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Gema Desa adalah majalah  yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah 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.
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Rakor Badan Pemberday-
aan Masyarakat merupak-
an wujud evaluasi untuk 
mewujudkan Jatim yang 
lebih baik. Pengendalian 

dan evaluasi merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari manajemen pem-
bangunan. Evaluasi pun merupakan un-
sur penting dalam proses perencanaan, 
karena perannya berpengaruh besar 
terhadap kualitas produk perencanaan. 
Karena itu, evaluasi juga merupakan ca-
paian dari suatu program yg dihadapkan 
pada target perencanaan yang memang 
harus dicapai.

Sebuah pengedalian harus dilakukan 
agar program dapat terlaksana sesuai 
dengan rambu-rambu atau syarat yang 
sudah ditetapkan dalam perencanaan. 
Sementara evaluasi adalah instrumen 
dalam membantu pengendalian. Jadi 
pola piker harus diubah, sebagaimana 
menjadi harapan bersama kegiatan 
tersebut, jangan merasa takut dievaluasi 
agar aturan main bisa terukur.

Sejumlah materi dalam Rakor Bape-
mas yang dilaksanakan di Batu, itulah 
yang diturunkan Gemar Desa pada edisi 

November 2013.  Menjadi catatan ber-
sama, bukan hanya di lingkungan Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, tapi sekaligus 
menyertakan Bapemas Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur, dan Bapeda Kabupaten/
Kota, untuk melakukan evaluasi bersa-
ma.

Rakor selain ajang evaluasi, sekal-
igus ajang untuk pengedalian. Dalam fo-
rum tersebut,  tak hanya dievaluasi pada 
tahap pelaksanaan tetapi juga tahap per-
encanaan agar sejak awal dapat diwu-
judkan kosistensi pembangunan daerah. 
Sehingga, di masa mendatang, dapat 
juga diwujudkan kesuaian dan indikator 
yang telah ditetapkan. 

Memang, kerap kali perencanaan 
yang tak dilaksanakan. Demikian juga 
sebaliknya. Padahal, semuanya harus 
sinkron. Pelaksanaan pembangunan, 
bisa berjalan baik jika ada perencaan se-
jak awal.

Yang menjadi catatan, bagamana 
komitmen Indonesia dalam pembangu-
nan berkelanjutan, mendapat banyak 
apresiasi. Dengan pembuatan jaringan 
untuk mengembangkan program terse-
but sebagai kelanjutan dari Millenium 

Development Goals yang akan bera-
khir 2015. Di Jawa Timur, soal pem-
bangunan berkelanjutan menjadi pe-
mikiran penting guna menuntaskan 
landasan program yang telah dilaku-
kan.

Melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur ihwal pembangunan 
berkelanjutan dan mempunyai ko-
nitunitas dari pelaksanaan program 
sebelumnya, kerap disampaikan Ke-
pala Bapemas Jawa Timur.

Selamat mengevalusi program 
sehingga berkelanjutan!
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Surat Redaksi
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Terwujudnya Jawa Timur 
makmur dan berakhlak, 
dalam bingkai Negara Ke-
satuan Republik Indone-

sia, merupakan visi yang diemban. 
Dengan membawa misi mewujud-
kan “Makmur bersama wong cilik, 
melalui APBD untuk rakyat”.

Guna mewujudkan hal itu, Pem-
prov Jawa Timur melakukan se-

jumlah langkah strategis menuju 
pembangunan yang berorientasi 
pada rakyat, berdasar partisipasi 
aktif masyarakat. “Dalam kerangka 
itu semua, langkah yang dilaku-
kan Pemprov Jatim masyarakat 
 mampu menyelesaikan masalah-
nya sen diri, dengan mengutamak-
an prinsip- rinsip kearifan lokal”. 

Demikian ungkap Sekretaris 

Daerah Jatim Dr. H. Rasiyo, pada 
Rapat Koordinasi Pemberdayaan 
Masyarakat yang digelar di Hotel 
Orchid Kota Batu, 19 November 
2013. Dalam Rakor digelar Bape-
mas Provinsi Jatim, diikuti Bape-
mas Kabupaten/Kota se-Jatim, dan 
Bapeda Kabupaten/Kota se-Jatim.

Sebelum menyampaikan pa-
parannya, Rasiyo didampingi Ke-
pala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur, Drs. 
Zarkasi,  M.Si.  Sedang di jajaran 
teras, tampak Drs. Tajul Falah, 
M.Si. (Sekretaris Badan), Suria-
man, S.H, M.Si. (Kepala Bidang 
Sosial Budaya & Partisipasi Ma-
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Rapat Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur diadakan di Hotel Orc hid, Kota 

Batu,  19 November 2013. Sebagai evaluasi program, 
sekaligus merancang pengembangan berkelanjutan 

ke depan.

Program Berkelanjutan, 
Berpusat pada Rakyat

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Drs. Zarkasi,  M.Si.  Sedang memberi sambutan dalam Rapat 
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang dihadiri Sekretaris Daerah Jatim Dr. H. Rasiyo.
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syarakat), Ir. Hadi Sulistyo, M.Si. 
(Kepala Bidang Pendayagunaan 
Sumber Daya Alam & Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna), Ir. Moham-
mad Yasin, M.Si. (Kepala Bidang 
Pengembangan Perekonomi an 
Masyarakat), Heru Suseno, S.T.P., 
MT. (Kepala  Bidang Pemberday-
aan Kelembaga an & Pelatihan). 
Selain itu, tampak hadir Trihadi 
Suseno, S.H. (Kasub Bag Tata 
Usaha),  Endah Binawati M, S.P., 
M.Si. (Kasub Bag Penyusunan 
Program), dll.

Sebelumnya, Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Zar-
kasi,  M.Si, menjelaskan, rapat 
koordinasi ini merupakan langkah 
untuk mengevaluasi berbagai pro-
gram yang sudah dilaksanakan 
selama tahun 2013. Dengan ra-
kor inilah, menurutnya, akan dik-
etahui lebih jelas program-program 
yang sudah dilakukan dan diketa-

hui kekurangan- kekurangannya. 
“Sehingga, ke depan kita bisa 
melaksana kan yang lebih baik lagi 
dari sekarang,” kata Zarkasi.

Pada bagian lain, Rasiyo 
mengung kapkan, di bawah kepe-
mimpinan Gubernur Jawa Timur 
Dr H Soekarwo dan Wakil Gu-
bernur Jawa Timur H Saifullah 
Yusuf, pelaksanaan pembangun-
an berdasarkan partisipasi ma-
syarakat, dengan konsep agar 
masyarakat berperan aktif untuk 
merencanakan, melaksanakan 
dan mengawasi pelaksanaannya 
program dimaksud.  ”Kebijakan 
Pemprov Jatim banyak yang ber-
pihak kepada masyarakat petani 
yang bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan petani. Kebijakan 
bantuan pupuk, benih dan penda-
naan,”  Rasiyo.

Sejumlah hal perlu difokuskan, 
menurut Rasiyo, di antaranya, eks-
pose hasil pembangunan pertani-

an, proses belajar di lapangan dan 
forum pembahasan isu pemban-
gunan pertanian melalui kegiatan 
pertanian, dengan menampilkan 
produk-produk unggulan. Kinerja 
UKM dan inovasi yang dihasil-
kan oleh masyarakat pertanian 
di Jatim , tampak baik dari unsur 
pemerintah maupun swasta.

Dalam beberapa program, di-
arahkan dengan tujuan untuk 
mewujudkan sukses alih penge-
tahuan tekhnologi dan informasi, 
sukses membangun kelembagaan 
dan jejaring bisnis serta sukses 
menumbuhkan ekonomi kerak-
yatan berbasis pertanian.

Kebijakan Pemprov Jatim de-
ngan memberikan kredit tanpa bu-
nga kepada petani yang bernama 
Paket Kredit Untuk Masyarakat 
Ingin Sejahtera (Pak Kumis) dari 
Bank UMKM Jawa Timur. Pemprov 
Jatim melalui Bank UMKM Jatim 
ingin membantu dan memberdaya-
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Sekretaris Daerah Jatim Dr. H. Rasiyo disambut peserta Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat



Edisi November 201306

Laporan UtamaLaporan Utama

kan masyarakat Jatim dengan 
dibentuknya program tersebut ini.

Program ini memberikan kredit 
maksimal sebanyak Rp 2,5 juta 
kepada masyarakat terutama yang 
sangat membutuhkan tetapi tidak 
mempunyai jaminan (agunan). 
“Jika bank thithil memberikan bu-
nga hingga 120 persen, program 
Pak Kumis ini hanya 6 persen se-
tahun.Ketika hasil Panen dijual 
untuk menanam kembali dikare-

nakan harga beras turun petani 
bisa menga jukan pinjaman kepada 
Bank UMKM untuk menanam kem-
bali,” ujarnya.

Dengan pertumbuhan di Jatim 
lebih dari 6% pada tahun 2012 dan 
Jatim 7,27%, Indonesia juga terus 
menjaga kualitas poembangunan 
yang ramah lingkungan untuk men-
dukung pelaksanaan pembangu-
nan yang berkelanjutan. Respon 
Indonesia terhadap perubahan 

iklim secara sukarela berkontribusi 
aktif untuk menurunkn emisi gas 
rumah kaca dan melakukan imple-
mentasi program adaptasi melalui 
beberapa cara.

“Usaha meminimalkan  dampak 
perubahan iklim merupakan target 
nasional dalam mencapai target 
pembangunan millennium (MDGS). 
Merespon perubahan iklim me-
lalui aktifi tas mitigasi dan ada ptasi 
sangat lah penting sehingga di-
perlukan perubahan perilaku dan 
adanya pembangunan berbasis 
rendah karbon serta memelihara 
sumber daya alam,” tegas Rasiyo.

Begitu pun diingatkan, adanya 
pertumbuhan ekonomi semestinya 
tetap memperhatikan faktor ling-
kungan. Sehingga pertumbuhan 
ekonomi diduga menjadi penye-
bab kerusakan lingkungan. “Oleh 
karenanya digelar rakor untuk me-
nyamakan visi,misi dan keterpa-
duan dalam pelaksanaan kebijakan 
dalam meningkatkan kualitas pem-
bangunan yang ramah lingkungan 
untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan dan pertanian,” 
tegasnya. (yad)
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Upaya penyelenggaraan 
pembangunan dalam 
memberdayakan diarah-
kan pada Rumah Tang-

ga Miskin (RTM). Salah satunya 
direalisasikan pada pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna (TTG) de-
ngan ciri-ciri, antara lain, penguat-
an kelembagaan Pos Pelayanan 
Teknologi Tepat Guna (Posyan-
tek) di Kecamatan dalam koordi-
nasi Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD) dan Warung Teknologi 
Tepat Guna (Wartek) di Desa/Ke-
lurahan baik oleh aparat maupun 
masyarakat pada umumnya dan 
khususnya masyarakat miskin.

Selain itu, penguatan keswada-
yaan masyarakat, yang fokus sen-
tral kegiatannya diletakan kepada 
tumbuh kembangnya prakarsa 
dan swadaya masyarakat   mandiri 
secara gotong royong dan ber-
kesinambungan. 

Untuk menumbuh kembangkan 

prakarsa dan swadaya masyarakat 
tersebut, menurut Kepala Bidang 
Pendayagunaan Sumber Daya 
Alam & Pemanfaatan Teknologi Te-
pat Guna, Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., 
diperlukan pemberian Bantuan 
Stimulan TTG kepada masyarakat 
guna merangsang, memberikan 
dorongan, serta menjadi peng-
gerak terjadinya aktifi tas dari ma-
syarakat Desa/Kelurahan/Keca-
matan sendiri.

