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P
embaca, hasil survey sosial ekonomi nasional oleh Badan Pu-
sat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, yang menjadi titik 
nol kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiski-
nan di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa data pen-

duduk miskin di Jawa Timur sebanyak 6.022.590 jiwa (16,68%) dan 
data PPLS08 hasil verifi kasi 30 Oktober 2009 jumlah Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) sebanyak 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) by 
name by address tersebar di 8.505 desa/kelurahan, 662 kecamatan 
dan 38 kabupaten/kota.

Rumah tangga miskin tersebut terbagi ke dalam strata sangat 
miskin sebanyak 493.004 (16%), miskin 1.256.122 (41%) dan hampir 
miskin 1.330.696 (43%). Penurunan kemiskinan nasional dari bulan 
Maret 2011 (12,49%) ke September 2011 (12,36%) atau turun seban-
yak 130 ribu orang. Penurunan kemiskinan pada periode yang sama 
di Jawa Timur bulan Maret 2011 (14,23%) ke bulan September 2011 
(13,85%) atau turun sebanyak 128,9 ribu orang.

Dengan demikian Jawa Timur telah memberikan kontribusi penu-
runan kemiskinan nasional sebanyak 99,15%. Keberhasilan program 
penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari kontribusi dan ker-
jasama semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalan-
gan swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan unsur 
lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, 
sebagai instansi yang menjadi garda depan dalam pengentasan ke-
miskinan dan pemberdayaan masyarakat, mempunyai seabrek pro-
gram untuk mengentas masyarakat dari kepapaan. Bapemas juga 

mempunyai ajang tahunan berupa pemberian 
penghargaan kepada lembaga pemerintah, non 
pemerintah dan perseorangan yang sangat peduli 
kepada masyarakat miskin, yaitu Pro Poor Award.

Tentunya kita berharap tahun depan angka ke-
miskinan di Jawa Timur semakin dapat ditekan. 
Karena itu harus banyak terobosan yang harus di-
lakukan, baik oleh pemerintah maupun stakehold-
ers lainnya. Marilah kita ulurkan pikiran dan tan-
gan kita untuk mengentas saudara-saudara kita, 
para wong cilik, dari lembah kemiskinan. Mari 
kita gunakan pedang untuk menebas kemiskinan, 
sebagaimana Sayidina Ali pernah berkata, dan 
kerap disitir oleh Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Zarkasi. (*)
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D
rs Zarkasi M.Si. meng-
gantikan Totok Soew-
arto SH, M.Si, sebagai 
Kepala Badan Pember-

dayaan Masyarakat (Bapemas). 
Sementara Totok Soewarto me-
masuki masa pensiun. Sebelum 
ditunjuk Gubernur Jawa Timur 
menjadi Kepala Bapemas, Zarkasi 
adalah Kepala Inspektorat Wilayah 
(Itwilprov) Provinsi Jawa Timur. 

Pelantikan Zarkasi sebagai Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur di-
lakukan 30 Desember 2011 bersama 
10 orang pejabat eselon II dan 79 
orang eselon III di Gedung Negara 
Grahadi. Pelantikan ini berdasar-
kan Surat Keputusan (SK) Guber-
nur Jatim No 821.2/2735/212/2011 
tentang Pengangkatan Dalam Ja-
batan.  Sebelum menjadi Kepala 
Itwilprov Jatim, Zarkasi menjadi 

Pj Bupati Jember. Alumni Fisip 
Universitas Jember Jurusan Ad-
ministrasi Negara ini hampir 25 
tahun menghabiskan waktunya di 
lingkungan DLLAJ Jawa Timur. 
Tahun 2008 Zarkasi menjadi Wakil 
Kepala LLAJ Jawa Timur.  Setelah 
itu berturut-turut menjadi Kepala 
Bakorwil Pamekasan (4 bulan), 
Madiun (3 bulan) dan Malang (7 
bulan).

Januari

Zarkasi Gantikan 
Totok Soewarto 

Lintas Peristiwa2012 Lintas Peristiwa2012 :::: Lintas Peristiwa2012  Lintas Peristiwa2012 :::: Lintas Peristiwa2012  Lintas Peristiwa2012 
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Mei 

Wapres Boediono 
Buka BBGRM 

Wakil Presiden Indonesia, 
Boediono, beserta Ibu Her-
awati Boediono, menghadiri 

peringatan Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kes-
atuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Pasar 
Induk Puspa Agro, Sidoarjo, Kamis 
(24/05). Peringatan ini dihadiri juga 
oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan 
Fauzi dan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Linda Amalia Sari Gumelar.  Wakil Pres-
iden RI Boediono dalam sambutannya 
menganjurkan agar semangat gotong 
royong digelorakan lagi, mengingat saat 
ini mulai ada kecenderungan luntur dan 

ditinggalkan masyarakat.  Dalam acara ini diberikan 
Penghargaan Paramahita Nugraha dan Pelaksana 
Gotong Royong terbaik tingkat nasional serta Lom-
ba Pasar Desa Tingkat Nasional. 

Agustus 

Perlombaan Desa 
dan Kelurahan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bapemas) kembali menyeleng-
garakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Dalam perlombaan ini untuk kategori lomba 
desa juara I dimenangkan Desa Sumbertangkil, Kecamatan 
Tirtoyudo, Kabupaten Malang dan pemenang I untuk katego-
ri kelurahan diraih Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, 
Kota Madiun. Para pemenang ditetapkan dalam Surat Kepu-
tusan Gubernur Jawa Timur No. 188/368/KPTS/013/2012. 
Kategori Lomba Desa juara II, III dan harapan masing-
masing diraih Desa Jeruk, Kec. Bandar, Kab. Pacitan, Desa 
Plangkrongan, Kec. Poncol, Kab. Magetan dan Desa Nge-
peh, Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sedangkan juara II, III dan 
harapan Lomba Kelurahan masing-masing diraih Kelurahan 
Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri, Kelurahan Semolowaru, 
Kec. Sukolilo, Kota Surabaya dan Kelurahan Tisnonegaran, 
Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Penghargaan dan hadiah 
diserahkan Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Zarkasi, 
pada malam ramah tamah dengan pemenang Perlombaan 
Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2012 di 
Hotel Simpang Surabaya, 16 Agustus 2012.
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November 

Pro Pooor Award 2012

B
ertempat di Gedung DBL Surabaya, 20 
November, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur menyelenggarakan perhelatan Pro 
Poor Award 2012. Acara yang dihadiri Gu-

bernur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, ini diserahkan 
Pro Poor Award untuk kategori lembaga pemerin-
tah, lembaga non pemerintah dan perseorangan. 
Pro Poor Award merupakan salah satu program 
prioritas untuk mengentas angka kemiskinan di Ja-
tim.  Pemenang kategori pemerintah kabupaten dan 
kota diraih Kabupaten Sidoarjo (Kategori Bidang 
Bantuan dan Perlindungan Sosial), Kota Surabaya 
(Kategori Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dan 

Kabupaten Banyuwangi (Kat-
egori Bidang Pemberdayaan 
Usaha Mikro dan Kecil). Pe-
menang terbaik dari kategori 
non pemerintah yaitu BMT 
Mursalah Maslahah lil Ummah 
(MMU) Sidogiri, Kecamatan 
Kraton, Kabupaten Pasuruan. 
Adapun nominator kategori 
perseorangan yaitu Risnani 
Puji Rahayu dari Kota Suraba-
ya dan Siti Ruqoyah dari Kota 
Kediri. Dalam kesempatan itu 
juga diberikan penghargaan 
kepada pelaksana terbaik pas-
ar, UPKu terbaik dan BKAD 
terbaik.

