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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

SEA Games baru saja 
berlangsung. Selama 
SEA Games berlangsung 
kita menyaksikan atlet-
atlet dari segala cabang 
olahraga bertanding, 
memperebutkan med-
ali emas. Dan Indonesia 
pun berada di peringkat 
teratas untuk perolehan 
emas. SEA Games me-
mang sudah berakhir, 
tetapi di akhir tahun sep-
erti ini, mau tidak mau, 
teringat lagi perhelatan 
di Palembang tersebut 
(ya maklum saja, SEA 
Games baru saja selesai 
sehingga masih lekat di 
ingatan kita).

L
oh, apa hubungannya 
pesta olahraga Asia 
Tenggara itu dengan 
akhir tahun? Mari 

kita saksikan atlet atletik atau 
atlet renang ketika bertand-
ing. Apa pun bentuk gayanya, 
atlet renang pastilah berusaha 
berenang maju. Semua beru-
saha dan berlomba-lomba un-
tuk yang tercepat, terdepan dan 
paling pertama mencapai finish. 
Tidak ada perenang maupun 
pelari yang ingin lari atau re-
nang di tempat, atau berputar-
putar saja di tempat. 

Lalu, mari kita andaikan 
kita sebagai atlet lari gawang: 

berlari maju sambil berusaha 
melompati gawang yang meng-
hadang. Satu gawang tidak ma-
salah, tetapi beberapa gawang 
harus dilompati. Kadang ber-
hasil melampaui gawang, tetapi 
kadangkala kaki menendang ga-
wang hingga terguling. Tetapi, 
kalau kita lihat, atlet lari ga-
wang tidak lantas berhenti ke-
tika sadar menendang gawang, 
tetapi dia terus berlari untuk 
melompati gawang berikutnya, 
begitu seterusnya.

Apa salahnya kita berandai-
andai menjadi perenang atau 
pelari.

Setiap akhir tahun, setiap 
merenungkan dan menengok 
ke belakang, selalu saja kita 
bertanya-tanya: Apa yang su-
dah kita lakukan ada kemajuan? 
Jangan-jangan berjalan di tem-
pat, atau malah mundur. Pada-
hal berbagai usaha dan upaya 
sudah dilakukan, tetapi bukan 
prestasi yang kita peroleh. Kita 
merasa tidak menerima apa-apa 
selama 2011. 

Anggap saja kita sebagai at-
let, sebagai orang yang selalu 
tertantang untuk memperoleh 
yang terbaik, maka sudah se-
layaknya kita mempertanyakan 
seperti di atas: Apa yang sudah 
kita peroleh? Andaikata kita at-
let, sudahkah kita memperoleh 
medali emas? Andaikata hanya 
kegagalan yang kita rasakan 
di tahun 2011, hendaknya kita 
jadikan kegagalan itu untuk 
memperbaiki langkah di depan. 

Ya, andai saja kita menjadi 
atlet!
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Andai Jadi Atlet
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P
rogram pengentasan ke-
miskinan di Jawa Timur 
tahun 2011 bisa dikatakan 
berhasil. Secara kuanti-

tas, jumlah penduduk miskin yang 
tercatat di BPS Jatim tahun 2011 
menurun dibandingkan tahun 
2010. Jumlah masyarakat miskin 
di Jawa Timur per Maret 2010 
tercatat 5,53 juta jiwa, sementara 
untuk tahun 2011, dalam periode 
yang sama, masyarakat miskin me-
nyusut menjadi 5,35 juta jiwa atau 
sekitar 14,23 persen dari total jum-
lah penduduk di Jawa Timur.

Paling besar jumlah penduduk 
miskin berada di pedesaan, yaitu 
3,59 juta atau sekitar 66,99 persen 
dari total penduduk miskin di Jawa 
Timur 2011. 

Sejak lima tahun terakhir 
tren jumlah penduduk miskin di 
provinsi Jawa Timur mengalami 
penurunan. Tahun 2006 prosen-

tase jumlah penduduk miskin di 
Jatim masih sekitar 21,09 persen. 
Namun jumlah itu dari tahun ke 
tahun terus menurun hingga ber-
tahan pada posisi 14,23 persen di 
tahun 2011. Penduduk miskin yang 
digunakan pihak BPS yaitu yang 
pendapatannya tidak sampai Rp 
219.727 per bulan.

Penurunan jumlah penduduk 
miskin di Jawa Timur ini tak lain 
karena program pengentasan ke-
miskinan yang gencar dilakukan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
boleh dikata tepat sasaran. Slogan 
APBD untuk Rakyat yang diusung 
Pakde Karwo saat masa kampa-
nye dulu, seakan terjawab dengan 
semakin menurunnya angka pen-
duduk miskin di Jawa Timur dari 
tahun ke tahun.

Salah satu program pengentasan 
kemiskinan Provinsi Jawa Timur 
adalan Jalin Kesra, atau Jalan Lain 

Menuju Kesejahteraan Rakyat. Pro-
gram yang digagas Pakde Karwo ta-
hun 2010 ini merupakan gebrakan 
untuk mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat di Jawa Timur..

Untuk tahun 2011 Pemprov 
Jawa Timur bahkan telah men-
ganggarkan dana hibah Rp 1,2 tri-
lyun melalui APBD Provinsi Jawa 
Timur untuk 493.004 rumah tang-
ga sangat miskin (RTSM) di Jawa 
Timur. Anggaran sebesar itu digu-
nakan Pemprov Jawa Timur untuk 
menekan angka kemiskinan men-
jadi 14 persen pada tahun 2014.

Hingga akhir tahun 2010 Pem-
prov Jawa Timur sudah menyalur-
kan total dana hibah sekitar Rp 225 
miliar kepada 63.823 RTSM. Se-
mentara untuk tahun 2011 Pemprov 
Jatim menargetkan sasaran pada 
105.873 RTSM dengan besaran dana 
hibah mencapai Rp 300 miliar.

Berhasil Tekan Angka 
Kemiskinan

Jawa Timur Tahun 2011
Salah satu mengentas kemiskinan melalui pemberdayaan industri kecil di pedesaan.



Penyaluran bantuan program 
Jalin Kesra dilakukan dengan 
dua cara. Pertama/ bagi RTSM 
usia produktif usaha akan diberi-
kan bantuan sekitar Rp 2,5 juta. 
Kedua, bagi RTSM usia lanjut di 
atas 65 tahun diberikan bantuan 
beras miskin kualitas premium se-
berat 20 kg dan uang Rp 150 ribu 
per bulan selama setahun. Ban-
tuan yang disalurkan nanti bisa 
berupa barang atau bahkan dasar 
usaha sesuai kebutuhan masyara-
kat. Misalnya, masyarakat yang 
biasa berternak maka akan diberi-
kan bantuan hewan ternak sep-
erti kambing, lele maupun ayam. 
Sementara bagi RTSM di wilayah 
pesisir bantuan yang disalurkan 
bisa berupa jala atau ikan yang bisa 
diternakan dengan keramba.

Untuk penyaluran hewan ter-
nak, Dinas Peternakan Jawa Timur 
telah mengalokasikan anggaran Rp 
129 miliar dengan sasaran 48.273 
RTSM di 29 kabupaten. Namun 
hingga Oktober 2011 program ban-
tuan hewan ternak ini baru tersal-
urkan di 9 kabupaten saja. Daerah 
yang sudah menerima bantuan 
yakni Magetan, Ngawi, Jombang, 
Kediri, Tuban, Bojonegoro, Blitar, 
Probolinggo dan Lumajang.

Penerima bantuan hewan ternak 
ini mendapatkan paket senilai Rp 2,5 
juta, yang diberikan dalam bentuk 
hewan ternak. Bagi masyarakat yang 
mendapatkan kambing atau domba, 
maka akan diberikan sebanyak em-
pat ekor, terdiri atas tiga ekor kamb-
ing atau domba betina dan satu ekor 
kambing atau domba jantan.

Sedangkan yang menerima 
bantuan ayam atau itik, akan di-
berikan 35 ekor, ditambah biaya 
pakan dan pembuatan kandang. 
Penyaluran bantuan hewan ternak 
bagi RTSM di Jatim ini harus  ia-
wasi secara ketat karena rawan pe-

nyelewengan. Untuk itu Pemprov 
Jawa Timur melibatkan 328 orang 
tenaga pendamping independen 
yang direkrut Bapemas Provinsi 
Jawa Timur bekerjasama dengan 
Universitas Brawijaya Malang. 

Dalam menjalankan program 
pengentasan kemiskinan ini Pem-
prov Jawa Timur selalu memper-
hatikan jurus entas kemiskinan. 
Jurus tersebut meliputi empat 
kluster, yakni bantuan sosial ke-
wenangan Dinas Sosial, pember-
dayaan masyarakat kewenangan 
Bapemas, pemberdayaan UMKM 
kewenangan Dinas Koperasi dan 
UMKM, dan program murah ke-
wenangan stake holder lain.

Upaya Pemprov Jawa Timur 
mengentas kemiskinan ini ditun-
jang dengan pemberian penghar-
gaan pada pemerintah kabupaten/
kota, perorangan dan lembaga non 
pemerintah yang mempunyai komit-
men mengentas kemiskinan. Peng-
hargaan itu diberi nama Pro Poor 
Award dan digelar sejak tahun 2009 
oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur. 
Pro Poor Award 2011 digelar di Uni-
versitas Brawijaya Malang. 

Tahun 2011 untuk kategori lem-
baga pemerintah terbaik I diraih 
Kota Surabaya, terbaik II Kabu-
paten Sidoarjo, terbaik III Kota 
Probolinggo, dan harapan I, II dan 
III masing-masing Kota Kediri, 
Kabupaten Pacitan dan Kabupat-
en Trenggalek. Sedangkan untuk 

lembaga non pemerintah terbaik 
I diraih Koperasi Peternakan Sapi 
Perah Setia Kawan Kabupaten 
Pasuruan, terbaik II Gabungan 
Kelompok Tani Guyub Santoso 
Kabupaten Blitar, dan terbaik III 
Yayasan Dana Sosial Al- Falah 
Kota Surabaya dan terbaik IV PT. 
Kutai Timber Indonesia “KTI” Kata 
Probolinggo.

Adapun untuk kategori peroran-
gan terbaik I diraih Sri Kholifah (Ka-
bupaten Pasuruan), terbaik II  Du-
lyakin (Kabupaten Sidoarjo), terbaik 
III Matori (Kota Blitar) dan terbaik 
IV Suparno (Kabupaten Magetan).

“Penghargaan Pro Poor Award 
2011 diberikan bukan untuk tujuan 
lain kecuali dalam upaya mendo-
rong tumbuhnya komitmen dan 
kesadaran pemerintah, masyara-
kat, dan steakholder di daerah agar 
lebih peduli terhadap program 
penanggulangan kemiskinan,” kata 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Totok Soewarto, saat pen-
ganugerahan Pro Poor Award 2011 
di Gedung Sasana Krida Universi-
tas Brawijaya Malang.

Pakde Karwo berharap dengan 
adanya Pro Poor Award pemerin-
tah daerah dapat melibatkan orang 
miskin dalam merumuskan kebi-
jakan. Dengan begitu, lanjut Pakde 
Karwo, program kebijakan akan 
lebih pro rakyat dan tepat sasaran, 
karena sesuai dengan keinginan 
rakyat.(bud) 
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JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI JAWA TIMUR 

TAHUN  JUMLAH   PROSENTASE

2005 7,14 JUTA JIWA 19,95 %
2006  7,68 JUTA JIWA 21,09 %
2007  7,15 JUTA JIWA 19,98 %
2008  6,65 JUTA JIWA 18,51 %
2009  6,02 JUTA JIWA 16,68 %
2010  5,53 JUTA JIWA 15,26 %
2011  5,35 JUTA JIWA 14,23 %.
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B
adan Pember-
dayaan Ma-
syarakat (Bape-
mas) Provinsi 

Jawa Timur mengeluar-
kan website resmi dengan 
alamat www.bapemas.
jatimprov.go.id. Situs 
dunia maya tersebut se-
bagai upaya pendekatan 
pelayanan dan informasi 
kepada masyarakat, khu-
susnya yang berkaitan 
dengan pemberdayaan 
masyarakat. Pada tanggal 
13 Desember lalu website 
tersebut diresmikan oleh 
Wakil Gubernur Jatim, 
Saifullah Yusuf, saat ra-
kor program Jalin Kesra 
Jatim Tahun 2011 di 
Unibraw Malang. 

Menurut Sekretaris 
Pusat Data Elektronik 
Bapemas Jatim, Ir Joko 
Setiono, menu yang dit-
ampilkan dalam website 
tersebut mencakup semua informa-
si program pemberdayaan Provinsi 
Jawa Timur seperti program Jalin 
Kesra, PNPM, beserta informasi 
perkembangan terbarunya.

Selain itu menurut Joko, pi-
haknya juga menerima pertanyaan 
terkait program-program terse-
but melalui menu khusus. “Tidak 
hanya pertanyaan, kami juga me-
nerima saran, kritik membangun 

dan opini untuk kemajuan konsep 
pemberdayaan Jatim ke depan,” 
tambahnya.

Selain sebagai pelayanan infor-
masi, peluncuran website itu juga 
sebagai amanah Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP) No 14 Tahun 2008 yang 
efektif diberlakukan sejak 30 April 
2010. 