Misalnya, diadakannya Pro-
gram Pemanfaatan dan Penerapan 
Teknologi Tepat Guna (TTG), me-
ngarah pada beberapa orientasi. 
Di antaranya, pengelola Posyan-
tek dan Wartek/ lembaga lainnya 
lebih terampil dalam menggerak-
kan pemberdayaan masyarakat, 
melakukan fasilitasi pemetaan ke-
butuhan dan pengkajian teknologi 
tepat guna. 

Selain itu, orientasi diarahkan 
untuk pelayanan konsultasi dan 

pendampingan kepada masyarakat 
dalam penerapan teknologi tepat 
guna lebih meningkat,berkomitmen 
dan mau membantu rakyat miskin 
di desa-desa dengan segala kon-
sekuensinya. Dapat memfasilitasi 
dan motivasi penerapan ttg kepada 
masyarakat; Mendorong masyara-
kat untuk berwira usaha. 

Bapemas Provinsi Jatim, me-
lalui   Bidang Pendayagunaan 
Sumber Daya Alam & Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna, tengah 
melakukan Program Pengembang-
an Sumberdaya Lokal Berbasis 
Kawasan (P2SLBK). Salah satu 
program pengentasan kemiskinan 
dan penanganan pengangguran 
yang ditekankan pada sektor riil 
berbasis potensi aktual kawasan. 

“P2SLBK menekankan pada 
upaya pendayagunaan sumber 
daya ekonomi yang berfokus pada 
keterkaitan dan ketergantungan 
antara pelaku dalam jaringan ker-
ja produksi sampai dengan jasa 
pelayanan dan upaya-upaya ino-
vasi pengembangannya dalam 
bentuk: upaya penggalian, sumber 
daya potensial, pengembangan 
industri, perdagangan, jasa serta 
investasi lainnya yang mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan 
dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin,” kata Hadi Su-
listyo. (yad)

07Edisi November 2013Edisi November 2013

Laporan UtamaLaporan Utama

Program 
Pengentasan 
Kemiskinan
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Program Jalin Kesra (Jalan 
Lain Menuju Kesejahter-
aan) Bantuan RTSM di-
rancang (design) sebagai 

program keberpihakan Gubernur 
Jawa Timur terhadap orang miskin 
(Pro Poor). Hal itu difokuskan, un-
tuk memberikan bantuan terhadap 
Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) berupa bantuan uang dan 
pangan (cash transfer) dan natura 
produktif.

Dalam pelaksanaan tahun ini, 
jumlah penerima bantuan Pro-
gram Jalin Kesra mencapai 90.000 
rumah tangga sangat miskin 
(RTSM). “Ini merupakan program 
resmi Pemprov Jawa Timur dan bu-
kan alat kampanye. Ya, ini program 
resmi dari APBD Jatim sebagai re-
alisasi janji kami saat Pilgub Jatim 

2008, yakni APBD untuk rakyat,’’ 
kata Sekretaris Daerah Jatim Dr. 
H. Rasiyo, pada Rapat Koordinasi 
Pemberdayaan Masyarakat yang 
digelar di Hotel Orchid, Kota Batu, 
19 November 2013.

Program Jalin Kesra sudah ada 
sejak 2010. Dalam program itu, 
penerima mendapatkan bantuan 
produktif yang diberikan senilai Rp 
2,2 juta per rumah tangga. Bantu-
an yang diberikan tergantung dari 
kebutuhan, seperti halnya kam-
bing, sarang lebah, Gerobak, atau 
ayam ternak. 

”Dalam setahun, sekitar 90 
ribu RTSM yang mendapatkan 
program. Bantuan itu diharapkan 
dapat dimaksimalkan untuk me-
nambah penghasilan keluarga,’’ 
tambahnya.

Seperti diketahui, Visi Program 
Jalin Kesra Bantuan RTSM adalah 
Terwujudnya Kesejahteraan dan 
Keberdayaan Rumah Tangga Sa-
ngat Miskin. “Kesejahteraan be-
rarti terpenuhinya kebutuhan dasar 
RTSM. Keberdayaan berarti RTSM 
mampu memobilisasi potensi,aset 
personal dan sosial yang dimiliki-
nya, dan mengakses sumber daya 
di luar lingkungannya, serta me-
ngelola sumber daya tersebut un-
tuk mengatasi kemiskinan yang 
melilit hidup mereka, dan mening-
katkan kualitas hidup mereka,” 
kata Rasiyo.

Untuk mewujudkan visi terse-
but, maka Program Jalin Kesra 
Bantuan RTSM mengemban se-
jumlah misi. Di antaranya, mening-
katkan ketahanan sosial ekonomi 

Jalin Kesra Pelaksanaan 
Program APBD Jatim
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RTSM produktif dalam memenuhi 
kebutuhan hidup, dan meningkat-
kan kualitas hidup melalui bantuan 
usaha produktif. Fasilitasi RTSM 
produktif untuk mengembangkan 
dan menjaga keberlanjutan usaha 
produktif yang dijalani. Memenuhi 
kebutuhan dasar hidup sehari-hari 
RTSM non-produktif untuk mengu-
rangi beban pengeluaran untuk 
pangan.

Selain itu, meningkatkan kapa-
bilitas sosial RTSM untuk mem-
peroleh mata pencaharian (live-
lihood capabilities), memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs 
fulfi llment), mengelola aset (asset 
management), menjangkau sum-
ber daya-sumber daya (access to 
resources), berpartisipasi dalam 
kegiatan kemasyarakatan (ac-
cess to social capital), dan meng-
hadapi guncangan dan tekanan 
(cope with shocks and stresses).

Program Jalin Kesra Bantuan 
RTSM bertujuan, antara lain, 
meningkatkan ketahanan sos-
ial ekonomi rumah tangga strata 
sangat miskin agar mereka dapat 
memenuhi kebutuhan hidup mini-
mal sehari-hari yang layak dan 
bermartabat, serta meningkat-
kan taraf hidup. Selain itu, kata 
Rasiyo, meningkatkan motivasi 
berusaha (need for achievement) 
rumah tangga sangat miskin, ser-
ta mendorong terjadinya mobilitas 
sosial vertikal ke atas di kalangan 
rumah tangga strata sangat miskin.

Pelaksanaan Program ini, me-
nganut prinsip, antara lain, Mem-
bantu dengan Hati, Partisipatoris, 
Transparan dan Akuntabel, Keter-
paduan, Keberlanjutan (Sustain-
ability). Sedang lokasi sasaran Pro-
gram Jalin Kesra Bantuan RTSM 
adalah seluruh kecamatan di 38 ka-
bupaten/kota Provinsi Jawa Timur 
yang berjumlah 662, mencakup 
8.242 desa/kelurahan.

Hingga kini, rumah tangga sa-

saran (target group) Program Jalin 
Kesra Bantuan RTSM berjumlah 
493.004 rumah tangga. Hal itu, 
dengan kategori Rumah Tangga 
Produktif, yakni RTSM yang ke-
pala rumah tangga dan/atau ang-
gota rumah tangganya berusia 
produktif, serta sehat jasmani dan 
rohani. Usia produktif adalah usia 
dewasa sampai dengan 64 tahun, 
dan Rumah Tangga Non-Produktif, 
yakni RTSM yang kepala rumah 
tangganya berusia jompo (≥65 ta-
hun), tinggal sendirian dan/atau 
tinggal bersama (hanya) dengan 
anggota rumah tangga yang juga 

berusia non-produktif, yaitu usia 
<14 tahun, dan/atau ≥65 tahun, 
atau mengalami difabel, karena 
berbagai sebab, yang tidak dapat 
menjalankan pekerjaan produktif 
untuk memperoleh penghasilan.

“Kelompok rumah tangga strata 
sangat miskin ini relatif belum per-
nah menjadi target spesifi k priori-
tas berbagai penang gulangan ke-
miskinan secara eksklusif. Mereka 
lebih sering diposisikan sebagai 
kelompok sasaran yang terikut-
sertakan dalam berbagai program 
penang gulangan kemiskinan tan-
pa mempertim bangkan dan mem-
bedakan strata kemiskinan mer-
eka,” kata Rasiyo. 

Diakui Rasiyo, program pe-
nanggulangan kemiskinan selama 
ini mengalami kendala membidik 
strata sangat miskin secara spe-
sifi k dan tepat sasaran, karena 
ketiadaan basis data mengenai 
keberadaan mereka (by name & 
address). “Akibatnya, kemiskinan 
sering diperlakukan sebagai bersi-
fat homogen, padahal kebutuhan 
rumah tangga strata sangat miskin 
agar dapat menapaki anak tangga 
demi anak tangga, keluar dari ke-
miskinan relatif berbeda dengan 
strata miskin, apalagi strata hampir 
miskin,” tuturnya. Program ini dilak-
sanakan sejak tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2013. (yad)
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Tak heran bila pada 2013, 
Kelurahan Kelun terma-
suk empat besar Lomba 
Kelurahan se-Jawa Timur. 

Kesejahteraan pun tampak dari 
komposisi warganya. Dari total 
1264 kepala keluarga di Kelurahan 

Kelun, terdiri dari 238 keluarga se-
jahtera 1, 175 keluarga sejahtera 
2,  522 keluarga sejahtera 3. Se-
dang keluarga sejahtera 3 plus 
sebanyak 282 keluarga. Hanya 47 
keluarga yang terhitung keluarga 
prasejahtera.

Kelurahan Kelun, Kecamatan 
Kartoharjo, menjadi sentra industri 

tempe. Idustri rakyat ini telah dirin-
tis sejak 1979 oleh Sukio, yang kini 
telah menyerap tenaga kerja dari 
warga Kelun sendiri 150 orang. Be-
lum lagi warga lain yang membuka 
usahanya sendiri. Selain itu, warga 
juga menjadi perajin teluar asin 
dan jamur.

Dalam sehari, industri tempe 
di sini menghasilkan sebanyak 
2,5 hingga 2,8 ton tempe. Semua 
hasilnya, dipasarkan di Pasar Be-
sar Kota Madiun.

Meski belum terbentuk Badan 
Usaha Milik Kelurahan (BUMKel), 
namun secara embrional Kelurah  
an Kelun telah membentuk Kope-
rasi Wanita dan Koperasi Pertani-
an, yang setiap tahun mengadakan 
rapat anggota.

Kemampuannya berswadaya 
dalam memperbaiki keadaan, men-
jadi kesadaran yang patut menjadi 
perhatian. Sebagaimana diketa-

Kelurahan Kelun, Kec Kartoharjo, Kota Madiun

Jiwa Gotong Royong, Kuatkan 
Semangat Membangun
Secara pelahan masyara-
kat di kawasan perkotaan 
nyaris kehilangan kesada-
ran kebersamaan. Namun, 

hal itu tak berlaku bagi 
masyarakat di Kelurahan 
Kelun Kecamatan Karto-
harjo, Kota Madiun. Jiwa 

kegotong-royongan justru 
menguatkan semangat 
dalam membangun ma-

syarakat.

KKellurahhan KKKellun KKec KKarttohharjjo KKotta MMaddiiun

Lurah Kelun, Dedi Purnomo
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hui, Kelurahan Kelun kerap terjadi 
banjiri di musim penghujan akibat 
luberan sungai Madiun. Namun, 
sejak 2011 warga berswadaya un-
tuk membikin pintu air, guna me-
ngurangi besaran debet air yang 
mengaliri ke kawasan warga. 