Oktober 

Jawa Timur Ikuti Gelar 
TTG Nasional ke XIV

Provinsi Jawa Timur mengikuti Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke XIV 
di Kota Batam, Kepulauan Riau, 11 hingga 14 
Oktober. Gelar TTG Nasional ke XIV yang ber-
tempat di Harbour Bay ini dibuka oleh Menko-
polkam Djoko Suyanto. Dalam Gelar TTG Nasi-
onal ke XIV Provinsi Jawa Timur memboyong 
bermacam TTG temuan masyarakat Jawa Timur 
yang disajikan di 29 stand.  Selain dari kabupat-
en/kota, instansi lain yang berpartisipasi dalam 
Gelar TTG adalah Balitbang Provinsi Jawa Timur (alat 
fermentasi pupuk cair) dan Disperindag Provinsi Jawa 
Timur (mesin pencetak chip). Sedangkan perguruan 
tinggi yang mengikuti adalah LPPM Untag Banyuwan-
gi (bokasi 2 in one), LPPM ITS Surabaya (maket mini 
powerplant WaZer, mesin pemotong kerupuk tahu, 

pisau potong dengan sistem kawat (wire system), me-
sin bor meja) dan LPPM Unmuh Malang (mesin pera-
jang (singkong, ubi jalar, kentang dan sejenisnya). Se-
lain memamerkan TTG, kab/kota di atas sebagian juga 
memamerkan produk unggulan daerahnya. Pavilyun 
Provinsi Jawa Timur di Gelar TTG ini terpilih sebagai 
juara I kategori stand terbaik.
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D
ata RTM di Kelurahan 
Tisnonegaran menurut 
pendataan BPS 2011 
terdapat 150 Kepala Ke-

luarga (KK) dari 5.000 KK. Namun 

setelah warga kembali merumus-
kan status RTM, data RTM dite-
mukan menjadi 275 KK. ‘’Status itu 
ditemukan setelah kami menam-
bah indikator bahwa penghasilan 

Rp 1 juta dalam keluarga itu masih 
termasuk kategori miskin,’’ kata 
Ketua Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) Kelurahan Tis-
nonegaran, Ahmad Sholeh, kepada 
Gema Desa belum lama ini.

Indikasi itu dimasukkan meng-
ingat Kelurahan Tisnonegaran di-
huni oleh warga yang relatif ma-
pan dalam hal perekonomian, dan 
tinggi dalam hal latar belakang 
pendidikan. Bahkan jika dihitung, 
sebanyak 60 persen warga Kelu-
rahan Tisnonegaran adalah Pega-
wai Negeri Sipil (PNS) yang ke-
hidupannya relatif lebih makmur, 

Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, 
Kota Probolinggo

Tambah Indikator 
Kemiskinan

Semua pihak boleh tidak sepaham atau berbeda 
dalam mendefi nisikan kemiskinan. Yang penting, 

bagaimana melaksanakan program penanganan ke-
miskinan agar tepat sasaran sesuai data indikator yang 
diyakini. Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kaniga-
ran, Kota Probolinggo, mencoba kembali meredefi nisi 
pengertian Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayahnya.

Perangkat Kelurahan Tisnonegaran
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sisanya baru pedagang, pegawai 
swasta dan lain-lain. ‘’Karena itu 
penduduk di sini lebih mudah un-
tuk diajak berperan aktif dalam 
pembangunan serta untuk berbagi 
sesama,’’ tambahnya.

Dalam menanggulangi kemiski-
nan dan mengangkat RTM, pihak 
kelurahan bersama warga memiliki 
kebijakan tersendiri, yakni dengan 
merehabilitasi rumah tidak layak 
huni. Hingga saat ini masih ada 
sekitar 11 rumah tidak layak huni di 
Kelurahan Tisnonegaran. Ditarget-
kan jumlah tersebut tuntas hingga 
2013. Pihak kelurahan bersama 
masyarakat serta dibantu pemer-
intah mengalokasikan biaya Rp 10 
juta untuk satu unit rumah tidak 
layak huni. ‘’Kami harap dengan 
menempati rumah yang sehat dan 
layak huni, ada semangat tersend-
iri bagi RTM untuk lebih maju dan 
mandiri dalam perekonomiannya,’’ 
kata Lurah Tisnonegaran, Gatot 
Hari S.

Siaga Ancaman   
Penyakit

Tidak hanya dalam soal pen-
anganan kemiskinan, Kelurahan 
Tisnonegaran juga fokus dalam 
penanganan kesehatan masyara-
kat dan pembentukan lingkungan 
sehat bagi masyarakatnya. Khusus 
untuk masalah tersebut, kelurahan 
ini memiliki tim khusus bernama 
Forkesi (Forum Kelurahan Siaga), 
yaitu tempat berkumpulnya para 

kader posyandu yang memiliki 
komitmen kuat dalam mewujud-
kan masyarakat Tisnonegaran yang 
berbudaya sehat

Menurut Ketua Fokesi Kelura-
han Tisnonegaran, Herlina Imam 
Marsudi, Forkesi memiliki tugas 
menganalisa, melakukan survey 
dan merumuskan kebijakan ter-
kait kesehatan masyarakat. ‘’Jika 
ada wabah penyakit, kami berupa-
ya melakukan penanganan sedini 
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mungkin agar tidak menjalar ke-
pada warga lainnya,’’ katanya.

Selain itu juga melakukan per-
temuan rutin sebulan sekali dan 
melakukan aksi-aksi riil kesehatan 
seperti pengobatan gratis dan do-
nor darah. ‘’Antusiasme warga Tis-
nonegaran dalam mengikuti donor 
darah cukup tinggi, sekali pelaksa-
naan dapat mengumpulkan antara 
25-30 kantong darah,’’ tambahnya.