Kewajiban memberikan lay-

anan informasi bagi badan 
publik seperti Bapemas Ja-
tim diatur dalam pasal 7, 
UU No 14 Tahun 2008 ten-
tang KIP. Dalam pasal terse-
but di antaranya dijelaskan: 
(1). Badan Publik wajib 
menyediakan, memberi-
kan dan/atau menerbitkan 
informasi publik yang be-
rada di bawah kewenan-
gannya kepada pemohon 
informasi publik, selain in-
formasi yang dikecualikan 
sesuai dengan ketentuan. 
(2) Badan Publik wajib me-

nyediakan informasi publik 
yang akurat, benar dan tidak 
menyesatkan.

Tidak hanya informasi 
layanan saja, bahkan Guber-
nur Jawa Timur, Soekarwo, 
telah menyatakan setuju 
apabila laporan keuangan 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dipub-
likasikan agar dapat diketahui oleh 
masyarakat. “Pak Gubernur telah 
memberi izin. Beliau (Gubernur) 
mengataka, anggaran SKPD dapat 
dipublish secara makro dan itu 
harus dilakukan untuk memenuhi 
hak masyarakat dalam mem-
peroleh informasi,” kata Kepala Di-
nas Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Provinsi Jatim, Sujono, 
belum lama ini.(sal) 

Bapemas Jatim Luncurkan 
www.bapemas.jatimprov.go.id
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D
engan mengambil tema 
Menguatkan Integrasi 
Perencanaan Pemban-
gunan dengan Pro-

gram Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan dan Generasi 
Sehat Cerdas di Kabupaten Treng-
galek, Semiloka Program Nasi-
onal Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Pedesaan dan Generasi 
Cerdas (PNPM-MPd dan PNPM-
GSC) digelar pada Selasa, 13 De-
sember 2011, di Hall Hotel Hayam 
Wuruk Trenggalek. Kegiatan ini 
diikuti unsur SKPD, tim fasilitator, 
camat, BKAD, PJOK, Ketua UPK 
di lokasi PNPM Perdesaan saat ini. 
Selain itu, Sekretaris Daerah Kabu-
paten Trenggalek juga hadir yang 
sekaligus membuka secara resmi 
semiloka kali ini.

Menurut Ketua Pelaksana, 
Imam Suprapto, SH, MM, sebanyak 
165 peserta semiloka mendapatkan 
tiga materi yang masing-masing 
akan disampaikan pemateri dari 
unsur DPRD, Badan Pemberday-
aan Masyarakat (Bapemas) serta 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda). 

Materi yang disampaikan an-
tara lain peran DPRD dalam 
mendukung pembangunan yang 
disampaikan Ketua DPRD Kabu-
paten Trenggalek, S.Akbar Abbas, 
SE, M.Si. Kemudian unsur dari 
Bapeda menyampaikan tentang 
pokok-pokok kebijakan pemban-
gunan daerah dalam pengentasan 

kemiskinan. Materi selanjutnya 
yaitu optimalisasi pembangunan 
partisipatif dalam pengentasan ke-
miskinan yang disampaikan dari 
Bapemas.

Bupati Trenggalek dalam sam-
butannya yang dibacakan oleh 
Sekretaris Daerah, Ir.Sukiman, 
M.Si mengatakan, bahwa program 
PNPM merupakan salah satu pro-
gram nasional yang sangat berper-
an dalam mengurangi kemiskinan, 
khususnya di Kabupaten Treng-
galek. 

Selain itu, program PNPM san-
gat bermanfaat dalam memperkuat 
konsolidasi pemberdayaan ma-
syarakat. “Yaitu mewujudkan visi 
pembangunan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan kemandirian 
dan kesejahteraan menuju ma-
syarakat mandiri,” jelasnya.

Demi suksesnya kelancaran 
program PNPM, Bupati berharap 
petugas yang ada di kecamatan 
bisa berperan aktif dan mempunyai 
komitmen yang tinggi. “ Untuk itu 
tolong kedepankan musyawarah 
dalam menyelesaikan masalah 
yang mungkin saja terjadi,” harap 
Bupati. 

Mengakhiri sambutannya, Bu-
pati mengimbau kepada seluruh 
tim PNPM agar bekerja keras se-
hingga Kabupaten Trenggalek 
terbebas dari kemiskinan untuk 
menuju masyarakat yang sejahtera 
lahir dan batin.(*)

Semiloka PNPM-MPd dan PNPM-GSC di Kab. Trenggalek

“Kedepankan Musyawarah 
dalam Menyelesaikan 

Masalah”



B
upati Madiun H. 
Muhtarom, S.Sos, pada 
7 Desember 2011, me-
nyerahkan hasil sarana 

prasarana Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan  (PNPM-MP) tahun 
2011 kepada 14 Unit Pengelola Ke-
camatan (UPK) se Kab. Madiun se-
nilai Rp.7.377.225.000.

Menandai penyerahan sarana 
prasarana PNPM-MP (lihat ta-
ble) tersebut, Bupati Muhtarom 
menandatangani prasasti dengan 
disaksikan oleh Wakil Bupati,  Sek-
da Kab. Madiun dan Ketua TP PKK 
Kab. Madiun. 

Selain sarana prasarana, Bupati 
Muhtarom juga meresmikan pem-
bangunan MCK plus untuk Desa 
Klitik, Kec. Wonoasri, Desa Tem-
pursari, Kec. Wungu,  Desa/Kec. 
Dagangan dan Desa Nampu, Kec. 
Gemarang.

Selanjutnya juga diserahkan 
pengelolaan dana bergulir untuk 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
dari hasil dana PNPM-PM Tahun 
Anggaran 2011, penyerahan peng-
hargaan kepada pelaku PNPM-MP 
tahun 2011 dari dana APBN 2011 
dari unsur Pendamping Lapangan, 
Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (KPMD), Kelompok SPP dan 
Tim Pengelola Kegiatan (TPK). 
Diserahkan pula dana bantuan so-
sial untuk pemugaran RTLH tahun 
2011 untuk rumah tangga miskin, 
bantuan 15 paket beras dari BPR 
Kab. Madiun untuk Rumah Tangga 
Sasaran (RTS), bantuan 20 paket 

beras serta bantuan peralatan seko-
lah bagi siswa TK dan SD dari Bank 
Jatim Cabang Madiun.

Dalam sambutannya Bupa-
ti Madiun H. Muhtarom men-
gatakan, Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat – Mandiri 
Perdesaan (PNPM-MP) adalah 
merupakan bentuk nyata upaya 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat melalui ke-
giatan pemberdayaan masyarakat 
dan juga pembangunan sarana in-
frastruktur desa.

Terkiat dengan diserahkannya 
sarana prasarana PNPM-MP, Bu-
pati Madiun berharap agar sarana 
yang telah dibangun bersama se-
lama ini dapat dimanfaatkan dan 

dirawat dengan baik. “Terkait den-
gan banyaknya ruas jalan kabu-
paten yang rusak, dapat dijelaskan 
bahwa hal ini sebagai dampak dari 
musim penghujan yang turun ham-
pir selama dua tahun. Kondisi ini 
membuat kondisi lapisan tanah di 
bawah aspal jalan lembek dan ber-
akibat rusaknya lapisan aspal yang 
ada,” kata Bupati.

Sehubungan dengan hal terse-
but Bupati Madiun mengingatkan, 
agar warga masyarakat apabila 
akan memperbaiki jalan akan lebih 
baik kalau menggunakan sistem 
rabat beton sebagaimana diconto-
hkan PNPM-MP. Disamping hemat 
biaya, rabat betom mempunyai ke-
cenderungan tersendiri, yaitu lebih 
tahan air.(*)

WartaGDGD
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Bupati Madiun H. Muhtarom

Serahkan Bantuan Sarana-
Prasarana PNPM-Mandiri

Bupati Muhtarom (kiri) dalam salah satu acara di Madiun.
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PNPM MANDIRI PERDESAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MENJAWAB IMPIANMENJAWAB IMPIAN

S
ebagai suatu program yang 
mengandalkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap 
tahapan kegiatan, pelak-

sanaan kegiatan sarana prasarana 
yang dibangun oleh PNPM Mandiri 
Perdesaan bisa dilakukan secara 
efi sien dan harga lebih murah den-
gan kualitas  pekerjaan yang tidak 
kalah dengan kegiatan yang dilaku-
kan oleh pihak ketiga.  

Selama pelaksanaan kegiatan  
PNPM Mandiri Perdesaan di 
Provinsi Jawa Timur,  berbagai jen-
is  sarana prasarana telah dibangun; 
sarana jalan, jembatan, pasar desa, 
air bersih, MCK, gedung sekolah,  
gedung kesehatan, saluran irigasi, 
drainase, Tambatan Perahu dan 
Talud (TPT). Semua jenis kegiatan 
tersebut, hampir selalu ada setiap 
tahun dalam pelaksanaan kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan .

Kegiatan sarana-prasarana fi sik 
pelaksanaan PPK dari Tahun Ang-
garan 1998/1999 sampai dengan 
PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 
Anggaran 2010 adalah sebagai 

berikut dalam tabel:
Sebagaimana tabel di atas, nam-

pak kepedulian PNPM Mandiri 
perdesaan dalam rangka mening-
katkan pelayanan kesehatan ma-
syarakat desa. Sebanyak 15553 
Unit Gedung Kesehatan yang telah 
dibangun oleh PNPM  Mandiri 
perdesaan selama kurun wak-
tu 1998 s/d 2010, baik berupa 
Polindes, Poskesdes maupun Po-

syandu.  Salah satu Polindes ha-
sil pembangunan PNPM Mandiri 
Perdesaan   Provinsi Jawa Timur 
telah mendapat apresiasi dari neg-
ara Australia. 

Pada bulan Mei 2011 Duta Be-
sar Australia untuk Indonesia, Mr. 
Greg Moriarty, telah melakukan 
kunjungan ke Kabupaten Jombang 
untuk meninjau Gedung Polindes 
hasil kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan TA. 2009 di Desa Pager-
wojo, Kecamatan Perak.   

Dalam sambutan akhir kun-
jungannya, Duta Besar Australia 
memberikan apresiasi yang cukup 
mendalam atas pelaksanaan keg-
iatan PNPM Mandiri Perdesaan, 
hasil kegiatannya sangat berman-
faat bagi masyarakat, khususnya 
masyarakat miskin. Karenanya 
Pemerintah Australia mempunyai 
komitmen yang cukup tinggi untuk 
membantu pendanaan program 

Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Jawa Timur

Dubes Australia Apresiasi 
PNPM Mandiri Perdesaan

No. Jenis Kegiatan 1998 s/d 
2009

2010 TOTAL Satuan

1 Jalan 15.467 3.849 19.316     Km
2 Jembatan  1.326 206 1.532     Unit
3 Pasar Desa     514 128 642     Unit
4 Air Bersih  1.372 183 1.555     Unit
5 MCK  1.518 556 2.074     Unit
6 Gedung Sekolah  2.965 848 3.813     Unit
7 Gedung Kesehatan  1.307 246 1.553     Uni
8 Irigasi  1.305 741 2.046     Unit
9 Drainase     422 93 515     Unit
10 Talud (TPT)  1.202 123 1.325     Unit
11 Prasarana Fisik Lainnya  1.337 1.563 2.900     Unit
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PNPM di kemudian hari.

Kegiatan Pendidikan 
dan Kesehatan

Selain kegiatan dana bergulir 
dan pembangunan sarana prasa-
rana, dalam rangka peningkatan 
kapasitas masyarakat di bidang 
keterampilan, PNPM Mandiri 
Perdesaan telah memfasilitasi ber-
bagai kegiatan pelatihan untuk 
peningkatan keterampilan yang 
mendukung peningkatan pendapa-
tan ekonomi masyarakat, seperti 
pelatihan pembuatan pupuk or-
ganik , pelatihan pembuatan bio 
gas, pelatihan pembuatan pakan 
ternak, pelatihan menjahit dan 
berbagai pelatihan lainnya yang 
mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat.

Untuk pelaksanaan kegiatan 
pelatihan masyarakat, Badan Ker-
jasama Antar Desa Perlindungan 
Aset PNPM Mandiri Perdesaan 
(BKAD PNPM), melalui Unit Pen-
gelola Kegiatan (UPK) melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak 
yang kompeten dalam bidang yang 
akan dilatihkan, seperti PT Bogasa-
ri maupun PT Sampoerna.  

Sejak pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perdesaan di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2007 sampai 

dengan  tahun 2010 telah dilakukan 
sebanyak 313 pelatihan yang dii-
kuti oleh 11.943 orang dengan  total 
biaya sebesar Rp.9.332.792.100.