“Kami memang harus meng-
gerakkan kemampuan warga agar 
bisa mengatasi masalah yang 
dihadapi sendiri,” kata Lurah Ke-
lun, Dedi Purnomo kepada Gema 
Desa, belum lama ini.

Di kelurahan ini, warga pun 
menunjukkan wajah kerukunan-
nya terhadap perbedaan keyakinan 
dan agama. Terdapat 8 masjid dan 
1 gereja. Kehidupan keagamaan 
di sini, terlihat begitu damai dan 
saling menghormati. “Kebetulan, 
dalam sejarahnya, tempat-tempat 
ibadah itu merupakan wakaf dari 
almarhum H Ibrahim pada tahun 
1960an,” tutur Dedi, yang lulusan 
STPDN Bandung.

Keamanan pun terjaga, kare-
na kesadaran dari warga sendiri. 
Apalagi, di antara warga terdapat 
persatuan pencak silat Setia Hati 
Terate dan Setia Hati Kenanga. 
Bila ada kegiatan yang melibatkan 
warga, kedua persatuan pencak 
tersebut berpartisipasi untuk me-
nyukseskan hajatan bersama.

Yang nampak dari kehidupan 
masyarakat secara umum di sini, 
adalah terpeliharanya sifat kego-
tongroyongan. Hal itu dibuktikan, 
bukan hanya di antara warga asli 
di kelurahan tapi juga menyatunya 
antara warga pendatang yang ting-
gal di perumahan dan warga kam-
pong Kelurahan Kelun.

Di Kelurahan Kelun, terdapat 
PAUD Flamboyan.  PAUD Flam-
boyan berdiri tahun 2007, tepatnya 
tanggal 18 juli 2007, dengan kon-
sep integrasi Posyandu. Warga 
Kelun, di antaranya sebagai kader 
Posyandu, merasa tergerak untuk 
mendirikan PAUD karena banyak 

anak usia 2 hingga 5 tahun yang 
hanya mainan tanpa arah. Kare-
na, mayoritas anak-anak ditinggal 
orang tuanya bekerja di sawah. 

Seolah-olah anak hanya butuh 
makan, padahal anak-anak juga 
butuh pendidikan yang bisa disam-
paikan lewat permainan. Karena 
usia anak-anak itu adalah usia 
emas, kelak 20 atau 25 tahun yang 
akan datang, anak-anak inilah yang 
akan memimpin negara kita, mau 
dibawa kemana negara kita, ter-
letak di tangan mereka. Begitulah 
kesadaran para kader Posyandu di 
Kelurahan Kelun.

Dari fenomena yang ada itulah, 
mereka merasa sangat prihatin dan 
sangat disayangkan bila anak-anak 
itu kita biarkan begitu saja. Akhir-
nya,  mereka sepakat mendirikan 
PAUD yang dinamakan sema de-
ngan Posyandunya, Flamboyan.

Pada saat berdiri, PAUD ini 
menempati palastren masjid. De-
ngan demikian, mereka pun harus 
ekstra keras dalam hal kebersihan 
karena berkaitan dengan tempat 
ibadah. ”Alhamdulillah sejak tahun 
2010, kami telah memiki gedung 
sendiri. Hal ini bisa terwujud ber-
kat kerja sama antara pengelola 
PAUD, pemerintah dan yang utama 
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adalah kerja sama dengan ma-
syarakat sekitar PAUD. Tanpa ban-
tuan warga yang peduli, kami tidak 
bisa berdiri seperti sekarang ini,” 
tutur Dedi Purnomo, Lurah kelahir-
an Tulungagung 14 September 
1976 ini.

Aktivitas Posyandu bukan saja 
memberikan pelayan kepada anak-
anak, melainkan juga kepada para 
warga berusia lanjut. “Kami dirikan 
Posyandu Lansia, yang setiap bu-
lan mengadakan pertemuan. Be-
lum lagi kegiatan PKK yang setiap 
tanggal 5 mengadakan pertemuan 
bersama RT dan RW,” kata Dedi.

Pada kegiatan pertemuan itu-
lah, di antara program-program 
Pemerintah Kota Madiun dibahas 
untuk dilanjutkan kepada warga. 
Tentu saja, program Dasa Wisma 
pun menjadi perhatian penting di 
Kelurahan Kelun.

Sebuah catatan menarik tentang 
Kelurahan Kelun. Dalam penelitian 
belum lama ini menunjukkan pan-
dangan tentang kemiskinan. Menu-
rut masyarakat Kelurahan Kelun 

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, 
masalah tersebut dipahami secara 
berbeda-beda oleh setiap masyara-
kat. Hal ini dikarenakan adanya 
pemahaman yang berbeda dan ma-
syarakat mempunyai indikator yang 
berbeda, sebagai hasil dari penaf-
siran makna-makna subjektif dan 
objektif yang diberikan individu atas 
tindakan yang penuh arti. 

Masyarakat Kelurahan Kelun 
yang benar-benar tidak mampu  
merespon dengan positif. Mere-
ka berharap program ini berlanjut 
terus dan tidak  sampai terputus, 
karena bagi mereka sangat mem-
bantu sekali untuk keluarga se-
perti  mereka. Sedangkan bagi 
masyarakat yang sebenarnya 
tidak berhak mendapatkan  ban-
tuan ini, program ini dijadikan ke-
sempatan mencari peruntungan 
untuk ikut  menikmati uang sub-
sidi. Di lain hal ketika terdapat 
penolakan membuktikan bahwa  
tidak semua orang miskin mau 
mendapat bantuan. Harga diri yang 
kuat dan ketaatan  kepada agama 

serta merasa masih mampu men-
cukupi kebutuhan hidup, lebih  ber-
harga daripada menerima belas 
kasihan bantuan. 

Bila tahun lalu terjadi banjir aki-
bat luberan sungai di Madiun, Kelu-
rahan Kelun adalah satu di antara 
kawasan yang terkena akibatnya. 
Namun, hal itu tak berarti mem-
buat masyarakat setempat berpu-
tus asa. Tapi, justru hal itu memacu 
warganya untuk terus bergerak 
berbenah diri.

Perkembangan kelurahan ini, 
didukung dengan kehadiran dua 
kawasan perumahan, sejak sepu-
luh tahun terakhir. Sehingga, kegai-
rahan masyarakat setempat dalam 
berusaha pun terlihat makin maju. 
Memang, penduduk asli di kelurah-
an ini sebagian besar petani. Na-
mun, dengan adanya dua kawasan 
perumahan, menjadikan profesi 
dan mata-pencarian warganya 
kian beragam. Selain pertanian, 
ada yang bergerak di bidang idustri 
kecil, pedagang, bidang jasa, PNS 
dan anggota TNI.(yad)
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Tertarik untuk memelajari 
program dan pelaksanaan 
Jalin Kesra, Badan Pem-
berdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa Provinsi 
Kalimantan Selatan, melaku-
kan kunjungan kerja ke Kantor 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa Timur, 
7 November 2013. Kunjungan 
kerja tersebut,  rombongan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerin tahan Desa Provinsi Ka-
limantan Selatan, dipimpin Marli, 
yang diterima langsung Drs. Tajul 
Falah, M.Si. (Sekretaris Badan), 
dan Suriaman, S.H, M.Si. (Kepala 
Bidang Sosial Budaya & Partisipasi 
Masyarakat).

Rombongan berjumlah 22 orang 
itu, dengan agenda kerja, meminta 

penjelasan langsung dari Bapemas 
Jatim, terutama terkait dengan pro-
gram Jalin Kesra yang dilakukan di 
provinsi ini.

Dalam pertemuan tersebut 
dijelaskan, begitu pentingnya me-

nindaklanjuti Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2010 tentang Badan Usaha Milik 
Desa. Tindak lanjut tersebut dapat 
berupa sosialisasi dan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 

BPMPD Kalsel Tertarik 
Program Jalin Kesra Jatim
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dan Pemerintahan Desa tentang 
pentingnya pembentukan BUMDes 
untuk menghidupkankan kembali 
geliat perekonomian masyarakat 
lewat penyatuan semua unsur lem-
baga perekonomian desa yang ada 
menjadi sebuah kekuatan baru 
yang akan memberikan dorongan 
secara positif terhadap Usaha Eko-
nomi Produktif Masyarakat.

Dalam sambutannya, pimpinan 
rombongan BPMPD Provinsi Ka-
limantan Selatan menyampaikan 
apresiasi kepada Bapemas Jatim, 
karena dengan keuletan seluruh 
jajaran pengelola yang mampu 
menggerakkan program Jalin Ke-
sra, serta mempunyai andil dalam 
pengembangan sekaligus pandai 
memanfaatkan peluang yang ada 
menjadi sebuah kesuksesan ber-
usaha bagi masyarakat. 

Tak lupa, ia juga menyampaikan 
niat, tekad dan keinginannya untuk 
bekerja sama lintas provinsi dalam 
rangka membuka peluang pasar 
dan usaha agar lebih dikenal pada 
khalayak ramai seantero Indone-
sia. Bahkan diaharapkan mampu 
menembus pangsa pasar Interna-
sional.

Dalam pertemuan tersebut, ter-

ungkap keberhasilan Jawa Timur 
dalam mewujudkan BUMDes di 
sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 
Selain itu, semakin meningkatnya 
lembaga binaan BUMDes dan 
berkembangnya permodalan/aset 
kelembagaan BUMDes tersebut. 
Usaha lembaga binaannya, sa ngat 
bervariatif, mulai dari kerajinan 
dari anyaman bambu, jual beli besi 
tua, kerajinan pisau dan alat-alat 

rumah tangga, usaha pertokoan, 
usaha bordir serta konveksi. Yang 
ingin ditularkan untuk kemajuan 
perkembangan BUMDes adalah 
bagaimana BUMDes ini menjadi 
sebuah lembaga ekonomi idaman 
masyarakat yang membutuhkan 
dorongan untuk mengembangkan 
usahanya tanpa melibatkan unsur 
kredit yang membelit leher ma-
syarakat kecil. (yad)
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Sarasehan Sehari, Bapemas 
Jember Kuatkan LPMD/K

Keberadaan Lembaga 
Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa/Kelurahan 
(LPMD/K) sangat strate-

gis dalam mengakomodasi segala 
aspirasi masyarakat desa dan ke-
lurahan. Mulai dari proses perenca-
naan, realisasi pelaksanaan, per-
tanggungjawaban sampai dengan 
pelestarian hasil-hasil pembangu-
nan di desa dan kelurahan.

Dengan begitu masyarakat 
desa dan kelurahan memiliki media 
menyalurkan aspirasinya, sehingga 
semua terakomudir dan ditemukan 
saluran aspirasi dalam hal pemba-
ngunan desa dan kelurahan secara 
tepat sasaran dan tepat anggaran. 

Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Kabupat-
en Jember, Drs. H. Edy B. Susilo, 
MSi., menegaskan hal itu dalam 
sarasehan sehari yang digelar hasil 
kerja bareng dengan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Jem-
ber  pada Selasa (24/09/2013) di 
Aula Fisip Unej. Sarasehan terse-
but, mengambil tema ”Membangun 
Desa dan Kelurahan dalam Per-
spektif Penguatan lembaga Pem-
berdayaan Masyarakat desa dan 
Kelurahan  (LPMD/K)”.

Tak hanya membahas pe-
nguatan LPMD/K, acara sarase-
han diselingi dengan pengukuhan 
pengurus DPD LPM Kabupaten 

Jember dan pengurus  Forum KPM  
Kabupaten Jember masa bakti 
2013-2018 oleh Kepala Bapemas 
Kabupaten Jember. Kepala Bape-
mas Jember mengatakan di era kini 
masyarakat lebih transparan, teliti, 
dan lebih berani menyuarakan as-
pirasi secara terbuka.

