai mati di 
medan perang kini bisa dimaknai 
sebagai upaya sungguh-sungguh 
dalam memberantas korupsi demi 
kemajuan bangsa.

Bagaimana caranya? Pertama, 
upaya yang perlu ditempuh adalah 
melacak akar masalah korupsi dan 
kemudian merumuskan langkah 
strategis pemberantasannya.

Abdul Aziz mengutip Alatas 
(1987) melihat, ada dua penyebab 
utama menjamurnya praktik ko-
rupsi di Asia. Yakni, yang berlang-
sung terus-menerus dalam jangka 
panjang dan jangka pendek. Selain 
itu, bagi Alatas, lemahnya pember-
antasan korupsi disebabkan kurang 
tegasnya pemimpin; minimnya 
pengajaran dan pendidikan an-
tikorupsi, agama, serta etika; buda-
ya kolonialisme; kemiskinan; tidak 
adanya hukum yang tegas; budaya; 
serta struktur pemerintahan yang 
mendukung perilaku korup.

Dalam konteks Indonesia, tesis 
yang dikemukakan sungguh tam-
pak nyata sebagai realitas yang 
kasat mata. Ia membentang terang 
benderang di seluruh negeri ini 
mulai bawah hingga atas. Ia ma-
suk dalam relung-relung birokrasi, 
pemerintahan, parlemen, par-

pol, lembaga pendidikan, organ-
isasi militer, hingga “departemen 
agama”. Karena itu, ia menjadi 
masalah besar yang sangat gawat 
dan memberi andil besar bagi keru-
sakan serta kehancuran bangsa ini 
(Syafi ’i Ma’arif, 2001).

Lalu, bagaimana strategi pem-
berantasannya? Menurut saya, 
karena latar masalah terjadinya 
korupsi ibarat lingkaran setan, su-
dah tentu cara mengatasinya harus 
memutus lingkaran setan korupsi 
itu. Jihad melawan korupsi den-
gan cara memutus lingkaran setan 
tersebut tentu harus dilakukan ber-
sama-sama.

Pertama, pemerintah beserta 
aparatnya wajib mengusut tuntas 
dengan tidak tebang pilih terhadap 
pelaku korupsi di negeri ini. Apa-
lagi, sebagai anggota PBB, Indo-
nesia ikut serta menandatangani 
deklarasi Millennium Development 
Goals (MDGs) yang salah satunya 
berkomitmen terhadap penghapu-
san kemiskinan. 

Lebih dari itu, sudah sepatutnya 
perilaku menyimpang yang sering 
dilakukan elite politik perlu diganti 
dengan keteladanan moral yang 
baik.

Kedua, semua pihak di berb-
agai instansi dan institusi publik, 
agama, pendidikan, politik, media 
massa (pers), LSM, serta publik di-
harapkan berperan serta dan ber-
tanggung jawab dalam penciptaan 
clean and good government.

 Ala kulli hal, di tengah-ten-
gah jeritan hidup akibat kemiski-
nan dan korupsi, masih adakah 
harapan bagi rakyat di negeri ini 
untuk bisa hidup sejahtera tanpa 
korupsi? ***

*) Penulis adalah Direktur 
Eksekutif Lembaga Kajian Agama 
dan Sosial (LKAS) Surabaya.
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Katimin, Kepala 
Desa Klampisan, 
kepada Gema Desa 
menjelaskan, po-

tensi ekonomi Desa Klamp-
isan sangat terbelakang jika 
dibandingkan dengan desa 
sekitar, yaitu Desa Kasre-
man dan Sidorejo. Pasalnya, 
hampir 50 persen penduduk 
Klampisan menggantungkan 
hidupnya dari pembuatan batu 
bata merah. Warga Klampisan 
tidak mempunyai sawah untuk di-
tanami padi, karena harga tanah di 
Klampisan tergolong mahal. Akibat-
nya, warga memilih menjadi buruh 
tani dan sebagian lain perajin batu 
bata, kerupuk dan pedagang sayur 
keliling. 