Forkesi Kelurahan Tisnonega-
ran dibentuk berdasarkan SK Lurah 
Nomor 445/13.1/425.504.1/2011. 
Dalam SK tersebut, Forkesi bertu-
gas mengidentifi kasi masalah, pe-
nyebab masalah dan sumberdaya 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
mengatasi masalah-masalah kes-
ehatan, menetapkan masalah dan 
merumuskan alternatif pemecahan 
masalah, menetapkan alternatif 
pemecahan masalah yang layak, 
merencanakan dan melaksanakan-
nya, memantau mengevaluasi dan 
membina kelestarian upaya-upaya 
yang telah dilakukan, serta mem-
pertanggungjawabkan dan mel-
aporkan seluruh kegiatannya ke-
pada lurah.

Dalam susunan Forkesi Kelu-
rahan Tisnonegaran, terdapat em-
pat kelompok kerja (Pokja), yakni 
pokja kesehatan keluarga yang 
menangani masalah Sippen K3 dan 
Tabulin, Pokja Pengamatan Penya-
kit (Penyakit menular dan tidak 
menular termasuk gizi buruk, ibu 
hamil), pokja kesiapsiagaan dan 
penanggulangan bencana (ambu-
lan desa dan donor darah), dan 
pokja pembiayaan dan pemberday-
aan berbasis masyarakat (lingkun-
gan sehat, masyarakat ber PHBS, 
dan desima).

Di bidang pemerintahan, pro-
gram kerja teknis yang dilak-
sanakan secara umum,  pelayanan 

di bidang kependudukan, pertana-
han, dan pembinaan administrasi 
pemerintahan. Di bidang admin-
istrasi dan aparatur pemerintah, 
yang dilakukan adalah pening-
katan SDM aparatur kelurahan, 
pengadaan sarana dan prasarana 
administrasi, penyimpanan data, 
pelayanan legalisasi surat, dan 
pencarian data kelurahan.

Adapun dalam bidang pemban-
gunan yang dilakukan antara lain 
melaksanakan rencana program 
pembangunan kelurahan, musy-
awarah pembangunan kelurahan, 
mengusulkan hasil musrenbang 
kelurahan kepada kecamatan dan 
pemerintah kota, dan  memfasili-
tasi kegiatan pembangunan di 
kelurahan. Di bidang sosial dan 
pemberdayaan masyarakat, den-
gan mengadakan pelaksanaan dan 
pembagian raskin, mengadakan 
program pembinaan kelompok 
PKK RW, RT dan dasa wisma, 
mengadakan program pembinaan 

posyandu di RW, dan melak-
sanakan program kegiatan PSN 
dan pemantauan jentik, sementara 
di bidang ketentraman dan ket-
ertiban, melakukan peningkatan 
sistem pengamanan swakarsa, dan 
melaksanakan program Siskam-
ling. 

Sepanjang 2011, Kelurahan 
Tisnonegaran mencatat sejumlah 

prestasi di tingkat kecamatan anta-
ra lain, juara II kelurahan berhasil, 
juara I lomba siskamling, juara II 
lomba PBB linmas, jura Iperolehan 
prosentase pajak. Sementara di 
tingkat Kota Probolinggo, prestasi 
yang diukir antara lain, juara I 
lomba poskamling, jura I lomba 
PBB linmas, jura III perolehan 
prosentase pajak, dan juara I, II, 
III lomba cipta menu.

Dalam Keputusan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 188/39/
KPTS/013/2012 tentang Tim 
Penilai/Evaluasi Program/Keg-
iatan Pemberdayaan Masyarakat 

Pengurus Forum Kelurahan Siaga
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Artis
Kelurahan Tisnonegaran ter-

bagi atas 6 Rukun Warga 
(RW) dan 27 Rukun Tetangga 
(RT). Sebelah utara Kelurahan 
Tisnonegaran berbatasan dengan 
Kelurahan Sukabumi Kecamatan 
Mayangan,  sebelah timur den-
gan Kelurahan Kebonsari Kulon, 
sebelah selatan dengan Kelura-
han Kanigaran, dan sebelah barat 
bersebelahan dengan Kelurahan 
Curahgrinting 

Kondisi masyarakat yang bersi-
fat majemuk dengan dominasi 
campuran suku Jawa dan Madura, 
pada akhir 2011 warga Kelurahan 
Tisnonegaran berjumlah 2.784 
Jiwa laki-laki, dan 2.872 Jiwa 
perempuan dalam 5.656 kepala ke-
luarga. Dari sektor mata pencahar-
ian, Kelurahan Tisnonegaran didi-
ami rata-rata pegawai negeri sipil 
dan ABRI sebanyak 763 orang, pet-
ani 27 orang, buruh tani 10 orang, 
wiraswasta 361 orang, swasta 248 
orang, montir / bengkel 8 orang, 
pertukangan 15 orang, konveksi 

11 orang,  tukang becak 47 orang, 
jasa 983 orang, dan pesiunan 212 
orang.  

Dalam melayani masyarakat, 
Kelurahan Tisnonegaran Keca-
matan Kanigaran Kota Proboling-
go memiliki visi meningkatkan 
kwalitas sumber daya manusia 
bagi perangkat kelurahan, me-
ningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, tersedianya sarana 
dan prasarana yang memadai, 

dan menangani masalah dengan 
cepat dan tepat. 

Dengan misi tersebut, tercip-
talah janji pelayanan yang dise-
but Probolinggo “ARTIS“ yang 
artinya, Amanah dalam melak-
sanakan tugas, Raih kesukseksan 
dalam pelayanan prima, Tang-
gap dalam menghadapi masalah, 
Ikhlas melayani dengan senyum, 
dan  Sesuai standart pelayanan. 
(sal)

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012. Kelu-
rahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota 
Probolinggo, terpilih sebagai kelurahan terbaik keem-
pat se-Jatim dalam lomba kelurahan 2012. Pemenang 
pertama diraih oleh Kelurahan Nambangan Kidul, 
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, kedua oleh Ke-
lurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, ke-
tiga oleh Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, 
Kota Surabaya. 

Kelurahan Tisnonegaran memiliki nilai unggul 
dalam penilaian lomba kelurahan dari delapan indi-
kator yang dinilai tim juri. Delapan indikator tersebut 
yakni indikator pendidikan, kesehatan masyarakat, 
ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, parti-
sipasi masyarakat, pemerintahan kelurahan, lembaga 
kemasyarakatan, dan kesejahteraan keluarga. (sal) 
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B
adan Kerja Sama An-
tar Desa (BKAD) Berkah 
Tani, Desa Kelampisan, 
Kecamatan Geneng, Kab. 

Ngawi berdiri 26 Juni 2009. BKAD 
ini mendapatkan modal awal dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
sebesar Rp 485.000.000. Dana 
tersebut disalurkan kepada tiga Unit 
Pengelolaan Keuangan dan Usaha 
(UPKu) Desa Kelampisan, UPKu 
Desa Kasreman dan UPKu Sidorejo. 
Masing-masing UPKu mendapatkan 
modal sebesar Rp 140.000.000. 