“Untuk penguatan LPMD/K ha-
rus dilakukan penyegaran sema-
ngat membangun desa / kelurahan 
dimulai dari semangat anggotanya 
sendiri. LPMD/K merupakan lem-
baga mitra kerja Kepala Desa dan 
lurah dalam merancang, meren-
canakan dan merumuskan segala 
bentuk pembangunan desa. De-
ngan pola kerja sama yang mantap, 
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segala persoalan desa / kelurahan, 
tantangan global, dan hambatan 
bisa diatasi bersama,” tutur Edy.

Menurutnya, LPMD/K tidak lagi 
hanya menjadi obyek Kepala Desa 
/ Lurah, tetapi harus dijadikan sub-
yek pembangunan di desa dan ke-
lurahan. Edy B. Susilo ingin ada 
perubahan maindset / pola pikir 
ditingkat Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan, menjadi kewajiban kita 
bagaimana LPM bisa dikuatkan.

“LPM jangan diintervensi, teta-
pi diajak duduk bersama untuk 
merumuskan dan merencanakan  
pembangunan desa/kelurahan 
berdasarkan penggalian potensi 
desa/kelurahan”, ujarnya lagi. Edy 
mengusulkan agar LPM dan desa/
kelurahan menjadi satu kesatuan 
di Bapemas, sehingga dalam me-
ngambil langkah koordinasi tak lagi 
berjalan sendiri. 

Termasuk ketika dilakukan pen-
didikan dan pelatihan kepemimpi-
nan bagi Kepala desa, sehingga 
ada satu kesatuan pola pikir dan 
tindak, sering terjadi pergantian 
pengurus LPM setiap ada per-
gantian pimpinan di tingkat kepala 
desa. 

Di tempat yang sama Wakil Ke-
tua Komisi A DPRD 
Kabupaten Jem-
ber, Evi Les-
tari, me-

negaskan butuh adanya regulasi 
baru dan jelas tentang Kedudukan 
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
LPM sebagai perencana, perumus, 
pelaksana pembangunan desa/
kelurahan dan mempertanggung-
jawabkan serta melestarikan hasil-
hasil pembangunan. 

Kemudian hasil perumusan itu 
dibawa ke musyawarah perenca-
naan pembangunan (Musrenbang) 
untuk dijadikan pembahasan de-
ngan seluruh komponen yang ada 
di desa/kelurahan. Dengan begitu, 
LPM tidak lagi jadi lembaga peleng-
kap dan objek intervensi Kepala 
desa / lurah saja.

Tetapi LPM benar-benar men-
jadi mitra kerja kepala desa dalam 
rangka merumuskan pemba-
ngunan, “LPM jangan mau hanya 
disuruh atau diminta tanda ta-
ngan tapi harus juga dilibatkan 
dalam pembangunan di desa/
kelurahan, karena nanti akan ada 
pertanggung jawaban sekaligus  
k o n s e k u e n s i  

hukumnya,” tegasnya. 
Untuk itulah, Evi mengatakan 

pemberdayaan masyarakat ber-
muara pada keterlibatan masyara-
kat sebagai subyek dalam pem-
bangunan yang dapat berbentuk 
partisipasi dan swadaya masyara-
kat serta gotong royong masyara-
kat dalam pembangunan desa/ke-
lurahan tidak lagi menjadi tanggung 
jawab perorangan dan satu lemba-
ga saja tetapi kewajiban bersama 
semua masyarakat. Dan pemban-
gunan masyarakat ke depan bu-
kan hanya menjadi tanggungjawab 
pemerintah saja akan tetapi oleh 
dan untuk masyarakat.

Perubahan sistem  
dan pola pikir

Di sisi lain dalam sudut pandang 
sosiologi Prof. Dr. Hary Y. MA. Ber-

16
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pendapat, harus ada perubahan 
sistem dan pola pikir bagi pelaku 
pemerintahan dan pembangunan 
di desa/kelurahan, untuk saat ini 
saja lokus dan fokus pembangunan 
ada di desa/kelurahan. Namun, 
sangat tidak pas apabila dilihat 
dari garis koordinasi dan pembi-
naan di tingkat kabupaten, kepala 
desa ada di Bagian Pemerintahan 
Desa dan LPM di Bapemas. Apa 
mau jalan sendiri-sendiri dan san-
gat fokus, akibatnya hasilnya akan 
tidak maksimal.

Dari sudut pandang tugas po-
kok dan fungsi LPM salah satu-
nya adalah sebagai pelopor dalam 
peren canaan pembangunan. Maka 
Kepala Bappekab Jember mem-
berikan penekanan, bahwa dalam 
musrenbang tidak hanya sekedar 
rutinitas saja tetapi LPM meru-
pakan ujung tombak yang penting 
mulai dari penggalian potensi dan 
permasalahan desa/kelurahan, tilik 
dusun/lingkungan, pembuatan daf-

tar kebutuhan di desa/kelurahan 
sampai dengan pelaksanaan Mus-
renbang itu sendiri. 

“Dan bahkan pada saat penetap-
an urutan kebutuhan dan kegiatan 
peran LPM sangat penting dan me-
nonjol. Karenanya, bisa dibayang-
kan kalau LPM tidak dikuatkan 
maka fungsi dan peran dalam 
peren canaan menjadi tidak se-
imbang, dengan sendirinya kualitas 
perencanaan juga akan berpenga-
ruh.” Itulah yang disampaikan oleh 
Kepala Bappekab Jember Drs. M. 
Thamrin, MM. sebagai salah satu 
panelis dalam sarasehan tersebut.

Pada kesempatan berikutnya 
dalam sarasehan tersebut juga 
diurai kan tentang strategi pe-
nguatan kelembagaan LPM oleh 
Drs. Anwar, MSi, dosen pengajar 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Jember. Menurutnya, 
pengurus LPM tidak boleh hanya 
menjadi jago kandang. Masih ba-
nyak yang bisa dilakukan dengan 

mengembangkan pola pikir dan 
olah piker. Contoh LPM bisa beker-
ja sama dengan pihak-pihak lain 
untuk membangun desa/kelurah-
annya. Banyak perusahaan yang 
butuh kerja sama untuk menyal-
urkan kegiatan sebagai tanggung-
jawab social perusahaan  atau Cor-
porate Social Responsibility (CSR). 

Serta peran Camat dalam fasili-
tasi pembinaan LPM, bagaimana 
menciptakan sebuah wilayah bisa 
dalam situasi dan kondsi yang 
aman dan terkendali. Camat Um-
bulsari  Purwoadi, SH, sebagai 
wakil dari 31 camat se-Kabupaten 
Jember mengatakan, sebuah kon-
disi yang aman, penuh keharmon-
isan dan selalu menjaga komuni-
kasi yang inten akan menjadikan 
sebuah wilayah menjadi lebih 
tentra, damai dan pembangunan 
di desa/kelurah an berjalan seba-
gaimana rencana semula. Sehing-
ga, hal itu akan meminimalisir tim-
bulnya persoalan di masyarakat. 
(pkp.bapemas.jr)
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Desa Babakbawu, Ke-
camatan Sukun, Kab. 
Gresik, sebenarnya leb-
ih tepat masuk wilayah 

Kabupaten Lamongan. Desa ini 
berada di perbatasan paling barat 
antara Kab. Gresik dan Lamongan. 
Bila melihat peta, maka terlihat Ke-
camatan Dukun, khususnya Desa 
Babakbawu, seolah menyelip di 
wilayah Kab. Lamongan.

Desa Babakbawu kaya de-
ngan potensi pertanian, khususnya 

padi. Di luar itu, masyarakat Desa 
Babakbawu sebagian besar juga 
menekuni dunia usaha skala kecil, 
seperti bikin tempe, pracangan dan 
berdagang di pasar. 

Para pelaku usaha ini kerap ke-
sulitan memperoleh permodalan. 
Itu sebabnya keberadaan UPKu 
Sri Rejeki sangat dirasakan oleh 
pelaku usaha di Desa Babakbawu.  
“Keberadaan UPKu Sri Rejeki sa-
ngat membantu masyarakat yang 
membutuhkan permodalan. Sebe-

UPKu Sri Rejeki, Gresik

Menabung Telur

Achmad Hilalzuhri, 
Ketua UPKu Sri Rejeki
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lum UPKu berdiri masyarakat selalu kesulitan mencari 
permodalan,” kata Mukaromah, Ketua Pokmas De-
limah yang membawahi dua RT dan beranggotakan 
25 orang.

UPKu Sri Rejeki berdiri Oktober 2010. Mulanya 
memperoleh dana hibah sebagai modal sebesar Rp 
64.155.000. Saat ini anggota UPKu Sri Rejeki seba-
nyak 129 orang yang terwadahi dalam enam pok-
mas, yaitu Pokmas Delima, Rambutan, Semangka, 
 Manggis, Nanas dan Apel. Dalam dua RT terdapat 
satu pokmas.

Dikatakan oleh Achmad Hilalzuhri, Ketua UPKu Sri 
Rejeki, anggota UPKu Sri Rejeki paling banyak memin-
jam Rp 5 juta untuk modal usahanya. Anggota UPKu 
meminjam rata-rata Rp 1 sampai Rp 2 juta. “Setiap bu-
lan kam rata-rata harus menyiapkan modal antara Rp 
20 sampai 21 juta. Terus terang saja, kadang-kadang 
kami kekurangan modal,” kata  Achmad dengan didam-
pingi Lutfah Farida (sekretaris) dan Munaroh (benda-
hara).

Itu sebabnya, seperti diakui Lutfah Farida, kalau 
sampai tanggal 25 belum banyak anggota yang belum 
bayar angsuran, maka peminjam yang antre bakal ti-
dak memperoleh pinjaman. “Sukanya menjadi pengu-
rus UPKu itu bisa membantu orang yang butuh modal, 
tapi dukanya kalau sampai tanggal 25 belum ada yang 
bayar,” kata Lutfah Farida sambil tersenyum.

Untungnya sejauh ini tidak pernah ada anggota 
yang menunggak atau berbelit-belit dalam mengang-
sur. Jikapun terjadi anggota yang menunggak, maka 
diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. “Kalau 
ada masalah ya kami selesaikan secara kekeluarga-
an. Kami ajak ngomong baik-baik,” kata Farida.

Anggota UPKu Sri Rejeki mempunyai kesadaran 
yang tinggi untuk mengangsur. Karena itu pengurus 
UPKu Sri Rejeki tidak mempermsalahkan anggotanya 

juga menjadi anggota koperasi 
wanita atau lembaga keuangan 
mikro lainnya di desanya. “Boleh 
saja menjadi anggota rangkap, 
asal lancar dalam mengangsur,” 
kata Hilalzuhri. 

Selain meminjam, anggota 
UPKu Sri Rejeki juga rajin me-
nabung. Menariknya, sebagian 
besar tidak menabung dalam 
bentuk uang, tapi telur. Setiap 
hari mereka menabung satu butir 
telur dari ayam ternaknya. Sudah 
tentu, UPKu mencatatnya sesuai 
dengan harga telur saat itu. 

Saat ini modal UPKu Sri Re-
jeki berkembang menjadi Rp 130 juta. Tahun 2013 
mendapat tambahan modal lagi Rp 25 juta karena ma-
suk sebagai UPKu terbaik tingkat Jawa Timur. Di sek-
tor riil, tahun 2012 UPKu Sri Rejeki mempunyai usaha 
jual jamu tradisional dengan modal Rp 10 juta. “Jual 
jamu ini kami bermitra dengan salah seorang ma-
syarakat,” kata Hilalzuhri. Tahun 2012 UPKu Sri Rejeki 
menorehkan SHU sebesar Rp 7 juta. 