“Warga kami banyak yang men-
jadi perajin batu bata. Dalam satu 
minggu perajin bisa mendapatkan 
untung Rp 7 juta. Keuntungan itu 
masih kotor sebelum dipotong utang 
modal kepada UPKu,” kata Katimin. 

Dijelaskan Katimin, setiap 
perajin mendapatkan bantuan 
modal usaha dari pemerintah desa 
sebesar Rp 1-3 juta. Pinjaman itu 
dikembalikan dalam waktu sepu-
luh bulan dengan cicilan Rp 300 
ribu per bulan. Bunganya hanya 1,5 
persen, lebih kecil dari pinjaman 
di bank atau rentenir. “Kami ingin 
program bantuan modal usaha ini 
berlanjut. Alasannya, banyak ma-
syarakat yang membutuhkan ban-
tuan modal untuk meningkatkan 
taraf hidup,” kata Katimin. 

Gempa Jogya 
Mayoritas warga Desa Klampisan 

adalah perajin batu bata merah, kare-
na struktur tanah dan mudahnya ak-
ses pemasaran. Maklum, jika punya 
modal besar usaha batu bata merah 
cukup menjanjikan. Salah seorang 
perajin batu bata merah adalah Sur-
oso (54),  warga Desa Klampisan. Dia 
sudah menekuni usaha batu merah 
sejak 20 tahun silam. Usaha tersebut 
warisan dari orang tuanya. 

 “Kami buat batu bata modal-
nya pinjam dari UPKu. Setiap bulan 
kami harus cicil dari keuntungan 
batu bata merah. Setiap bulan kami 
bisa menadapatkan untung Rp 3 juta 
setelah dipotong biaya produksi,” 
kata Suroso. 

Menurut Suroso, usaha batu 
batu merah membutuhkan modal 
dan ketekunan, mulai dari mende-
sain tanah liat sampai proses pem-
bakaran. Untuk membuat batu 
bata dibutuhkan minimal 10 hari 
dengan modal usaha rata-rata Rp 
1,5 juta dengan jumlah 1 ribu biji 
batu bata. Perinciannya, harga batu 
bata setelah  proses pembakaran 
Rp 350/biji, sementara  harga jual 
Rp 500/biji. Nah, dalam 10 hari 
perajin batu bata rata-rata bisa 
memproduksi batu bata sebanyak 

7 ribu biji. Kondisi tersebut bisa 
terlaksana jika musim kemarau 
tiba, sementara pada musim hujan 
perajin hanya bisa memproduksi 
batu bata 7 ribu per bulan, karena 
sulitnya mengeringkan tanah liat 

dan proses pembakaran. 
“Kendala utama perajin 

batu bata adalah cuaca. Ketika 
musim hujan perajin biasanya 
banyak mengalami kerugian, 
karena batu bata sulit kering 
dan proses pembakaran butuh 
modal besar. Sementara un-
tuk pemasaran banyak perajin 
batu bata yang kualahan me-
menuhi pesanan,” akunya. 

Dikatakan Suroso, ketika 
terjadi gempa bumi di Jogyaja-
karta tahun 2006 perajin batu 

bata Klampisan mengalami un-
tung besar, karena banyak pesanan 
datang dari Jogya dengan harga 
tinggi. Para perajin harus kerja 
lembur untuk memenuhi pesanan.

Untuk pemasaran batu bata, 
kata Suroso, banyak tengkulak 
yang datang langsung ke Klamp-
isan. Namun ada juga yang dikir-
im ke Nganjuk, Jombang bahkan 
Surabaya. Rata-rata setiap minggu 
ada tengkulak yang datang untuk 
membeli batu bata. Kesulitannya 
selama ini adalah SDM batu bata 
yang rata-rata sudah usia tua, se-
mentara anak muda tidak mau 
melanjutkan usaha batu bata.