Kini dana tersebut dikelola dan 
disalurkan kepada masyarakat yang 
membutuhkan dengan sistem sim-
pan pinjam dan pengadaan bibit padi 
vareitas Ciherang. SHU tahun 2011 
masing-masing UPKu mencatatkan 
hasil maksimal, yaitu UPKu Artha 
Jaya Rp 4.865.000, UPKu Amanah 
Rp 4.694.000 dan UPKu Mekar 
Arum mencapai Rp 2.002.000. 

Selain itu BKAD Berkah Tani juga 
mengadakan pemberdayaan ma-
syarakat melalui unit Sumber Daya 
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia. Alasannya 
tiga desa, yakni Desa Kelampisan, 
Desa Kasreman dan Desa Sidorejo 
memiliki potensi pertanian yang 
sangat luas, sementara pendidikan 
masyarakat masih rendah, sehingga 
diperlukan pemberdayaan dan pela-
tihan tentang pertanian dan pengen-
tasan kemiskinan. 

Ketua BKAD Berkah Tani, H. Tri 
Setyo Budi Hartoyo Spd, menjelas-
kan, keberadaan BKAD di Desa 
Kelampisan selama ini telah banyak 
membantu masyarakat, terutama 
soal permodalan pertanian semisal 
bibit padi, penggilingan dan distri-
busi padi. Mayoritas Kelampisan dan 
lainnya adalah kawasan pertanian 
dengan luas lahan hampir 50 hektar. 

“Kami memproduksi benih padi 
varietas Ciherang dengan kemasan 5 
kg dan memberikan pinjaman modal 
dengan sistem simpan pinjam. Benih 
ini disalurkan kepada masyarakat 
dengan syarat setelah panen ma-

syarakat mau menjual gabahnya ke-
pada BKAD,” kata Tri. 

Diakui Tri, benih padi varietas 
Ciherang mampu menghasilkan 
padi yang besar dan berkualitas. Ma-
syarakat mulai merasakan manfaat 
benih padi varietas tersebut. BKAD 
juga membeli gabah hasil panen 
para petani yang dibeli langsung oleh 
BKAD. Gabah kemudian diproduksi 
dan digiling di gudang milik BKAD 
dan selanjutnya didistribusikan ke 
luar kota seperti Jombang, Mojoker-
to, Surabaya dan Jogya.

Beras hasil gilingan dikemas 
dalam plastik 5 kg dan karung 25 kg, 
kemudian dijual di pasar lokal dan 
luar kota. Selama ini BKAD sudah 
punya rekanan dan distribusi beras 
asal Desa Klampisan dan Desa Kas-
reman. “BKAD membeli gabah dari 
petani tujuannya agar bisa mem-
bantu masyarakat dan menghindar-
kan masyarakat dari tengkulak yang 
merugikan petani,” paparnya. 

BKAD Berkah Tani, Kabupaten Ngawi

Produksi Benih Padi 
Varietas Unggul  

Setelah berdiri tahun 2009 
BKAD Berkah Tani,  Desa 

Kelampisan, Kec. Geneng, 
Kabupaten Ngawi ,lang-
sung tancap gas. BKAD 

menyalurkan dana untuk 
masyarakat dalam pen-

gadaan benih padi, keru-
puk dan pelayanan sim-

pan pinjam.   
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Produksi Beras  Pulen
Dijelaskan Tri, BKAD Berkah 

Tani mempunyai gudang penggilin-
gan dan draiser untuk mengeringkan 
gabah. Selanjutnya gabah diproduk-
si menjadi padi pulen dan dijual ke 
daerah. Padi hasil produksi BKAD 
cukup diminati masyarakat lanta-
ran berasnya berkualitas bagus dan 
harganya terjangkau. Selain padi, 
BKAD juga memproduksi kerupuk 
yang berbasis rumah tangga. Keru-
puk tersebut dipasarkan melalui be-
berapa agen di pasar lokal maupun 
luar kota. 

“Ada beberapa ibu rumah tangga 
yang menjadi binaan BKAD yang 
khusus produksi kerupuk. Mer-
eka diberi pinjaman modal dengan 
sistem cicil dengan tujuan modal 
tersebut bisa meningkatkan produk-
si kerupuk,” terangya.  

Menurut Tri, dari hasil usaha 
benih pertanian dan kemitraan 
BKAD bisa mendapat keuntungan 
dan tambahan modal usaha. Pada 
tahun 2010 keuntungan BKAD dari 
benih mencapai Rp 11.987.250 dan 
kemitraan mencapai Rp 46.443.700 
Sedangkan SHU tahun 2010 men-
capai 2.588.000. Sedangkan tahun 
2011 keuntungan dari benih perta-

nian  Rp 27.915.650 dan kemitraan 
Rp 48.286.000 dan SHU tahun 2011 
mencapai Rp 15.391.270.  Keun-
tungan tersebut merupakan hasil 
pengembangan dana dan modal 
usaha yang diberikan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan Pemerin-
tah Kabupaten Ngawi. 

“Pemerintah Kabupaten Ngawi 
memberikan modal sharing sebesar 
Rp 149.357.000 juta sebagai bentuk 
pembinaan dan tambahan modal. 
Kami berharap modal tersebut 
terus berkembang dan Pemerintah 
Provinsi memberikan pembinaan 
dan pengawasan,” ucapnya. 

UPKu Kembangkan SP 
Sementara itu Adi Sukamto, 

Ketua UPKu Mekar Arum Desa 
kasreman mejelaskan, UPKu me-
nerima dana awal dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 
32.400.000 dan dana sharing dari 
Pemerintah Kabupaten Ngawi se-
banyak Rp 11.942.000. Dana terse-
but diperuntukkan ke masyarakat 
dalam bentuk simpan pinjam. 

Anggota UPKu Mekar Arum 
saat ini 84 orang dengan pinjaman 
minimal Rp 1 juta dan maksimal Rp 
3 juta. Anggota UPKu adalah pet-
ani, pedagang, perajin batu merah 
dan tukang rosok. Mereka bermitra 
dengan UPKu karena membutuh-
kan modal usaha. Syaratnya mer-
eka harus menyerahkan BPKB atau 
sertifi kat rumah dengan tujuan agar 
mereka tidak kabur. “Bunga yang 
diterapkan 1,5 persen, agar mereka 
beralih ke UPKu dari pada pinjam ke 
bank titil,” kata Adi Sukamto. 

Kini modal UPKu Mekar Arum 
sudah bertambah dan berkembang, 
dari hasil keuntungan benih padi ta-
hun 2010 mencapai Rp 12.100.000 
dan SHU Rp 5.989.716 dan benih 
padi tahun 2011 mencapai Rp 
4.288.000 dan Rp SHU 2.003.000.