Ke depan UPKu Sri Rejeki akan merintis usaha 
berjualan elpiji 3 kiloan. “Kenapa kami berjualan elpiji, 
alasannya karena di Desa Babakbawu belum ada jua-
lan. Kalaupun ada jauh dari desa,” kata Hilal. 

Keuntungan UPKu Sri Rejeki untuk kegiatan so-
sial di antaranya dipergunakan untuk membantu fakir 
miskin dan pendidikan. Setahun sekali dana sosial 
yang disiapkan diberikan kepada 20 orang anak tidak 
mampu. Setiap anak menerima antara Rp 20 sampai 
Rp 50 juta. Dana ini kami berikan setahun sekali,” kata 
Munaroh UPKu juga membantu pembangunan sarpas 
Desa Babakbawu sebesar Rp 9 juta.(res)
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Apakah benar masyarakat 
desa terbelakang? Ada 

yang mengatakan mereka 
justru lebih inovatif  dan 

berpikiran kritis. 

Orang-orang sering me-
ngatakan “masyarakat 
desa” punya banyak 
permasalahan terutama 

kemiskinan. Hampir semua data 
dan laporan menuliskan, angka ke-
luarga miskin mencapai 75 % dari 
jumlah keluarga yang ada.  Pada-
hal kalau kita melihat realita di la-
pangan,  sebenarnya angka yang 
dilaporkan itu terlalu terpaut jauh. 
Diduga ini karena pengaruh penen-

tuan kriteria tingkat kesejahteraan  
oleh berbagai dinas/instansi dalam 
memberikan paket bantuan sehing-
ga menyebabkan banyak orang 
yang menyatakan dirinya miskin.

Sesungguhnya masyarakat 
desa itu memiliki banyak potensi 
seperti tersedianya lahan perta-
nian, ternak dan hasil laut yang 
melimpah.. Apabila dimanfaatkan 
dengan baik, tentu potensi desa ini 
akan dapat memperbaiki ekonomi 
mereka.

Sayangnya, memang ada be-
berapa kelemahan mereka yang 
tidak dapat kita pungkiri. Misalnya 
pola konsumtif yang cukup tinggi, 
serta lebih mengedepankan hal-hal 
yang praktis saja. Ini bisa terjadi 
karena sudah terlalu terbiasa de-

ngan berbagai bantuan dari proyek 
pemerintah maupun dari pihak lain 
(LSM, perusahaan, dll).

Belajar dari pola hidup mereka, 
sepertinya masyarakat itu sudah 
diracuni oleh hal-hal yang serba 
praktis.Pemberian  paket-paket 
pertanian (pupuk kimia, pestisida/
herbisida, benih) menyebabkan 
mereka sulit untuk berusaha se-
hingga kesannya kalau tidak ada 
bantuan maka mereka tidak mau 
berusaha. Pekerjaan mereka ha-
nya menunggu saja, seakan-akan 
nasib mereka ditentukan oleh 
orang lain.

Untuk mengubah pola  hidup 
seperti itu sangat diperlukan sekali 
proses membangun daya kritis 
mere ka. Selain mengetahui apa 

Masyarakat Desa Memiliki 
Potensi untuk Maju
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yang jadi kelemahan, mereka juga 
perlu disadarkan bahwa mere-
ka memiliki kekuatan. Kekuatan 
dalam diri  mereka maupun yang 
berada disekitar mereka. Mereka 
memiliki lahan pekarangan. Ini 
dapat mereka manfaatkan dengan 
tanaman sayuran baik untuk ke-
butuhan sehari-hari maupun untuk 
dijual. Begitu juga dengan ternak. 
Mereka bisa gunakan untuk pengo-
lahan lahan, maupun sebagai ba-
han pembuatan pupuk organik.

Salah satu cara yang dilakukan 
adalah melibatkan mereka dalam 
proses monitoring dan evaluasi 
karena ini menjadi bagian penting 
untuk memperbaiki pelaksanaan 
kegiatan. Pendekatan yang dilaku-
kan lagi adalah pendekatan pada 
keberhasilan yang sudah ada, bu-
kan pada pendekatan masalah se-
hingga dapat diketahui  kekuatan 
yang dimiliki oleh masyarakat yang 
bisa mendukung kearah peman-
faatan potensi yang ada.

Proses monitoring dan evaluasi 
dilakukan  dengan melibatkan ma-
syarakat sebagai partisipan yang 
memberikan umpan balik dari apa 
yang dilakukan maupun yang dia-
mati. Dengan cara ini maka rasa 
kepemilikan akan sangat tinggi. 
Belajar dari pengalaman,hampir 
semua  program yang dinyatakan 
gagal adalah karena beberapa pa-
ket bantuan yang diberikan tidak 
dapat digunakan dengan baik.Paket 
modal usaha misalnya malah  digu-
nakan untuk hal-hal yang tidak ber-
manfaat.  Kalau pendekatan ini terus 
dilakukan  maka akan membuat ma-
syarakat tetap bodoh dan miskin.

Kekuatan yang dibangun dari 
masyarakat akan terus dijaga dan 
ini akan mendorong lahirnya satu 
komitmen untuk berubah mencapai 
kemajuan, mengatasi  ketidakber-
dayaan, mengejar keterbelakan-
gan dan melawan ketidakadilan.

Dengan beberapa fenomena 
diatas tergambar bahwa masyara-

kat desa sebenarnya memiliki 
 kekuatan. Mereka dapat memba-
ngun daya kritisnya sehingga dapat 
mewujudkan kehidupan yang lebih 
baik, segala kebutuhan bisa di-
penuhi, dan semua masyarakat 
akan sejahtera.

Jika kondisi tersebut dapat di-
wujudkan, maka hampir semua 
rumah tangga tidak ada lagi yang 
kekurangan pangan. Mereka dapat 
memperolehnya dari produksi 
pemanfaatan lahan pertanian mau-
pun membeli dari perolehan usaha 
sampingannya, sehingga kebutuh-
an gizi anak dapat dipenuhi. 
 Mereka pun dapat menggunakan 
layanan kesehatan untuk mengo-
bati anak-anak mereka jika sakit. 
Mimpi “mewujudkan kehidupan 
anak Indonesia yang lebih baik” 
benar-benar menjadi satu kebang-
gaan tersendiri.

Selanjutnya kita tidak akan ber-
henti pada pemenuhan kebutuhan, 
tetapi kita akan berbicara pada jang-
ka waktu yang panjang.Jika suatu 
masyarakat sudah sejahtera maka 
sifatnya akan menggenerasi sehing-
ga tidak ada lagi istilah miskin kare-
na keturunan karena hal itu sudah 
dikubur dalam-dalam. Inovasi dan 
pikiran-pikiran kritis  akan jadi bagian 
dari kehidupan mereka.

Untuk mengarahkan masyara-
kat desa pada “perubahan” jelas 
diperlukan komitmen berbagai pi-
hak yang merasa prihatin dengan 
masyarakat desa., agar beberapa 
proses pemberdayaan betul-betul 
dilakukan. Jangan malah seba-
liknya membuat mereka tidak 
berdaya dan  masyarakat ditipu. 
Transparansi dan menanamkan 
nilai-nilai kejujuran serta keadilan  
menjadi hal penting untuk ditem-
patkan pada posisi yang paling 
tinggi. Ini pun akan menjadi tero-
pong yang akan mengarahkan 
jalannya kegiatan menjadi lebih 
baik (Nurhasanah)
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Jika Anda sedang bepergi-
an melewati Bojonegoro 
menuju daerah Ngawi dan 
melewati Desa Geneng, 

Kecamatan Margomulyo, sepan-
jang perjalanan itu Anda akan 
disuguhi pemandangan halaman 
rumah warga yang dipenuhi tum-
pukan kayu-kayu. Ada yang sudah 
berbentuk indah, namun tak sedikit 
juga yang masih berupa kayu lapuk 
beraneka bentuk tak beraturan. Na-
mun jangan salah mengira! Meski 
terlihat tak beranturan seperti itu, 
di tangan perajin Desa Geneng ini, 
kayu-kayu yang berasal dari akar 
pohon jati ini nilainya jutaan rupiah. 
Sentuhan tangan terampil mereka 
sanggup mengubah akar jati yang 
terlihat sudah lapuk dan tak 
berguna itu memiliki ni-
lai jual yang meng-
giurkan. Di desa 
ini  terdapat 
s e k i t a r 
75 orang 
per-

ajin pengolah limbah akar kayu jati. 
Dengan jumlah itu bisa dibilang 
mata pencaharian utama warga di 
desa ini adalah perajin akar kayu 
jati.  

Menurut, Yuli Winarno, Ketua 
Paguyuban Jati Aji, masyarakat di 
desa ini mulai menerjuni usaha ini 
di tahun 2001. Di awal berdirinya 
jumlah perajinnya tidak langsung 
sebanyak ini.

”Di tahun 2001 rumah penduduk 
di desa ini belum dari kayu seperti 
ini. Masih gedhek bambu semua. 
Bisa dimaklumi, mata pencahari-
an warga sekitar masih tani dan 
rengkek (pencari) kayu di hutan. 
Ketika itu ada  sekitar 2 orang 
perajin yang secara tidak sengaja 
berhasil mengolah limbah akar 
kayu jati tadi menjadi barang kera-
jinan seperti ini. Terus di panjang di 
halaman depan rumah. Kebetulan 
jalanan depan rumah merupakan 
jalan raya yang dilewati mobil. Ada 
yang lihat terus dibeli. Lama-lama 
warga yang lainnya jadi tertarik un-
tuk  mengikuti jejaknya, menerjuni 
usaha ini. Akhirnya perekonomian 
warga desa bisa terangkat berkat 
usaha ini,” ungkap Yuli.

Di tahun 2001 itu pula pemer-

intah setempat melalui dinas 
perindustrian dan perdagangan 
memberikan pembinaan sehingga 
akhirnya berdirilah sebuah pagu-
yuban. Karena produk kerajinan 
yang dihasilkan ini merupakan akar 
jati maka keberadaan paguyupan 
akan sangat mendukung kelan-
caran usaha ini. Sekalipun masuk 
kategori limbah namun dalam pen-
jualannya tidaklah semudah seperti 
jual beli produk makanan ataupun 
hasil kerajinan pada umumnya. Se-
tiap transaksi yang berjalan, antara 
penjual dan pembeli harus disertai 
surat jalan bagi truk pengangkut-
nya agar tidak disangka barang il-
legal. Karena biar bagaimanapun 
produk-produk tersebut tetap saja 
berasal dari kayu hutan sekalipun 
hanya limbah akarnya saja. Pa-
guyuban yang mengurusi surat 
jalannya.

Pembeli produk-produk ini juga 
berdatangan langsung dari luar 
negeri. Tercatat Korea, Taiwan dan 
China adalah buyer yang kerapkali 
datang ke desa ini untuk bertran-
saksi jual beli. Sayangnya, meski ini 
merupakan produk unggulan dari 
desa Geneng yang masuk wilayah 
Bojonegoro – Jatim, namun untuk 
transaksi yang bertaraf ekspor tidak 
bisa dilakukan langsung atas nama 
desa ini.  Kebanyakan pembeli luar 
negeri yang datang setelah ber-
transaksi jual beli dengan perajin 
langsung membawanya ke Jepara 
atau Yogyakarta untuk mendapat-

kan perijinan 

Ubah Kayu Lapuk 
Bernilai Jutaan

Di tangan orang kreatif, 
limbah kayu yang sepin-
tas cocoknya hanya pan-
tas untuk dijadikan kayu 

bakar saja itu ternyata 
bisa menjadi barang ber-
nilai ekonomis juga. Pem-
belinya pun berdatangan 

dari luar negeri.
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kayu-kayu yang berasal dari akar 
pohon jati ini nilainya jutaan rupiah. 
Sentuhan tangan terampil mereka 
sanggup mengubah akar jati yang 
terlihat sudah lapuk dan tak 
berguna itu memiliki ni-
lai jual yang meng-
giurkan. Di desa 
ini  terdapat
s e k i t a r 
75 orang 
per-

y p
warga desa bisa terangkat berkat 
usaha ini,” ungkap Yuli.