“Yang buat batu bata adalah 
warga yang sudah tua. Anak-anak 
muda Klampisan jarang sekali mau 
bekerja. Rata-rata mereka bekerja 
di luar negeri atau Jakarta. Penye-
babnya keuntungannya kecil dan 
kotor,” terang Suroso.

 “Sebenarnya Desa Klampisan 
bisa dikembangkan menjadi sentra 
batu bata, namun perlu dukungan 
dari pemerintah untuk menjadikan 
Desa Klampisan sebagai sentra,” 
terangnya. (ham)
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Limba bekas cucian ke-
delai untuk tempe dapat 
dimanfaatkan untuk ba-
han pestisida hayati cair. 

Itulah yang dilakukan Ahmad Syai-
khu asal Nganjuk. Dipilihnya lim-
bah kedelai karena mengandung 
protein atau karbohidrat tinggi. Di 
dalam karbohidrat/protein tinggi 
inilah bakteri atau cendawan dapat 
berkembang biak dengan cepat.  

Supaya bakteri tersebut 
mendapat makanan dipilihlah gula 
sebagai campuran limbah bekas 
rebusan kedelai. Mula-mula 20 li-
ter limbah kedelai, ¾ gula dan 1 
sendok KMnO4 dicampur, diaduk, 
lalu disaring. Air limbah yang su-

dah disaring dimasukkan ke dalam 
galon air mineral dan dimasukkan 
ke dalam dandang besar, barulah 
kemudian dijerang hingga suhu 
100 derajat Celcius atau membu-
tuhkan waktu 3 jam. Setelah itu 
diangkat lalu didinginkan. Setelah 
dingin barulah difermentasi (Rang-
kaian alat fermentasi lihat di box).

Melalui cara ini Syaikhu mem-
produksi lima jenis pupuk hayati 
dengan nama Verticillium, Sp. 
(manfaatnya atau fungsi cendawan 
untuk mengendalikan hama ulat, 
walang sangit, wereng, kutu, trips, 
untuk tanaman bawang merah, 
melon, cabe, tomat, semangka, 
kedelai, padi, jagung), CoryneBac-

terium (bakteri untuk mengenda-
likan penyakit hawar daun bakteri 
(kresek/xantomonas) pada tana-
man padi), PGPR (bakteri pemacu 
pertumbuhan dan perlindungan 
perakaran dari penyakit akar pada 
tanaman bawang merah, melon, 
cabe, tomat, semangka, jagung), 
Moretan (mikroba fermentasi 
pembuatan kompos/pupuk organ-
ik) dan Microsya (merupaka pupuk 
majemuk hayati cair yang men-
gandung beberapa mikroba yang 
bermanfaat bagi tanaman mem-
bentuk indofi t/sistem kekebalan 
terhadap gangguan OPT (Organ-
isme Pengganggu tanaman) dan 
memacu pertumbuhan).

Memproduksi Alat Fermentasi 
Pupuk / Pestisida Hayati Cair
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Buah mangga tentu sudah 
tidak asing bagi masyara-
kat Indonesia, karena 
negeri ini termasuk 

penghasil buah mangga yang cukup 
berkualitas. Bagi yang ingin mena-
nam atau mungkin telah mempun-
yai pohon mangga di sekitar rumah 
namun sulit untuk berbuah, tips di 
bawah ini semoga dapat membantu 
agar pohon mangga cepat berbuah.

1. Pohon mangga menyukai 
tempat yang udara terbuka atau 
mengalir. Jika tempat terlalu sem-

pit atau terlalu banyak pohon yang 
saling berhimpitan, pohon mangga 
akan sulit untuk mengeluarkan 
bakalan kembang sebagai calon 
buah mangga.