Sementara Fatoni, Ketua UPKu 
Amanah Desa Sidorejo,  menjelas-
kan, UPKu Amanah selama ini men-
jalankan usahanya dengan sistem 
simpan pinjam kepada masyarakat. 
Dana awal UPKu Amanah sebesar 
Rp 44.350.000 dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan dana shar-
ing dari Pemkab Ngawi sebanyak 
Rp 11 .000.000, sementara keun-
tungan hasil benih padi tahun 2010 
sebanyak Rp 16.337.000 dan SHU 
Rp 8.129.000, dan benih padi tahun 
2011 sebanyak Rp 9.378.000 dan 
SHU Rp 4.694.000.

Dana tersebut disalurkan kepada 
masyarakat dan 300 anggota UPKu 
yang tersebar di Desa Sidorejo den-
gan syarat mereka memberikan 
jaminan BPKB dan sertifi kat tanah 
untuk kelangsungan simpan pinjam. 

Dan UPKu Artha Jaya dana awal 
sebanyak Rp 44.348.000 tahun 
2010 dan tahun 2011 mendapatkan 
dana Rp 46.722.400. Dana terse-
but disalurkan kepada masyarakat 
dan 60 anggota UPKu  Artha Jaya. 
Dana tersebut diputar kepada ma-
syarakat dengan sistem simpan pin-
jam dan perdagangan. Keuntungan 
dari usaha tersebut tahun 2010 Rp 
12.814.000 dan SHU Rp 6.784.000 
dan keuntungan benih tahun 2011 Rp 
10.295.000 dan SHU Rp 4.865.000. 
(ham)

H. Tri Setyo Budi Hartoyo

Bibit Ciherang siap dijual.



B
erdirinya suatu pesantren 
ternyata tidak hanya 
bermanfaat bagi para 
santrinya. Pesantren 

Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabu-
paten Pasuruan membuktikan bah-
wa pesantren juga dapat berman-
faat tidak hanya dalam keilmuan 
agama bagi masyarakat sekitarnya, 
namun juga dapat bermanfaat 
dalam hal pemberdayaan masyara-
kat secara ekonomi. Melalui lem-
baga perekonomian BMT-MMU 
Sidogiri, pesantren ini berupaya 
menjadi bagian dari masyarakat 
yang bermanfaat tidak hanya ke-
pada orang dalam pesantren, na-
mun juga untuk masyarakat luar 

pesantren. 
Menurut Manajer Utama BMT-

MMU Sidogiri,  HM. Dumairi Nor, 
program pemberdayaan untuk ma-
syarakat sekitar antara lain, pro-
gram bantuan sembako. Program 
ini dilakukan untuk memberikan 
santunan kepada warga kurang 
mampu, miskin, janda, anak yatim 
di lingkungan kantor BMT MMU di 
seluruh cabang dan cabang pem-
bantu BMT MMU Sidogiri, Jawa 
Timur, sebanyak 10.500 orang 
dalam kurun waktu 3 tahun tera-
khir. Meliputi wilayah Kota Kabu-
paten Pasuruan, Kabupaten Situ-
bondo, Kabupaten Probolinggo, 
Kabupaten Lumajang, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Mojokerto, 
Kota Kabupaten Gresik, Kodya 
Surabaya. Total dana sosial yang 
diberikan kepada masyarakat 
adalah sebesar lebih dari Rp 690 
juta. 

Selain bantuan sembako, juga 
ada program Royalan Muharram. 
Program ini untuk memberikan 
santunan kepada anak yatim piatu 
dan tergolong kurang mampu, di 
lingkungan Desa Sidogiri, Desa 
Jeruk, Desa Ngempit, Desa Nga-
bar, Kecamatan Kraton, Desa Beji, 
Kecamatan Beji, Kabupaten Pa-
suruan sebanyak 730 anak yatim. 
Dengan alokasi dana sebesar Rp. 
109.500.000 yang dialokasikan 

Baitul Mal Wattamwil – Madrasah Miftahul Ulum 
(BMT-MMU) Sidogiri

Pemberdayaan Masyarakat 
Luar dan Dalam
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dari dana sosial untuk anak yatim 
piatu di Desa Sidogiri, Desa Jeruk, 
Desa Ngempit, Desa Ngabar Ke-
camatan Kraton, Desa Beji Keca-
matan Beji Kabupaten Pasuruan. 
Alokasi dana yang keluarkan untuk 
kegiatan royalan muharram dalam 
kurun waktu tiga tahun terakhir 
sebesar Rp 109.500.000

Selain itu juga ada program re-
habilitasi rumah. Program ini di-
lakukan untuk memberikan ban-
tuan rehabilitasi rumah kepada 6 
anggota masyarakat yang kurang 
mampu di lingkungan Desa Sido-
giri, Desa Karanganyar, Asem Kan-
dang, Kecamatan Kraton, dan Desa 
Gambir Kuning, Kecamatan Kra-
ton Asem Kandang, Kabupaten Pa-
suruan. Dengan alokasi dana yang 
dikeluarkan untuk kegiatan dana 
sosial rehabilitasi rumah dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir 
sebesar Rp. 44.000.000. Mitra 
yang terlibat dan sekaligus seb-
agai pelaksana adalah pemuda se-
tempat, perangkat desa, pengurus, 

manager BMT MMU Sidogiri.
Selain dana sosial pihaknya 

juga berupaya merangsang ma-
syarakat dalam berusaha dengan 
memberikan bantuan permoda-
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lan seperti program  Pembiayaan 
Qord. Program ini dilakukan untuk 
memberikan bantuan pinjaman 
modal kerja tanpa bagi hasil dan 
biaya administrasi kepada 28.156 
orang anggota koperasi yang 
kurang mampu di wilayah kerja 
koperasi BMT MMU Sidogiri, me-
liputi wilayah Kota/Kabupaten 
Pasuruan, Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Probolinggo, Kabupat-
en Lumajang, Kabupaten Malang, 
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten 
Gresik, Kota Surabaya. Dana yang 
terserap dan dikeluarkan untuk ke-
giatan pembiayaan qord dalam ku-
run waktu tiga tahun terakhir sebe-
sar Rp. 22.150.438.582. 

Selain itu juga ada program 
pembiayaan pertanian. Program 
ini dilakukan untuk memberikan 
bantuan pinjaman modal pertanian 
tanpa bagi hasil dan biaya admin-
istrasi kepada 2.235 orang anggota 
koperasi yang kurang mampu di 
wilayah kerja koperasi BMT MMU 
Sidogiri Jawa Timur Cabang Pa-
suruan. Dana yang dikeluarkan 
untuk kegiatan pembiayaan per-
tanian dalam kurun waktu tiga ta-
hun terakhir adalah sebesar Rp. 
4.800.600.000. 

