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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksud-
kan 

untuk  memberikan informasi 
tentang pemberdayaan masyarakat 

di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender

GDGDSurat Redaksi

Belajar dari Masngut
Tahun 2010 untuk yang kedua kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mel-

alui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, menyel-
enggarakan Pro Poor Award. Salah satu kategori dalam Pro Poor Award adalah 
pemberian penghargaan kepada orang (kategori per orangan) yang telah berjasa 
turut serta mengentas kemiskinan di wilayahnya. Untuk kategori ini pemenang I 
adalah Sapto Yuli Asminarti dari Pasuruan (profi lnya sudah dimuat Gema  Desa 
edisi November 2010) dan pemenang II Masngut Imam Santoso dari Blitar.

Kita banyak belajar dari orang-orang sukses, termasuk dari kedua tokoh terse-
but, khususnya Masngut Imam Santoso. Pria ini adalah seorang yang galau dalam 
menjalani kehidupan sebagai petani yang distigmakan sebagai pekerjaan remeh, 
rendahan, miskin, terbelakang dan jauh dari kemapanan. Berangkat dari kegalau-
an tersebut, Masngut Imam Santoso terbangun dari mimpi buruknya, kemudian 
bertekad bulat untuk menunjukkan bahwa profesi petani adalah menjanjikan ke-
hidupan yang lebih baik, mapan dan tidak kalah dengan profesi lainnya. Mulailah 
dia mengubah pola bertani konvensional menjadi petani maju dan profesional. 
Setelah berfi kir panjang, Masngut menetapkan pilihan usahanya berupa ternak 
ayam. Dia memulai dengan modal awal sebanyak 126 ekor.

Mimpi indah Masngut sekarang menjadi kenyataan. Dia telah menjadi mili-
arder dengan pengembangan usaha ternak ikan lele, penggemukan sapi dan ter-
akhir dia sedang melakukan produksi sawit 10.000 ha. Konsep penanaman sawit 
dilakukan dengan 3 orientasi ekonomi, ekologi dan sosial. Gurita bisnis Masngut 
tercatat 11 bidang usaha, yaitu agro industri, peternakan ayam, pabrik makanan 
ternak, perikanan lele, peternakan sapi, koperasi susu, usaha transportasi, usaha 
bengkel sepeda motor dan mobil, pabrik pupuk organik, usaha perkebunan ke-
lapa sawit dan kegiatan sosial. 

Kepedulian Masngut terhadap kehidupan sosial juga tinggi. Dia mem-
bantu kegiatan sosial rumah gratis sebanyak 5 orang dengan jumlah biaya Rp. 
400.000.000. Selama 10 tahun sejak tahun 2000 sampai sekarang Mangut telah 
memberikan bea siswa sebanyak Rp. 1.023.000.000.

Reputasi Masngut sudah sampai pada tingkat nasional dengan menjadi 
pengurus Kadin dan berbagai asosiasi bisnis tingkat nasional. Sementara upaya 
pengentasan kemiskian yang dia lakukan dalam bentuk penciptaan lapangan ker-
ja dengan skema bisnis.

Itu sebabnya, dengan reputasi seperti itu, sudah selayaknya Masngut mempe-
roleh penghargaan dari pemerintah, namun yang lebih dari itu, kita bisa belajar 
banyak dari tokoh yang juga mengabdikan hidupnya bagi lingkungannya. (*)
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Pengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan 
di Jatim Tahun 2010 di Jatim Tahun 2010 

Perang terhadap kemiskinan. Itulah tekad Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur. Di bawah kepe-
mimpinan Gubernur Dr H Soekarwo dan Wakil 

Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf, 
pemberantasan kemiskinan menjadi program 

prioritas. Berbagai langkah dan terobosan 
dilakukan agar jumlah masyarakat miskin terus 

berkurang, sehingga wong cilik melu gemuyu 
menikmati pembangunan dan menjadi bagian 

dari pembangunan itu sendiri. 
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Syukurlah, dari waktu ke 
waktu jumlah ma sya-
rakat miskin di Ja  wa 
Timur terus ber kurang. 

Berdasarkan analisis kemis-
kinan BPS, pada tahun 2005 ter-
dapat 22,51% penduduk miskin 
di Jawa Timur, kemudian menu-
run menjadi 19,89% pada 2006. 
Pada 2007 sebesar 18,89%, 
dan pada 2008 kembali menu-
run menjadi 18,51%. Bila Maret 
2009 sebanyak 6.022.590 jiwa 
penduduk miskin, pada Ma   ret 
2010 tercatat 5.529.300 jiwa.

Sepanjang tahun 2010 Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur, 
melalui Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, mengaalokasikan bebe-
rapa pro   gram untuk mengentas 
kemiskinan. Sebagai langkah 
awal, diluncurkan Program Pe-
ningkatan Keberdayaan Ma-
syarakat (PPKM). Program ini 
merupakan revitalisasi Gerdu 
Taskin yang sudah dilaksanakan 
sejak tahun 2002. Secara umum 
PPKM bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan dan kemandirian 
usaha ekonomi produktif masya-
ra kat desa/kelurahan melalui 
pengembangan skala usaha 
dan peningkatan pendapatan 
mau pun pemenuhan kebutuhan 
dasar RTM.

Lokasi PPKM adalah desa/
kelurahan di Jawa Timur yang 
mempunyai RTM dengan prio-
ritas urutan dan atau atas per-
timbangan tertentu/spesifi k di 
masing-masing kecamatan dan 
kabupaten/kota. Lokasi PPKM 
berdasarkan data Program Per-
lindungan Sosial Tahun 2008 
(PPLS 08) dan belum pernah 
memperoleh Program Gerdu-
Taskin Provinsi Jawa Timur. 

Program PPKM tahun 2010 di 
Jawa Timur dilaksanakan pada 
204 desa/kelurahan di 34 kabu-
paten/kota. Kegiatan dukungan 
meliputi penyediaan sarana dan 

prasarana rumah RTM atau sar-
pras RTM, meliputi perbaikan 
ru mah tinggal RTM dan ling-
kungannya dalam ben tuk pleste-
risasi/perbaikan rumah, jamban 
keluarga dan air bersih. Melalui 
UPKu yang berdiri di desa terse-
but warga bisa mengakses per-
modalan untuk usaha dengan 
uang jasa ringan.

Juga dalam rangka mengem-
bangkan kemampuan usaha 
dan pemenuhan kebutuhan ru-
mah tangga miskin, dilaksana-
kan program percontohan peng-
embangan ternak kambing boer. 
Terdapat 12 desa yang berada 
di 12 kabupaten lokasi PPKM di-
buat pilot project PPKM berba-
sis pengembangan ternak kam-
bing boer. Masing-masing desa 
mengirimkan dua kadernya un-
tuk mengikuti pelatihan di Desa 
Bangelan, Kecamatan Wonosa-
ri, Kabupaten Malang, Novem-
ber 2010. Pelatihan ini diikuti 
36 orang meliputi 1 orang ketua 
UPKu dan 2 orang kader dari 12 
kabupaten lokasi PPKM berba-
sis pengembangan ternak.

Juga tahun 2010, Bapemas 
Jawa Timur melaksanakan Pro-
gram Pemberdayaan Penyan-
dang Cacat. Program Pem-
berdayaan Penyandang Cacat 
(Penca) ini bertujuan mewujud-
kan kemandirian masyarakat 
penyandang cacat dalam pe-
nanggulangan kemiskinan dan 
pengangguran melalui Ke  lom-
pok Masyarakat Penyandang 
Cacat (Pokmas Penca)  dengan 
pendekatan 3 S (social initiative, 
synergy, sustainability).  

Sedangkan tujuan khusus 
untuk meningkatkan peran serta 
secara aktif penyandang cacat 
dalam pembangunan bangsa 
yang berdasarkan kepada pe-
ran serta aktif masyarakat, si-
ner gisitas elemen masyarakat 
dan keberlanjutan program 

pem bangunan. Selain untuk me-
ngem bangkan kemampuan usa-
ha dan peluang berusaha dalam 
rangka meningkatkan kesejah-
teraan bagi penyandang cacat 
berpotensi.

Program ini salah satunya di-
nikmati anggota Pokmas Penca 
Desa Kupang, Kecamatan Ja-
bon, Kabupaten Sidoarjo. Mela-
lui Pokas Anggun Jaya II, penca 
di desa ini memperoleh bantuan 
permodalan hibah dari Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur. Setiap 
pokmas mendapat bantuan per-
modalan Rp 16,5 juta.

Suprapto yang juga Ketua 
Pokmas mengatakan, kelompo-
knya sepakat untuk mengolah 
dana hibah tersebut dalam ben-
tuk usaha pembuatan telur asin. 
Karena usaha tersebut sudah 
lama digelutinya.

Selain Suprapto, dana hib-
ah program ini juga dikucur-
kan kepada Pokmas Anggun 
Jaya II pimpinan Tutik Tri Prati-
ningsih. Meski nilai dana hibah 
sama, namun Tutik lebih memi-
lih mengembangkan usaha ter-
nak bebek potong yang lokasi 
kandangnya tepat berada di be-
lakang rumahnya. 

Juga di tahun 2010, Bape-
mas Provinsi Jawa Timur me-
luncurkan program Pendidikan 
Kemasyarakatan dalam rangka 
Pemberdayaan dan Peningka-
tan Kualitas Masyarakat (PKP-
KM) dilakukan dengan pendeka-
tan pemberdayaan masyarakat, 
penguatan ekonomi lokal di 
wilayah-wilayah pedesaan dan 
perkotaan serta penciptaan la-
pangan kerja. Kegiatan ini me-
libatkan Rumah Tangga Hampir 
Miskin hasil pendataan PPLS ta-
hun 2008 yang notabene masya-
rakat berpenghasilan rendah 
maupun masyarakat yang ber-
potensi mengalami permasala-
han ekonomi dan sosial dengan 
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tetap mengedepankan kekuatan 
partisipasi masyarakat. Pokmas 
sasaran kegiatan ini adalah pok-
mas nelayan, pokmas petani, 
pokmas peternak, pokmas pe-
dagang (mlijo) pokmas pengra-
jin dan pokmas perempuan. 

Kegiatan PKPKM dilakukan 
dengan memberikan kegiatan 
pada RTM hampir miskin melalui 
pemberian bantuan hibah yang 
bersifat revolving fund atau ban-
tuan dana bergulir yang disa-
lurkan langsung kepada masya-
rakat, dengan maksud dapat 
mengembangkan kemampuan-
nya untuk menstimulasi dan 
mengukur potensi sumber daya 
internalnya dan sekaligus men-
gurangi secara bertahap keter-
gantungan pada sumber daya 
eksternal.

Pada bulan November Pro-
vinsi Jawa Timur, melalui Bape-
mas Provinsi Jawa timur, kembali 
menyelenggarakan Penganuge-
rahan Pro Poor Award Jawa Ti-
mur 2010. Penganugerahan Pro 
Poor Award digelar di Gedung 
JTV dan ditayangkan langsung 
di TV lokal milik masyarakat 

Jawa Pos itu sehingga dapat di-
tonton langsung oleh jutaan ma-
syarakat Jawa Timur. 

Pro Poor Award didesain 
untuk menakar keberhasilan 
program pemerintah kabupa-
ten/kota, lembaga non pemerin-
tah dan perseorangan dalam 
penanggulangan kemiskinan. 
Sasaran penilaian Pro Poor 
Award adalah penerapan pro 
poor budget (the best of pro poor 
budget aplication), kelemba-
gaan penanggulangan kemisk-
inan terbaik (the best of poverty 
institusion program) dan inovasi 
yang tinggi dalam penanggu-
langan kemiskinan; keberha-
silan dalam penanggulangan 
kemiskinan (the best impact of 
poverty reduction program).