Di samping berbagai pelatihan 
keterampilan yang mengarah pen-
ingkatkan pendapatan masyarakat, 
PNPM Mandiri Perdesaan  Genera-
si Sehat dan Cerdas  ( PNPM-MPd 
GSC),  sebagai bagian dari PNPM-
MPd  yang  diluncurkan tahun 
2007 memberikan sentuhan khu-
sus pada kegiatan pendidikan dan 
kesehatan dengan sejumlah capa-
ian indikator yang terukur kepada 
sasaran yang spesifi k.  Sasaran pro-
gram PNPM-MP-GSC adalah ibu 
hamil, bayi dan balita, serta anak 
usia sekolah wajib belajar 9 tahun 
dengan pengukuruan pencapaian  
keberhasilan untuk masing –mas-
ing sasaran sebagai berikut ;

Indikator untuk ibu 
hamil :
- Melakukan empat kali kunjungan 
pemeriksaan sebelum melahirkan
- Menerima 90 butir tablet zat besi 
semasa kehamilan
- Proses kelahirannya dibantu bi-
dan/dokter
- Mendapatkan dua kali kunjungan 
perawatan nifas setelah melahirkan

Indikator untuk bayi 
dan balita :
- Mendapatkan imunisasi standart 
lengkap 
- Mengalami kenaikan berat badan 
(0 – 6 bln kenaikan 500 gr/bulan, 
dan 6 – 12 bulan kenaikan 300 gr/
bulan)
- Dilakukan penimbangan badan
bayi mulai umur 6 bulan dan balita 
diberikan vitamin A dua kali seta-
hun 

Indikator anak usia 
Sekolah SD & SLTP 
(wajar 9 tahun)
- Anak berusia 7 sampai 12 tahun 
terdaftar di SD/MI;
- Anak usia sekolah dasar, senan-
tiasa hadir / masuk sekolah mini-
mal 85% dari hari efektif belajar 
setiap bulannya
- Anak berusia 13 sampai 15 tahun 
terdaftar di SLTPL/MTs;
- Anak usia SLTP, senantiasa hadir 
/ masuk sekolah minimal 85% dari 
hari efektif belajar setiap bulannya

Dari berbagai jenis kegiatan 
pendidikan dan kesehatan selama 
tahun 2009, menunjukkan capa-
ian yang signifi kan terhadap stan-
dar minimal capaian yang telah 
ditetapkan oleh program.  Kecuali 
indikator imunisasi lengkap bagi 
bayi yang tidak tercapai oleh 2 ka-
bupaten, yaitu Kabupaten Pame-
kasan dan Kabupaten Trenggalek. 
Selebihnya kesebelas standar mini-
mal capaian keberhasilan program 
telah terlampaui seluruhnya di lima 
kabupaten. Sebagai gambaran, Ka-
bupaten Magetan untuk indikator 
pemeriksaan kehamilan 4 x dalam 
masa kehamilan angka capaian 
minimalnya adalah 2407, artinya 
bahwa selama 12 bulan pemantau-
an terhadap para ibu hamil yang 
ada di lokasi kecamatan PNPM-MP 
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GSC di Kabupaten Magetan (9 ke-
camatan), harus terdapat minimal 
2407 pemeriksaan ke bidan/dok-
ter.  Jika kurang dari angka terse-
but, maka dikatakan bahwa indi-
kator tersebut tidak berhasil dan 
sebaliknya.  

Swadaya  Masyarakat
Swadaya adalah kemauan dan 

kemampuan masyarakat yang dis-
umbangkan sebagai bagian dari 
rasa ikut memiliki terhadap pro-
gram. Swadaya masyarakat meru-
pakan salah satu wujud partisipasi 
dalam pelaksanaan tahapan PNPM 
Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa 
diwujudkan dengan menyumbang-
kan tenaga, dana, maupun material  
pada saat pelaksanaan kegiatan. 
Dasar keswadayaan adalah ker-
elaan masyarakat, sehingga  harus 
dipastikan bebas dari tekanan atau 
keterpaksaan.  

Dalam pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perdesaan, jumlah swadaya  
masyarakat dalam berbagai bentuk, 
yaitu alat, bahan material, Lahan 
Tanah maupun uang tunai yang jika 
semuanya dinominalkan mencapai 
lebih dari Rp 146,96 milyar.  

Di samping itu terdapat pula 
swadaya masyarakat dalam bentuk 
tenaga kerja sebesar 6.521.379,53 
Hari Orang Kerja (HOK). Sedan-
gkan dalam pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perdesaan sejak tahun 
2007 telah terealisasi 16.584789 
HOK dan melibatkan 965.570 
tenaga kerja (orang).

Penataan Kelembagaan 
Dari 521 kecamatan lokasi 

PNPM Mandiri perdesaan yang 
di Jawa Timur, penataan kelem-
bagaan PNPM Mandiri Perdesan 
dalam rangka pelestarian dan per-
lindungan aset program, hampir 

100 % telah terbentuk UPK dan 
BPUP yang telah memiliki SOP 
yang telah disetujui dan diputuskan 
dalam forum MAD,  serta telah ter-
bentuk BKAD yang telah memiliki 
AD/ART yang telah disahkan dan 
ditetapkan dalam forum MAD dan 
hanya menyisakan 4 kecamatan 
yang UPK dan BPUPK nya belum 
memiliki SOP  yang telah ditetap-
kan dalam MAD serta 5 kecamatan 
yang BKAD nya belum memiliki 
AD/ART yang telah ditetapkan 
dalam MAD. n D

Evaluasi Pelaksanaan 
Program dan Pelestari-
an Hasil

Secara umum pelaksanaan PPK 
sampai dengan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Provinsi Jawa Timur 
dari tahun 1998 sampai tahun 
2009  di Provinsi Jawa Timur rela-
tif berhasil sesuai dengan tujuan 

program.  Dari hasil evaluasi 
terhadap dampak program PNPM 
terhadap penurunan angka ke-

miskinan yang telah dilakukan 
oleh Lembaga Pengabdian Ma-
syarakat (LPM) Universitas Brawi-
jaya Malang, menunjukkan adanya 
penurunan angka kemiskinan 
secara signifi kan dengan angka 
prosentase yang selalu  dinamis se-
tiap tahunnya. 

Meskipun dari berbagai capaian  
yang telah dihasilkan dalam pelak-
sanaan kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan tersebut di atas telah 
menunjukan hasil yang cukup 
memuaskan, namun dalam rang-
ka memantapkan  keberlanjutan 
paska program pada tahun 2014, 
perlu dukungan dan komitmen 
lebih kuat dari seluruh pemerintah, 
khususnya pemerintah kabupaten 
dalam rangka melindungi semua 
hasil kegiatan tersebut dengan 
menciptakan regulasi (peraturan 
daerah)  yang lebih memberikan 
jaminan perlindungan atas seluruh 
aset tersebut.  Tidakkah  memeli-
hara  itu lebih sulit dari pada mem-
bangun? 
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S
iang itu kantor Kelurahan Blabak, Kecamatan 
Pesantren, Kota Kediri, terlihat ramai di-
datangi puluhan warga. Mereka terkonsen-
trasi pada sebuah ruang pertemuan yang bi-

asa dipakai warga untuk menggelar rapat-rapat tingkat 
kelurahan. Forum tersebut adalah forum lelang sewa 
tanah kas kelurahan yang digelar tahunan. Peserta le-
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Tanah Kas Desa Sokong 
Kegiatan Pembangunan 

Prinsip kemandirian ekonomi 
mencoba diterapkan oleh lem-
baga pemerintahan di tingkat 
kelurahan. Kelurahan Blabak, 
Kecamatan Pesantren, Kota 

Kediri, memanfaatkan potensi 
aset kelurahannya untuk men-
dukung dana pembangunan 
dan operasional kegiatannya.

Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri

Tim penilai lomba kelurahan ketika meninjau Kelurahan Blabak.

Among Prasodjo, Lurah Blabak.
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langnya adalah warga kelurahan 
Blabak yang ingin mengambil man-
faat dari lahan milik kelurahan sel-
uas kurang lebih 50 hektare. 

Lelang sewa tanah kas kelu-
rahan adalah forum rutin yang 
biasa digelar antara bulan Juni – 
Juli setiap tahunan. Sekitar 500 
pendaftar tercatat sebagai peserta 
lelang memperebutkan pengelo-
laan sawah yang lokasinya sangat 
strategis dan subur itu. Warga bi-
asa memanfaatkan lahan terse-
but untuk menanam tebu. Karena 
secara geografi s letak Kelurahan 
Blabak dekat dengan pabrik gula 
Pesantren Baru. 

Karena dianggap membawa 
banyak keuntungan, nilai sewa 
yang keluar dari peserta lelang pun 
cukup fantastis untuk satu tahun 
pengelolaan.“Trend nilai sewa se-
tiap tahunnya terus naik. Tahun 
ini, nilai yang disepakati dalam le-
lang mencapai Rp 400 juta,“ kata 
Lurah Blabak, Among Prasodjo SH.

Untuk sistem pembayaran sewa 
lahan, pemenang lelang diwajib-
kan membayar separuh nilai yang 
disepakati di awal kontrak, sisanya 
baru dapat dibayar setelah masa 
kontrak selesai. 

Dana tersebut menurut lurah 
yang menjabat sejak awal Februari 
2011 ini, digunakan untuk men-
dukung sejumlah kegiatan dan 
dan program lembaga-lembaga di 
bawah kelurahan seperti RT, RW, 
PKK, LPMK, dan karang taruna. 
Untuk nilainya disesuaikan den-
gan masing-masing kebutuhan. 
Sisanya, 40 persen untuk dana 
stimulan pembangunan, dan ham-
pir 75 persen kembali ke masyara-
kat diantaranya dalam bentuk dana 
sosial seperti bantuan masjid dan 
musholla, bantuan sembako, dana 
pendidikan, dan sebagainya. 

Konsep kemandirian dalam 

mengelola potensi ekonomi kelu-
rahan yang dipraktikan kelurahan 
berpenduduk 5.301 jiwa ini men-
jadi salah satu point keunggulan 
yang mengantarnya menjadi kelu-
rahan terbaik ke-IV se-Jawa Timur 
dalam lomba Kelurahan terbaik 
2011.  

Kelurahan Blabak, Kecamatan 
Pesantren, berada di 8 kilometer 
dari pusat Kota Kediri atau 45 me-
nit ke arah tenggara berbatasan 
dengan Kabupaten Kediri. Seb-
agaimana amanat otonomi daerah, 
pada Oktober Tahun 2002, sta-
tus Kelurahan Blabak sebelumnya 
adalah desa berubah menjadi kelu-
rahan berdasarkan Peraturan Dae-
rah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 

2002 tentang Perubahan Status 
Desa menjadi Kelurahan.

Kelurahan Blabak secara topo-
grafi  merupakan wilayah dataran 
rendah dengan rata-rata keting-
gian 67 meter di atas permukaan 
laut dan dengan tingkat kemirin-
gan lahan 00 – 40.  Keseluruhan la-
han yang ada di Kelurahan Blabak 
merupakan dataran subur, dengan 
warna tanah dominan kelabu ke-
coklatan. Dari data hidrologi dan 
klimatologi Kelurahan Blabak me-
miliki curah hujan rata-rata 1500 
mm/tahun, dengan curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Maret 
dan Desember dan curah hujan ter-
endah terjadi pada bulan Agustus 
dan September.

GDGDProfil KelurahanProfil Kelurahan

Among dan staf Kelurahan Blabak.
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Go Entrepreneurship 2012

K
elurahan Blabak memi-
liki perhatian khusus 
pada upaya pembangu-
nan bidang ekonomi. 

Tahun depan, Kelurahan Blabak 
memiliki tekad mengembangkan 
seluruh potensinya untuk kepent-
ingan kesejahteraan masyarakat 
secara mandiri dengan kemam-
puan entrepreneurship yang di-
miliki warganya. Tekad tersebut 
tertuang dalam slogan “Go Entre-
preneurship 2012”. 

Menurut Lurah Blabak, Among 
Prasodjo SH, pembangunan eko-
nomi Kelurahan Blabak diarah-
kan untuk menggali potensi dan 
pemanfaatan lahan menuju ke-
mandirian perekonomian, menin-
gkatkan daya saing, memperluas 
lapangan kerja dan kesempatan 
usaha serta pemanfaatan keunggu-
lan kompetitif dengan selalu mem-
perhatikan dampak bagi stabilitas 
ekonomi masyarakat.

Program One Village One Prod-
uct (OVOP) dikembangkan di selu-
ruh lingkungan Kelurahan Blabak 
guna mempercepat pertumbuhan 
industri kecil dan rumah tangga, 
dan meningkatkan keunggulan 
kompetitif masing-masing lingkun-
gan. Adapun fokus pengembangan 
produk unggulan tersebut yaitu, 
lingkungan Bulurejo, sebagi sentra 
produk unggulan sulak/kemuc-
ing, Balekambang, sebagai sentra 
produk tanaman hias, Jegles, se-
bagai sentra produk seni ukiran 
kayu, dan Pagut, sebagai sentra 
produk bahan jamu tradisional dan 
batu bata.

“Harapan pada tahun 2012 Ke-
lurahan Blabak dapat mendirikan 
sentra produk unggulan kelurahan 

yang rencananya akan dibangun di 
lapangan Lingkungan Jegles. Sen-
tra ini diharapkan dapat mening-
katkan promosi dan memudahkan 
akses pasar produk unggulan,“ 
harapnya. 

Saat ini kata Among, sektor in-
dustri kecil dan rumah tangga ten-
gah mengembangkan  produk ung-
gulan berupa sulak. Sulak Blabak 
menjadi ikon unggulan kelurahan 
bahkan Kota Kediri. Sulak dari bulu 
ayam yang terkenal halus, kuat dan 
berpenampilan menarik ini tersen-
tra di Lingkungan Bulurejo dengan 
40 unit usaha dan menyerap tena-
ga kerja sekitar 256 tenaga kerja 
dengan klasifi kasi 30 unit usaha 
rumah tangga beromset sekitar Rp 
432 juta /tahun dan 10 unit usaha 
kecil dengan omset sekitar Rp 1,2 
miliar/tahun. 

Produk unggulan yang tak ka-
lah hebatnya adalah industri bata 
merah yang tersentra di Lingkun-
gan Pagut. Industri ini digeluti ti-
dak kurang oleh 37 unit usaha yang 
menyerap tenaga kerja sekitar 148 
orang dengan omset rata-rata Rp 
4,6 miliar /tahun. Tidak hanya 
memenuhi kebutuhan warga seki-
tar, industri bata merah juga un-
tuk memenuhi permintaan pasar 
di Surabaya, Kota dan Kabupaten 
Kediri.