Berdirinya KJKS BMT-MMU 
Sidogiri Jawa Timur berawal dari 
keprihatinan KH. Nawawi Thoyib 
pada tahun 1993 atas maraknya 
praktik rentenir di lingkungan Pon-
dok Pesantren Sidogiri. Kemudian 
KH Nawawi mengutus beberapa 
orang untuk mengganti utang ma-
syarakat tersebut dengan pola pin-
jaman tanpa bunga dan program 
tersebut bisa berjalan hampir 4 
tahun meskipun masih terdapat se-
dikit banyak kekurangan. 

Dari semangat dan tekad itulah 
para pendiri koperasi yang pada 
waktu itu dimotori oleh H. Mahmud 
Ali Zain bersama beberapa asa-

tidz Madrasah ingin meneruskan 
tujuan KH. Nawawi Thoyib agar 
segera terwujud dengan rapi dan 
tertata.  

Pada akhirnya seluruh tim 
pendiri sepakat untuk mendirikan 
Koperasi BMT yang diberi nama 
Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah 
Mursalah lil Ummah Pasuruan 
atau BMT-MMU. Mengapa me-
makai nama MMU? Karena selu-
ruh pendiri pada waktu itu adalah 
guru-guru MMU (Madrasah Mifta-
hul Ulum) Pondok Pesantren Sido-
giri. Dan ditetapkanlah pendirian 
Koperasi BMT-MMU Pasuruan 
pada 12 Rabi’ul Awal 1418 H (dite-
patkan dengan tanggal lahir Ra-
sulullah SAW) atau 17 Juli 1997 
yang berkedudukan di kecamatan 
Wonorejo Pasuruan. 

Di saat itu kantor pelayanan 
pertama BMT-MMU masih sewa 
dengan ukuran luas sekitar 16 m2 
dan modal awal Rp 13.500.000, 
yang terkumpul dari anggota se-

banyak 348 orang, terdiri dari para 
asatidz, pengurus dan pimpinan 
MMU Pondok Pesantren Sidogiri. 
Namun sedikitpun para pendiri 
tidak ada yang putus asa ataupun 
menyerah bahkan menjadikan se-
mangat untuk terus maju. Seiring 
berjalannya waktu pada tanggal 
4 September 1997, disahkanlah 
BMT-MMU Pasuruan sebagai Kop-
erasi Serba Usaha.

Tahun ini peran besar BMT-
MMU dalam pemberdayaan dia-
presiasi Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Lembaga perekonomian 
berbasis syariah ini menjadi pe-
menang terbaik dari kategori non 
pemerintah. BMT-MMU mem-
peroleh tropi dan piagam penghar-
gaan, dan uang pembinaan sebesar  
Rp 50 juta. BMT-MMU Sidogiri 
telah melakukan pembangunan 
ekonomi umat dengan cara mem-
berikan pelatihan kepada masyara-
kat, serta memberi perhatian ke-
pada orang yang tidak mampu.(sal)  

Pengobatan Gratis bagi masyarakat kurang mampu.



Lensa 2012  : Lensa 2012  : 

Maret:Rapat Persiapan BBGRM

April: Rapat Koordinasi Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Juni: Penilaian lapangan Perlombaan Desa tingkat Provinsi Jawa Timur di Magetan.

September: Sekretaris Bapemas Setyo Hudoyo (kiri) diterima Walikota Surabaya dalam klarifi kasi lapang Pro Poor Award 2012.Mei: Tim penilai lapang Gotong Royong di Malang.



L
embaga perekonomian 
yang merupakan tinda-
kan konkret dari Program 
Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Provinsi Jatim itu ber-
hasil menggairahkan iklim usaha 
masyarakat Desa Wonoayu melalui 
fasilitas pinjaman dengan bunga 
murah yang diberikan.

Menurut Ketua UPKu Jaya 
Makmur, Pitoyo, penerima man-

faat pinjaman dari UPKu adalah 
Rumah Tangga Miskin Berpotensi 
(RTMB) yang ada di Desa Wono-
ayu. Sejak pertama berdiri hingga 
saat ini UPKu sudah melayani 186 
nasabah dan 65 nasabah saat ini 
nasabah yang masih aktif yang ter-
diri dari RTMB dan diluar RTM 
dan RTMB. ‘’Jumlah RTMB saat 
pertama UPKu berdiri  adalah 72. 
Target sasaran penerima pinjaman 
adalah semua RTMB,’’ katanya.

Adanya UPKu Jaya Mak-
mur, kata Pitoyo, dinilai sebagai 
berkah. Krisis ekonomi yang me-
landa negeri ini juga berdampak 
pada kondisi perekonomian ma-
syarakat. Hal yang paling nyata 
adalah naiknya harga sembilan 
bahan pokok yang menyebabkan 
masyarakat miskin semakin tidak
berdaya. ‘’Dalam banyak hal ma-
syarakat tidak mampu menang-
gung beban biaya hidupnya, teru-
tama bagi keluarga buruh tani, 
buruh harian lepas, dan buruh 
tidak tetap lainya yang banyak di-
geluti oleh masyarakat desa Wono-
ayu,’’ ujarnya.

Masyarakat desa Wonoayu lebih 
parah terkena imbasnya, apalagi 
dengan kondisi desa yang kurang 
menjanjikan dan menjamin kes-
ejahteraan rakyat. Untunglah ada 
program PPKM yang disambut baik 
bagi masyarakat desa Wonoayu 
yang sangat membutuhkan modal 
untuk usaha kecil kecilan.

‘’PPKM juga memberikan solu-
si agar orang orang miskin yang 
mempunyai potensi dapat beru-
saha, mengembangkan karya dan 
imajinasinya dapat diwujudkan,’’ 
terangnya.

Di tengah situasi yang sulit itu 
tiba tiba ada berita yang sangat 
menggembirakan bagi rakyat kecil, 
ada suara yang merdu dari bapak 
kepala desa Wonoayu waktu itu 
bahwa pemerintah akan melak-
sanakan program Gerakan terpadu 
Pengentasan Kemiskinanan (Ger-

UPKu Jaya Makmur, Kabupaten Malang

Ada yang berubah dari Desa Wonoayu, Kecamatan Wa-
jak, Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir. 
Masyarakatnya kian giat berusaha dan meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Hal itu tidak lain berkat sentu-
han program pemberdayaan pemerintah melalui lem-

baga perekonomian masyarakat Unit Pengelola Keuan-
gan dan Usaha (UPKu) Jaya Makmur.

Profil UPKu
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Pengurus UPKu Jaya Makmur.
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dutaskin).
Di Balai Desa Wonoayu 

saat itu, wajah wajah rakyat 
kecil yang mendengarkan 
penjelasan Kepala Desa ter-
lihat bercahaya disambut 
oleh makna Gerdu taskin. 
Senyum dan tawa lega ber-
baur dengan guratan wa-
jah yang mengharapkan 
bahwa gerdu Taskin ini 
dapat segera terealisasikan. 
Rakyat yang masuk dalam kategori 
miskin menyambut gembira.