Pro Poor Award Tahun 2010 
untuk Kategori Pemerintah Dae-
rah diraih Kabupaten Madiun 
(pemenang I), Kota Surabaya 
(pemenang II) dan Kabupaten 
Sidoarjo (pemenang III). Pe-
menang Kategori Lembaga Non-
Pemerintah diraih Nurul Hayat, 
Surabaya  (pemenang  I) dan 
KSU Al Hikmah, Situbondo (pe-

menang  II). Sedangkan Kate-
gori Perseorangan  diraih Sapto 
Juli Isminarti, Pasuruan (pe-
menang I) dan Masngut Imam 
Santoso, Blitar (pemenang II).  
Pada penyelenggaraan Pro 
Poor Award 2010 terdapat 22 
pemerintah daerah yang mengi-
rimkan profi l program pengu-
rangan kemiskinannya dari 14 
pemerintah kabupaten/ kota 
pada penyelengaraan tahun 
2009. Sementara kategori lem-
baga non pemerintah terdapat 
13 lembaga dari empat lembaga 
yang mengikuti tahun lalu dan 
pada kategori perseorangan 
terdapat 12 kandidat sementara 
tahun lalu hanya  lima kandidat.
”Peningkatan kepesertaan ini 
menjadi bukti semakin luasnya 
pergerakan perang kemiskinan 
yang dilakukan, baik masyara-
kat maupun pemerintah daerah. 
Semakin tinggi pula aspirasi 
masyarakat untuk membantu 
sesamanya dalam memberntas 
kemiskinan dan ketidakmam-
puan,” kata Totok Soewarso, 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur.(bud)

Pelatihan penyuntikan IB di Desa Bangelan.



Dalam rangka koordinasi dan evaluasi 
pelaksanaan Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat (PPKM) 
berbasis Pengembangan Ternak 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, Bapemas 
Provinsi Jatim menyelenggarakan Rapat Koor-
dinasi (Rakor) Evaluasi Teknis PPKM Berbasis 
Pengembangan  Ternak Tahun 2010.

Dasar  Pelaksanaan Sosialisasi ini ada-
lah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
: 188/193/KPTS/2010 tanggal 19 April 2010 
perihal Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Hi-
bah Program/Kegiatan Pada Badan Pember-
dayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Ke-
dua, keputusan Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 144 
Tahun 2010 Tentang Lokasi Program Pening-
katan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Ber-
basis Pengembangan Ternak Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2010.

Agenda rakor adalah pemantapan tekno-
logi IB dan pengelolaan kambing boer, temu tukar 
pengalaman serta evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
(PPKM) Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 
2010.

Materi rakor meliputi temu tukar pengalaman ka-
der dalam penerapan teknologi IB dengan penyaji 
dari Bapemas Prov. Jatim dan PIBLAM, praktek 
lapangan pendalaman penerapan teknologi IB 
dengan penyaji PIBLAM Universitas Brawijaya dan 
praktek lapangan pendalaman pengelolaan kam-
bing, penyaji PIBLAM Universitas Brawijaya.

Rakor diselenggarakan di Desa Bangelan, Ke-
camatan Wonosari, Kabupaten Malang, Minggu s/
d Senin, 28 – 29 Nopember 2010, diikuti 36 orang 
meliputi 1 orang ketua UPKu dan 2 orang kader dari 
12 kabupaten lokasi PPKM berbasis pengembangan 
ternak.

Fasilitator sosialisasi berasal dari PIBLAM Uni-
versitas Brawijaya Malang, terdiri dari Ir. Agus Budi-
arso, MS dan Ir. Agus Tumulyadi, MS. 

Sementara itu pada tanggadi 2 Desember 2010, 
bertempat di Hotel Satelit Jl. Surabaya, Bapemas 
Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan forum ko-
ordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Pe-
ningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan 
Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usa-

ha (P-UPKu) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Rapat Koordinasi ini dimaksudkan sebagai me-

dia koordinasi dan penyampaian progress report 
perkembangan pelaksanaan Program Peningka-
tan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahun 2010 
dan Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan 
Usaha (P-UPKu) tahun 2010, sekaligus membahas 
koordinasi rencana pelaksanaan tahun 2011.

Rakor diikuti 92 orang terdiri dari unsur pejabat 
pembina teknis dari Badan/Dinas/ Kantor Pem-
berdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota lokasi 
PPKM dan P-UPKu di Provinsi Jawa Timur seba-
nyak 34 orang, Kepala Bakorwil pemerintahan dan 
pembangunan (Malang, Madiun, Bojonegoro dan 
Pamekasan) sebanyak 4 orang, Koordinator Tim 
pendamping Masyarakat (KTPM) PPKM sebanyak 
30 orang, perwakilan TPM PPKM sebanyak 9 orang, 
da Tim Pendamping Masyarakat (TPM) P-UPKu 24 
orang.

Adapun materi yang disampaikan meliputi pro-
gress report pelaksanaan kegiatan PPKM dan P-
UPKu, penyampaian hasil monitoring dan evaluasi 
pendampingan PPKM tahun 2010, dan penyam-
paian hasil monitoring dan evaluasi P-UPKu tahun 
2010.

Bertindak sebagai fasilitator/narasumber berasal 
dari Bapemas Provinsi Jawa Timur, Universitas Bra-
wijaya Malang dan PINBUK Jatim.(bud)
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Rakor Pengembangan Kambing Boer

Entas Kemiskinan Melalui Kambing
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Rakor Identifi kasi LKM3BK

LKM Memutus Mata 
Rantai Kemiskinan

Upaya pengentasan ke-
miskinan dapat dilaku-
kan dengan memutus 
mata rantai kemiskinan 

itu sendiri, antara lain dengan 
memperluas akses usaha kecil 
dan mikro (UKM) dalam menda-
patkan fasilitas permodalan yang 
tidak hanya bersumber dari lem-
baga keuangan formal, tapi juga 
dari lembaga keuangan mikro 
(LKM).

Demikian disampaikan Ke-
pala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, Totok Soewarto, SH, 
M.Si, ketika membuka Rakor Tim 
Identifi kasi LKM di Tretes, Prigen, 
Pasuruan, yang berlangsung 
tanggal 9 s.d 10 Desember 2010. 
Rakor yang diikuti perwakilan dari 
kabupaten/kota se Jawa Timur ini 
merupakan kelanjutan dari Rakor 
Tim Identifi kasi LKM yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 
12 Oktober 2010. Rakor ini bertu-
juan mengumpulkan data Lemba-
ga Keuangan Mikro Bukan Bank 
Bukan Koperasi (LKM3BK) hasil 
pendataan oleh Tim Identifi kasi. 

Dikatakan oleh Totok, penang-
gulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha mikro dan 
kecil, sebagaimana tercantum da-
lam instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor  3 Tahun 2010 
tentang Program Pembangunan 
yang Berkeadilan, di antara-
nya adalah program penguatan 
Kelembagaan Keuangan Mikro 
Bukan Bank dan Bukan Kope-
rasi.

“Potensi LKM sampai saat ini 
masih belum dapat dimanfaatkan 
secara optimal, karena LKM ma-

sih menghadapi berbagai kendala 
dan keterbatasan, antara lain as-
pek kelembagaan yang tumpang 
tindih, keterbatasan sumber daya 
manusia dalam pengelolaan LKM 
dan kecukupan modal,” kata To-
tok dalam sambutannya. 

Berpijak pada kondisi dan per-
masalahan LKM di atas, maka 
upaya-upaya yang dapat dilaku-
kan guna mengembangkan LKM 
antara lain dengan memperkuat 
kelembagaan LKM dan mening-
katkan komitmen pemerintah da-
lam memperkuat LKM

Identifi kasi Lembaga Keuang-
an Mikro Bukan Bank Bukan Ko-
perasi bertujuan untuk menyusun 
dan menyajikan basis data LKM 
bukan bank dan bukan koperasi 
di Jawa Timur. Identifi kasi ini se-
kaligus langkah awal bagi peny-
usunan rencana pembinaan dan 
pengawasan serta upaya perl-
indungan oleh pemerintah dae-
rah kabupaten/kota dan provinsi 
sebagai bentuk pembinaan pe-
merintah terhadap lembaga keu-
angan mikro.

Program penguatan Kelem-
bagaan Keuangan Mikro Bukan 
Bank dan Bukan Koperasi meru-
pakan tindak lanjut dari pelak-
sa na an Keputusan Bersama 
Menteri Keuangan, Menteri Da-
lam Negeri, Menteri Negara Ko-
perasi dan UKM dan Gubernur 
Bank Indonesia Nomor : 351.1/
KMK.010/2009, Nomor : 900-
639 A Tahun 2009 dan No 01/
SKB/M.KUMKM/IX/2009 dan No: 
11/43a/Kep-Gb/2009 tanggal 07 
September 2009 tentang Stra-
tegi Pengembangan Lembaga 
Keuang an Mikro (LKM).

“Kepada seluruh tim identifi -
kasi, saya atas nama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mengucap-
kan terima kasih atas kerjasama 
tim dalam melakukan kegiatan 
identifi kasi ini, dan kami berharap 
hasil identifi kasi ini akan sangat 
berguna  dalam pengambilan 
kebi jakan  terkait dengan peng-
embangan LKM ke depan, baik 
oleh pemerintah kab/kota, pro-
vinsi maupun pemerintah pusat,” 
kata Totok.(res)
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Bapemas Provinsi Jawa 
Timur mengikuti Gelar 
Karya Pemberdayaan 
Masyarakat Expo & 

Award Tahun 2010, dengan tema 
“Indonesian Prosperity Action 
Towards Millenium Development 
Goals 2015” di Jakarta Conven-
tion Centre (JCC) Jakarta.

Keikutsertaan Bapemas pada 
Gelar Karya ini untuk memberi-
kan dan menyampaikan informasi 
kepada masyarakat terhadap ha-
sil program PNPM Mandiri dan 
program-program pemberdayaan 
masyarakat lainnya dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan. 

Di samping itu kegiatan ini dapat 
dijadikan sebagai upaya untuk me-
ningkatkan dan mengembangkan 
usaha pokmas binaan serta dapat 
memperluas jaringan usaha.

Peserta pameran adalah pro-

duk unggulan UMKM binaan 
PNPM Mandiri seluruh Indonesia. 
Adapun produk unggulan yang 
ditampilkan Provinsi Jawa Timur 
berasal dari UMKM binaan PNPM 
Mandiri Pedesaan Kabupaten La-
mongan, Bojonegoro, Sumenep, 
Malang, Sidoarjo, Nganjuk, Gre-
sik dan Kabupaten Situbondo.

Rinciannya, Kabupaten La-
mongan menampilkan produk 
unggulan berupa tas hasil ola-
han dari enceng gondok, Kabu-
paten Bojonegoro menampilkan 
produk unggulan ukiran kayu 
jati (memanfaatkan limbah kayu 
jati), Kabupaten Sumenep me-
nampilkan produk unggulan batik 
khas Madura, Kabupaten Malang 
menampilkan produk unggulan 
kerajinan sulam berbagai perlen-
gkapan rumah tangga dan kopi 
robusta, Kabupaten Sidoarjo me-

nampilkan produk unggulan ke-
rajinan tangan manik-manik dan 
asesoris. Sedangkan Kabupaten 
Nganjuk, Gresik dan Situbondo 
menampilkan produk unggulan 
berupa olahan makanan dari dae-
rah masing-masing yang sudah 
dikelola menjadi makanan yang 
dapat mempunyai nilai jual lebih.