Di tahun 2001 itu pula pemer-

ber-negeri yang datang setelah b
ajin transaksi jual beli dengan pera
ara langsung membawanya ke Jepa
pat-atau Yogyakarta untuk mendap
nan kan perijin
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ekspornya.
”Itu yang menjadi kendala kami 

saat ini. Sebenarnya saya sudah 
berkali-kali mengusahakannya 
agar kami punya izin ekspor sendiri 
seperti Jepara ataupun Jogja. Saya 
sudah pernah menyampaikan per-
masalahan ini ke sejumlah pihak 
terkait tapi belum ada hasilnya. 
Kami inginnya produk kami ini ti-
dak diakui oleh wilayah lain. Selain 
itu biar keuntungannya juga bisa 
dinikmati perajin sini. Sejauh ini sih 
perajin baru bisa puas menikmati 
kalau produknya laku ter-
jual saja. Tapi keuntung-
an sebagai perajin yang 
produknya punya nilai jual 
ekspor belum bisa dinik-
mati. Selain itu produk 
kami juga jadi diklaim 
produk hasil wilayah lain 
pula,” keluh bapak dua 
orang anak ini.

Dalam sehari, transak-
si yang berlangsung  bisa 
3 - 4 truk yang datang, 
dengan nilai taksiran seki-
tar 25 juta rupiah per-truk-
nya. Yang menjadikan 
produk-produk dari Desa 
Geneng ini digemari oleh 
pecinta seni adalah ben-
tuk desainnya yang natu-
ral. Jadi ketika akar jati su-
dah dibeli oleh perajin dari 
para pencari kayu hutan, 
tentunya seijin Perhutani, 
para perajin tidak banyak membuat 
desain baru pada akar kayu jati 
tadi. Menurut penuturan suami dari 
Muslifah ini, perajin lebih senang 
mempertahankan kenaturalannya. 
Sehingga akar kayu jati dari Bojo-
negoro yang eksotik menjulur ke 
sana kemari ini terlihat indah dan 
menjadi pesona di mata pembeli-
nya. Perajin membiarkan akar-akar 
kayu jati tanpa mendesain bentuk 
baru lagi. Mereka hanya member-
sihkan saja bagian-bagian tertentu 

untuk mempertegas apakah itu 
meja atau kursi. Sedangkan bagian 
akarnya hanya di cuci supaya ter-
lihat bersih dan tak ada tanahnya. 
Kesan alami inilah yang tampaknya 
menjadi daya pikat produk Desa 
Geneng tersebut. 

”Selain umur akar jatinya ini su-
dah ratusan tahun, mungkin yang 
menjadikannya istimewa  karena 
jati dari Bojonegoro itu warnanya 
sedikit merah kecoklatan. Beda 
dengan jati yang dari daerah lain. 
Hutan jati di Bojonegoro ini berada 

di daerah yang kering dan kurang 
air. Sehingga akar-akarnya harus 
bekerja keras untuk menembus 
tanah mencari air dan makanan 
untuk pertumbuhannya. Karena 
itu bentuk akarnya menghujam ke 
dalam tanah dan bergerak ke sana 
kemari. Makanya akarnya menju-
lur kemana-mana. Beda dengan 
akar jati yang berasal dari daerah 
subur dan cukup air. Warna jatinya 
putih dan akarnya nggak panjang-
panjang. Pohon jatinya jadi gemuk 

karena cukup air, beda dengan jati 
yang dari Bojonegoro ini,” lanjut-
nya.

Istimewanya lagi para perajin di 
desa ini tak ada yang lulusan seni 
rupa ataupun pendidikan setingkat 
menengah atas yang sekiranya 
bisa mendukung keterampilan 
mereka ini. Keahlian menciptakan 
aneka produk bercitarasa seni ini 
mereka dapatkan dari pengalam-
an bertahun-tahun dan bukan 
dari pendidikan formal. Bahkan 
menurut keterangan pria kelahiran 

Bojonegoro 5 Juli 1974 ini 
mayoritas perajin di desanya 
hanyalah lulusan SD saja. 

Meski terbilang menjanji-
kan untuk di masa yang akan 
datang namun kendala terbe-
sarnya ketersediaan bahan 
baku akar kayu ini kini sudah 
tidak sepenuhnya berasal dari 
Bojonegoro lagi. Perajin di 
desa ini juga sudah mengam-
bil akar jati dari daerah Ngan-
juk  dan Tuban.

”Sebenarnya kalau un-
tuk 10 tahun ke depan saja 
usaha semacam ini insya 
Allah masih bisa jalan terus. 
Memang akar jatinya tidak 
sepenuhnya dari Bojone-
goro lagi. Sudah ada yang 
dari daerah lain. Ya itu nggak 
masalah juga. Kan yang pen-
ting usaha bisa terus berja-
lan meski akar jatinya bukan 

berasal dari hutan Bojonegoro lagi. 
Saat ini hutan-hutan di Bojonegoro 
sendiri sudah ada penanaman jati. 
Jadi untuk kedepan masih men-
janjikan kok. Cuma kan nantinya 
barang produksi kami tidak seperti 
akar jati yang sekarang ini. Untuk 
saat ini akar jati kami usianya su-
dah ratusan tahun. Nah, akar jati 
yang baru nanti kemungkinan 
usianya nggak sampai ratusan ta-
hun. Hanya hitungan puluhan ta-
hun saja,” tutur Yuli.[ken]    
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1.PENDAHULUAN
Kebutuhan akan air bersih di daerah pedesaan dan 

pinggiran kota untuk air minum, memasak , mencuci 
dan sebagiannya harus diperhatikan. Cara penjernih-
an air perlu diketahui karena semakin banyak sumber 
air yang tercemar limbah rumah tangga maupun lim-
bah industri.

Cara penjernihan air baik secara alami maupun 
kimiawi akan diuraikan dalam bab ini. Cara-cara yang 
disajikan dapat digunakan di desa karena bahan dan 
alatnya mudah didapat. Bahan-bahannya anatara lain 
batu, pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, arang 
sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji 
kelor dan lain-lain.

2.URAIAN SINGKAT
Penjernihan air minum secara sederhana ini 

merupa kan penjernihan air dengan cara penyaringan. 

Penjernihan Air dengan 
Cara Penyaringan 
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Bahan penyaringan yang digunakan adalah pasir dan 
tempurung kelapa.

3. BAHAN DAN PERALATAN
1. 2 (dua) drum ijuk
2. pipa PVC dengan diameter ¾ inci
3. kran air
4. pasir
5. kerikil
6. potongan bata – cat
7. gergaji
8. parang
9. besi
10. bor
11. kuas
12. ember
13. cangkul

4. PEMBUATAN
1. Membuat pipa penyaringan lihat Gambar 1. :

a. Ambil 2 pipa PVC diameter 0,75 inci dengan 
panjang 35 cm.

b. Pipa PVC dilubangi teratur sepanjang 20 cm.
c. Bagian dari pipa yang dilubangi dibalut dengan 

ijuk kemudian ijuk diikat dengan tali plastik
d. Salah satu ujung pipa dibuat ulir.
 

2. Pemasangan pipa penyaring 
Pipa penyaring dipasang pada drum pengendapan 

dan penyaringan dengan jarak 10 cm dari dasar drum.
3. Membuat drum pengendapan 
a. Buat lubang dengan bor besi 10 cm dari dasar 

pada dinding drum untuk pipa penyaring.
b. Pasang pipa penyaring yang sudah dibalut 

pada soket yang sudah tersedia 
c. Pasang kran
d. Buat lubang pada dasar drum dengan tutup.
 

4. Membuat drum penyaring
a. Buat lubang untuk pemasangan pipa penyaring 

dengan jarak 10 cm dari dasar drum.
b. Isi drum berturut-turut dengan krikil setebal 20 

cm, ijuk 5 cm, arang 10 cm, ijuk 10 cm dan po-
tongan bata 10 cm.

5. Penyusunan drum endapan dan penyaringan
a. Drum pengendapan dan penyaringan disusun 

bertingkat.
b. Kran-kran ditutup dan air diisikan ke dalam 

drum pengendapan
c. Setelah 30 menit air dari drum pengendapan di-

alirkan ke dalam drum penyaringan.

d. Aliran air yang keluar dari drum penyaringan 
disesuaikan dengan masukan dari drum pen-
gendapan.

5. KEUNTUNGAN
1. Air hasil penyaringan cukup bersih untuk keper-

luan rumah tangga.
2. Membuatnya cukup mudah dan sederhana 

pemeliharaannya.
3. Bahan-bahan yang digunakan mudah didapat-

kan di daerah pedesaan.

6. KERUGIAN
1. Pemeliharaan memerlukan ketelitian dan 

cukup memakan waktu seperti :
a. Drum pengendapan dan drum penyaring harus 

dibersihkan, jika aliran air yang keluar kurang 
lancar. Ijuk, kerikil, potongan bata, pasir dicuci 
bersih, kemudian dijemur sampai kering.

b. Arang tempurung biasanya paling lama 3 bulan 
sekali harus diganti dengan yang baru.

c. Tidak bisa digunakan untuk menyaring air yang 
mengandung bahan-bahan kimia seperti air 
buangan dari pabrik, karena cara ini hanya un-
tuk menyaring air keruh, tapi bukan menyaring 
air yang mengandung zat kimia tertentu.

2. Untuk keperluan air minum harus dimasak 
terlebih dahulu sampai mendidih.(ipteknet)
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Jika biasanya Anda hanya merogoh kocek Rp 30 
ribu-Rp 50 ribu untuk mendapatkan seekor ayam, 
namun harga itu tidak berlaku untuk empat ayam 

paling mahal di Indonesia ini.
Dijual dengan harga selangit, keempat ayam ini 

memiliki pesona dan keunikan tersendiri. Sebutlah 
ayam Cemani yang kini diburu para kolektor ayam 
dunia. Ayam ini sangat spesial karena memiliki warna 
bulu, kulit, daging, darah sampai tulang-tulangnya hi-
tam pekat.

Di Amerika Serikat, harga seekor ayam Cemani 
bisa dijual harga US$ 2.500 atau setara dengan Rp 
28,08 juta. Tak kalah fantastis, harga ayam Cemani di 
Indonesia menembus Rp 40 juta per ekor. 

"Di sini pun mahal, ada yang jual sampai Rp 40 
juta. Yang bikin mahal itu ya karena sekujur tubuhnya 
berwarna hitam," ungkap Peneliti Unggas Senior Balai 
Penelitian Ternak , Sofjan Iskandar saat berbincang 
dengan Liputan6.com. Ayam Cemani ternyata cuma 
satu dari empat ayam yang paling mahal di Indonesia. 
Berikut 4 ayam termahal di Indonesia:

1. Ayam Pelung 
Pada 1850 di Desa Bunikasih, Kecamatan Wa-

rungkondang, Cianjur seorang petani bernama Djar-
kasih mendapati seekor anak ayam jantan di kebun-
nya. Hebatnya, anak ayam ini tumbuh dengan pesat.