Budidaya jamur tiram juga 
menjadi alternatif usaha war-
ga. Permintaan pasar yang cu-
kup tinggi masih belum dapat ter-
penuhi sehingga sangat prospektif 
untuk dikembangkan. Beberapa 
wirausaha muda telah mengem-
bangkan usaha ini sejak dua tahun 
terakhir. Hasil budidaya tersebut 
disamping dijual langsung juga 

diolah menjadi berbagai produk 
makanan yang menghasilkan nilai 
tambah seperti kripik jamur, sate 
jamur, botok jamur, dan produk 
lainnya. Tidak kurang rata-rata Rp. 
140 juta /tahun diperoleh dari sek-
tor usaha ini.

Selain beberapa industri rumah 
tangga di atas, industri yang tidak 
dapat dipandang sebelah mata 
perkembangannya adalah produksi 
bahan jamu tradisional, kerajinan 
ukiran kayu, produksi madu, telur 
asin, tahu kuning, aneka kripik 
dan lain sebagainya. Dari enam 
industri tersebut pada tahun 2009 
warga Blabak mendapat  pendapa-
tan sebesar lebih dari Rp151 juta /
tahun. 

Atasi Dampak 
Kelurahan Blabak mengarah-

kan perkembangan ekonomi di-
tunjang potensi sumber daya alam 
dan sumber daya manusia yang 
dibekali keterampilan untuk meng-
gunakan Teknologi Tepat Guna di 
berbagai bidang. 

“Upaya tersebut terbukti berha-
sil menata kualitas dan kuantitas 
perekonomian masyarakat. data 
Kelurahan Blabak menyebutkan, 
dalam kurun waktu 2009 hingga 
2010, jumlah Keluarga Sejahtera 
(KS) 1, KS-2, KS-3, dan KS-3 plus 
di Blabak, mengalami kenaikan 
prosentase 9,1%,“ jelas Among.  

Di balik capaian keberhasilan 
pembangunan di bidang ekonomi 
tersebut tentunya muncul dampak 
negatif seperti, pencemaran ling-
kungan, Rusaknya tatanan nilai-ni-
lai sosial budaya, dan penganggu-
ran sebagai konsekuensi logisnya, 
namun dampak tersebut selalu di-



upayakan untuk diminimalisir. 
Dalam hal kerusakan lingkun-

gan, pemerintah kelurahan beserta 
masyarakat membentuk Kader 
Lingkungan dan mensosialisasikan 
gerakan pemilahan sampah. Un-
tuk kerusakan lingkungan akibat 
industri batu bata, pemerintah ke-
lurahan bekerja sama dengan PT 
Gudang Garam, Tbk merehabilitasi 
lahan dengan pengurukan kompos 
(limbah PT Gudang Garam, Tbk 
yang telah diolah). Kelompok Tani 
juga berpartisipasi terhadap peles-
tarian lingkungan dengan mengo-
lah limbah ternak menjadi pupuk 
organik.

Selain lingkungan, hasil pem-
bangunan ternyata juga masih ber-
dampak kepada masyarakat dalam 
hal lapangan kerja. Salah satu 
penyebabnya adalah modernisasi 
alat produksi, ketatnya persain-
gan di dunia usaha dan pasar 
tenaga kerja. Untuk mengatasi 
masalah tersebut seluruh elemen 

masyarakat dengan bahu mem-
bahu berupaya menekan tingkat 
pengangguran (baik penganggu-
ran terbuka maupun terselubung) 
melalui proyek padat karya, 
pengembangan usaha-usaha eko-

nomi produktif dan pelatihan ket-
rampilan. Dari jumlah usia produk-
tif 15 – 56 tahun, tercatat 70 orang 
tidak berkerja pada tahun 2009 
dan menurun menjadi 56 orang 
pada tahun 2010. (sal/*)

Biodata Kelurahan Blabak 

Luas Luas kawasan : 377,89 ha

Jumlah penduduk      
/ KK 

5.301 jiwa / 1.904 KK

Jumlah RT/RW 31 RT/10 RW

Batas wilayah Timur : Kelurahan Bawang Kecamatan  
Pesantren dan Desa Siril Kecamatan Wates

Barat : Kelurahan Rejomulyo Kecamatan 
Kota dan Desa  Mangunrejo Kecamatan Ng-
adiluwih

Selatan : Desa Ngreco Kecamatan  Kan-
dat Kabupaten Kediri

Utara : Kelurahan Betet dan Kelurahan 
Tosaren Kecamatan Pesantren

Potensi ekonomi Sentra produk sulak, tanaman hias, uki-
ran kayu, jamu, jamur, dan batu merah

GDGDKiat PemberdayaanKiat Pemberdayaan
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Kelompok kesenian di Kelurahan Blabak.
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S
eperti yang dilakukan 
Badan Koordinasi Antar 
Desa (BKAD) Gemilang 
Kecamatan Prambon Ka-

bupaten Sidoarjo. Lembaga keuan-
gan bentukan Program Pengem-
bangan Wilayah Terpadu Antar 
Desa (PWTAD) ini dalam meny-
alurkan program pengembangan 
sumber daya alamnya akan mem-
bersihkan WC umum yang men-
jamur di sepanjang sungai atau 
biasa disebut Helikopter, dan 
menggantinya dengan memban-
gun toilet umum atau jamban yang 
akan dibangun di sekitar lokasi 
yang sesuai.

Menurut Ketua BKAD Gemi-
lang, Darmawan Agus, pembersi-
han puluhan helikopter nantinya 
bukan hanya berdampak kepada 
urusan kebersihan, namun lebih 
pada bagaimana mengubah pola 
pikir dan perilaku masyarakat un-
tuk hidup bersih dan sehat. Seb-
agaimana diketahui, sekitar 15 he-
likopter ditemui berjajar di sungai 
yang membelah Desa Simogirang 
Kecamatan Prambon sepanjang 
sekitar 3 kilometer. “Sebelumnya 

kami sudah membuat toilet umum 
4 unit, tahun ini akan kami tambah 
beberapa unit lagi,“ katanya. 

Menurut Darmawan, selain 
berorientasi kepada masalah pem-
berdayaan masyarakat di bidang 
ekonomi, BKAD yang beroperasi di 
tiga desa di Kecamatan Prambon 
yakni Desa Simogirang, Temu, dan 
Desa Kedungkembar ini juga fokus 
pada pengembangan pemberday-
aan di bidang sumberdaya manusia 
dan sosial. Kedepan, pihaknya juga 
akan perpustakaan di tiap desa un-
tuk membudiayakan masyarakat 
agar gemar membaca. 

BKAD Gemilang berdiri pada 
2009 dengan kucuran dana awal 
sebesar Rp 427 juta lebih. BKAD 
yang mendukung kegiatan Unit 
Pengelola Keuangan (UPK) di tiga 
desa yakni UPK Sumber Sejahtera 
di Desa Simogirang, UPK Sumber 
Rejeki di Desa Temu, dan UPK 
Sumber karya di Desa Kedungkem-
bar ini ini pada 2009 dan 2010 juga 
mendapat dua kali dana penguatan 

dari Pemerintah Kabupaten Sido-
arjo senilai Rp 121 juta.  

Darmawan menjelaskan, BKAD 
Gemilang memiliki beberapa usaha 
yang dikembangkan melalui sistem 
swakelola dan kemitraan, dianta-
ranya, jual beli dan distribusi be-
ras, peternakan lele, dan budidaya 
Jamur Merang. Sementara untuk 
usaha simpan pinjam, BKAD khu-
sus melayani nasabah di tiga desa 
yang plafon pinjamannya menjaca-
pai Rp 15 juta. “Kami mengenakan 
jasa 1,5 persen selama dua tahun,“ 
tambahnya.

Sementara untuk plafon pinja-
man di tingkat UPK hanya maksi-
mal Rp 2 juta. Sejak berdiri hingga 
saat ini, BKAD Gemilang terus 
berkembang dan semakin mengun-
dang simpati masyarakat. Bukti-
nya selama, dua beroperasi, total 
masyarakat yang menjadi nasabah 
BKAD dan masing-masing UPK 
mencapai lebih dari 400 orang. Bu-
kan hanya itu, assetnya pun juga 
terus berkembang hingga menca-

BKAD Gemilang Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo

Basmi ‘’Helikopter’’ Liar 
Lembaga keuangan 

tingkat desa ternyata tidak 
harus eksis di bidang pem-
berdayaan perekonomian 

warga desa. Hendaknya 
masalah lingkungan juga 

harus menjadi prioritas 
sebagai salah satu target 
untuk memberdayakan 

masyarakat.

Darmawan Agus



GDGDProfil UPKProfil UPK

19GEMADESAEdisi Desember 2011

pai Rp 800 juta lebih.  
BKAD yang tidak meman-

faatkan sistem tanggung renteng 
dalam pola dan cara pembayaran 
angsuran ini menganggap komuni-
kasi sebagai hal yang paling pent-
ing dalam sebuah lembaga. “Kare-
na itu, kami wajibkan anggota UPK 
secara bergantian untuk “ngantor” 
di kantor BKAD setiap harinya, 
guna menyampaikan laporan se-
cara lisan tentang perkembangan 
BKAD, selain laporan bulanan se-
cara berkala,” ujarnya.  

Karena keuanggulannya men-
jaga komitmen pengurus men-
jalankan usaha, motivasi, dan 
kemajuan usahanya, kinerja BKAD 
Gemilang diapresiasi oleh Pemprov 
Jawa Timur dalam hal ini Badan 
Pemberdayaan Masyarakat seb-
agai BKAD berprestasi 2011 di po-
sisi kedua. Terbaik pertama diraih 
oleh BKAD Surya Abadi Kabupaten 
Bojonegoro, dan ketiga oleh BKAD 
Berkah Tani asal Kabupaten Ngawi. 

Penghargaan itu diterimakan ke-
pada ketiganya saat penganugera-
han Pro Poor Award di Universitas 
Brawijaya Malang, akhir Oktober 
lalu. 

PWTAD lebih difokuskan pada 
penanganan beberapa desa dalam 
satu kecamatan yang saling ber-
batasan. Penanganan program ini 
dimaksudkan untuk mengurangi 
jumlah desa yang terisolisasi kare-
na tidak adanya jalan penghubung 
atau jembatan antardua desa yang 
saling menghubungkan. Setiap ta-
hunnya, program itu rata-rata di-
berikan kepada 14 desa di 7 kabu-
paten

Desa lokasi program akan 
mendapat dana stimulan dan APBD 
provinsi. Sementara pemerintah 
kabupaten wajib memberikan dana 
penyertaan sebesar 40% dari total 
dana yang diberikan provinsi. Dana 
itu dibagi dengan prosentase 40% 
untuk pembangunan fi sik dan 60% 
untuk usaha ekonomi produktif.

Dalam pelak-
sanaan PWTAD 
juga diutamakan 
keterlibatan ma-
syarakat secara 
langsung mulai 
proses peren-
canaan, pelak-
sanaan hingga 
monitoring dan 
evaluasi. Dengan 
konsep itu di-
harapkan muncul 

pemahaman dan tanggungjawab 
dari masyarakat bahwa kegiatan itu 
merupakan kegiatan masyarakat, 
bukan kegiatan pemerintah. 

Secara umum program ini ber-
tujuan untuk membantu kelompok 
masyarakat, terutama rumah tang-
ga miskin dalam rangka mewujud-
kan pengelolaan tata ruang desa 
dan kawasan perdesaan terpadu 
secara partisipatif dengan men-
dayagunakan potensi unggulan 
desa melalui kerjasama antar desa 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta menjamin keles-
tarian lingkungan.

PWTAD diharapkan dapat me-
ningkatkan sinergitas antar pemer-
intah desa dan antar masyarakat 
pada wilayah-wilayah perbatasan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan pemanfaatan 
ruang sebagai tempat pemuki-
man pedesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan pelayanan sosial 
dan kegiatan ekonomi dalam se-
buah jaringan yang memiliki saling 
keterkaitan, ketergantungan dan 
kedekatan geografi s yang terdiri 
dari 3 (tiga) desa di satu wilayah 
kecamatan yang berdekatan dalam 
satu Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD). 

Program ini pada 2010 dialo-
kasikan untuk 30 desa pada 10 
kecamatan di 10 Kabupaten yakni, 
Kabupaten Madiun, Ponorogo, Bo-
jonegoro, Tuban, Lamongan, Mo-
jokerto,  Bondowoso, Banyuwangi, 
Sampang dan Kabupaten Gresik. 
Sedangkan pada 2011 dialokasikan 
untuk 30 desa pada 10 kecamatan 
pada 10 kabupaten yaitu Kabu-
paten Jombang, Pamekasan, Tu-
lungagung, Pacitan, Probolinggo, 
Bojonegoro, Madiun, Sampang, 
Banyuwangi, Lamongan, Ponoro-
go, Ngawi, Malang, dan Kabupaten 
Blitar. (sal) 

"Helikopter" yang diperangi BKAD Gemilang.

Industri kecil sangkar burung yang disupport BKAD Gemilang.Industri kecil sangkar burung yang disupport BKAD Gemilang.
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E
ksekusi program dilaku-
kan serentak pada peri-
ode yang sama di seluruh 
desa/kelurahan pada ke-

camatan yang bersangkutan, kecu-
ali, berdasarkan daftar by name & 
address PPLS08, di desa/kelura-
han yang bersangkutan tidak ter-
dapat RTSM. Dengan cara seperti 
itu, diharapkan kecemburuan sos-
ial rumah tangga sangat miskin an-
tar-desa/kelurahan dalam satu ke-
camatan dapat dieliminasi, karena 
eksekusi program dilakukan seren-
tak untuk seluruh desa/kelurahan 
di kecamatan yang bersangkutan. 