“Peserta pameran dapat me-
nambah wawasan terhadap 
pengembangan usaha dari dae-
rah lain, sekaligus dapat meng-
embangkan jaringan usaha dan 
pemasaran terhadap produk 
usahanya serta adanya peluang 
untuk meningkatkan kerjasama 
dengan UMKM dan dari dunia 
usaha lain di seluruh Indonesia,” 
kata Suriaman SH, MSi, Kepala 
Bidang Sosial Budaya dan Parti-
sipasi Masyarakat Bapemas Pro-
vinsi Jawa Timur. (res)

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 2010

Tampilkan 
Produk PNPM Mandiri
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Siang itu beberapa sudut 
Desa Bendiljati Wetan, 
Kecamatan Sumber-
gempol, Kabupaten 

Tulungangung, terlihat lengang. 
Beberapa orang terlihat tengah 
memberi makan ikan di kolam-
kolam yang banyak terdapat di 
samping rumahnya

Hampir semua penduduk desa 
ini memiliki kolam ikan di sekitar 
hunian rumahnya. Mereka yang 
masuk kategori orang “punya” 
biasanya memiliki lebih dari satu 
kolam ikan berukuran sekitar 10 
meter per segi, sementara yang 
ekonomiya biasa-biasa saja ha-
nya memiliki dua hingga empat 
petak kolam ikan. 

Di salah satu sudut jalan desa 
tersebut, tepatnya di depan ru-
mah salah satu warga, terdengar 
suara sedikit ramai dengan akti-
vitas menimbang ikan jenis gu-
rami hasil panen sejumlah kolam 
ikan milik warga desa. Setelah 
ditimbang, ikan yang masih segar 
tersebut harus segera dimasukan 
kotak plastik untuk segera dikirim 
ke Surabaya untuk dijual kepada 
pedagang eceran di salah satu 
pasar ikan di Kota Surabaya.

Aktivitas perikanan budidaya 
seperti memanen, menimbang, 
dan mendistribusikan ke luar dae-
rah hampir terjadi di depan rumah 
salah seorang pengepul, Much-
tar (34). Menurutnya, setiap hari 

minimal 1 ton ikan gurami kering 
diperolehnya dari pembudidaya 
ikan gurami di Desa Bendiljati 
Wetan. 

Padahal yang berprofesi sela-
ku pengepul di desa tersebut bu-
kan hanya Muchtar, tercatat ada 
puluhan warga yang selain mem-
produksi juga menjadi distributor 
ikan kering maupun ikan segar 
(masih hidup) ke sejumlah dae-
rah seperti Surabaya, Yogjakarta, 
Semarang, bahkan ke Pulau Ka-
limantan.  

Keahlian membudidayakan 
ikan tawar sudah dikenal sejak 
lama oleh warga Desa Bendil-
jati Wetan. Menariknya, tidak ada 
seorang pun warga yang mempu-

Desa Bendiljati Wetan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungangung

Membudayakan 
Budidaya Perikanan 



GDGD

11GEMADESAEdisi 12 Desember 2010

Profil DesaProfil Desa

nyai status sarjana di bidang peri-
kanan. Ini berarti keahlian warga 
diperoleh secara turun temurun 
dari keluarganya. 

Salah seorang pembudidaya 
ikan gurami, Ibnu Muslim, men-
gatakan, selain diperoleh dari ke-
luarganya, dia juga banyak mem-
peroleh ilmu tata cara budidaya 
dari forum resmi yang digelar ke-
lompok pembudidaya mina tani 
makmur dan sejumlah kelompok 
lembaga swadaya masyarakat 
(LSM).

Pengetahuan dan keahlian ter-
sebut digunakannya bukan hanya 
untuk memelihara, namun juga 
untuk mengatasi penyakit yang 
menyerang ikan. “Pengetahuan 
yang banyak saya peroleh justru 
dari ngobrol-ngobrol tidak resmi 
antar sesama pembudidaya,” 
ujarnya.

Usaha perikanan air tawar di 
desa ini biasa dikerjakan secara 
sinergis dan swadaya antara 
warga yang satu dengan yang 
lain. Mereka yang tidak memiliki 
modal atau memiliki lahan untuk 
kolam dapat bekerja pada bagian 
pemeliharaan kolam, atau bagian 
penanggung jawab ketersediaan 
air dan penerangan. 

“Sistem bagi hasil yang biasa 
dianut yakni 40% hasil penjualan 
panen untuk pemilik modal, ma-
sing-masing 25% untuk pemilik 
kolam dan pemelihara, dan 10% 
untuk bagian penjaga pengairan 
dan penerangan,” jelasnya.  

Ikan Hias 
Selain terkenal sebagai desa 

pusat produksi ikan air tawar je-
nis gurami, Desa Bendiljati We-
tan juga dikenal sebagai pusat 
budidaya ikan hias. Ratusan jenis 
ikan hias berhasil diproduksi oleh 
pembudidaya di desa ini. Banya-
knya jenis ikan hias yang dibu-
didaya bahkan membuat petani 
tidak hafal nama-nama jenis ikan 
hias. “Yang saya hafal mungkin 

antara 10-20 jenis ikan hias,” kata 
Makrus, salah seorang pembudi-
daya ikan hias. 

Sebagaimana ikan gurami, 
cara membudidayakan ikan hias 
juga diperoleh warga secara 
otodidak. Meski begitu, tangan-
tangan pembudidaya di desa ini 
sepertinya sudah mahir dan tahu 
bagaimana kebiasaan dan penya-
kit masing-masing jenis ikan hias, 
sekaligus apa jenis obat dan cara 
penanganannya. 

Ikan untuk konsumsi maupun 
untuk hiasan sama-sama memi-
liki potensi ekonomi yang men-
guntungkan jika dikelola secara 
benar. Namun kebanyakan war-
ga beralih ke ikan hias saat mu-
sim kemarau, saat pasokan air 
dirasa terbatas untuk mendukung 
budidaya ikan gurami. “Selain pa-
sokan air terbatas, saat musim 
kemarau biasanya penyakit untuk 
ikan gurami juga terjadi, sehingga 
banyak petani yang sementara 
beralih ke budidaya ikan hias,” 
ujarnya. 

Menurut Kepala Desa Ben-
diljati Wetan, Sukani Gunawan 
Binantoro, membudidaya ikan 
khususnya ikan untuk konsumsi 
seperti gurami sudah dilakukan 

oleh warga desanya sejak pulu-
han tahun lalu. Meski lingkungan 
desanya dikitari lahan pertanian 
produktif, namun warga desanya 
lebih memilih membudidayakan 
ikan, karena lebih potensial dan 
lebih ekonomis.

Desa Bendiljati Wetan bera-
da di 8 kilometer sebelah timur 
Kota Tulungagung. Sebelah ba-
rat desa ini bersebelahan dengan 
Desa Sumberdadi, Kecamatan 
Sumbergempol, utara dengan 
Desa Jabasari, Kecamatan Sum-
bergempol, selatan dengan Desa 
Sandijagur Kecamatan Sumber-
gempol, dan sebelah timur den-
gan Desa Prumasan, Kecamatan 
Ngunut.

Desa ini menempati lahan 
seluas 8,94 hektar yang dihuni 
sekitar 1.885 jiwa dalam 615 ke-
pala keluarga. Sebagian besar la-
hannya dimanfaatkan warganya 
untuk pertanian holtikultura dan 
kolam tempat budidaya ikan air 
tawar. Selain ikan gurami, tidak 
sedikit juga warga yang juga 
membudidayakan ikan konsum-
si lain seperti ikan lele dan ikan 
patin. 

Perangkat Desa Bendiljati Wetan.
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Didukung PPEK 
Usaha perikanan di Desa 

Bendiljati Wetan terasa semakin 
hidup sejak Pemerintah Provinsi 
Jatim melalui Badan Pemberda-
yaan Masyarakat meluncurkan 
Program Pengembangan Ekono-
mi Kawasan (PPEK) pada 2008. 
Program pemberdayaan pengen-
tasan rumah tangga miskin ini 
membentuk lembaga yang me-
nyelenggarakan kegiatan ekono-
mi masyarakat berbentuk Usaha 
Bersama Unit Pengelola Kegiatan 
(UB-UPK) yang diberi nama Tri 
Tunggal Mandiri.

Menurut Sukani, program ter-
sebut terbukti mengurangi jum-
lah Rumah Tangga Miskin (RTM), 
dari sebelumnya 285 orang men-
jadi 245 pada 2010. UB-UPK Tri 
Tunggal Mandiri adalah produk 
Program Pengembangan Eko-
nomi Kawasan (PPEK) yang di-
luncurkan Pemprov Jatim pada 
2008 sebagai upaya penanganan 
kemiskinan. UB-UPK merupakan 
lembaga usaha bersama yang 
mengelola kegiatan ekonomi ma-
syarakat di tiga desa yang berde-
katan, yang memiliki kesamaan 
potensi ekonomi.

Program PPEK bertumpu 
pada tiga kegiatan utama, yakni 
pengembangan sumberdaya ma-
nusia, ekonomi, dan sumberdaya 
alam. Melalui pendekatan ini, ke-
lompok masyarakat diberi pelu-
ang luas dalam memberdayakan 
dirinya sendiri, mengelola, dan 
mengambil keputus dan sekali-
gus sebagai pelestari dan peneri-
ma manfaat program. Sementara 
pihak pemerintah hanya berperan 
sebagai pendamping dan fasilita-
tor.    

Pengelola program ini diperca-
yakan kepada kelompok masya-

tasan kemiskinan, dengan fungsinya sebagai lem-
baga keuangan mikro pedesaan yang menyediakan 
permodalan bagi rumah tangga miskin secara mu-
dah, murah dan cepat.(sal) 

rakat melalui lembaga kegiatan ekonomi UB-UPK 
dan UPK yang ada di masing-masing desa lokasi 
program. Lembaga ini diharapkan mampu mengge-
rakkan ekonomi masyarakat dalam rangka pengen-
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Berbekal keinginan un-
tuk menjadi lembaga 
yang ingin membe-
rikan manfaat bagi 

umat manusia, lembaga sosial 
Nurul Hayat hadir di tengah 
masyarakat untuk memberikan 
kesejukan melalui pendekatan 
dakwah dan pemberdayaan. 

Lembaga sosial yang mulai 
eksis sejak tahun 2001 ini awal-
nya hanyalah lembaga penyan-
tun anak yatim. Namun karena 
penerima manfaat dinilai juga 
banyak di luar kalangan anak 
yatim, akhirnya Nurul Hayat 
bertekad menjadi lembaga 
so    sial yang lebih besar dan 

menge   depankan prinsip man-
diri, amanah, professional dan 
melayani.

Program yang dikembang-
kan pun bukan hanya sebagai 
pe nyalur infaq dan zakat masya-
rakat tidak mampu saja, namun 
juga merambah pada bidang 
pendidikan, kesehatan, sosial 
dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Direktur Utama 
Nurul Hayat, Bambang Heri-
yanto SE, Nurul Hayat juga 
bertekad menjadi lembaga 
sosial yang independen dan 

Lembaga Sosial Nurul Hayat, Surabaya

Menebar Kesejukan Lewat 
Dakwah dan Pembedayaan 

Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ma-
syarakat sejatinya bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah, namun layak dilaksanakan bagi semua 
golongan dan kalangan masyarakat. 
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tidak berafi liasi dengan kelom-
pok atau golongan manapun, 
sehingga dapat diterima oleh 
semua golongan dan kalangan. 