Ungas yang dikenal dengan ayam Pelung ini memi-
liki tiga sifat genetik yang cukup unik. Ayam jago terse-
but berpostur tinggi dan memiliki suara kokok yang 
khas, panjang, mengalun dan berirama. Tak hanya itu, 

ayam ini juga tumbuh dengan cepat.
Meski demikian, bulunya tak memiliki pola khas. 

Namun biasanya, warna bulunya terdiri dari campuran 
merah dan hitam, kuning dan putih, atau hijau mengkilat.

Saat ini, ayam pelung semakin populer dan di-
minati masyarakat umum, wisatawan dalam dan luar 
negeri. Bahkan Putra Kaisar Jepang pernah menyam-
bangi Cianjur untuk melihat proses peternakannya. 
Uniknya, setiap tahun di Cianjur digelar kontes ayam 
pelung yang diikuti pecinta ayam dari wilayah Jawa 
Barat dan Jakarta.

Kata pelung berasal dari bahasa sunda Mawelung 
atau Melung yang artinya melengkung sesuai dengan 
bunyi kokok unggas super mahal ini.

"Harganya bisa sampai Rp 20 juta kalau dia juara 
kontes ayam pelung," kata Sofjan.

2. Ayam ketawa 
Bukan hanya orang yang bisa tertawa, ayam juga 

bisa. Tak heran unggas yang satu ini diberi nama 
ayam ketawa. Suara kokoknya persis seperti orang 
yang sedang tertawa.Sementara bagi Anda yang ten-
gah mencari hoki, ayam ini juga dipercaya masyarakat 
setempat dapat mendatangkan keberuntungan.

Dulunya ayam ini dpelihara dan diternak oleh para 
bangsawan di kerajaan Bugis, Sulawesi Selatan. 
Ayam ketawa merupakan simbol status sosial dan bu-
daya bangsawan yang agah berani, pantang menye-
rah, dan sukses.

Secara fi sik, unggas yang juga dikenal dengan 
sebutan Ayam Jantan dari Timur ini hampir mirip de-
ngan ayam kampung biasa. Mulai dari bentuk, uku-
ran, gerak-gerik dan warna warni bulunya menyerupai 

4 Ayam Termahal Asli Indonesia
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ayam kampung. Mengembakbiakkan dan memelihara 
unggas ini juga tak sulit, sama seperti ayam lainnya.

Bedanya, ayam ketawa sudah bisa berkokok sejak 
berusia tiga bulan.Namun bagi orang yang baru perta-
ma mendengarnya, suara kokoknya lebih mirip burung 
perkutut. Terdapat tiga jenis ayam yang ketawa. Perta-
ma adalah Gretek, ayam Ketawa yang mengeluar kan 
suara orang ketawa dengan jarak antara suara tertawa 
cepat saat berkokok.

Kedua gaga, ayam ketawa yang interval suara 
tawanya lambat dan terputus seperti nyaris berhenti 
tapi masih berlanjut. Yang terakhir dodo, kokoknya 
menyayat hati pendengarnya.

"Kemarin waktu saya datang ke sebuah pameran, 
ada dua ekor ayam ketawa. Satu ekor ayam ditawar 
seharga Rp 40 juta," ungkap Sofjan.

3. Ayam Kukuak 

  Balenggek
Nama unggas ini masih jarang didengar para pecin-

ta ayam hias. Popularitasnya pun masih kalah diban-
ding ayam ketawa dan ayam pelung. Meski memiliki 
suara kokok yang sama indahnya, rendahnya publika-
si membuat nama kukuak balenggek masih asing.

Keunikan ayam ini terletak pada alunan suara ko-
koknya. Ayam asal Sumatera Barat (Sumbar) ini me-
miliki irama kokok bertingkat mulai dari 3 hingga 12 
lenggek bahkan 19 lenggek. Kokok ayamnya pun ter-
diri dari 6-15 suku kata tergantung faktor genetik dan 
pelatihan yang diterimanya.

Nilai jual ayam kukuak balenggek terletak pada ko-
koknya tersebut. Semakin banyak tingak suku katanya 
maka semakin mahal pula harganya. Pengalaman se-
bagai jawara lomba ayam juga bisa menambah nilai 
jualnya.

"Suaranya panjang dan khas. Kalau ayam ini juara 

lomba dan suaranya bagus harganya berkisar Rp 20 
juta-Rp 40 juta," jelas Sofjan.

Ayam ini memiliki mata yang tajam dan bercahaya. 
Sementara bentuk badannya proporsional, lincah dan 
kuat. Semakin bagus posturnya maka semakin me-
narik irama lenggeknya. Bulunya memiliki banyak vari-
asi warna seperti merah, kuning, putih atau kombinasi 
dari sejumlah warna tersebut.

Di daerah asalnya, pemerintah kabupaten Solok 
menjadikan ayam kukuak balenggek sebagai maskot 
fauna di wilayah tersebut. Bahkan pada 1994, Pange-
ran Akishino asal Jepang sempat berkunjung ke Sum-
bar untuk sekadar mendengarkan kemerduan suara 
kokok ayam tersebut.

4. Ayam Cemani
Berasal dari Kedu, Jawa Tengah, ayam cemani 

mampu menarik perhatian para penggemar ayam dari 
luar negeri. Bahkan seorang peternak asal Amerika 
Serikat (AS), banyak menerima pesanan untuk ayam 
ini. Keistimewannya terletak pada warna tubuhnya 
yang serba hitam.

Bukan hanya bagian luarnya saja yang diselimuti 
warna hitam pekat, organ tubuh, kuku, serta dagingnya 
pun berwarna hitam legam. Bahkan lingkar matanya 
pun hitam. Keunikan tersebut yang membuat harga-
nya melambung sangat mahal. Meski di jual seharga 
Rp 28 juta di AS, di Indonesia harganya bisa mencapai 
Rp 40 juta.

Sayangnya ayam asli asal Indonesia ini sudah ham-
pir punah. Meski demikian masih ada kelompok tani di 
Kedu yang mengembangbiakkan dan memeliharanya. 
Unggas yang lidahnya juga hitam ini dipercaya pen-
duduk setempat memiliki kekuatas magis. Tak heran, 
di Jawa Tengah, ayam ini digunakan sebagai sesajen 
dalam sejumlah ritual. 

"Beda dengan tiga ayam lainnya, pesona ayam Ce-
mani berada di warna yang yang hitam pekat. Ayam 
ini mahal karena warnanya yang hitam dan identik de-
ngan perdukunan," ungkap Sofjan. (Sis/Ndw)
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Jika tujuan hidup dan kepua-
san ketika bekerja sudah 
Anda temukan, semuanya 
akan berjalan menyenang-

kan dan tidak sekali pun muncul 
kebosanan.  Memang tidak dapat 
dipungkiri, hampir sebagian besar 
masyarakat seringkali menemukan 
titik jenuh dalam bekerja.  Namun 
hal tersebut dapat diminimalisasi 
dengan beberapa tips berikut.

Kenali Diri Sendiri
Pada awalnya, kebanyakan dari 

Anda tidak tahu apa yang menjadi 
tujuan hidup, tidak tahu peker-
jaan apa yang sesuai untuk Anda.  
Kuncinya, semakin Anda jujur terh-
adap diri sendiri, maka akan sema-
kin terbuka jalan yang Anda cari.

Ciptakan Kepuasan
Kerja keras akan berujung 

pada kesuksesan.  Fokus dan 
konsentrasi yang tinggi memang 
sangat diperlukan namun perlu 
sesekali Anda sedikit bersantai ke-
tika bekerja.  Dengan begitu, Anda 
akan semakin mencintai dan nya-
man dengan pekerjaan Anda, serta 

tetap fokus pada tujuan.

Pahami Esensi Diri
Berlatihlah merasakan diri send-

iri.  Setiap rasa yang muncul ketika 
bekerja adalah kunci dari memahami 
esensi diri.  Apakah Anda senang 
dengan pekerjaan ini?  Apakah Anda 
dapat berinteraksi dengan mudah 
dengan lingkungan kerja Anda?  Per-
hatikan diri Anda dengan detail.

Berorientasi Karier
Intinya, Anda tidak hanya beker-

ja namun juga berkarya, berkreasi 
dan berkontribusi, karena karier 
adalah sesuatu yang lebih dalam 
daripada sekedar pekerjaan.

Ciptakan    
Defi nisi Sukses

Milikilah defi nisi sukses untuk 

diri Anda sendiri, jangan biarkan 
diri Anda hidup dalam angan-angan 
sukses yang diciptakan orang lain.

Berpikir Sederhana
Setiap tindakan pasti memerlu-

kan motivasi, namun akan sangat 
berarti jika diikuti dengan simplikasi 
berpikir kemudian diaplikasikan 
dengan tindakan nyata.

Motivasi yang   
Lebih Spesifi k

Pahami hal-hal dan saat-saat 
Anda rentan terhadap gangguan.  
Ciptakan motivasi yang detail 
seperti “Saya harus menabung 
sepuluh persen dari pendapatan”, 
buang jauh-jauh motivasi yang ter-
lalu umum seperti “Saya ingin suk-
ses”.  Dengan demikian akan lebih 
menambah semangat Anda dalam 
bekerja. (hpy)

Betah dan Nyaman 
dalam Bekerja
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Menjaga jarak 
Jauhi orang-orang yang bisa membuat emosi Anda 

terpancing. Dengan menjaga jarak, Anda bisa melihat 
situasi lebih objektif, bukan dengan amarah. Cara ini 
bisa menyelamatkan Anda dari serangan emosi nega-
tif dalam diri.

Kenali perasaan Anda
Saat seseorang memancing emosi Anda, kenali 

perasaan Anda. Apakah menyimpan emosi itu mem-
buat Anda jadi lebih baik dan merasa benar? Semakin 
lama Anda menyimpan emosi negatif dan membela 
diri, tentunya semakin membuat diri Anda merasa le-
lah. Lepaskan saja emosi negatif itu karena tidak 
membawa pengaruh baik. 

Jangan berasumsi 
Apapun yang orang lain katakan atau perbuat, 

jangan langsung berasumsi bahwa hal itu berkaitan 
dengan diri Anda. Jangan juga mudah tersinggung 
dengan sikap orang lain. Terus berpikir positif dan ti-
dak berprasangka buruk. Dengan cara itu, emosi Anda 
tidak akan mudah terpancing. 

Mengalihkan emosi 
Jika ada orang lain mennyinggung perasaan Anda, 

maka jangan hanya berdiam diri untuk menyimpan 
perasaan emosi itu. Jangan juga Anda melampiaskan 
kepada orang lain. Alihkan emosi tersebut dengan 
cara yang lebih positif misalnya mendengarkan musik, 
bermain games, atau cara lainnya. Dengan begitu, 
emosi negatif Anda akan teralihkan. 

Acuhkan 
Beberapa orang mungkin memiliki niat jahat de-

ngan mencoba membuat anda marah dan mengambil 
kesenangan dari anda. Jika Anda bisa mengacuhkan 
kata-kata mereka dan tidak meresponnya, mereka 
akan kehilangan minat dan tidak mengganggu lagi.

Bersikap baik 
Jika seseorang memancing kemarahan Anda, ang-

gaplah dia anak yang berusia 5 tahun yang tak berda-
ya, maka kasih sayang dan pengampunan Anda yang 
akan muncul. Anda akan merasa dia masih terlalu 
muda dan perlu tahu hal-hal yang lebih baik. 