2. Pohon mangga menyukai 
struktur kelembaban tanah yang 
sedang, sehingga tingkat keab-
sahan tanah harus diperhatikan. 
Tanah yang terlalu banyak men-
gandung air cenderung merang-
sang tanaman untuk memproduksi 
daun. Jika tanah terlampau kering, 
biasanya bakalan kembang lebih 
mudah muncul, namun jika kadar 
air dibiarkan terlalu sedikit maka 
pada saat kembang telah menjadi 
bakalan mangga maka akan mu-
dah rontok. Pastikan saja kondisi 
kelembaban dengan tingkat se-

dang, yaitu dengan pembuatan be-
dengan di sekitar tanaman mang-
ga, yang fungsinya untuk sanitasi 
air yang ada.

3. Pemupukan juga dapat di-
lakukan dengan memberikan un-
sur fosfor sebagai perangsang 
pembungaan dan kalium sebagai 
pengatur nutrisi, sehingga bakalan 
buah tidak mudah rontok.  

4. Perhatikan keseimbangan da-
han daun. Dahan daun yang terlalu 
rapat akan menyulitkan sirkulasi 
udara dan pencahayaan yang ma-
suk. Lakukan pemangkasan dahan 
yang sekirannya tidak berguna agar 
alur nutrisi yang dihasilkan oleh 
tanaman dapat difokuskan untuk 
produksi pembuahan. (bst)

Agar Mangga 
Mudah Berbuah

  Ukur luas tanah Anda
  Ukur jarak tanam. Untuk jarak 

tanam bibit mangga kurang 
lebih 5-10 meter, dengan 
teknik diagonal atau  diseja-
jarkan, bisa juga dengan ben-
tuk segi tiga sama sisi.

  Gali tanah ukuran lebar dan 
tinggi sekitar 50-100 cm 
(L.100 cm T.100 cm direko-
mendas ikan)

  Bakar lubang hasil galian, bisa 
memasukan jerami atau sam-
pah kering ke dalam lubang 
kemudian bakar. Lebih bagus 
lubang hasil galian dibiarkan 

1-2 minggu terbuka dan ter-
kena sinar matahari.

  Tanah hasil galian dicampur 
dengan gabah atau dedak dan 
ditambah dengan pupuk kan-
dang.

  Siapkan bibit tanaman mang-
ga.

  Buka dan keluarkan dari poly-
bag. 

  Masukkan tanah hasil cam-
puran ke dalam lubang.

  Jika sudah mencapai keting-
gian sepertiga masukan bibit 
ke dalam lubang kemudian 
masukkan tanah sisa hasil 

galian.
  Mangga hasil okulasi biasanya 

terdapat mata okulasi. Jangan 
sampai batas okulasi terta-
nam atau tertimbun tanah. 

 Penanaman selesai.

PERAWATAN
 Setelah pohon mangga ditanam 

lakukan penyiraman minimal 
1-2 setiap hari.

  Lakukan pembersihan lahan di 
sekitar pohon dari gangguan 
rumput dan hama lainnya.

  Setelah 2 bulan lakukan pemu-
pukan menggunakan pupuk 
organik/kandang bisa juga 
dengan pupuk anorganik sep-
erti NPK, KCL, atau ZA.

Menanam Bibit Baru



Stres telah menjadi bagian 
hidup dari para pekerja 
di Indonesia. Survei yang 
dilakukan Regus men-

gatakan bahwa 64 % pekerja di 
Indonesia, merasa tingkatan stres 
mereka bertambah dibandingkan 
tahun lalu. 

Dunia pekerjaan begitu akrab 
dengan tekanan yang kerap kali 
membuat orang merasa stres. Se-
buah survei yang dilakukan pada 
lebih dari 16 ribu orang pekerja 
profesional di seluruh dunia, dite-
mukan bahwa lebih dari setengah 
pekerja di Indonesia, yakni 64 % 
mengatakan bahwa tingkatan stres 
mereka bertambah dibandingkan 
tahun lalu.