Menurutnya, Nurul Hayat ju   -
ga berkembang dengan asas 
kemandirian. Bahkan untuk 
meng  gaji karyawannya, lemba  -
ga yang saat ini memiliki lebih 
dari 28 ribu donatur se-Jatim ini 
tidak mengambil dari infaq dan 
za kat yang telah dikumpul  kan, 
namun berasal dari pengem-
bangan usaha ekonomi produk-
tif seperti reproduksi barang be-
kas berkualitas, usaha aqiqoh, 
dan penjualan produk Griya 
Her bal. “Semua infaq dan zakat 
kami pandang sebagai amanah 
yang harus disampaikan, se-
hingga kami tidak layak mema-
kainya,” katanya. 

Ada 11 jenis program yang 
dikembangkan oleh Nurul Hay-
at, yakni Asrama Anak Soleh 
(Asah), Asrama Anak Soleh 
Peng hafal Qur’an (Asahpena), 
Sa  habat Yatim Cemerlang (Sa-
yang), Insentif Bulanan Guru 
Qur’an (Ibuqu), Praktik Medis 
Sosial (Praktis), serta  Santun-
an Kesehatan dan Pengobatan 
(Sahabat).

Selain itu juga ada Pencipta-
an Lapangan Kerja Mandiri 
(Pilar Mandiri), Majelis Ta’lim 
Abang Becak (Matabaca), Tan-
da Cinta untuk Penghafal Qur -
’an (Tafaqur), Aksi Tanggap Ben-
cana (Sigab), dan Senyum Hari 
Raya (Seraya). 

Sukses Abang Becak 
Menurutr Hery, dari kese-

belas program tersebut ada 
satu program yang dinilai cu-
kup sukses dalam mengentas 
kemis kinan, yakni Majelis Ta’lim 
Abang Becak (Matabaca). Hing-
ga saat ini sudah sekitar 1.161 

tukang becak yang menjadi bi-
naan Nurul Hayat 

Pendekatan pemberdayaan-
nya juga terbilang unik, yaitu 
melalui pendekatan personal. 
“Tu  kang becak diajak makan 
dul u, diajak bicara, diajak ngaji, 
cara berfi kirnya diubah, kemu-
dian diberikan pembelajaran 
kewirausahaan, baru kemudian 

diberikan modal usaha,” ujar-
nya.  

Kegiatan Matabaca meliputi 
program antar jemput, program 
simpan pinjam, dan program 
“Aku Punya Becak”. Konsep-
nya, tukang becak diarahkan 
untuk berganti profesi secara 
bertahap, mulai dari mancal be-
cak menjadi pengemudi becak 

Pengurus menyalurkan kursi bekas sumbangan dari masyarakat ke warga 
miskin.

Pengobatan masal yang diprakarsau Nurul Hayat.



bermesin, dari tukang bacak 
menjadi sopir mobil, dari punya 
becak menjadi punya mobil an-
tar jemput. 

Sementara program simpan 
pinjam diarahkan pada keluarga 
tukang becak untuk keperluan 
usaha sampingannya yang di-
kelola oleh isteri atau anaknya. 

Program lain yang dinilai cu-
kup berdampak adalah Pencip-
taan Lapangan Kerja Mandiri (Pi-
lar Mandiri). Selain penciptaan 
lapangan kerja mandiri dengan 
wirausaha baru, program ini 
juga mencetak Mustahiq (pe-
nerima zakat) menjadi Muzakki 
(pemberi zakat). 

Dukungan dana sosial yang 
dihimpun dari masyarakat beru-
pa zakat dan infaq yang didapat 
juga cukup tinggi, mencapai Rp 
1 miliar setiap bulannya. Dari 
tahun ke tahun pun jumlah do-
natur makin bertambah. Hal ini 
terjadi karena manajemen dila-

kukan secara transparan, profe-
sional dan akuntabel. 

Menurut Hery, laporan keu-
angan disampaikan kepada 
pu blik melalui media majalah 
yang terbit setiap bulan. “Bera-
pa pun sumbangan masyarakat 
diper tanggungjawabkan secara 
transparan kepada publik mela-
lui media majalah,” ujarnya. 

Jember-Kediri Menyusul
Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat diimbangi semakin 
banyaknya daerah yang ingin 
mendirikan cabang Nurul Hay-
at. Tahun depan cabang Nurul 
Hayat dipastikan dibangun un-
tuk melayani masyarakat Jem-
ber dan Kediri. Sementara se-
lama ini eksistensi Nurul Hayat 
sudah terlihat di enam daerah 
yakni Surabaya, Sidoarjo, Gre-
sik, Tuban, Bojonegoro, Malang 
dan Madiun. 

Bukan hanya di Jatim, rupa-

nya reputasi Nurul Hayat juga 
dikenal secara nasional. Buk-
tinya, Kementerian Pember-
dayaan Perempuan RI mem-
percayainya sebagai partner 
dalam menyalurkan bea siswa 
kepada lebih dari 1.000 anak 
miskin  dalam program Saha-
bat Yatim Cemerlang (Sayang) 
di Kabupaten Tuban beberapa 
waktu lalu.  

Atas konsistensi dan komit-
men Nurul Hayat dalam pem-
berdayaan masyarakat dan 
upaya pengentasan kemisk-
inan, Pemprov Jatim melalui 
Badan Pemberdayaan Masy-
arakat pada 2010 memberi-
kan apresiasi positif Anugerah 
Pro Poor Award untuk kategori 
Lembaga non Pemerintah. “Se-
moga penghargaan ini menjadi 
motivasi terbaru kami dalam 
membangun masyarakat dan 
mengabdi kepada Allah,” kata 
Bambang Heriyanto.(sal) 
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Pameran Produk Unggulan Pameran Produk Unggulan 
Jawa Timur Jawa Timur 
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Galeri Galeri

Kepala Bapemas Totok Soewarto mendampingi Sekdaprov. Jatim saat meninjau stan Bapemas Jatim (foto 1, 2)

Stan Bapemas Jatim 
ramai dikunjungi pen-
gunjung (foto 3,4)

1

2

4

3
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UB-UPK Tri Tunggal 
Mandiri UPK di tiga 
desa dalam satu kawa-
san, yakni UPK Suko 

Maju, Desa Wates, UPK Usaha 
Makmur Desa Bendiljati Wetan, 
dan UPK Tunas Harapan Desa 
Doroampel. 

Dalam perkembangannya, 
UB-UPK Tri Tunggal Mandiri 
termasuk lembaga keuangan 
pedesaan yang memiliki kate-
gori sehat. Perkembangan sistem 
manajemen, aset dan usahanya 
menunjukkan peningkatan yang 
signifi kan. Selain itu, eksistensi-
nya cukup membantu masyara-
kat miskin. Berkat prestasinya itu, 
tahun 2010 UB-UPK Tri Tunggal 
Mandiri terpilih menjadi UB-UPK 
terbaik I di tingkat Provinsi Jatim, 
bersama UB-UPK di Kabupaten 
Situbondo dan Kabupaten Tu-
ban.

Ketua UB-UPK Tri Tunggal 
Mandiri, Makrus, menjelaskan, 
ada tiga usaha yang dikembang-

kan pihaknya saat ini, yakni usa-
ha simpan pinjam, bagi hasil pe-
rikanan, dan swakelola budidaya 
ikan gurami. Usaha tersebut se-
tidaknya telah memberikan man-
faat kepada sekitar 35 orang lebih 
warga desa, khususnya kategori 
miskin. “Secara tidak langsung 
kami juga memberikan lapangan 
pekerjaan tetap maupun tidak 
tetap kepada sekitar 15 orang,” 
ungkapnya.

Pihaknya mengaku sangat 
berhati-hati menjalankan usaha 
simpan pinjam, karena realitas di 
lapangan masih banyak terdapat 
kredit macet, dan praktik manipu-
lasi data pengajuan usaha. Kare-
na itu, UB-UPK membatasi jang-
ka waktu pinjaman hanya sampai 
12 bulan saja. 

“Meski begitu, pelayanan pri-
ma pada masyarakat tetap dijadi-
kan prioritas. Buktinya, pelayanan 
simpan pinjam tidak hanya dilay-
ani saat jam kantor saja, namun 

setiap saat asal pada batas ke-
wajaran,” kata Makrus. 

Sebelumnya UB-UPK pernah 
menjalin kemitraan dalam bidang 
penggemukan sapi, namun ka-
rena dipandang tidak begitu po-
tensial, maka lembaga keuangan 
ini mengalihkan kemitraan pada 
usaha budidaya ikan Gurami. 

Usaha Potensial 
Usaha primadona yang di-

banggakan UB-UPK ini menurut 
Makrus merupakan usaha yang 
sangat potensial, mengingat Desa 
Bendiljati Wetan adalah sentra 
budidaya perikanan konsumsi 
dan ikan hias. Dalam sehari se-
tidaknya puluhan ton ikan gurami 
kering dan segar diproduksi oleh 
Desa Bendiljati Wetan untuk diki-
rim ke sejumlah daerah seperti 
Surabaya, Jogjakarta, Semarang, 
bahkan ke Kalimantan.  

Untuk kemitraan, UB-UPK 
menjalin kerjasama dengan sa-

Fokus Budidaya Ikan Gurami

Edisi 12 Desember 2010

Sejak 2008 Desa Bendil-
jati Wetan menjadi pusat 
kegiatan Program Peng-
embangan Ekonomi Ka-

wasan (PPEK). Program ini 
melahirkan unit kegiatan 
yang bernama Usaha Ber-
sama Unit Pengelola Kegi-
atan (UB-UPK) Tri Tunggal 
Mandiri yang beroperasi 
secara umum di Kecama-

tan Sumbergempol.
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lah satu pemilik kolam untuk bu-
didaya 3.000 ikan gurami di ko-
lam seluas 10x20 meter dengan 
nilai investasi sekitar Rp 15 juta. 
UB-UPK dalam hal ini selaku 
pemodal yang memberikan bibit 
ikan dan pakan. Dalam bagi hasil 
usaha, UB-UPK berhak menda-
pat 40% hasil penjualan ikan, 
pemilik kolam dan pemelihara 
masing-masing mendapat 25%, 
dan pihak penjaga pengairan dan 
penerangan mendapat 10%.

Sementara untuk usaha swa-
kelola, UB-UPK menyewa lahan 
seluas 1.400 meter persegi. Un-
tuk biaya sewa lahan dan pem-
buatan kolam ini, UB-UPK men-
galokasikan dana sebesar Rp 55 
– 60 juta. “Karena memiliki kolam 
sendiri, UB-UPK akan mempero-
leh bagi hasil lebih banyak karena 
selain sebagai pemodal, juga se-
bagai pemilik kolam,” katanya.    

Beberapa usaha yang ditekuni 
UB-UPK Tri Tunggal Mandiri terus 
berkembang seiring berjalannya 
waktu. Pendapatan bersih yang 

dicatat sejak Desember 2008 
hingga Agustus 2010 mencapai 
lebih dari Rp 26,6 juta. Semen-
tara total nilai aset yang bergerak 
maupun tidak bergerak  menca-
pai Rp 176 juta lebih.

UB-UPK mengelola Sisa Hasil 
Usaha (SHU) bulanannya 50% 
untuk penguatan modal, 15% un-
tuk penguatan modal di tiga UPK 
di bawahnya, dan 35% untuk in-
tensif UB-UPK. Sementara SHU 
tahunan, 50% untuk penguatan 
modal, 25% untuk penguatan mo-
dal di tiga UPK di bawahnya, 20% 
untuk intensif UB-UPK, dan 5% 
lagi untuk reward mitra usaha. 