Program Jalin Kesra, pada prin-
sipnya, memprioritaskan RTSM 
yang berada di wilayah pedesaan, 
mengingat jumlah RTSM lebih be-
sar di pedesaan daripada perkota-
an, begitu pula Indeks Kedalaman 
dan Keparahan Kemiskinan lebih 
besar di wilayah pedesaan. Karena 
itu, eksekusi program untuk keca-
matan kota di wilayah kabupaten, 
dan RTSM di kecamatan-keca-
matan wilayah administratif kota, 
ditempatkan pada tahun keempat 

(2013).
Rumah tangga strata sangat 

miskin yang lolos verifi kasi, dan 
layak sasaran Program Jalin Kes-
ra. dipilah menjadi dua kategori 
utama, berdasarkan karakterisik 
sosial ekonomi, yaitu:Pertama,  
Rumah tangga Produktif, dimana 
kepala rumah tangga atau anggota 
rumah tangganya berusia produk-
tif, serta sehat jasmani dan rohani 
yang berusia 15 – 64 tahun. Kedua, 
Rumah Tangga Non-Produktif, 
yang terdiri dari kluster jompo dan 
kluster difabel.   

Pemilahan rumah tangga sasa-
ran di samping berdasarkan kri-
teria karakteristik sosial ekonomi 
(produktif dan non-produktif), juga 
dilakukan berdasarkan wilayah 
desa-kota (rural-urban), dan geo-
grafi s. Rumah tangga strata sangat 
miskin di desa/kelurahan sasaran 
dibagi menjadi dua kluster utama, 
yakni pedesaan dan perkotaan. Un-
tuk kluster pedesaan dipilah lagi 
menjadi tiga kluster secara geo-
grafi s, sebagai berikut: (1) Kluster 
Pedesaan (a. Kluster Pertanian; b. 

Kluster Pegunungan/Hutan; dan 
c. Kluster Pesisir), dan (2) Kluster 
Perkotaan.

Pemilahan kluster berdasarkan 
wilayah desa-kota dan geografi s 
ini, dalam eksekusi program, di-
padukan dengan hasil verifi kasi 
lapangan yang mengidentifi kasi 
karakteristik sosial ekonomi klus-
ter rumah tangga sasaran, yakni 
kluster produktif, dan non-produk-
tif (kluster jompo, dan difabel). 
Pemilahan kluster rumah tangga 
sasaran ini diperlukan sebagai lan-
dasan penetapan jenis bantuan/
hibah yang akan diberikan.

Jenis bantuan barang/natura 
produktif bagi masing-masing 
rumah tangga sasaran ditetapkan 
berdasarkan karakteristik sosial 
ekonomi serta wilayah geografi s, 
dengan mempertimbangkan as-
pirasi dan kebutuhan rumah tang-
ga sasaran --yang dijaring melalui 
verifi kasi lapangan yang diseleng-
garakan khusus untuk keperluan 
tersebut, sebagai landasan awal 
pelaksanaan program. 

Program dilaksanakan me-
lalui sinkronisasi, sinergi, dan 
koordinasi antar-SKPD dan/atau 
lintas SKPD terkait, termasuk pe-
nyusunan pedoman umum dan 
teknis jenis bantuan barang/na-
tura produktif yang disesuaikan 
karakteristik dan wilayah geografi s 
rumah tangga sasaran, serta moni-
toring dan evaluasi.---*

Implementasi Program Jalin Kesra (3)

Oleh : Hotman M. Siahaan 

Eliminasi 
Kecemburuan Sosial

Fokus sasaran Program Jalin Kesra adalah seluruh ke-
camatan di 38 kabupaten/kota yang berjumlah 662. 
Penetapan kecamatan sasaran untuk masing-masing 
tahap pelaksanaan diprioritaskan yang memiliki jum-

lah RTSM terbanyak di masing-masing kabupaten/kota, 
dan kecamatan-kecamatan wilayah pedesaan. 
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P
engalaman menarik 
seorang pria desa seder-
hana di Sumatera Barat 
bernama Masril Koto dapat 

dipetik untuk dipelajari dan diprak-
tikkan oleh masyarakat atau rakyat 
di provinsi lain, termasuk di Jawa 
Timur. Dia telah menjadi pionir dan 
pelaku langsung yang pantas dia-
cungi jempol dalam upayanya mem-
bangun Lembaga Keuangan Rakyat 
(LKM) yang sudah mendapat peng-
hargaan dari berbagai pihak, dalam 
dan luar negeri.

Dimulai dengan merasakan send-
iri begitu sulitnya para petani desa 
memperoleh pinjaman dana dari 
lembaga-lembaga keuangan formal. 
Padahal, pemerintah dan beberapa 
pihak perbankan selalu menyam-
paikan pesatnya kegiatannya dalam 
berbagai pola membantu pendanaan 
kebutuhan sektor ekonomi rakyat.
Tapi menurut pengakuan Masril, 
ternyata belum demikian adanya, 
karena pengalamannya dirasakan 
jauh api dari panggangnya.

Menyadari kesulitan tersebut 
akhirnya dia mempatrikan tekadnya 
mendirikan bank yang khusus akan 
melayani para petani, utamanya di 
lingkungannya. Menarik, karena 
awalnya dapat dikatakan dia tidak 
mempunyai modal uang, pengeta-
huan apalagi pengalaman yang cu-
kup untuk itu, selain hanya modal 
semangat dan kemauan yang keras. 
Sehingga tentu saja awalnya banyak 
pihak menjadi heran dan mengang-
gapnya kurang rasional.

Dengan tekadnya yang tak ter-
bendung, awalnya dia berusaha 
dengan berbagai cara mencari tahu 

tentang bagaimana persyaratan 
mendirikan bank tersebut. Di suatu 
kesempatan dia memperoleh infor-
masi dan pengetahuan secukupnya 
setelah mengikuti pertemuan yang 
dilakukan Kantor Bank Indonesia 
Padang (KBI Padang). Berbagai 
pertanyaan diajukannya. Dan se-
mentara waktu, dia sadar bahwa 
jika demikian aturan mainnya maka 
sepertinya dia tidak mungkin dapat 
merealisasikan cita-citanya.

Masalahnya, menurut instingnya 
bahwa suatu waktu niatnya terse-
but akan dapat direalisasikannya. 
Sehingga dalam pertemuan itu dia 
tetap manfaatkan sebaik mungkin 
untuk mengetahui berbagai hal men-
genai pendirian bank. Dan mungkin 
karena dia satu-satunya yang paling 
ngotot mau mengetahui seluk be-
luk mendirikan bank, maka penyaji 
materí merasa kasihan sehingga ke-
mudian menjanjikan ingin bertemu 
dan secara langsung menjelaskan 
secara detail dan memperlihatkan 
bagaimana praktik bank tersebut. 
Mungkin dengan harapan Masril 
Koto nantinya mau mundur dari 
niatnya.

Tapi rupanya tidak demikian, jus-
tru tekadnya semakin bulat karena 
dia menganggap bahwa undangan 
penyaji itu mengindikasikan bahwa 
dia sepertinya dipercaya. Saat waktu 
diperjanjikan tiba, pergilah dia ke 
kantor KBI Padang dan memperoleh 
pengetahuan lebih detail lagi, sam-
bil melihat praktek perbankan di 
BI, tapi tentu berbeda dengan prak-
tek pada bank biasanya. Namun itu 
sudah cukup memberikan inspi-
rasi untuk melaksanakan tekadnya 

mendirikan bank impiannya.
Beberapa waktu kemudian dia 

berhasil mengumpul sejumlah uang 
dari jerih payahnya meyakinkan dan 
melibatkan beberapa sejawat, tetua 
kampung dan keluarganya sendiri. 
Hasil kumpulan uangnya tersebut 
kemudian disampaikan ke Kepala 
KBI Padang saat itu, dan jawaban-
nya tentu saja belum memungkink-
an. Karena prinsipnya, mendirikan 
bank bukan hanya persoalan syarat 
permodalan uang saja, tapi begitu 
banyak prasyarat yang harus di-
penuhi.

Seperti, jelas kelembagaannya 
secara hukum, kelayakan SDM, ket-
erampilan dan banyak hal lainnya. 
Apalagi memang jumlah uang yang 
dikumpulkannya masih sangat jauh 
dari yang disyaratkan. Tapi rupanya 
dia belum berputus asa, sehingga 
kembali membangun asanya dengan 
berusaha mencari cara lain, karena 
dia sudah sadar bahwa tampaknya 
tidak mungkin merealisasikan cita-
citanya jika cara-cara formal seperti 
yang disyaratkan yang diikutinya.

Dengan cara berkonsultasi leb-
ih intens kepada beberapa pihak 
berkompoten, KBI dan Dinas Per-
tanian di Padang, akhirnya ditemu-
kanlah solusinya yakni mendirikan 
lembaga keuangan mikro, serupa 
koperasi atau union bank, tapi dalam 
sistem dan prakteknya berbeda. Tapi 
karena diketahuinya bahwa jika se-
rupa koperasi atau credit union maka 
jelas rencananya tidak akan berhasil. 
Sebab kedua jenis lembaga ekonomi 
rakyat tersebut dianggap masyara-
kat hanya sebagai lembaga yang 
akan menguntungkan pengelola dan 

Rakyat Membangun 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Oleh: Marsuki*)
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ketuanya saja, sedangkan anggotan-
ya apalagi rakyat lainnya hanya akan 
merasakan susahnya.

Oleh karena itu, dia memikirkan 
bagaimana caranya agar rakyat khu-
susnya petani desanya mau secara 
sukarela menerima dan mau terlibat 
bekerjasama, membangun lembaga 
keuangan yang diimpikannya, se-
hingga nantinya lembaga keuangan 
rakyat tersebut dapat dinikmati hasil 
secara bersama, adil, merata dan ter-
jamin kelangsungannya.

Caranya sederhanya, setiap 
orang yang mau terlibat utamanya 
para petani yang memang selama 
ini bekerja sebagai petani diwajib-
kan mempunyai saham yang harg-
anya ditetapkan selembarnya Rp100 
ribu. Dari saham yang dimiliki para 
petani investor tersebut, mereka 
memperoleh hak meminjam dan ke-
butuhan lainnya dan terutama dapat 
memperoleh pembagian hasil usaha 
pada waktu yang ditetapkan.

Ditetapkan bahwa modal usaha 
bersama tersebut akan dikelola se-
cara profesional, namun dengan 
prinsip kekeluargaan dan adat is-
tiadat. Syukut begitu banyak pihak 
petani yang mau terlibat. Keterli-
batan mereka rupanya karena sudah 
ada modal atau investasi sosial yang 
telah dibangun dan dilakukan Masril 
Koto selama ini dilingkungan para 
petani tersebut.

Melalui berbagai bentuk kegiatan 
yang dilakukannya sehingga telah 
mendapatkan kepercayaan masyara-
kat. Seperti kegiatan pelatihan teknis 
dan manajemen, bimbingan dan 
bantuan lainnya kepada para petani, 
baik yang dilakukannya secara su-
karela maupun bekerjasama dengan 
berbagai pihak baik pemeritah mau-
pun pihak lainnya yang bergerak 
dalam kegiatan pemberdayaan dan 
pembangunan pertanian rakyat.

Jadi modal sosial yang ditanam 
sebelumnya mulai berberkah. Ke-

nyataan ini dimanfaatkan dengan 
baik dan bijaksana oleh Masril den-
gan mendirikan lembaga keuangan 
rakyat tersebut, yang diberinya 
nama sebagai “Bank Pertanian”. 
Sesuai data yang ada di KBI Padang, 
diperkirakan lembaga-lembaga 
keuangan berbasis investasi modal 
rakyat secara bersama itu telah me-
nyebar pesat di seantero Provinsi 
Sumbar, yang jumlahnya telah 
mencapai 300 unit usaha, dengan 
asset telah hampir mencapai Rp. 
100 miliar, selama kurang lebih 
berdirinya baru 4 tahun.

Praktik lembaga tersebut prin-
sipnya menyerupai bank. Mem-
beri kredit, menerima simpanan 
dan melakukan kegiatan lainnya, 
yang terpenting disesuaikan den-
gan kebutuhan masyarakat dimana 
lembaga tersebut berada. Jadi keg-
iatan usahanya bersifat otonom dan 
mandiri, sesuai hasil keputusan para 
investornya sendiri.

Namun demikian, dalam pen-
gelolaannya tetap ada yang men-
garahkan dan membimbing dari 
pihak-pihak tertentu yang disepakati 
bersama, baik dalam aspek adminis-
tratif, bisnis dan kemasyarakatan. 
Mereka berasal dari para anggota in-
vestor sendiri dan juga dari lembaga 
lainnya, seperti KBI dan dinas perta-
nian Padang khususnya.

Khusus pengelola yang ditun-
juk dari anggota sendiri, statusnya 
hanya sebagai investor bukan pemi-
lik tunggal dan mereka harus petani, 
dan memperoleh sejumlah honor 
yang relatif sedikit, karena telah 
mengorbankan sebahagian waktun-
ya bertani untuk melancarkan usaha 
organisasi. Yang penting bagi mere-
ka adalah haknya dapat memperoleh 
pinjaman jika dia butuhkan dan 
dapat memperoleh sisa bagi hasil 
usaha yang akan ditetapkan dalam 
rapat pemegang saham yang waktu-
nya ditetapkan secara bersama yang 

dilakukan secara kekeluargaan di 
tempat yang disepakati.