Sejumlah faktor dalam negeri, 
seperti kemacetan lalu lintas dan 
kenaikan harga, ditambah dengan 
ketidak-stabilan terus-menerus 

dalam bidang ekonomi membuat 
tekanan semakin bertambah. Re-
sponden juga mengonfi rmasi 
bahwa pemicu stres lebih banyak 
disebabkan karena lingkungan 
profesional dibandingkan dengan 
lingkungan pribadi. Faktor utama 
stres lain, di antaranya pekerjaan, 
manajemen, dan keuangan pribadi.

Tak hanya meneliti, survei ini 
juga berfokus untuk mencari solu-
si untuk mengurai stres pekerja. 
Hasilnya, 64 % responden Indo-
nesia mengatakan bahwa bekerja 
secara fl eksibel merupakan salah 
satu cara untuk mengurangi stres. 
Selain itu, 73 % responden juga 
mengatakan, pekerjaan fl eksibel 
dapat meningkatkan produktivi-
tas. Sehingga mampu membantu 
staf untuk mengurangi stres adalah 
pengurangan biaya. 

Ternyata, stres berat tidak 
hanya dialami oleh karyawan, 
hal ini juga dialami dalam peru-
sahaan, saat mereka mengetahui 
bahwa karyawannya tidak mampu 
bekerja seperti yang diinginkan, 
sakit-sakitan, dan kurang efi sien. 
Dalam jangka pendek, hal ini dapat 
berarti kehilangan pekerja yang 
berkualitas dan berurusan dengan 
produktivitas yang rendah. Karena 
karyawan harus mengatasi stres 
yang berkaitan dengan masalah 
kesehatan, insomnia, dan kelela-
han, tapi efek jangka panjang dari 
tekanan ini masih sulit diprediksi 
dan mungkin berbahaya. *

Stres Intai 64 % 
Pekerja di Indonesia
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Cara Kelola Stres di Kantor
Tugas kantor yang menumpuk tentu bisa men-

imbulkan stres tersendiri, bahkan bisa mengarah ke 
depresi. Apalagi jika Anda tidak memiliki waktu un-
tuk liburan akibat jadwal aktivitas yang padat. Oleh 
karena itu, ada baiknya jika Anda bisa mengelola 
stres dengan ide sederhana berikut ini, seperti dilan-
sir Shine.

* Makan siang
Ketika Anda lelah karena terlalu terpaku pada 

layar komputer, saatnya mendapatkan perubahan 
pemandangan yang menyegarkan. Ambil jam istira-
hat dengan meluangkan waktu makan siang di luar 
kantor. Lakukanlah langkah ini setidaknya dua kali 
dalam sepekan. 

* Mengelola pekerjaan
Setiap hari kemungkinan besar Anda menghadapi 

kelelahan. Jika sudah diambang batas, ada baiknya 
atasan mengetahui kondisi Anda untuk mengevalua-
si jam ekstra atau waktu libur. Diskusikan pekerjaan 
Anda untuk masa depan, selain untuk meningkatkan 
mood, dan mengingatkan akan pekerjaan besar yang 
telah dilakukan. 

* Menghargai diri sendiri
Bahkan ketika belum mendapatkan hari libur, 

Anda harus berpikir cara lain menghadiahi diri send-
iri apa yang telah Anda kerjakan selama ini. Misal-
nya, manjakan diri membeli sepasang sepatu baru, 
atau pergi ke salon untuk melakukan treatment yang 
bisa menyegarkan. *



Anda mungkin pernah mengalami kondisi tu-
buh yang begitu lelah ketika bangun di pagi 
hari. Tidur seharusnya dapat memulihkan 
energy, bukannya menyisakan efek kelela-

han ketika bangun. Jika hal ini terjadi, mungkin Anda 
melakukan kesalahan yang dapat mempengaruhi pola 
tidur dan bangun tidur.

1. Anda Melewatkan Olahraga
Olahraga tidak hanya membakar kalori saja, tetapi 

juga membakar energi. Jika tubuh terlalu banyak me-
nyimpan energi, maka Anda tidak dapat tidur dengan 
nyenyak di malam hari dan kadang akan terbangun 
karena gelisah. Tetaplah pada rutinitas olahraga yang 
teratur, dan Anda dapat bangun dengan bugar di pagi 
hari.