UB-UPK Tri Tunggal Mandiri 
adalah produk Program Peng-
embangan Ekonomi Kawasan 
(PPEK) yang diluncurkan Pem-
prov Jatim pada 2008 sebagai 
upaya penanganan kemiskinan. 
UB-UPK merupakan lembaga 
usaha bersama yang mengelola 
kegiatan ekonomi masyarakat di 
tiga desa yang berdekatan, yang 
memiliki kesamaan potensi eko-

nomi.
Pengelola program ini diper-

cayakan kepada kelompok ma-
syarakat melalui lembaga kegia-
tan ekonomi UB-UPK dan UPK 
yang ada di masing-masing desa 
lokasi program. Lembaga ini di-
harapkan mampu menggerak-
kan ekonomi masyarakat dalam 
rangka pengentasan kemiskinan, 
dengan fungsinya sebagai lem-
baga keuangan mikro pedesaan 
yang menyediakan permodalan 
bagi rumah tangga miskin secara 
mudah, murah dan cepat. 

Program PPEK bertumpu pada 
tiga kegiatan utama yakni, peng-
embangan sumberdaya manusia, 
ekonomi, dan sumberdaya alam. 
Melalui pendekatan ini, kelompok 
masyarakat diberi peluang luas 
dalam memberdayakan dirinya 
sendiri, mengelola, dan mengam-
bil keputusdan, sekaligus sebagai 
pelestari dan penerima manfaat 
program. Sementara pihak pe-
merintah hanya berperan sebagai 
pendamping dan fasilitator. (sal)   
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-Muhammad Shahjahan, Chief 
Financial Offi cer Grameen Bank-

Perempuan dan perannya da-
lam masyarakat menjadi perhatian 
banyak pihak saat ini. Dalam se-
jarah manusia perempuan meru-
pakan aset, sekaligus pihak yang 
tertindas, subordinasi dari kaum 
laki-laki yang perannya selalu di-
nomorduakan. Hal tersebut dite-
mukan dalam berbagai bidang 
yang bersentuhan langsung pada 
perekonomian masyarakat seperti 
pertanian dan perkebunan. Diskri-
minasi perempuan terus terjadi se-
cara masif.

Rentan dan Dipinggirkan
Di perkebunan, perempuan 

merupakan pihak yang rentan ter-
hadap kekerasan dan eksploitasi. 
Catatan dari Wahana Peduli Perem-
puan Jambi (WPPJ) menyebutkan 
perempuan di perkebunan kelapa 
sawit skala besar, yang menjadi 
buruh harian lepas. tidak menda-
patkan jaminan hidup dan fasilitas 
yang layak dari perusahaan. Tena-
ga yang terbatas diajadikan alasan 
untuk tidak menjadikan perempuan 
sebagai buruh tetap di perusahaan 
sawit.

Himpitan ekonomi yang dialami 
oleh keluarga buruh perkebunan 

menyebabkan perempuan harus 
terjun menjadi buruh kasar. Pen-
ghasilan pas-pasan yang dida-
pat buruh laki-laki sebagai kepala 
keluarga berujung pada diseretnya 
anak dan istri untuk bekerja di per-
kebunan. Kondisi pemukiman me-
reka juga tidak layak untuk dihuni 
sebagai sebuah keluarga. 

Pengamatan Kelompok Pelita 
Sejahtera mencatat, para buruh ke-
bun kebanyakan tinggal di pondok 
semi permanen berukuran 9 x 5 m, 
yang terbagi menjadi dua kamar 
tidur, kamar tamu dan dapur kecil. 
Pondok-pondok buruh ini sebagian 
besar tidak dilengkapi dengan ka-
mar mandi dan fasilitas MCK. Un-
tuk urusan hajat, para buruh mela-
kukannya di antara pohon-pohon 
sawit atau karet atau membuat 
sendiri WC cubluk dengan meng-
gali tanah untuk dijadikan buang air 
besar.

Perempuan: Real Enterpre-
neur yang terpinggirkan 

Perempuan yang menempat-
kan keluarga sebagai pihak yang 
didahulukan, dan cenderung beru-
saha keras agar dapat menghidupi 
keluarganya diamati oleh Muham-
mad Yunus, akademisi dari Bang-
ladesh. Yunus kemudian mendiri-
kan bank khusus perempuan yang 
ditujukan untuk mengeluarkan ma-
syarakat dari kemiskinan (Gram-
een Bank). Saat ini 6.6 juta orang 
adalah anggota Grameen Bank, 
dan 94% adalah perempuan.

Sayangnya, anggapan bahwa 
produktivitas perempuan jauh di ba-
wah laki-laki masih banyak beredar 
di kalangan masyarakat. Padahal 
beberapa kasus menunjukkan dari 

sisi produktivitas, perempuan dan 
laki-laki pada hakikatnya sama. Ba-
hkan dalam beberapa kasus pro-
duktivitas perempuan cenderung 
lebih baik. Di beberapa negara 
seperti Srilanka dalam kegiatan 
produksi beras; di Afrika Barat da-
lam kegiatan pengambilan kapas, 
produktivitas perempuan sangatlah 
baik: Bahkan di lahan-lahan per-
tanian Jawa, produktivitas lahan 
sangat baik jika yang mengelola se-
orang perempuan (Heyzer, 1986).

Meskipun demikian, masy-
arakat terlanjur, khususnya di pe-
desaan masih memiliki berbagai 
pandangan bahwa perempuan 
merupakan makhluk nomor dua. 
Hal ini berimplikasi kepada sulitnya 
perempuan mendapatkan akses-
akses penghidupan seperti lahan, 
modal, maupun fi nansial. Menurut 
Azahari (2009), posisi perempuan 
ini adalah sebuah anomali. Di da-
lam pengambilan keputusan kelu-
arga perempuan diposisikan pen-
ting, namun di dalam masyarakat 
posisi perempuan menjadi dimar-
jinalkan.

Tidak ada yang bisa dilakukan 
selain panyadaran kepada masy-
arakat untuk membuka akses selu-
as-luasnya terhadap perempuan. 
Di sisi lain negara juga seharusnya 
dapat memberikan akses yang 
seluas-luasnya melalui peraturan-
peraturan. 

Sudah menjadi amanat konstitu-
si bahwa negara selayaknya men-
jamin distribusi kekayaan/sumber 
daya kepada seluruh individu raky-
at, yaitu menjamin distribusi akses 
dan penghidupan bagi pemenuhan 
kebutuhan pokok individu secara 
keseluruhan.(*)

Perempuan Pedesaan dan Potensinya 
Menyingkirkan Kemiskinan

Oleh: Geradi Yudhistira

“Karena perempuan ber-
orientasi pada keluarga, 
pada nilai-nilai kebaikan. 

Mereka akan memper-
timbangkan keluarga, 

anak-anaknya sebelum 
bertindak”
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) meru-
pakan institusi ekonomi di tingkat desa 
yang dimiliki oleh pemerintah (masyara-
kat) desa sebagai sarana peningkatan ke-

sejahteraan masyarakat. Permendagri No 7 Tahun 
2010  meniscayakan kehadiran BUMDES sebagai 
sentra pengembangan program ekonomi masyara-
kat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, 
partisipasi dan bertanggung-gugat terhadap masy-
arakat.   

BUMDES sendiri jika ditelisik dalam sudut pan-
dang yang artifi sial  boleh jadi dianggap sebagai tu-
runan konsep  perusahaan negara (stated corpora-
te) yang berfungsi mengakumulasikan keuntungan 
progresif bagi pemasukan pos pendapatan negara. 
BUMN sebagai perusahaan negara selama puluhan 
tahun memegang hak monopoli dan konsesi eko-
nomi sesuai  kavling ekonomi yang dijalankan. 

Namun akankah BUMDES secara positioning 
dan politik akan berfungsi seolah sebagai “BUMN”-
nya  Pemerintah Desa? Ataukah BUMDES sekadar 
sebagai lembaga ekonomi baru di tingkat desa yang 
memiliki akses dan aset atas modal berlimpah, yang 
menjadi pesaing unit usaha ekonomi rakyat yang te-
lah lebih dahulu eksis?

Menyoal BUMDES, tidaklah bisa hanya dibaca 
dari pemahaman legal formal seperti “dasar hukum” 
semacam Permendagri  semata, namun haruslah 
dibedah dalam kajian teori ekonomi politik konsti-
tusi. Teori ekonomi politik konstitusi dalam konsepsi 
Ichsanudin Noersy, adalah teori ekonomi yang ber-
pijak kepada amanat Pasal 33 UUD 45 dan sila ke-
adilan sosial. 

Teori ekonomi konstitusi selama puluhan tahun 
diabaikan dan sekadar dijadikan bahan hafalan 
pelajaran di sekolah dan bangku kuliah. Namun 
praktek operatif ekonomi negara bercorak kapitalis-
tik dan kini semakin built-in dengan arus globalisasi 
neoliberal. Globalisasi yang mendasari pada fi losofi  
ekonomi yang berpihak kepada kepentingan pasar 
dengan dogmanya adalah: Privatisasi, liberalisasi 
dan eliminasi intervensi negara.

Teori ekonomi konstitusi meniscayakan segala 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi diab-

dikan bagi  kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. 
Dalam  konteks inilah BUMDES seharusnya diletak-
kan dan diposisikan. BUMDES adalah unit ekonomi 
multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan 
masyarakat untuk memakmurkan “sebesar-besar”-
nya kepentingan masyarakat desa, sekaligus mem-
berikan kontribusi positif bagi pos pendapatan asli 
daerah (PAD).

Ada tiga posisi dan fungsi BUMDES yang boleh 
jadi nanti akan “termangejawantahkan” dalam prak-
tik di lapangan, jika hal tersebut tidak diatur dengan 
tegas dalam produk regulasi di daerah: Pertama, 
BUMDES menjadi seperti States Trading Enterpri-
ses (STE), yakni perusahaan negara----perusahaan 
milik pemerintah daerah/desa----yang memegang 
hak monopoli atas produksi, distribusi produk  yang 
dihasilkan dari usaha ekonomi  rakyat. BUMDES bo-
leh jadi dengan modal yang disuntik secara revgu-
lee akan mematikan potensi ekonomi masyarakat. 

Kedua, BUMDES menjadi sekadar sebagai Cor-
porated Beaurecratic atau sebagai lembaga ekono-

Oleh: Trisno Yulianto

Mengejawantahkan 
Eksistensi Bumdes
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mi yang berfungsi menjadi kanal 
masuk-keluarnya dana bantuan 
dari pemerintah pusat/provin-
si/kota/kabupaten untuk dikelola 
menjadi proyek “pembangunan” 
di tingkat desa. BUMDES menja-
di eksekutor dari proyek pemban-
gunan yang bersifat top down. 
Dalam hal ini BUMDES akan me-
miliki otoritas untuk mengakuisi-
si  berbagai unit usaha ekonomi 
yang semula telah established. 
Atau menjadi lembaga payung  
bagi implementasi program-pro-
gram ekonomi pemerintah di ling-
kup desa.

Ketiga, BUMDES menjadi 
lokomotif ekonomi masyarakat 
yang partisipatif. BUMDES yang 
dikelola secara profesional dan 
diletakkan sebagai unit ekonomi 
desa multisektor akan mendo-
rong  laju progresifi tas ekonomi 
masyarakat. BUMDES akan men-
desakkan prinsip kemandirian 
ekonomi masyarakat. Dengan 
catatan kaki, BUMDES berha-
sil menjadi perusahaan “rakyat” 
yang professional, akuntabel dan 
tidak memprivatisasi diri untuk 
kepentingan sekelompok peme-
gang kekuasaan.

Lantas bagaimanakah posisi 
BUMDES dalam menghadapi rea-
litas arus desak intervensi  modal 
“menggurita” domestik dan asing  
yang kini mulai menjadikan desa 
sebagai sasaran pengembangan 
usaha? Apakah BUMDES harus 
dibiarkan berkompetisi dengan 
kekuatan usaha bermodal besar 
atau bahkan korporasi asing? 
Ataukah BUMDES diberikan hak 
istimewa dan dilindungi aktivitas 
ekonominya dari potensi keka-
lahan melawan desakan kekua-
tan korporasi asing dan swasta 
bermodal besar?