Mereka dengan tekun dan sabar 
mengikuti pertemuan ini. Perte-
muan itu juga diikuti oleh fasilita-
tor dari Kecamatan Wajak, yaitu 
Rokim Efendi yang memaparkan 
tentang mekanisme operasional 
Gerdu Taskin.

Untuk memperlancar tugas po-
kok fungsinya, Gerdutaskin perlu 
membentuk lembaga UPKu yang 
pengurusnya dipilih melalui musy-
awarah desa. Ketiga pengurus ini 
diantaranya adalah Ketua yang di-
jabat oleh Bapak Pitoyo, Sekretaris 
dijabat oleh Ibu Susiantini dan 
Bendahara dijabat oleh Saudara 
Laianto.

Namun pada tahun 2006 ter-
jadi pergantian pengurus, yaitu 
bendahara yang semula dijabat 
oleh saudara Lasianto kemudian 
diganti oleh Sumartini. Pengurus 
ini sesuai dengan SK Kepala Desa 

menjabat sampai ta-
hun 2008, namun kar-
na masyarakat masih 
percaya dengan ketiga
pengurus ini, maka 
pada tahun 2009 keti-
ga pengurus ini dipilih 
kembali dengan masa 
jabatan sesuai den-
gan SK Kepala Desa 
yang baru yaitu Wina 
Nurnama S.Sos, masa 

jabatan pengurus UPKu sampai  ta-
hun 2012.

Dalam melaksanakan kegiatan 
UPKu Jaya Makmur mempun-
yai visi misi yaitu, pemberdayaan 
masyarakat dalam Wira usaha, 
menggali potensi wira usaha yang 
ada di masyakat, membangkitkan 
semangat masyarakat untuk ber-
wira usaha, memberikan pinjaman 
modal untuk usaha masyarakat, 
dan memberdayakan usaha kecil. 
Sementara motto UPKu yang resmi 
didirikan 29 September 2005 ini 
adalah amanah, jujur, transparan, 
akuntable, sinergis, dan bertang-
gung jawab.

PPKM didesain sebagai pro-
gram strategis untuk meningkatkan 
keberdayaan masyarakat dengan 
fokus pada pemberian peluang bagi 
tumbuhnya partisipasi masyara-
kat, keswadayaan dan kemandirian 
terutama pada RTM dengan kat-
egori hampir miskin. Upaya ini 

merupakan revitalisasi dari pro-
gram Gerdu-Taskin yang sudah di-
lakukan sejak tahun 2002  sampai 
dengan tahun 2009 terbukti telah 
mampu memberikan manfaat bagi 
rumah tangga miskin 

Secara umum PPKM bertujuan 
untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kemandirian usaha ekonomi 
produktif masyarakat desa/kelura-
han melalui pengembangan usaha 
dan peningkatan pendapatan mau-

pun pemenuhan kebutuhan 
dasar RTS sesuai dengan ke-
butuhan.  

Sedangkan secara khu-
sus bertujuan diantaranya 
untuk, meningkatkan peran 
serta aktif RTS dalam proses 
pengambilan keputusan pem-
bangunan secara terbuka, 
demokratis dan bertanggung-
jawab,  mengembangkan ke-
mampuan usaha dan peluang 

berusaha dalam rangka peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan bagi 
RTS, menciptakan kesempatan kerja 
melalui pengembangan usaha dalam 
rangka mengurangi pengangguran, 
serta meningkatkan kualitas rumah 
tinggal RTS dan sarana prasarana 
rumah tinggal dalam rangka mem-
perbaiki kualitas hidup RTS. 

Berdasarkan Keputusan Gu-
bernur Jatim Nomor 188/618/
KPTS/013/2012 tentang Pemenang 
Lomba Karya Penanggulangan Ke-
miskinan (Pro Poor Award) dan 
Evaluasi UKPu berhasil Provinsi 
Jatim Tahun 2012, UPKu Jaya 
Makmur Desa Wonoayu berhasil 
menempati UPKu terbaik ke-tiga 
setelah UPKu Bukit Cokro Desa Ga-
lengdowo, Kecamatan Wonosalam, 
Kabupaten Jombang di posisi ter-
baik kedua, dan UPKu Lapasteh 
Desa Talang, Kecamatan Saronggi, 
Kabupaten Sumenep di posisi ter-
baik pertama.(sal)

(Atas-Bawah) Pedagang kecil pemanfaat UPKu Jaya Makmur.
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H
al itu lantaran bukan 
semata terkait bahaya 
asap rokok, melain-
kan menyangkut ke-

luarga miskin dan hak atas jami-
nan kesehatannya. Sudah barang 
tentu bisa dikembangkan pada 
masalah keberpihakan pemerin-
tah terhadap keluarga miskin dan 
terlebih pada korban asap rokok.

Dalam prespektif sosiologis 
dan psikologis, rasanya tidaklah 
sulit untuk mengunduh data be-
tapa korban asap rokok dalam se-
buah keluarga itu terbesar dialami 
perempuan dalam hal ini istri dan 
anak-anak. Di samping kenyataan 
lain bahwa dalam suatu rumah 
tangga miskin secara psikologis 
tidak pernah terjelaskan dengan 
gamblang siapakah sebetulnya 
yang menjadi kepala keluarga. 
Sang suamikah atau si istri?

Namun demikian lebih dari 
sekadar fakta, perempuan dan 
anak-anaklah yang kerap men-
jadi korban dalam banyak situasi. 
Termasuk pada situasi kemiski-
nan keluarga dan terlebih bila 
kemudian Jamkesda serius men-
syaratkan hanya diberikan pada 
keluarga bukan perokok. Lebih 
fatal lagi, jika tanpa menambah 
persyaratan khusus yang berpi-
hak pada keadilan anak-anak dan 
perempuan. Maka walhasil hany-
alah mempertegas posisi perem-
puan dan anak sebagai korban.

Ilustrasi sederhana dari situasi 
samun perempuan dan anak pada 
keluarga miskin yang suaminya 
merokok, jelas perokok lebih be-

sar dilakukan suami ketimbang 
istri. Adanya Jamkesda terang 
guna meringankan beban hidup 
kemiskinannya—dari jaminan ke-
sehatan akibat penyakit apapun . 
Sebaliknya tanpa Jamkesda, sia-
papun di antara anggota keluarga 
miskin dan terganggu kesehat-
annya akibat penyakit apapun, 
terang lebih membuat keluarga 
itu menderita.

Kata kuncinya bagaimana me-
ringankan beban penderitaan dan 
bukan “menghajar” lagi pada ang-
gota keluarga miskin itu. Maka 
kebutuhan akan strategi khusus 
atau kebijakan khusus pada indi-
vidu dalam suatu keluarga miskin 
amat penting, bila kartu Jamkes-
da mensyaratkan hanya diperun-
tukkan bukan perokok.