2. Tidur Larut Malam
Berselancar di dunia maya membuat Anda tidak 

menyadari bahwa waktu telah larut malam. Kurang-
nya tidur di malam hari tentu akan membuat Anda 
merasa kelelahan ketika bangun tidur di pagi hari. 
Selain sosial media, tidur juga akan terhambat oleh 
lampu dari ponsel, komputer, dan TV yang merang-
sang otak tetap terjaga lebih lama. Sebaiknya, mati-
kan semua alat elektronik dan gadget setidaknya satu 

jam sebelum tidur. Sebagai gantinya dapat 
dilakukan dengan membaca buku, atau 
melakukan beberapa peregangan sampai 
Anda mengantuk dan tertidur.

3. Perhatikan Menu Makan 
Malam

Makan makanan yang terlalu pedas 
dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman 
pada perut. Bila Anda tidak bisa tidur dan 
beberapa kali terbangun di tengah malam, 
membuat Anda merasa lelah saat bangun 
di pagi hari. Jadi, hindari makanan pedas, 
buah jeruk, saus tomat, atau makanan lain 
yang menyebabkan gangguan pencernaan.

4. Hindari Kafein
Selain membuat Anda terjaga sepanjang 

malam, kafein juga dapat menyebabkan mu-
las. Berhenti minum minuman berkafein se-

jak siang hari, atau lebih awal jika hal tersebut yang 
membuat Anda kesulitan untuk tidur di malam hari.

5. Jangan Minum Alkohol
Minum alkohol terlalu dekat dengan waktu tidur 

dapat membuat Anda terbangun di tengah malam un-
tuk buang air kecil. Selain itu alkohol juga menggang-
gu pola tidur tubuh, dan menyebabkan kondisi terlalu 
lelah untuk bangun di pagi hari.

6. Matikan Ponsel
Tidak salah jika Anda tetap menyalakan hand-

phone agar Anda terbangun oleh alarm ketika pagi. 
Tapi jika Anda tidak mematikan nada dering notifi -
kasi email atau sosial media lainnya, justru berpotensi 
membangunkan Anda yang sudah terlelap.
  
7. Banyak Pikiran

Terlalu memikirkan urusan kantor, percintaan, 
atau masalah keluarga kadang membuat seseorang ti-
dak bisa tidur dengan mudah. Anda dapat menuliskan 
semua keluh kesah yang memenuhi pikiran Anda ke 
dalam sebuah buku catatan atau diary. Hal ini dapat 
sedikit melegakan Anda dengan tidur nyenyak, dan 
esok hari terbangun dengan keadaan bugar. *
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Lelah Ketika Bangun Pagi 



BAHAN :
4 buah (300 gram) pisang, dihaluskan
150 gram gula pasir
250 gram tepung terigu protein sedang
100 ml santan dari 1/4 butir kelapa
1 sendok teh soda kue

CARA MEMBUAT CAKE PISANG KUKUS :
1. Campur pisang dan gula pasir. Aduk rata. 
Tambahkan tepung terigu sambil diayak dan 
diaduk rata.
2. Masukkan santan dan soda kue. Aduk rata
3. Tuang di atas Loyang 20x9x7 cm yang di alas 
kertas roti tanpa
dioles margarin. Kukus 45 merit dengan api 
sedang.
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Air Terjun Sedudo di Nganjuk, yang ban-Air Terjun Sedudo di Nganjuk, yang ban-
yak dimanfaatkan masyarakat sekitar un-yak dimanfaatkan masyarakat sekitar un-
tuk mencari nafkah, baik sebagai pemilik tuk mencari nafkah, baik sebagai pemilik 
warung maupun tukang parkir..JPGwarung maupun tukang parkir..JPG