Memang dilematis era glo-
balisasi menciptakan “batas tak 
berjarak” antara kota-desa, antar 
negara dan antar budaya. Glo-

balisasi memungkinkan aneksasi 
pasar ekonomi lokal oleh kekua-
tan ekonomi lintas negara (wi-
layah). Globalisasi menjadikan 
desa sebagai pasar komoditi dan 
sekaligus sumber daya alamnya 
menjadi target eksploatasi. Desa 
di negeri ini kaya sumber daya 
alam dan sumber daya manusia. 

Saat ini telah banyak korpora-
si asing dan nasional yang telah 
melakukan intervensi “modal” dan 
“pasar”di pedesaan. Banyak SDA 
desa yang hak eksploitasinya 
berada di tangan mereka. Desa 
dan masyarakatnya tidak berda-
ya menghadapi kenyataan pahit 
tersebut. Mereka ----korporasi 
asing dan korporasi nasional----
yang sesungguhnya menguasai 
ekonomi desa.

Kehadiran BUMDES sendiri 
dengan amanah sosialnya ten-
tu akan menjadi “handicap” bagi 
kekuatan korporasi asing dan na-
sional. Pilihannya hanya dua, ber-
mitra atau berseteru. BUMDES 
ketika bermitra dengan korporasi 
asing posisinya tentu bisa lemah 
atau kuat. BUMDES menjadi kuat 
apabila konsesi eksploitasi sum-
ber daya alam dan pengemban-
gan ekonomi menjadi miliknya, 
dan korporasi asing dan nasional 
(privat) menjadi mitra yang bera-
da dalam relasi yang mutualistik. 
BUMDES menjadi lemah apabi-
la ditundukkan sekadar sebagai 
“makelar” aktivitas ekonomi yang 
dilakukan oleh korporasi asing 
dan nasional (privat) tersebut.

Jika berseteru BUMDES akan 
menghadapi persoalan yang pe-
lik apabila tidak ditopang oleh 
kekuatan modal yang besar dan 
regulasi “hukum-politik” yang 
kuat. Sebagai contoh: Ketika BU-
MDES di sebuah desa yang kaya 
sumber daya air  hendak mendi-
rikan perusahaan AMDK (Air Mi-
num dalam kemasan), sementara 
sumber daya air di desa tersebut 

telah dikuasi hak eksploitasinya 
oleh korporasi asing dan nasio-
nal (privat), maka BUMDES ti-
dak akan memiliki payung hukum 
yang kokoh. Karena UU Sumber 
Daya Air No 1 Tahun 2004 mele-
galisasi hak eksploitasi SDA oleh 
korporasi asing dan nasional (pri-
vat).

BUMDES memang perlu dipro-
teksi dan di-“anak istimewakan.” 
BUMDES dengan amanah seba-
gai perusahaan desa, yang diha-
rapkan mampu menggerakkan 
dinamika ekonomi desa, perlu di-
lindungi dengan payung hukum--
--minimal Perda dan derivasinya 
Perdes---yang sejalan dengan 
amanah konstitusi. Item perlin-
dungan BUMDES antara lain:

Pertama, mengutamakan 
BUMDES sebagai perusahaan 
milik publik di tingkat desa yang 
memiliki hak pertama dan utama, 
untuk mengolah dan mengelola 
sumber daya alam di desa dan 
berbagai aktivitas ekonomi yang 
berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat desa.

Kedua, melindungi BUMDES 
dari kemungkinan hadirnya politik 
akuisisi oleh korporasi asing dan 
swasta nasional yang sekadar 
menjadikan BUMDES sebagai 
kepanjangan tangan atau pelegi-
timasi  hadirnya aktivitas ekonomi 
dan eksploitasi sumber daya alam  
di desa.

Ketiga, menempatkan BUM-
DES sebagai unit ekonomi desa 
yang “terpokok” yang bisa menja-
lin  prinsip kemitraan dengan unit 
usaha masyarakat.

Semoga BUMDES yang kini 
di banyak desa masih banyak da-
lam tahap idealisasi bisa segera 
dimangejawantahkan secara de-
mokratik, partisipatif dan kolektif 
di tingkat desa. 

*) Penulis staf Bapemas Pem-
kab Magetan. 
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Limbah rumah tangga ada-
lah limbah yang berasal 
dari dapur, kamar mandi, 
cucian, limbah bekas in-

dustri rumah tangga dan kotoran 
manusia. Limbah merupakan 
buangan/bekas yang berbentuk 
cair, gas dan padat. Dalam air 
limbah terdapat bahan kimia su-
kar untuk dihilangkan dan berba-
haya. Bahan kimia tersebut dapat 
memberi kehidupan bagi kuman-
kuman penyebab penyakit seperti 
disentri, tipus, dan kolera. 

Air limbah tersebut harus dio-
lah agar tidak mencemari dan ti-
dak membahayakan kesehatan 
lingkungan. Air limbah harus di-
kelola untuk mengurangi pence-
maran. Pengelolaan air limbah 
dapat dilakukan dengan mem-
buat saluran air kotor dan bak pe-
resapan dengan memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak mencemari sumber air 

minum yang ada di daerah se-
kitarnya baik air dipermukaan 
tanah maupun air di bawah per-
mukaan tanah.

2. Tidak mengotori permukaan 
tanah.

3. Menghindari tersebarnya ca-
cing tambang pada permukaan 
tanah.

4. Mencegah berkembang biaknya 
lalat dan serangga lain.

5. Tidak menimbulkan bau yang 
mengganggu.

6. Konstruksi agar dibuat secara 
sederhana dengan bahan yang 
mudah didapat dan murah.

7. Jarak minimal antara sumber 
air dengan bak resapan 10 m.
Pengelolaan yang paling se-

derhana ialah pengelolaan dengan 
menggunakan pasir dan ben-
da-benda terapung melalui bak 
penangkap pasir dan saringan. 
Benda yang melayang dapat dihi-

langkan oleh bak pengendap yang 
dibuat khusus untuk menghilang-
kan minyak dan lemak. Lumpur 
dari bak pengendap pertama di-
buat stabil dalam bak pembusukan 
lumpur, di mana lumpur menjadi 
semakin pekat dan stabil, kemu-
dian dikeringkan dan dibuang.

Pengelolaan sekunder dibuat 
untuk menghilangkan zat organik 
melalui oksidasi dengan meng-
gunakan saringan khusus. Peng-
elolaan secara tersier hanya untuk 
membersihkan saja. Cara pengelo-
laan yang digunakan tergantung 
keadaan setempat, seperti sinar 
matahari, suhu yang tinggi di dae-
rah tropis yang dapat dimanfaat-
kan. 

Berikut ini adalah pengelolaan 
limbah rumah tangga untuk limbah 
cair, padatdan gas.
1. Pengelolaan air limbah kakus I.
2. Pengelolaan air limbah kakus 

II.

3. Pengelolaan air limbah cucian.
4. Pembuatan saluran bekas man-

di dan cuci
5. Pengelolaan sampah
6. Pengelolaan limbah industri ru-

mah tangga.
7. Pengelolaan air limbah rumah 

tangga I
8. Pengelolaan air limbah rumah 

tangga II
9. Pengelolaan air limbah

URAIAN SINGKAT
Bak sampah dapat dipakai untuk 

membuang kotoran seperti daun, 
plastik, kertas. Pembakaran ko-
toran dari sampah untuk bak yang 
dibuat dari kayu diambil dahulu lalu 
dibakar di tempat. Sampah kom-
pleks perumahan biasanya diambil 
dengan gerobak sampah/truk sam-
pah dan dibuang ke tempat lain.

Pengelolaan Sampah

Bersambung ke hal 26
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Berikut sejumlah obat dan 
bumbu dapur yang bia-
sa digunakan sekaligus 
kegunaannya: 

a.Bawang Merah
Untuk menurunkan demam, 

parut bawang merah secukup-
nya, balurkan di tubuh bayianak.
Untuk borok, 3 siung bawang 
merah dan 2 jari rimpang ku-
nyit dicuci,diparut, lalu dicampur 
dengan 2 sendok minyak kelapa 
baru.Hangatkan di atas api ke-
cil sambil diaduk.Setelah dingin, 
oleskan pada bagian tubuh yang 
sakit sebanyak 2 kali sehari. Un-
tuk masuk angin, 8 siung bawang 
merah, dicuci, tumbuk halus, 
campurdengan air kapur sirih se-
cukupnya. Balurkan di punggung, 
leher, perut dan kaki. 

b.Jahe 
Untuk menghilangkan masuk 

angin, perut kembung dan kolik 
pada anak.Caranya, 1/4 sendok 
teh bubuk jahe kering  dilarutkan 
dalam 1/2 cangkir air panas. Beri-
kan 1-2 kali per hari sesuai umur-
nya. 

c.Kunyit (kunir) 
Untuk diare, 1/2 jari kunyit dan 

3 lembar daun jambu biji muda 

segar dihaluskan, campur dengan 
1/2 cangkir air, lalu diperas. Se-
telah disaring, diminumkan pada 
anak . Untuk kulit berjamur atau 
becak putih jamur/ruam popok 
karena pemakaian diapers, parut 

kunyit lalu oleskan. 

d.Daun jambu Biji 
(jambu klutuk, jambu 
batu) 

Untuk diare, 3 lembar 
daun jambu biji muda dan 
segar dicuci bersih, tum-
buk halus, beri 1/2 cangkir 
air matang hangat, diperas 
dan diambil airnya.Beri ga-
ram secukupnya sebelum 
diminumkan pada anak.Air 

perasan diberikan pada anak se-
kehendaknya. 
e.Belimbing wuluh (be-
limbing asam, belimbing 
buluk) 

Biasanya digunakan untuk 
obat batuk anak. Caranya, kukus 
(dalam panci kecil tertutup sela-
ma beberapa jam) satu genggam 
(sekitar 11-12 gram) bunga belim-
bing wuluh segar, 5 butiradas, 1 
sendok makan gula batu dan 1/2 

gelas air. Saring dan minumkan 
2-3 kali per hari dengan dosis se-
suai usia anak. 

f. Mengkudu (pace) 
Untuk meringankan perut 

kembung pada bayi. Caranya, 
panaskan daun mengkudu dia-
tas api beberapasaat, lalu olesi 
minyak kelapa segar/yang baru. 
Tempelkan pada perut anak se-
waktu hangat. Bisa diulang bebe-
rapa kali. 

g.Kemiri 
Berkhasiat menyuburkan ram-

but bayi. Caranya, minyak kemiri 
dioleskan pada kepala bayi/anak 
sambil dipijat perlahan setiap ma-
lam. Pagi hari rambut disampo 
dan dibilas dengan air hangat 
hingga bersih. Minyak kemiri ini 
lebih baik yang sudah jadi. 

h. Air Kelapa Muda 
Dapat digunakan untuk obat 

muntaber karena air kelapa muda 
banyak mengandung mineral ka-
lium, yang banyak keluar ketika 
anak muntaber. Dosisnya tak ada 
takarannya, sekehendak anak. 

Aneka Obat Tradisional 
Untuk Anak
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Redaksi yang terhormat, saya ka-
ryawan salah satu perusahan swasta di 
Surabaya. Saya ingin mempunyai usaha 
sampingan, atau setidaknya untuk bekal 
di hari tua. Sebetulnya saya sudah lama 
tertarik budidaya ikan gurami. Tolong 
dijelaskan tentang budidaya ikan gurami. 
Terima kasih.