Masril Koto sendiri, statusnya 
tetap bukan sebagai pemilik tung-
gal, jadi dia sebagai investor, pen-
garah, pembimbing, konsultan dan 
sekaligus tetap sebagai petani. Hal 
ini dimaksudkan supaya tidak ada 
vested interest dalam organisasi. 
Sehingga misalnya jika dibanding-
kan dengan kasus Gramen Bank 
di Banglades, sepertinya lembaga 
keuangan mikro a la Masril Koto 
ini jauh berbeda, bahkan mungkin 
lebih baik. Karena Gramen Bank 
ada pemilik tunggalnya, yakni Prof 
Yunus, sehingga tentu saja motif 
untuk kepentingan mencari keun-
tungan sendiri tetap ada.

Prinsipnya, Bank Pertanian ini 
aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai 
yang hidup dan dipercaya masyara-
kat dimana lembaga keuangan mi-
kro tersebut berdiri. Seperti mem-
perhatikan nilai-nilai keagamaan 
dan budaya, rasa malu, rasa tang-
gungjawab, kebersamaan dan nilai-
nilai sosial dan adat istiadat, prinsip 
kesederhanaan, serta nilai-nilai lain-
nya yang dipraktikkan. Dampak-
nya benar-benar menggembirakan 
semua pihak baik yang terlibat lang-
sung maupun tidak. Kegiatan-keg-
iatan lembaga keuangan mikro ini 
terus berkembang dengan tingkat 
pencapaian targetyang direncanakan 
sangat baik.

Seperti, semakin banyak ma-
syarakat petani memperoleh fasili-
tas pelayanan perbankan walaupun 
sederhana yang selama ini sulit di-
perolehnya. Jumlah pengembalian 
pinjaman yang mencapai lebih 98 
persen, itupu terjadi jika ada ma-
salah gangguan alam. Sehingga 
berarti sekaligus telah membantu 
pemerintah daerah dan BI khusus-
nya memperdalam praktek keuan-
gan di kalangan petani rakyat (fi nan-
cial inclusion).



23Edisi Desember 2011

Wartaaaa GDGD

B
adan Pemberdayaan 
Ma syarakat (Bapemas) 
Provinsi Jatim mengu-
sulkan kepada perguruan 

tinggi di Jatim untuk memasuk-
kan mata kuliah tentang kemiski-
nan. Harapannya, agar fenomena 
kemiskinan menjadi kajian ilmiah 
yang solusinya akan didapat den-
gan jalan ilmiah pula.

Ide usulan mata kuliah ke-
miskinan tersebut disampaikan 
Kepala Bapemas Jatim, Totok 
Soewarto SH Msi saat membuka 
rapat koordinasi Bapemas se-
Jatim, Senin (19/12) petang di 
Hotel Kusuma Agrowisata, Kota 
Batu. Menurut Totok, salah satu 
perguruan tinggi yang pernah dia 
minta untuk memasukkan ke-
miskinan dalam salah satu mata 
kuliahnya adalah Universitas 
Brawijaya Malang. 

Menurut dia, banyak objek ka-
jian tentang kemiskinan di Jatim. 
Diantaranya, dari sudut pandang 
budaya, Jatim setidaknya memi-
liki empat kawasan budaya, yakni 
Matraman, Arek, Pendalungan, 
dan Madura. “Masing-masing ka-
wasan memiliki ciri budaya khas 
yang jelas berbeda cara pandang-
nya tentang kemiskinan, atau bah-
kan mungkin kebudayaan tersebut 
yang mendorong mereka tetap 
bertahan dengan keadaan keterba-
tasan,” ungkapnya.

Sementara itu, masyarakat Ja-
tim di semua kawasan itu memiliki 
budaya sosial gotong royong yang 
luar biasa yang diharapkan dapat 
menjadi modal kuat untuk men-
gentas kemiskinan. Dua hal terse-
but yakni potensi sosial dan budaya 
kemiskinan yang selama ini tidak 

pernah dipetakan untuk menan-
gani kemiskinan termasuk oleh 
pemerintah sendiri. 

Kemiskinan menurut dia tidak 
akan selesai jika hanya dilakukan 
oleh birokrat saja, namun campur 
tangan semua pihak diantaranya 
pihak swasta, kelompok masyara-
kat khususnya para akademisi di 
perguruan tinggi sangat dibutuh-

kan untuk menangulangi penyakit 
kemiskinan di Jatim.

Berdasarkan data Badan Pu-
sat Statistik, angka kemiskinan 
di Jatim selama 5 tahun terakhir 
cenderung mengalami penurunan 
signifi kan. Tahun 2005, angka ke-
miskinan 22,5 persen dan turun 
tajam pada 2009 menjadi sebesar 
16,68 persen, tahun 2010 sebesar 
15,26 persen dan hingga Maret 
2011 sebesar 14,23 persen (turun 
1,03 persen) setara 173.100 jiwa. 
Tahun depan, angka kemiskinan 
ditarget turun 1,8 persen dan turun 
lagi 2 persen pada 2013. 

Pemprov Jatim menetapkan 
titik nol kinerja pelaksanaan pro-
gram penanggulangan kemiski-
nan di Jatim tahun 2009 sebesar 
6.022.590 jiwa (16,68 persen) dan 
data PPLS 08 hasil verifi kasi 30 

Oktober 2009. Dari data itu, ada 
3.079.822 rumah tangga miskin 
(RTM) sebagai sasaran yang terse-
bar di 8.505 desa/kelurahan dan 
662 kecamatan. RTM itu terbagi 
dalam 493.004 (16 persen) rumah 
tangga sangat miskin (RTSM), 
1.256.122 rumah tangga miskin (41 
persen) dan 1.330.696 rumah tang-
ga hampir miskin (43 persen).

Dia menjelaskan, 
program yang diran-
cang khusus membidik 
493.004 RTSM di Jatim 
diberi nama Jalin Kesra 
RTSM yang dimulai se-
jak 2010-2013. Tahun 
2010, program Jalin Kesra 
telah menjangkau 69.685 
RTSM dan tahun 2011 di-
alokasikan bagi 101.189 
RTSM di 29 kabupaten. 
Artinya, masih ada sisa 

322.130 RTSM yang akan digarap 
pada 2012 dan 2013.

Selain Jalinkesra, penurunan 
angka kemiskinan jlima tahun tera-
khir uga disumbang oleh berbagai 
program seperti Gerakan Terpadu 
Pengentasan Kemiskinan (Gerdutas-
kin) yang sekarang bernama Program 
Peningkatan Keberdayaan Masyara-
kat (PPKM), Pembangunan Wilayah 
Terpadu Antar Desa (PWTAD), Pro-
gram Pengembangan Sumber Daya 
Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK), 
dan PNPM Mandiri. 

Rakor yang dihadiri oleh per-
wakilan Bapemas atau instansi 
terkait dari 38 kabupaten/kota itu 
digelar selama dua hari hingga Se-
lasa (20/12). Rakor digelar sebagai 
upaya singkronisasi program anta-
ra Pemprov Jatim dan kabupaten/
kota.(sal)

    Bapemas Jatim Usulkan 
Mata Kuliah Kemiskinan

GEMADESA



O
rang yang bekerja effek-
tif akan mengerti bahwa 
melakukan pekerjaan 
yang tepat mempunyai 

arti yang lebih penting dari pada 
mengerjakan pekerjaan dengan baik.

Orang yang effektif tidak pernah 
meremehkan pentingnya menik-
mati masa kini. Sementara mereka 
berorientasi ke masa depan,mereka 
juga tetap memiliki pikiran sehat 
untuk menyadari bahwa tidak asa 
hubungan dari bagian- bagian yang 
ada antara menikmati hari ini den-
gan membentuk esok yang lebih 
baik. Kedua gagasan tersebut dilihat 
oleh mereka sebagai saling meleng-
kapi.

Banyak pesan dogmatis yang 
telah kita pelajari berbicara men-
genai cara bekerja yang terbaik, 
yang mana hanya merupakan seb-
agai dari kebenaran. Bila seorang 
yang berhasil dalam pekerjaannya 
mengatakan kepada anda tentang 
bagaimana kerasnya mereka beker-
ja, sadarilah bahwa jarang sekali se-
seorang menanyakan seberapa keras 
ia telah bekerja kepada mereka yang 
sedang mengalami kegagalan. Kerja 
keras, semua kegiatan,kefektifan 
penggunaan waktu serta tekanan 
kerja, tidak pernah dikaitkan dengan 
penyelesaian suatu pekerjaan yang 
dilakukan dengan cara yang dapat 
diramalkan.

Orang yang efektif nampak hidup 
secara bebas, penuh pesona tetapi 
dasarnya mereka itu, seperti halnya 
orang lain, menghadapi 

b a g i a n 
p e r s o a -
lan ke-
hidupan 
mereka 
send-
i r i . 

P e r -
be-

daan antara mereka adalah; orang 
–orang yang efektif menyadari 
bahwa banyaknya dan tingkat kepa-
rahan persoalan – persoalan yang 
mereka miliki adalah tidak sepent-
ing dibandingkan pentingnya cara 
bagaimana menangani persoalan – 
persoalan tersebut.

Banyak dari waktu yang anda 
gunakan merupakan hasil ke-
biasaan dan kita tidak akan mengerti 
bagaimana kita telah menggunakan 
waktu itu sampai suatu saat dimana 
kita berusaha untuk menelitinya. 
Menyimpan daftar catatan waktu 
secara berkala dapat membantu kita 
mengungkapkan dan menghilang-
kan kebiasaan yang tidak produktif.

Ketentuan yang baik adalah jan-
gan membuat jadwal lebi dari lima 
puluh persen darijam kerja anda. 
Hukum Murphy mengatakan ke-
hancuran ada dalam pengaturan 
jadwal yang ketat. Bersiaplah untuk 
hal –hal diluar perhitungan. Jad-
walkan sebagian besa tugas yang 
penting pada alokasi waktu yang 
utama, waktu dimana anda dapat 
melakukan pekerjaan terbaik. Se-
tiap harinya sisihkan juga waktu 
untuk merenungkan tentang siapa 
diri anda dan apakah tujuan – tu-
juan anda. Carilah cara-cara untuk 
melipat-gandakan pemakaian waktu 
yang telah digunakan.

Effektifi tas bukan merupakan 
akibat dari melakukan pekerjaan 
yang lebih banyak. Effektifi tas ini 
m e r u - pakan hasil dari 
beker- ja dengan 
lebih b a i k . 

K e t i -
d a k mam-

p u a n 

untuk mengatakan tidak, meru-
pakan pembunuhan efi ktifi tas yang 
besar.

Sebelum melakukan sesuatau 
pekerjaan apakah anda bertanya 
pada diri sendiri, ”Apakah ini meru-
pakan pemakaian waktu dan energi 
saya yang terbaik”? Bila jawaban-
nya ”ya”,lengkapi diri anda dengan 
peralatan yang layak dan selesaikan 
tugas tersebut. Bila jawabnya”tidak” 
carilah orang lain untuk melakukan 
tugas tersebut atau tidak dikerjakan 
sama sekali.

Kenalilah dan terimalah keterba-
tasan – keterbatasan anda dan ban-
gunlah kekuatan anda. Anda akan 
menjadi lebih baik dari yang anda 
perkirakan. Terimalah diri anda tan-
pa syarat. Inilah kunci kedamaian 
pikiran dan pikiran yang damai 
adalah pikiran efektif.

Apakah anda menyadari bahwa 
menjadi seorang yang perfeksio-
nis dapat melumpuhkan keefekti-
fan. Somserset Maugham menulis: 
”Hanya orang yang sedang –sedang 
saja yang terlalu baik.” Berusaha 
untuk memperoleh kesempurnaan 
pada umumnya memerlukan lebih 
banyak waktu dibanding dengan 
keuntungan yang diperoleh.

Bagian akhir dari tulisan ini be-
berapa pertanyaan yang dapat anda 
jawab sendiri dan jawaban tersebut 
dapat menjadi pedoman hidup anda: 
”Berapa lama waktu yang telah anda 
pakai sejak anda bekerja berhari – 

hari dengan pengabdian diri se-
cara mutlak guna mencapai 

satu tujuan? ”Sudah berapa 
lama sejak terakhir anda 
berhasil mencapai suatu 

tujuan yang memiliki 
tantan- gan yang 

besar ?” 
( t h u -
f a i l /
rif).

kerja, tidak pernah dikaitkan dengan 
penyelesaian suatu pekerjaan yang 
dilakukan dengan cara yang dapat 
diramalkan.

Orang yang efektif nampak hidup 
secara bebas, penuh pesona tetapi 
dasarnya mereka itu, seperti halnya
orang lain, menghadapi 

b a g i a n 
p e r s o a -
lan ke-
hidupan
mereka 
send-
i r i . 

P e r -
be-

juan anda. Carilah cara cara untuk 
melipat-gandakan pemakaian waktu 
yang telah digunakan.

Effektifi tas bukan merupakan 
akibat dari melakukan pekerjaan 
yang lebih banyak. Effektifi tas ini 
m e r u - pakan hasil dari 
beker- ja dengan
lebih b a i k .