Tersenyum
Senyum adalah sedekah yang paling murah. Se-

nyum bisa meredakan situasi negatif. Tersenyum 
adalah cara menawarkan niat baik kepada orang lain. 
Tersenyum tidak memerlukan biaya apa-apa, dan 
efektif meredakan situasi yang tegang.

Damai
Kedamaian jauh lebih tinggi dibanding rasa marah. 

Jika Anda menghargai ketenangan pikiran sebagai 
harta yang paling penting, jangan membiarkan kema-
rahan tetap ada dalam hati. Kemarahan menghilang-
kan kedamaian pikiran.(*)

Emosi bisa melanda siapa saja. Tak peduli umur dan 
jenis kelaminnya. Seperti diketahui efek dari emosi 
ternyata tak memberikan manfaat bagi kesehatan 
tubuh. Untuk itu kenali cara mengendalikan emosi 

ini sebelum efeknya merusak jiwa dan fi sik kita. 
Berikut tips-tipsnya:

Meredakan Emosi

31
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Jus Kulit ManggisJus Kulit Manggis

Segar dan BermanfaatSegar dan Bermanfaat
Manggis merupakan buah yang memiliki 

banyak sekali manfaat bagi kesehatan 
kita. Manggis banyak ditemukan di In-
donesia, karena kebanyakan buah ini 
ditanam di pekarangan atau halaman 

belakang rumah. Cara Membuat jus kulit 
manggis berikut ini bisa Anda coba di 

rumah untuk mendapatkan manfaat ku-
lit manggis secara maksimal. Namun kini 
banyak juga petani yang mulai berkebun 

dan membudidayakan buah manggis 
sebagai komoditi secara besar-besaran 

untuk disetor atau untuk menyuplai 
kebutuhan buah manggis di daerah lain 
atau ke kota-kota besar seperti surabaya, 

jakarta, bandung, bali dan kota besar 
lainnya.
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Cara mengolah kulit manggis dengan 
cara sederhana, yaitu cuci bersih ku-
lit buah, lalu potong kulit 2 butir buah 
manggis. Kemudian potongan kulit 

manggis direbus dalam 4 gelas air, sampai ter-
sisa 2 gelas. Air rebusan tersaring yang diminum 
secara rutin 2 - 3 kali sehari.

Cara mengolah kulit manggis untuk pembua-
tan sirup atau jus xanthone.  
•  Untuk menghasilkan ekstrak xanthone, kerok 

bagian dalam dari kulit buah segar, 
•  Tambahkan dengan ethanol dan air dengan per-

bandingan 1:2. 
•   Setelah diblender (dihancurkan), simpan se-

lama 24 jam kemudian saring. 
•  Untuk membuat sirupnya, campurkan ekstrak 

xanthone dengan madu serta ekstrak rosella. 
•  Lalu panaskan pada suhu 90-95 derajat Celcius 

selama 10 menit agar kandungan alkohol dari 
ekstrak xanthone hilang.
Cukup mudah bukan cara membuatnya? Tidak 

sesulit yang Anda bayangkan. Dengan mengum-
pulkan kulit manggis kini Anda bisa membuatnya 
sendiri tanpa harus repot-repot membelinya. Jadi 
tidak ada bagian yang dibuang dari buah mang-
gis. Selamat mencoba.
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Kuota PNPM yang diteri-
ma Kab. Blitar untuk ta-
hun 2014 mencapai Rp 
19,700 miliar. Nilai terse-

but naik dibanding tahun 2013, di 
mana Kab. Blitar mendapatkan 
kuota sebesar Rp 19,190 miliar. 
Kenaikan kuota tersebut didasar-
kan pada evaluasi kebutuhan di 
daerah bersangkutan. Demikian di-
ungkapkan Kepala Bapemas Kab. 
Blitar, Agus Budi Handoko. 

Menurut Agus, pembagian 
di masing-masing kecamatan 
disesuaikan dengan angka ke-
miskinan, tunggakan simpan pin-
jam yang didanai oleh BLM-PNPM, 
serta progress report pengelolaan 
di lapangan. Berdasarkan data 

Bapemas, untuk tahun 2014 keca-
matan penerima dana PNPM ter-
besar adalah Kec. Nglegok yang 
mencapai Rp 1,3 miliar dan keca-
matan penerima dana PNPM ter-
kecil sebesar Rp 600 juta adalah 
Kecamatan Wonotirto, Selorejo, 
dan Doko. Di tahun 2013 selain 
program PNPM Mandiri Pedesaan, 
Kab. Blitar juga mendapatkan kuo-
ta untuk PNPM Integrasi  sebesar 
Rp 1 miliar.  

Sementara itu, berdasarkan 
data Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Kab. Blitar, 
sampai September 2013 penyera-
pan Bantuan Langsung Masyara-
kat (BLM) dari PNPM oleh Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) masih 

sangat rendah,  yakni baru men-
capai 55,16% atau sebesar Rp 
10,5 miliar. Sedangkan penyera-
pan BLM dari UPK ke desa lebih 
rendah, yakni baru mencapai 
41%. Hal ini juga mempengaruhi 
perkembangan pengerjaan proyek 
fi sik, yang hingga September 2013 
baru mencapai 48%. Padahal se-
harusnya pada bulan ke-9 penger-
jaan proyek fi sik sudah berjalan 
60% – 70%. 

Menurut Agus Budi Handoko, 
selain karena perencanaan yang 
kurang matang, rendahnya nilai 
penyerapan BLM tersebut dikare-
nakan pelaksana PNPM di lapan-
gan harus membuat lagi RAB yang 
menyesuaikan dengan kenaikan 
harga BBM, sehingga proses pen-
gajuan mengalami keterlambatan. 
Selain itu, mutasi fasilitator PNPM 
di beberapa kecamatan juga mem-
buat pelaksanaan kegiatan di la-
pangan sedikit terkendala. Namun 
untuk mempercepat penyerapan 
BLM di sisa waktu 3 bulan ke de-
pan, Bapemas telah berkoordinasi 
dengan fasilitator dan pelaksana 
PNPM agar mempersiapkan per-
encanaan sematang mungkin, 
sehingga anggaran dapat segera 
direalisasikan, meski untuk pelak-
sanaan proyek fi sik diberikan batas 
waktu hingga Maret 2014 men-
datang.

Sementara itu, dari data Bape-
mas, sejak tahun 2001 hingga 
2013 ini anggaran PNPM yang su-
dah diterima Kab. Blitar mencapai 
Rp 180,900 miliar, terdiri dari APBN 
sebesar Rp 156,700 miliar dan 
APBD 2 sebesar Rp 24,200 miliar. 
(IM-Dishubkominfo)

Tahun 2014 Kuota PNPM 
Kab. Blitar Capai Rp 19,7 M
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Sri Wahyuningsih, 
seorang di antara 
perempuan yang ak-
tif dalam kegiatan di 
desanya. Tepatnya, di 

Desa Ngadirejo, Kecamatan Kro-
mengan, Kabupaten Malang. Ia 
saat ini dipercaya sebagai Ketua 
Unit Pengelola Keuangan dan 
Usaha (UPKu) Restu Desa di desa 
tersebut, yang sempat meraih pen-
gahargaan sebagai Juara II, dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
tahun 2013.

Sebagai ibu rumah tangga, ten-
tu saja waktu bisa saja sia-sia dan 
hanya mengurusi anak-anak dan 
suami bila tak peduli pada kegiatan 
sosial. Namun, tak demikian den-
gan perempuan kelahiran Malang, 
10 November 1968 ini, ia justru 
banyak meluangkan waktunya un-
tuk kesadaran bersama bagi kema-
juan masyarakat di desanya.

“Saya kebetulan dipercaya seb-
agai Ketua UPKu, sehingga tang-
gung jawab ini harus saya tunaikan 
dengan baik. Kebetulan juga 
mendapat dukungan dari ke-
luarga, dan disuport oleh para 
tokoh masyarakat di sini,” tu-
turnya.

Kegiatan yang dilaku-
kan untuk mengembang-
kan dan membuka kes-
adaran bersama, seperti 
turut dalam kegiatan ja-
maah tahlilah, yasinan, 
dan dibaan.  “Lewat 
kegiatan itulah kesada-
ran masyarakat secara 
pelan bisa tersampai-

kan, sehingga mereka mendukung 
pada aktivitas yang menunjang 
kemajuan bersama di desa ini,” tu-
tur Sri Wahyuningsih.

Kini, selain ia yang aktif sebagai 
pengurus di UPKu Restu, adalah 
Dwi Indriana dan Tuni Indrawati, 
masing-masing sebagai sekretaris 
dan bendahara UPKu Restu. Den-
gan kekompakan mereka, Desa 
Ngadirejo, Kecamatan 
Kromengan, Kabu-
paten Malang, meraih 
predikat Juara II, 
hasil evaluasi 
UPKu Berhasil 
P r o v i n s i 
Jawa Timur 
2013.

K e h a -
diran UPKu 
Restu bukan 
hanya dira-
sakan oleh 
warga desa 
i n i , 

dengan meningkatkan usaha dan 
perekenomiannya. Namun, lebih 
dari itu, membuat suasana di kan-
tor desa menjadi lebih hidup. Itulah 
pengakuan Ir. Hari Purnomo, Ke-
pala Desa Ngadirejo.

Sri Wahyuningsih harus 
menangani perputaran uang sim-
panan masyarakat, yang pada 
awal tahun tercatat sejumlah to-
tal Rp 37.223.000. Sedang aspek 
keunggulan, tampak pada bentuk 
pelayanan kantor buka setiap hari, 
sektor riil melayani pembayaran 
dengan PPOB.

Di tangannya, aspek manaje-
men, performa kantor cukup baik 
dan menunjukkan sebuah Lem-
baga keuangan mikro (LKM) yang 
representatif, dilengkapi meja 
pelayanan (counter desk). Sri 

Wahyuningsih juga mampu 
meningkatkan aspek op-

erasional, terbukti dengan 
administrasi kekuangan 

yang tertib, kolektibilitas 
aktiva produktif (KAP) 
cukup bagus dan tidak 
ada pinjaman berma-
salah, serta rentabilitas 

atau sisa hasil usaha 
(SHU) menunjukkan 

angka yang cukup 
baik. (yad)

Sri Wahyuningsih

LUANGKAN WAKTU 
UNTUK KEMAJUAN DESA
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pengurus di UPKu Restu, adalah 
Dwi Indriana dan Tuni Indrawati, 
masing-masing sebagai sekretaris 
dan bendahara UPKu Restu. Den-
gan kekompakan mereka, Desa
Ngadirejo, Kecamatan 
Kromengan, Kabu-
paten Malang, meeeeeeeeeeerararararararararararararararararararararaiiiiihiii  
predikat Juara II,I,,,I,, 
hasil evaluuuuuuuuauuuuuuuuuuuuuasissssss  
UPKu Berhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssis l
P r o v i n s i 
Jawa Timur 
2013.

K e h a -
diran UPKu 
Restu bukan
hanya dira-
sakan oleh 
warga desa 
i n i , 

dengan PPOB.
Di tangannya, aspek manaje-

men, performa kantor cukup baik
dan menunjukkan sebuah Lem-
baga keuangan mikro (LKM) yang 
representatif, dilengkapi meja 
peppppppppppppppppppp layanan (counter desk). Sri

Wahyuningsih juga mampu
meningkatkan aspek op-

erasional, terbukti dengan 
administrasi kekuangan 

yang tertib, kolektibilitas
aktiva produktif (KAP) 
cukup bagus dan tidak
ada pinjaman berma-
salah, serta rentabilitas

atau sisa hasil usaha
(SHU) menunjukkan

angka yang cukup 
baik. (yad)

35



Edisi November 2013