Maryanto, Sidoarjo

Ikan gurami merupakan ikan air tawar 
yang sampai sekarang masih men-
jadi favorit  sebagai ikan konsumsi, 
dengan rasanya yang sangat nikmat 
ikan ini termasuk dalam golongan ikan 
mewah dalam ikan konsumsi. Banyak 
rumah makan menggunakan ikan gurami 
sebagai menu termahal dari daft ar ma-
kanan mereka. Budidaya ikan gurami 
semakin digemari karena harganya yang 
mahal serta pembudidayaannya yang ti-
dak terlalu sulit.

Jenis ikan gurami yang dibudidaya-
kan sebagai ikan konsumsi adalah:

- Ikan gurami angsa, memiliki  pan-
jang  tubuh sampai dengan 65 cm dan 
berat tubuh bisa mencapai 6 – 12 kg per 
ekor. Warna tubuh abu – abu dengan 
sisik relatif lebar. Di daerah sunda biasa 
dikenal sebagai gurami soang atau gu-
rami galunggung.

- Gurami Jepang atau nama lainnya 
adalah gurami jepun,  panjang tubuh 
lebih pendek dibandingkan gurami 
angsa. Memiliki warna tubuh abu – abu 
kemerahan terutama ada ujung sirip 
– siripnya. Memiliki bentuk sisik kecil 
dan berat mencapai 3.5 kg dan panjang 
maksimal 45 cm.

- Gurami Bluesafi r, memiliki ciri 
fi sik hampir sama dengan gurami yang 
lain namun memilii warna merah muda 
cerah. Berat maksimum mencapai 2 kg 
per ekor. Produktivitas telur mencapai 
5000 – 7000 butir.

- Gurami Paris, warnanya merah 
muda cerah tetapi kepalanya berwarna 
putih dan terdapat bintik – bintik hitam 
diseluruh tubuh. Berat maksimum men-
capai 1,5 kg, dengan produktivitas telur 

5000 – 6000 butir
- Gurami perselen, memiliki warna 

merahmuda cerah dengan ukuran ke-
pala relatif kecil. Kelebihannya adalah 
dalam menghasilkan telur jumlahnya 
bisa mencapai 10.000 butir setiap kali 
pemijahan. Gurami jenis ini adalah yang 
paling sering dicari sebagai benih ung-
gul. Berat induknya mencapai 1, – 2 kg.

- Gurami Bastar, tubuh jenis gurami 
i n i agak kehi-

taman 
tetapi war-
na kepalanya 
putih. Bentuk si-
sik nya agak lebar, laju pertum-
buhannya termasuk cepat namun jum-
lah telur yang dihasilkan tidak terlalu 
banyak hanya 2000 – 3000 butir setiap 
kali pemijahan.

- Gurami kapas, memiliki warna 
putih keperakan mirip kapas dengan 
bentuk sisik yang cukup besar. Benih 
gurami jenis ini dapat  tumbuh dengan  
cepat dan dapat mencapai 1 kg dalam 
waktu sekitar 13 bulan semenjak mene-
tas. Produktifi tas telurnya bisa mencapai 
3000 butir setiap kali pemijahan.

- Gurami batu, memiliki warna hi-
tam dengan sisik yang kasar. Pertum-
buhannya cenderung lambat diban-
dingkan jenis yang lain. Beratnya hanya 
mencapai 0,5 kg dalam waktu 13 bulan 
semenjak menetas.

Pakan Ikan Gurami
Ikan gurami termasuk dalam ikan 

pemakan segala atau omnivora. Di habi-
tat asalnya ikan ini memakan fi oplank-
ton, zoo plankton, serangga dan daun 
tumbuhan lunak. Pada saat dewasa gu-
rami lebih suka memakan tanaman anir 

seperti azoll  mata lele ), lemna, Hydrilla 
( ekor kucing ) Ceratopgyllum, myriop-
hyllum ( ekor tupai, pistis ( apu – apu ), 
kangkung, dan genjer. Untuk pembudi-
dyaan gurami di kolam umpan alaminya 
adalah daun talas ( daun sente ), daun 
pepaya, daun ubi kayu ( singkong ) dan 
kangkung. Saat dibudidayakan, ikan 
gurami dapat dioptimalkan pertubuhan-
nya dengan memberinya pelet.

Teknologi Budidaya
Ikan gurami termasuk ikan yang 

pertumbuhannya lambat jika di-
bandingkan dengan yang lain, 

meski pertumbuhannya 
lambat, namun pertumbu-
hannya dapat dipacu den-
gan pemeliharaan yang baik 

seperti penebaran pakan yang 
tepat, pengelolaan air yang sesuai, 

dan pemberian pakan yang  tepat  
serta penanggulangan penyakit dan 

hama.  Pemeliharaan yang baik akan 
membuat tingkat kehidupan ikan gu-
rami bisa meningkat sampai 85 – 90 %. 
Berdasarkan minat para peternak, jenis 
ikan gurami yang paling sering dibudi-
dayakan adalah jenis gurami blausafi r, 
gurami angsa, dan gurami paris. Karena 
ketiga jenis gurami tersebut memiliki 
jumlah telur yang sangat banyak, lebih 
dari 5000 butir per periode bertelur. 
Namun jika anda memilih yang pertum-
buhannya paling cepat anda bisa memi-
lih gurami jenis bastar. Karena jenis ini 
memiliki ukuran yang paling besar dan 
daya tubuhnya relatf kuat dan laju per-
tumbuhanya relatif cepat.

Pola Bisnis  
Budidaya Gurami

Pola budidaya gurami dapat disesuai-
kan dengan kecenderungan dan permin-
taan pasar, hal ini dikarenakan aspek per-
kembanganya yang relatif mudah yakni 
bisa memijah sepanjang tahun ( tanpa 
mengenal musim ) artinya, pembudidaya 
bisa mengembangkan ikan gurami sesuai 
dengan kemampuan dan ketersediaan 
dana dan luas kolam yang dimiliki.(*)

Budidaya Ikan  Gurami
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Surat pembaca berupa usulan, kritik, saran dan pendapat dapat dikirimkan melalui 
email gema.desa@yahoo.com. Tiap pengiriman disertai identitas.

Informasi Pertanian 
Secara Lengkap

Redaksi yang terhormat, senang sekali den-
gan kehadiran buletin Gema Desa. Pasalnya, 
kehadiran Gema Desa akan menjadi jendela un-
tuk mengetahui kegiataan di pedesaan, entah itu 
melalui profi l dan UPK. Usul saja, supaya infor-
masinya semakin lengkap, juga disajikan rubrik 
potensi pertanian di masing-masing daerah. Se-
jauh ini informasi potensi daerah hanya sebatas 
UKM saja, sementara potensi pertanian seolah 
kurang mendapat porsi besar. Komoditi pertani-
an yang dimuat seyogyanya dikupas secara de-
tail, mulai dari bibit hingga mencegah serangan 
hama dan pemasarannya. Dengan penyajian in-
formasi yang lengkap akan menjadi pembanding 
bagi petani di daerah lain yang juga menanam 
komodoti serupa. Selain itu saya mengusulkan 
bagaimana kalau materi artikelnya ditambah se-
hingga semakin menambah bobot buletin ini. Te-
rima kasih atas perhatiannya. 

Sunu, Pare, Kediri

BAHAN
1. Bak batu bata
2. Bak dari kayu
3. Tutup bisa dari seng/kayu
4. Batu bata
5. Pasir
6. Semen
7. Paku
8. Lem

PERALATAN
1. Gergaji
2. Cetok
3. Pukul besi (Palu)
4. Parang
5. Skop
6. Pasak

PEMBUATAN
Dibuat bak, bisa dari kayu be-

kas/batu bata atau bisa juga dari 
porselin. Bak dari kayu lebih se-
derhana tetapi kotoran tidak dapat 
dibakar, karena bak akan terbakar. 
Bak yang dari batubata, kotoran-
nya bisa dibakar. Agar supaya kayu 
bawah tidak terkena rayap dapat 
dibuatkan kaki. Begitu pula pada 
bak batu bata, agar mudah me-
mindahkan bak. Cara pembuatan 
bak ini dapat dilihat pada gambar 
di bawah.

PENGGUNAAN
Untuk membuang kotoran sam-

pah seperti kertas, daun, dan lain-
lain
PEMELIHARAAN
1. Bak kayu perlu di cat
2. Setelah penuh diambil terus di-

bakar
3. Jangan membuang yang ber-

bau busuk seperti bangkai, 
KEUNTUNGAN

Kayu mudah didapatkan dan 
dapat juga dari kayu bekas dan 
lebih praktis biayanya tidak mahal. 
Untuk bak batu bata juga praktis 
langsung dapat dibakar di tempat.

KERUGIAN
Untuk bak dari kayu cepat rusak 

karena kena air hujan, panas. Un-
tuk bak batu bata apabila dibakar 
dapat mengganggu lingkungan se-
kitarnya karena asapnya.

Catatan lain-lain :
Perlu seringkali dikontrol apa 

ada yang rusak atau tidak (warin-
tek)

Pengelolaan Sampah            (Sambungan dari hal. 23



Memilih Udang yang Baik 
dan Memasaknya

Bagaimana cara memilih dan 
memasak udang yang baik, berikut adalah 
tipsnya :
a. Udang berkulit :
 - Kulit dan kepala tidak rusak dan masih  

   utuh
 - Tidak berbau amis (busuk)
 - Tekstur tidak lunak
 - Khusus udang peci, pilih yang berwarna     

   tidak hitam
-  Cara mengupas udang berkulit : 

lepas kepala udang, gunting bagian 
punggung kulit udang sampai ke 
ekor. Tarik kulit udang, belah sedikit 
punggungnya untuk mengeluarkan 
pembuluh darahnya. Kupas udang 

dengan menyisakan ekornya, agar 
bentuk lebih menarik.

b. Udang kupas :
- Berwarna jernih
- Tidak berbau busuk
- Memasak udang yang baik :

Agar tekstur udang tidak menjadi keras 
dan rasanya tetap manis, pastikan 
untuk tidak memasaknya dalam waktu 
yang lama.

- Membuat kaldu udang :
Sangrai kulit dan kepala udang yang 
sudah tidak digunakan hingga berubah 
warna, lalu tuangkan air dan masak 
hingga airnya berkurang (bumbu 
dapur).

Siapa yang tak senang udang, jenis makanan ini bisa diolah menjadi berbagai 
macam masakan, contohnya: udang saus tiram, nasi goreng udang special, 

udang goreng tepung, udang goreng telur kremes, dan masih banyak variasi 
masakan lain.

Resep
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DEMIKIAN prinsip hidup 
yang dianut salah seo-
rang petani berhasil 
asal Desa Kerjen, Ke-

camatan Srengat, Kabupaten 
Blitar, H Masngut Imam Santoso. 
Jika dianalisa lebih dalam, we-
jangan yang disampaikan pria 
yang akrab dipanggil Pak Ngut ini 
ada benarnya. Bahwa untuk men-
jadi petani yang maju dan hidup 
layak, harus menerapkan konsep 
pertanian terpadu, karena jika 
diolah dengan serius, alam akan 
membawa berkah yang tak ter-
hingga bagi petani.

Konsep Pak Ngut ini mene-
pis tudingan miring bahwa petani 
dikonotasikan dengan pekerjaan 
yang remeh, berpenghasilan ren-
dah, miskin, tinggal di desa, ter-
belakang, dan jauh dari kemapa-
nan. 

Hal tersebut diperkuat bukti 
bahwa saat ini minim sekali te-
naga muda pertanian. Buktinya 
rendahnya jumlah pemuda yang 
berminat terjun di bidang ilmu 
pertanian dan peternakan. Bah-
kan anak petani sekalipun bany-
ak yang perpindah profesi men-
jadi orang kantor atau jenis usaha 
apapun yang dianggap bermarta-
bat dan sukses.