K e t i -
d a k mam-

p u a n 

beBagian akhir dari tulisan ini b
ndaberapa pertanyaan yang dapat an
but jawab sendiri dan jawaban terseb
da: dapat menjadi pedoman hidup and

nda ”Berapa lama waktu yang telah an
i – pakai sejak anda bekerja berhari
se-hari dengan pengabdian diri s
paicara mutlak guna mencap
apa satu tujuan? ”Sudah bera
nda lama sejak terakhir an
atu berhasil mencapai sua
liki tujuan yang memil

tantan- ang gan ya
?” besar 

( u -t h u
l /f a i

rif).
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D
a g -
ing bandeng sangat 
lezat. Namun, saat dis-
antap jadi merepotkan 

karena durinya. Selama ini, untuk 
menikmati bandeng tanpa tergang-
gu duri dengan cara dipresto. Kini 
ada produk bandeng tanpa duri dan 
tanpa dipresto. Untuk menghilang-
kan duri bandeng yang begitu ban-
yak dan terpencar letaknya, ternyata 
cara satu-satunya adalah dicabuti 
satu per satu.

Produk ini memiliki prospek yang 
bagus. Pesanan terus mengalir untuk 
menyuplai supermarket di Jakarta 
dan sekitarnya bahkan diekspor ke 
Amerika Serikat. Bandeng tanpa duri 
yang pertama kali di Semarang bah-
kan mungkin di Indonesia.

Produk semacam ini sudah san-
gat terkenal di luar negeri utamanya 
Eropa dan Amerika serikat. Keban-
yakan negara tersebut mengimpor 
dari Philipina dan Thailand. Salah 
seorang pelopor usaha ini adalah 
Mulyono yang berasal dari semarang 
Jawa Tengah. Beliau mengawali bis-
nisnya berdasarkan info dari sauda-
ranya yang tinggal di luar negeri.

Pengolahan bandeng tanpa 
duri merupakan salah satu proses 
pengolahan diversifi kasi produk 
perikanan, terutama produk peri-
kanan dari bahan baku ikan ban-
deng. Adapun cara Pengolahannya 
cukup sederhana.

Jika bandeng mempunyai cita 
rasa yang spesifi k dan banyak dige-
mari oleh masyarakat banyak namun 
dibalik prospek tersebut ikan ban-
deng mempunyai kelemahan yaitu 

terdapatnya duri-duri yang 
banyak yang tersebar diseluruh ba-
gian daging.

Untuk mengantisipasi dari kend-
ala-kendala diatas maka proses pen-
golahan bandeng tanpa duri meru-
pakan altematif yang sangat tepat. 
Berikut cara pengolahan bandeng 
tanpa duri :

Bahan:
Ikan bandeng segar
Air,
Es
Kantong Plastik
Talenan
Pisau
Pinset bak pencucian
Alat pembuang sisik
Wadah plastik
Timbangan
Cara Pengolahan
Pembuangan Sisik
Apabila pengolahan Bandeng 

tanpa duri ini untuk kepertingan 
pengolahan lanjutan yang masih me-
merlukan adanya sisik, maka pem-
buangan sisik tidak dilakukan.

Apabila dalam pengolahan lan-
jutan tidak diperlukan adanya sisik 
maka cara pembuangan sisik dengan 
dikerok dari pangkal ekomya menu-
ju ke bagian kepala dengan alat pisau 
atau pembuang sisik (khusus).

Pembelahan (Fillet)
Teknik pembelahan dengan cara 

menyayat bagian punggung ikan 
dengan menggunakan alat pisau. 
Penyayatan dimulai dari bagian ekor 
sampai dengan membelah kepala dan 
selanjutnya pembuangan isi perut
serta insang.

Pencucian

Ikan yang telah difi llet dicuci ber-
sih dengan menggunakan air bersih 
untuk menghilangkan sisa darah, 
lemak maupun kotoran yang masih 
menempel.

Pembuangan Duri
Buang tulang punggung dengan 

menggunakan pisau dari bagian ekor
hingga bagian kepala.

Cabut tulang-tulang dari per-
mukaan dinding perut, pada bagian
perut terdapat 16 pasang tulang be-
sar.

Buat irisan memanjang pada 
guratan daging punggung bagian
tengah dan bagian perut dengan 
menggunakan ujung pisau. Irisan 
dilakukan dengan hati-hati agar 
duri-duri tidak terputus,selanjutnya 
pencabutan duri dilakukan den-
gan cara memasukkan ujung pinset 
pada bagian irisan tersebut, kemu-
dian dilakukan pencabutan satu 
persatu,pada bagian punggung ter-
dapat 42 pasang duri bercabang yang 
berada di dalam daging dekat kulit 
luar. Sepanjang lateral line terdapat 
12 pasang duri cabang, sedangkan di 
bagian perut terdapat 12 pasang duri.

Rendemen ikan bandeng yang 
telah dibuang durinya sebesar 70-
80%.

Pengemasan
Agar mempunyai daya awet 

yang lebih lama maka ikan bandeng 
segera mungkin didinginkan dengan 
menyimpan ke dalam wadah dan 
diberi es. Untuk menjaga agar ikan 
tidak berkontak langsung dengan 
es maka ikan dimasukkan ke dalam 
kantong plastik yang ditutup dengan 
sealer (berbagai sumber).

a g -
terdapatnya duri

banyak yang tersebar di

Membuat Bandeng Membuat Bandeng 
Tanpa DuriTanpa Duri
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S
etiap tahun, bertepatan 
bulan Sura (penanggalan 
Jawa), di Dusun Ngrajek, 
Desa Sambirejo, Kecamatan 

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, 
selalu diselenggarakan upacara ritu-
al Wisuda Waranggana. Hanya saja 
tahun ini upacara diselenggarakan 
lebih awal menyambut datangnya 
bulan Sura tersebut. Bahkan acara 
sudah diawali dengan berbagai keg-
iatan sebelum puncak acara wisuda 
dilaksanakan. 

Puncak acara wisuda warang-
gana yang dipusatkan di Padepo-
kan Langen Tayub “Anjuk Ladang” 
tersebut dilaksanakan bertepatan 
dengan Hari Nyadran atau sering 
disebut Bersih Desa. Hanya saja, 
sebelum diwisuda para warang-
gana harus melewati ritual-ritual 
lain, seperti mbarang keliling desa.

Prosesi wisuda ditandai dengan 

pengalungan sampur oleh Bupati 
Nganjuk Drs H Taufi qurrahman 
didampingi Plt Sekda Budiono 
dan Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Lies Nurhayati. Hadir di 
deretan undangan adalah beberapa 
Kepala SKPD, termasuk camat di 
wilayah Kabupaten Nganjuk.

Sejak pagi suasana di sekitar 
lokasi padepokan Langen Tayub 
“Anjuk Ladang” sudah terlihat ban-
yak aktivitas. Tampaknya berbagi 
persiapan sudah dimulai jauh hari 
sebelum hari pelaksanaan digelar. 
Bukan hanya warga sekitar punden 
yang terlihat penuh hingar-bingar, 
di seluruh Dusun Ngrajek juga tu-
rut sibuk – penuh persiapan. Pasal-
nya saat itu bertepatan dengan aca-
ra nyadran. Di padepokan banyak 
hiasan dekorasi memenuhi hampir 
sudut area, mulai dari hiasan janur 
kuning, hingga rumbai-rumbai 

yang menarik dipandang. 
Warga terus hilir mudik merang-

sek mendekati lokasi wisuda seka-
dar untuk melihat dari dekat pros-
esi ritual. Bukan saja orang dewasa, 
anak-anak pun terlihat berdesak-
desakan berebut tempat yang lebih 
nyaman. Di antara para warga ada 
sembilan perempuan cantik ber-
pakaian kebaya tradisional. Mer-
eka adalah para waranggana atau 
biasa dikenal sebagai sinden atau 
ledhek. Para waranggana itu ikut 
dalam rangakaian acara menyam-
but wisuda waranggana yang dilak-
sanakan. “Hari ini kami akan men-
gamen,” kata Sri Martini, 44, salah 
seorang waranggana.

Mengamen yang dimaksud 
adalah dalam arti yang sebenarnya. 
Acara ngamen itu memang men-
jadi salah satu syarat wajib yang 
diikuti oleh calon waranggana yang 
hendak diwisuda. Ibaratnya, para 
waranggana itu harus melalui taha-
pan ujian terlebih dulu agar lolos.

Sebelum berangkat mengamen, 
terlebih dulu para waranggana ber-
kumpul bersama di padepokan. 
Setelah berdoa, selanjutnya mere-
ka menari dengan diiringi gamelan. 
Baru kemudian mereka berjalan 
kaki untuk mengamen. Rumah per-
tama yang menjadi jujugan adalah 
Kamituwo Ngrajek. Sesampainya 
di depan rumah, sembilan warang-
gana itu terebih dulu meminta izin 
kepada pemilik rumah. “Nuwun 
sewu, kula badhe ngamen,” kata 
para waranggana itu kompak. 

Setelah pemilik rumah keluar, 

WartaGDGD
Wisuda Waranggana di Nganjuk 

Mbarang Keliling 
Kampung Mengais Rejeki
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barulah mereka memulai pertun-
jukan. Beberapa gending-gending 
Jawa klasik mereka lantunkan 
dengan iringan gamelan seadanya. 
Pengeras suara pun juga cukup 
sederhana. Namun keberadaan 
para waranggana di rumah kami-
tuwo itu cukup mengundang per-
hatian warga sekitar. Akhirnya 
warga berkumpul untuk menyaksi-
kan penampilan para waranggana 
itu. Setelah menyanyikan tiga tem-
bang, pemilik rumah keluar sambil 
membawa amplop berisi uang.

Pertunjukan para waranggana 
itu diakhiri dengan berpamitan ke-

pada pemilik rumah. Selanjutnya 
rombongan waranggana itu kem-
bali berjalan kaki menuju ke rumah 
Kepala Desa Sambirejo. Di sana 
mereka kembali mengamen seperti 
di rumah sebelumnya. Setidaknya 
ada tiga rumah yang mereka ham-
piri untuk mengamen. Semuanya 
adalah rumah-rumah para tokoh di 
Desa Sambirejo.

Winarto, pejabat Dinas Pariwi-
sata dan Kebudayaan (Disbudpar) 
Kabupaten Nganjuk, mengatakan 
acara ngamen memang dilakukan 
sebelum upacara wisuda warang-
gana. Tradisi itu juga sudah dilak-

sanakan secara turun-temurun.
Warga setempat secara sukare-

la juga mendatangi punden untuk 
berdoa. Mereka membawa sedekah 
berupa makanan dan buah-buahan 
untuk selanjutnya dibagi-bagikan 
kepada warga. Sebenarnya, acara 
wisuda waranggana juga termasuk 
bagian dalam acara nyadran Dusun 
Ngrajek. Kesempatan tersebut lan-
tas dijadikan untuk mewisuda para 
waranggana. “Jadi sekalian acaran-
ya bersamaan,” sambung Winarto. 

Dalam acara wisuda warang-
gana tidak hanya melibatkan para 
waranggana baru. Mereka yang su-
dah senior juga ikut. Bagi warang-
gana yang sudah berpengalaman, 
momentum wisuda digunakan un-
tuk mengais berkah dari Tuhan. 
“Sedangkan untuk yang masih 
baru, wisuda sebagai tanda telah 
lulus dan memenuhi syarat untuk 
menjadi seorang waranggana,” 
tandas Winarto.(*)

Goreng pisang terasa nikmat untuk disuguhkan 
apalagi ditaburi kezu lezat menambah sensasi dah-
syat yang menggugah selera. Inilah cara membuat 
pisang keju yang mudah sahabat praktekan dirumah, 
resepnya sebagai berikut:

Bahan yang dibutuhkan :
5 buah pisang tanduk, potong tebal 2 1/2 cm. Pilih 

pisang yang matang tetapi tidak terlalu lembek
50 gram keju cheddar parut untuk taburan
Minyak untuk menggoreng
Bahan pelapis (aduk rata) :
100 gram tepung terigu
1 sendok makan gula tepug
1/2 sendok makan gula tepung

40 gram tepung beras
1/2 sendok teh kayu manis bubuk
1/4 sendok teh garam
350 ml air
Cara membuat pisang keju :
Celup pisang ke bahan pelapis
Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sam-

pai matang
Sajikan dalam cup kertas dengan taburan keju ched-

dar parut
Resep dibuat untuk 10 buang pisang keju (umiabie/

rif)

Pisang 
Goreng Keju
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B
eberapa bulan terakhir, 
nama Matori memang 
sering disebut di be-
berapa media lokal Jawa 

Timur. Kakek empat orang cucu 
ini terpilih menjadi salah satu pe-
nerima Pro Poor Award 2011 dari 
Gubernur Jawa Timur kategori 
perorangan. Posisinya di terbaik III 
membuatnya memperoleh peng-
hargaan dan dana pembinaan Rp 
15 juta. 

Penghargaan dari Pemprov Ja-
tim yang difasilitasi Badan Pem-
berdayaan Masyarakat kepada 
kalangan perorangan yang dinilai 
berhasil dan memiliki dedikasi dan 
komitmen tinggi dalam penanggu-
langan kemiskinan di daerahnya. 
Pro Poor award juga diberikangan 
kepada kalangan lembaga pemer-
intah, dan lembaga non pemerin-
tah.   

Sebelumnya, tidak pernah se-
dikit pun terlintas di benak pria 
paruh baya kelahiran Blitar 18 
April 1950 ini untuk mewakili Kota 

Blitar dalam event tahunan itu. Pi-
hak Bapemas setempat yang lebih 
pro aktif menyiapkan segala per-
syaratan administrasi penilaian 
yang sebenarnya dia juga tidak pa-
ham alurnya. ‚‘Saat presentasi yang 
saya tahu, saya ya disuruh cerita 
tentang orang miskin, ya saya 
ceritakan, wong saya juga pernah 
miskin kok,‘‘ kata Matori dengan 
logat jawa kentalnya.