Namun pria kelahiran Blitar, 17 
Agustus 1936 ini ingin membukti-
kan bahwa profesi petani dan pe-
ternak juga bisa hidup layak, bah-
kan menjadi ikon pemberdayaan 
dan aktif dalam bidang sosial.

Sebagai putra seorang pe-
tani, dia memiliki tanggung jawab 
moral untuk meneruskan usaha 
mata pencaharian sebagai seo-
rang petani juga. Berbekal sawah 
peninggalan orang tua dan bebe-
rapa ekor kerbau dia menapaki 
profesi yang dianggap remeh itu. 

Terus 
Berinovasi 

Merasa tidak puas dengan 
penghasilan musiman, sarjana 
Ekonomi Universitas Brawijaya ini 
memutar otak untuk melakukan 

diversifi kasi usaha dengan beter-
nak ayam petelur yang kandang 
serta semua peralatannya dibuat-
nya sendiri. Tepat di bawah kan-
dang ayam, dia membuat kolam 
ikan lele dengan memanfaatkan 
kotoran ayam sebagai pakan ut-
ama. “Tidak ada sejengkal lahan 
pun yang tidak bisa dimanfaatkan 
di bumi ini,” ucapnya.

Beberapa usaha yang di-
gelutinya terus bekembang. 
Ayam yang dulunya hanya 100 
ekor kini berkembang menjadi 
150 ribu ekor lebih. Pasarnya 
bukan hanya di Blitar, namun 
mulai merambah antar provinsi, 
hingga Pak Ngut menaungi usa-
hanya dalam satu manajemen 
yang bernama Santoso Farm 
sebelum akhirnya berkembang 
menjadi Koperasi Serba Usaha 

H Masngut Imam Santoso, Peraih Pro Poor Award 2010

Konsep Pertanian 
Terpadu Cah Ngarit 

“Seorang petani biar 
hidupnya enak harus pu-
nya satu isteri dan banyak 
perkerjaan, jangan punya 
banyak isteri tapi satu pe-
kerjaan, itu namanya men-
cetak orang kere (miskin).”  

Masngut dan Sapto Yuli (pemenang satu kategori perseorangan Pro Proor Award 
2010)
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(KSU) Rukun Santoso.  
Pak Ngut tidak berhenti sam-

pai di situ. Dia juga mengembang-
kan usahanya di bidang peterna-
kan sapi potong dan sapi perah, 
usaha pembuatan pupuk organik, 
bahkan pengembangan kebun 
kelapa sawit.

Pengembangan kebun kelapa 
sawit ini digagasnya bersama or-
ganisasi nirlaba yang bernama 
Team Lima yang bergerak di bi-
dang peningkatan ekonomi ma-
syarakat, khususnya di Kabupa-
ten Blitar. Organisasi ini memiliki 
program penghijauan di kawasan 
selatan Blitar dengan mengusung 
konsep ekologi, ekonomi, dan 
sosial dengan menanam kelapa 
sawit. 

Awalnya banyak pihak yang 
meragukan rencana ini karena 
tekstur tanah di sana dianggap ti-
dak mendukung, namun Pak Ngut 
berhasil membuktikannya. “Hing-
ga saat ini sudah ada sekitasr 10 
ribu hektar lahan yang berhasil 
ditanami kelapa sawit, sementara 
jumlah petani yang terlibat sekitar 
empat ribu lebih,” ujarnya.  

Dalam hal rekayasa pertanian, 
Pak Ngut juga memiliki kelebihan. 
Dia mengolah limbah pertanian 
dan peternakan menjadi sesuatu 
yang bermanfaat berupa pakan 
ternak dan pupuk sehingga men-
jadi bagian yang saling mendu-
kung sebagai aplikasi konsep per-
tanian terpadu yang dianutnya. 

Suami Bibit Siti Rahayu ini ti-
dak hanya dikenal sebagai petani 
dan peternak ulung. Dia juga di-
kenal sebagai tokoh yang gemar 
melakukan kegiatan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat. Ben-
tuk kegiatan sosial tersebut se-
perti pembangunan dan reparasi 
rumah gratis bagi warga miskin, 
khitanan massal bagi keluarga 
miskin dan yatim piatu, pembe-
rian sembako saat Lebaran, dan 
sumbangan sosial lainnya.

Dia juga memiliki komitmen 

untuk memberdayakan ekonomi 
masyarakat peternak di ling-
kungannya. Pak Ngut memberi-
kan bantuan sapi betina yang di-
serahkan secara bergilir dengan 
sistem gaduhan. Sistem ini mem-
berikan anak sapi betina tersebut 
kepada pemeliharanya, sementa-
ra induknya dipinjamkan ke kelu-
arga miskin lainnya untuk kembali 
digaduhkan.

Pak Ngut juga dikenal seba-
gai sosok yang gemar berkumpul 
dan berorganisasi. Dia terca-
tat sebagai salah satu pendiri 
Asosiasi Peternak Sapi Perah 
Indonesia (APSPI), salah satu 
anggota Dewan Susu Nasio-
nal (DSN), Perhimpunan Peter-
nak Unggas Indonesia (PPUI), 
Himpunan Peternak 
Blitar (HPB), dan Ka-
mar Dagang Industri 
Daerah Blitar. 

D e d i k a s i n y a 
pada pembangu-
nan bidang perta-
nian dan peterna-
kan membuatnya 
seringkali mene-
rima penghar-
gaan dari ting-
kat nasional 
hingga inter-
nasional. 

B e b e -
rapa pen-
ghargaan 
yang ber-
hasil diraih 
antara lain, 
pada 2000, 
mendapat-
kan pen-
ghargaan 
Eksekutif 
dan Pen-
g u s a h a 
B e r -
p res tas i 
d a r i 
Yayasan 
Nirwana 

Indonesia, penghargaan Win-
ner dari Menteri Pertanian yang 
saat itu dijabat Bungaran Saragih 
pada 2004 pada acara Indonesia 
Liverstock Industry Award, se-
mentara tahun ini, Pemprov Ja-
tim menganugerahinya Pro Poor 

Award kategori perorangan 
karena dedika-

sinya pada 
pember-
dayaan 
m a s y -

arakat dan 
pengen-
tasan ke-

m i s k i n a n 
di dae-
r a h n y a . 

(sal)        
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Melihat sosoknya orang 
tidak menyangka 
ka  lau wanita kelahi-
ran 1968 ini peraih 

Kalpataru dari Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk Ka-
tegori Perintis Lingkungan tahun 
2010 (karena keberhasilannya 
mengendalikan hama penggerek 
batang padi dengan mengguna-
kan Trichogramma yang ramah 
lingkungan). Penampilannya tak 
jauh beda dengan wanita-wani-
ta petani di desanya. Bersahaja.  
Dia memang lebih suka disebut 
petani daripada tokoh perintis ling-
kungan.

Wanita yang menamatkan pen-
didikan SMP Kejar Paket B ini 
seorang petani murni. Bersama 
sua minya, Sirkan, dia bergelut 
meng garap sawahnya. Hanya 
saja, setelah merima Kalpataru, 
dia banyak diundang untuk menu -
larkan ilmunya mengendalikan 
hama penggerak batang padi 
meng gunakan Trichogramma. Se-
lain itu, banyak juga mahasiswa 
pertanian yang belajar di rumah-
nya, yang sejak tahun 2000 dija-
dikan Pusat Pelayanan Agens 
Hayati (PPAH) Tani Makmur.

Mahasiswa yang belajar di-
tempatkan di bangunan paling 
be  la kang rumahnya. Mereka 
berasal dari berbagai daerah di 
Indonesia. Bangunan belakang 
rumahnya juga berfungsi menja-
di laboratorium pembuatan pias 
Trichrogramma. “Banyak yang 
ngi nap di sini (rumahnya). Cuma 
sayang tempatnya kurang mema-
dai,” kata ibu dua orang anak ini 
dengan tersenyum.

Selain itu, Kholifah juga mela-
yani pesanan pias Trichogramma 
dari banyak daerah di Indonesia. 

Dalam setahun 
s e t i d a k n y a 
Kho  lifah, den-
gan pe ralatan 
yang sederha-
na dan dibantu 
su ami nya ser-
ta dua orang 
ka   der, da pat  
 memproduk si 
20 ribu pias 
Trichogramma. 
Sedangkan har-
ga per pias Rp 
1500. Kholifah 
juga menjual 
Cor  cyra cepha-
lonica dengan 
harga Rp 4000/
gram. 

S e k a r a n g  
bo    leh dikata 
Kho  lifah kua-
lah  an meme-
nuhi pesanan 
pias. Sebagai 
contoh, petani 
di Bali saban 
minggu minta dikirim 500 pias. 
Pengiriman di tempat-tempat 
jauh biasa dilakukan lewat pos. 
Selain pesanan pias Trichogram-
ma padi, Kholifah juga menerima 
pesanan hama penggerek kapas, 
coklat dan kedelai.  

Di samping pias Trichogram-
ma sp, dengan dibantu suaminya 
Kholifah juga memproduksi pupuk 
organik cair (5.000 liter/tahun) 
dan pupuk organik (6 ton/tahun).   

Ditanya perasaannya mene-
rima penghargaan Kapataru dari 
Presiden, Kholifah mengaku bang-
ga karena jerih payahnya selama 
bertahun-tahun akhirnya diakui 
pe merintah. 

”Tentu saja saya senang ka-

rena pekerjaan saya selama ber-
tahun-tahun diakui Menteri Ling-
kungan Hidup. Senang bukan 
soal materi. Ibaratnya istri, meski 
dikasih uang berlimpah tapi kalau 
tidak diakui suaminya sebagai istri 
ya percuma saja. Selain itu saya 
senang karena petani sekarang 
tidak lagi memakai kimia,” ujar 
wanita yang menimba ilmu agens 
hayati di Sekolah Lapang Pen-
gendian Hama Terpadu (SLPHT) 
di Pasuruan, kemudian dilanjut-
kan Sekolah Lapang Agens Ha-
yati (SLAH) ini.

Dan yang lebih membang-
gakan lagi, anaknya nomer dua 
setamat SLTA kuliah di Fakultas 
Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang.(res)

Kholifah, Peraih Kalpataru  Kholifah, Peraih Kalpataru  

Sibuk Menerima Pesanan Sibuk Menerima Pesanan 
Pias TrichogrammaPias Trichogramma
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Negara kita berlimpah dengan sumber daya laut. Ikan 
dengan kandungan protein tinggi melimpah. Tapi 
sayangnya, sejauh ini konsumsi masyarakat terha-
dap ikan laut masih rendah. Inilah yang mendorong 

keprihatinan banyak pihak, termasuk Ny 
Nina Soekarwo atau Budhe Karwo. 

Itu sebabnya, dalam satu acara 
di Surabaya, Budhe Karwo 
mengajak anak-anak untuk 
gemar makan ikan laut.

“Justru karena ikan tidak 
banyak mengandung lemak 

atau zat-zat berbahaya 
bagi manusia, maka meng-
konsumsi ikan merupakan 
sesuatu yang penting un-
tuk anak-anak. Karena itu, 

mari anak-anak lebih memi-
lih ikan sebagai bagian lauk 

pauk,” ajak Budhe Karwo.
Menurut Budhe Karwo, meng-

konsumsi ikan penting dalam rangka 
pembentukan kecerdasan anak. “Meng-

konsumsi ikan juga penting bagi anak-anak 
dalam rangka untuk pembentukan kecer-
dasan anak,” lanjutnya dalam acara yang 
berlangsung di Royal Plasa Surabaya 
itu.(*)

Ajak Anak-anak 
Gemar 

Makan Ikan
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