Warga Jalan Cemara Selatan, 
Kelurahan Tlumpu, Kecamatan 
Tlumpu ini lantas menceritakan 
bagaimana susahnya menjalani 
kehidupan bersama keluarganya 
puluhan tahun silam saat tinggal 
di kawasan Jalan Jati (sekarang 
rumahnya digunakan sebagai panti 
jompo).

Orang tuanya berprofesi sebagai 
penjual ayam potong di salah satu 
pasar desa. Hari-harinya dipenuhi 
kondisi fi nansial yang sangat mem-
prihatinkan. Orang tuanya pun 
hanya mampu menyekolahkannya 
sampai bangku SMP. ‚‘Penghasilan 
kami pas-pasan, hanya cukup un-
tuk makan satu dua hari kedepan,‘‘ 
ceritanya. 

Beranjak dewasa, Matori pun 
mencoba pekerjaan lain dengan 
harapan dapat merubah nasib eko-
nomi keluarganya. Berbagai usaha 
pernah dia tekuni termasuk men-
jadi pemborong bangunan. Na-
mun tidak pernah berhasil. Karena 
merasa tidak memiliki kemampuan 
khusus, Matori pun akhirnya 
melanjutkan usaha orang tuanya. 
Hasil usaha itu juga yang diman-
faatkannya untuk menghidupi ke-
luarga setelah dia berumah tangga. 

Masih dengan kondisi yang pas-
pasan, hari-harinya selalu diliputi 

kekhwatiran akan kemampuannya 
menghidupi dua orang anak dan is-
terinya. ‚‘Karena kekhawatiran itu, 
kami memutuskan untuk mengi-
kuti program Keluarga Berencana 
(KB),‘‘ ungkapnya sambil menun-
jukkan kartu KB yang hingga kini 
masih disimpannya. 

Berbekal ketekunan dan keya-
kinan akan keberhasilan suatu hari 
kelak, usaha ayam potong Matori 
pun terus berkembang sedikit demi 
sedikit. Dari hanya berbisnis ayam 
potong, kini usahanya merambah 
ke dunia peternakan yang penge-
lolaannya dipercayakan kepada 
sekitar 60 warga kurang mampu di 
lereng Gunung Kelud. 

Hasil potongan ternak ayamnya 
yang setiap hari mencapai 60 ton, 
mampu memenuhi kebutuhan 60 
persen konsumsi daging ayam po-
tong segar se-kabupaten dan kota 
Blitar, melalui sekitar 150 peda-
gang. ‚‘Karena ayam potong dikon-
sumsi masyarakat setiap hari, ritme 
usaha saya tidak pernah libur kare-
na desakan pedagang memenuhi 
permintaan pasar,‘‘ jelasnya.   

Usaha yang dikembangkan Ma-
tori terbukti mampu memberikan 
peluang kerja kepada ratusan war-
ga Blitar. Dia tidak pernah merasa 
kesulitan membangun jaringan 
usaha dengan ratusan warga yang 
mengambil manfaat ekonomi dari 
usahanya, karena yang ditekankan 
adalah hubungan kerja yang saling 
percaya dan saling menguntung-
kan. 

Hubungan yang dijalin antara 
dirinya dengan karyawannya bu-
kan sekadar hubungan pekerjaan, 
namun juga hubungan sosial. Ma-
tori juga seringkali memberikan 

Matori, Penerima Pro Poor Award 2011

Bersama Maskin 
Kembangkan Usaha Siang itu, meskipun dalam 

jadwalnya kesehariannya 
merupakan jam untuk 
istirahat siang, namun 
Matori tetap meluang-

kan waktunya bagi Gema 
Desa untuk bertamu. Di 
kalangan kerabat mau-
pun teman-temannya, 

Matori memang dikenal 
sebagai sosok yang gemar 
sekali ‘’jagongan’’, baik di 

rumahnya sendiri maupun 
di rumah teman atau kera-

batnya. 
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motifasi dan dorongan agar mer-
eka dapat berkembang dalam hal 
ekonomi maupun kemampuan 
sumberdaya manusia. Dia juga ti-
dak segan membantu jaringan usa-
hanya yang kebetulan sedang men-
galami musibah. 

Memiliki usaha maju dan men-
jadi orang yang memiliki kelebihan 
dari sisi ekonomi tidak membuat 
Matori lupa diri. Justru aktifi tas 
sosialnya lebih gencar dia laku-
kan. Dari menjatah beras setiap 
bulannya kepada warga yang tidak 
mampu, hingga mendirikan yayas-
an sosial yang diberi nama Pohon 
Kehidupan. Apa yang dia lakukan 
juga karena didasari pengalaman 
hidupnya yang pernah merasakan 
betapa perihnya menjadi orang 
yang tidak mampu. 

Yayasannya kini merawat seki-
tar 12 orang jompo. Yayasannya 
bersedia menampung siapa saja 
dan dari mana saja keluarga yang 
menitipkan orang jompo. ‚‘Kami 
akan berusaha merawatnya den-
gan baik dan penuh kasih sayang, 
makanan dan masalah kesehatan 

kami tanggung semuanya. Jika ada 
yang meninggal, terserah keluarg-
anya, mau diambil atau kami yang 
merawat jenazahnya,‘‘ janjinya.   

Sapi Gaduhan
Sukses dengan usaha peter-

nakan ayam potongnya, kini Ma-
tori ingin merambah ke usaha lain 
yakni peternakan sapi. Tidak pada 
peternakan ayam maupun peter-
nakan sapi, Matori juga berkeingi-
nan mengembangkan peternakan 
sapinya itu bersama warga di pede-
saan yang kurang mampu.  

Hampir sama dengan peter-
nakan ayam, sistem yang akan 
diterapkan  adalah sistem gaduhan. 
Pola ini dengan memberikan sapi 
kepada warga untuk dipelihara be-
berapa tahun sampai kondisi sapi 
meningkat berat badannya dan 
siap disembelih. Warga pemelihara 
akan mendapat beberapa persen 
dari hasil penjualan sapinya. 

Matori mengaku, usaha peter-
nakan sapi itu sudah mulai dilaku-
kannya bersama putranya Susanto. 

‘’Sekarang saya sudah memiliki 
delapan sapi yang digaduhkan 
ke warga kurang mampu,’’ kat-
anya. 

Matori sangat yakin, pola 
ini akan cukup efektif sebagai 
lahan bisnis maupun pola pem-
berdayaan ekonomi masyara-
kat di pedesaan. Karena itu, 
dia berharap pemerintah ber-
sedia bekerjasama dengan atau 
menerapkan pola ini sebagai 
upaya pengentasan kemiskinan 
di Blitar.  

Matori adalah potret fi gur 
yang memiliki kepedulian sosial 
cukup tinggi di tengah fenome-
na kemiskinan yang disebabkan 
ketidakmampuan masyarakat 
dalam struktur ekonomi mau-
pun sosial. ‘’Apa yang saya ker-

jakan hanyalah tanggung jawab 
moral saya terhadap sesama makh-
luk ciptaan Tuhan. Saya merasa 
sangat bahagia jika orang di sekel-
iling saya juga dapat merasakan 
apa yang saya rasakan,’’ kata bapak 
dua anak pecinta wayang ini. 

Matori mengaku banyak belajar 
falsafah kehidupan seperti kasih 
sayang, harta, kekuasaan, kejahat-
an, maupun kebaikan dari cerita 
pewayangan. Karena itu, tidak 
heran jika dia banyak mengoleksi 
wayang kulit dari beberapa lakon 
pewayangan untuk dia mainkan di 
saat senggang. 

Selain Matori, Pro Poor Award 
2011 kategori perorangan juga 
dianugerahkan kepada Sri Kholi-
fah, perempuan asal Kabupaten 
Pasuruan, Dulyakin asal Kabu-
paten Sidoarjo, dan  Suparno asal 
Kabupaten Magetan. Adapun ter-
baik pertama untuk kategori lem-
baga pemerintah diraih oleh Kota 
Surabaya, kedua oleh Kabupaten 
Sidoarjo, dan Kota Probolinggo di-
daulat menjadi terbaik ketiga.(sal)
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pernah lepas dari stigma 
kelompok masyarakat yang 
penuh ketergantungan dan 
kurang berguna. Karena itu 

banyak masyarakat yang 
menganggap bahwa lan-

sia adalah beban keluarga 
meskipun mereka memaha-
mi bahwa para lansia adalah 

orang yang cukup berjasa 
bagi kehidupan manusia. 
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N
amun stigma itu tidak 
berlaku di kalangan 
masyarakat Kelurahan 
Blabak, Kecamatan 

pesantren, Kota Kediri. Di kelu-
rahan berpenduduk sekitar 5.301 
jiwa ini, para lansia dianggap se-
bagai kalangan masyarakat yang 
layak dihormati dan diberdayakan. 
Karena sebagai manusia, mereka 
juga memiliki potensi yang perlu 
dikembangkan.

Pemberdayaan lansia di Kelura-
han Blabak tidak lepas dari campur 
tangan perempuan setempat asal 
Jalan Bambusari No. 20 RT 7/RW 
2, Suriah, karena dia yang bertang-
gung jawab atas semua kegiatan 
lansia di Kelurahan Blabak dari 
kegiatan Posyandu Lansia, senam, 
senam hingga kegiatan perekono-
mian seperti koperasi.

Aktifi tas wanita kelahiran Blitar, 
21 Juni 1969 ini dalam mengurusi 
lansia selama didasari dari kepri-
hatinan kondisi lansia yang selalu 
lekat dengan stigma negatif seperti 
tidak berguna, tergantung, dan sela-
lu menjadi beban. “Padahal mereka 
sebenarnya adalah kelompok ma-
syarakat yang harus dihormati,” kata 
ibu dua orang anak ini.

Diakuinya memang tidak mu-
dah mengurusi 100 lansia yang 
dibinanya. Keluhan-keluhannya 

hampir seperti menangani balita di 
sekolah PAUD.  Ada yang berteng-
kar, ada yang saling marah dan ada 
yang masih memiliki rasa penger-
tian. “Parahnya mereka kadang 
tidak mau diberi masukan, karena 
mereka menganggap lebih berpen-
galaman dalam segala hal.

Tapi jika melakukannnya den-
gan hati ikhlas untuk pember-
dayaan, semua itu serasa mudah 
dan menyenangkan,” katanya. 
Suriah sangat bersyukur, karena 
meskipun banyak tantangan, na-
mun lansia di Kelurahan Blabak 
masih dapat diarahkan kepada hal 
yang positif, sehingga dia dapat 
dengan mudah mengajak lansia 
untuk diberdayakan secara ekono-
mi. Buktinya mereka masih dapat 
diajak untuk mengasah keterampi-
lan dalam membuat produk sulak, 
tas, dan semua produk yang memi-
liki sisi ekonomis.

Seperti halnya balita, kadang 
lansia kata Suriah juga perlu dia-
jak untuk bermain. Di momen 
tertentu, ibu dari Septi Widianin-
grum dan Risma Andri Prayoga ini 
membuat program hiburan seperti 
lomba fashion show dan lomba se-
nam. Bahkan untuk lomba senam 
dia pernah mengawal Lansia Ke-
lurahan Blabak mengukir prestasi 
di antaranya, juara II senam lansia 

se-Kota Kediri 2011, dan even-even 
lain seperti Hari Kesehatan dan 
HUT Kota Kediri.

Dinamika perkembangan pem-
berdayaan lansia di Kelurahan 
Blabak mendapat apresiasi Pemer-
intah Kota Kediri. Bahkan Suriah 
mengaku banyak konsep pember-
dayaan lansia Kota Kediri yang 
mengadopsi dari Kelurahan Bla-
bak. “Saya bersyukur kami menjadi 
inspirasi dalam pemberdayaan lan-
sia bagi Kota Kediri,” ujarnya. 

Tapi ada sedikit kekhawati-
ran bagi Suriah pada aktifi tasnya 
mengurusi lansia, Suriah mengaku 
pesimis dalam mencari pengganti-
nya kelak jika dia sudah tidak lagi 
sanggup beraktifi tas. Dia mengaku 
sangat sulit mencari kader muda 
yang senang dengan aktiftas pem-
berdayaan di tingkat kelurahan. 
Dia hanya dapat berdoa semoga 
kekhawatirannya ini hanya per-
asaannya saja. Dia berharap di luar 
sana masih banyak kader-kader 
muda yang peduli dengan lingkun-
gan sosialnya. 

Aktivitas pengabdiannya kepa-
da lansia diakui Suriah sama sekali 
tidak mengganggu tugas utamanya 
sebagai ibu rumah tangga. Bah-
kan bukan hanya itu, Suriah juga 
tercatat menduduki posisi di be-
berapa lembaga kelurahan seperti 
Sekretaris Pokja 2 Bidang Pendi-
dikan dan Koperasi di PKK Kelura-
han Blabak, serta bertugas sebagai 
salah satu pengawas di di Koperasi 
Wanita Puspita Kencana Kelura-
han Blabak.

Menjadi aktivis di lingkup ke-
lurahan rupanya diteladani oleh 
dua putra Suriah.  Buktinya, salah 
satu diantaranya kini tercatat aktif 
sebagai salah satu Kader Sadar Hu-
kum  (Kadarkum). Anggota karang 
taruna dan bendahara di Program 
PNPM Kelurahan Blabak. (sal)