Secara sosiologis dan psikolo-
gis tergambar: Keluarga (uta-
manya keluarga miskin) adalah 
titik batas paling rumit, sekal-
igus pertarungan menakjubkan 
antara kepentingan pribadi dan 
masyarakat keluarga. Contoh ter-
baik posisi individu yang sekal-
igus bukan individu adalah pada 
keluarga. Identik dengan kerumi-
tan mengurai kejahatan individu, 
produk dari kualitas moral kelu-
arga.

Pertanyaan pentingnya, apak-
ah “kejahatan” merokok suami 
dari keluarga miskin akan diles-
tarikan untuk mengorbankan is-
tri dan anak-anaknya?  Kejahatan 
identik dengan kriminalitas yang 
mengampu di balik “kekuatan” 
produk perundangan. Moralitas, 

Perempuan dan Kemiskinan
Oleh S. Jai*

JAMKESDA untuk ke-
luarga miskin (Gakin) 

diam-diam bagai seorang 
gadis cantik yang sedang 
sesak nafas. Keberadaan-
nya ditunggu masyarakat 

banyak, sekaligus bisa 
membuat mereka cemas.  
Beberapa kalangan me-
nyoal kartu Jamkesda—

dengan berkaca pada 
sikap Dinkes DKI Jakar-
ta—agar diberikan oleh 

Pemprov Jatim hanya 
kepada keluarga miskin 

yang bukan perokok. 
Tentu saja sebuah hara-

pan yang atas pertimban-
gan data tetek mbengek 

bahaya asap rokok di atas 
kertas yang amat logis. 

Akan tetapi menyisakan 
lubang perspektif sosi-

ologis dan psikologis dari 
wacana tersebut.
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mendasarkan diri pada sublimasi 
tata hidup masyarakat. Mempo-
sisikan keluarga miskin inhern 
dengan “kejahatan” perokok (sua-
mi) itu serupa dengan menggiring 
keluarga tersebut sebagai ber-
moral rendah dan menjadi musuh 
bersama masyarakat yang sehat. 
Sonder menimbang (semisal) di-
antara mereka sama-sama mer-
indukan kualitas hidup sosial dan 
personal yang lebih baik. 

Mempersyaratkan kartu 
Jamkesda, musti pula men-
imbang fakta: pertama, setiap 
aturan dibangun di atas semangat 
penyadaran memperbaiki “kuali-
tas moral” masyarakat, bukan 
malah menghukumnya.  Kedua, 
kesulitan mengendalikan keg-
iatan merokok, misalnya, terle-
tak pada tataran kebingungan 
identifikasi diri. Banyak perun-
dangan mengukuhkan merokok 
itu “kejahatan.” Banyak abstraksi 
panduan moralitas yang menya-
kinkan menghisap rokok tidaklah 
patut. Dari UU Kesehatan No 36 
Tahun 2009,  PP Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Pengaman Rokok 
Bagi Kesehatan memperkuat itu.  
Ketiga, “penjahat” dan korban 
kejahatan itu berbeda, walaupun 
perokok pun dalam kategori ter-
tentu berposisi sebagai korban 
dari sistem yang lebih besar—tak 
sedikit perokok yang menyadari 
hal ini. 

Secara sosiologis, mau tak mau 
perokok musti menyadari, keg-
iatannya telah dikategorikan “ke-
jahatan” di depan aturan hukum, 
keluarga dan masyarakat. Dalam 
ilmu hukum, biasanya disebut ke-
jahatan karena tindakan pidana 
bila tidak sesuai nilai dasar yang 
diyakini berlaku di masyarakat. 
Hanya karena aturan hukumnya 
baru dan ringan maka “kejahat-

an” perokok itu lantas tergolong 
pelanggaran saja. Namun secara 
psikologis merokok adalah keja-
hatan baru bila dikaitkan dengan 
moralitas—atau sebut saja “keja-
hatan moral” terhadap keluarga, 
perempuan (istri) dan anak-anak.

Utamanya pada anak-anak,  
bukankah tak banyak yang me-
nyadari anak-anak, balita sering 
luput dari gebalau fakta di sekitar 
permasalahan rokok dan asap-
nya? 

Anak-anak lebih banyak ditak-
dirkan membawa hak ketimbang 
melakoni kewajiban, anak-anak 
adalah generasi penerus yang 
membawa kebudayaan yang lebih 
tinggi di masa depan. Ketiadaan 
kesadaran terhadap anak atas ini, 
jelas adalah kejahatan. Ini meru-
pakan sinyal bahaya besar. Beta-
pa lebih banyak yang tak menger-
ti, tidak tahu, dan tak menyadari, 
orangtua, masyarakat, atau nega-
ra sedang melakukan kejahatan. 
Mungkin ini kejahatan moral, 
sosial, politik atau hukum. Bukan 
tidak mungkin inilah justru keja-
hatan paling masif terhadap anak. 

Setidaknya kejahatan itu lebih 
dari pengertian melanggar produk 
politik atau hukum pemerintah. 
Kegiatan merokok dapat dijerat 
dalam pasal-pasal perlindungan 
anak lebih banyak lagi utamanya 
yang terkait dengan ancaman 
atas jaminan kesehatan, pendidi-
kan, kesejahteraan dan lain-lain. 
Bahkan pada pasal 57 UU No 23 
Tahun 2003, Tentang Perlindun-
gan Anak disebutkan, bila orang-
tuanya lalai menyebabkan anak 
terlantar,  maka keluarga atau 
pejabat berwenang membawa ke 
pangadilan. 

Singkat kata kemiskinan-
lah sumbangsih terbesar yang 
mengancam anak-anak. Semen-

tara kenyataan di lapangan, gizi 
anak-anak tidak terjamin namun 
ayahnya perokok berat.  Data 
menyebutkan, kematian balita 
di lingkungan orangtua merokok 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
orangtua tidak merokok. Kema-
tian balita dengan ayah perokok 
di perkotaan mencapai 8,1 persen 
dan di pedesaan mencapai 10,9 
persen. Sementara kematian bal-
ita dengan ayah tidak merokok di 
perkotaan 6,6 persen dan di pede-
saan 7,6 persen.  Resiko kema-
tian populasi balita dari keluarga 
perokok berkisar antara 14 persen 
di perkotaan dan 24 persen di 
pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 
5 kematian balita terkait dengan 
perilaku merokok orangtua. Dari 
angka kematian balita 162 ribu 
pertahun (UNICEF, 2006), maka 
32.400 kematian dikontribusi 
oleh perilaku merokok orangtua. 
(Fakta Tembakau di Indonesia, 
TCST-IAKMI)

Jelas, kemiskinan lestari men-
gancam masa depan anak-anak 
dan cenderung mengekalkan ”ke-
jahatan” terbesar kemanusiaan. 
Yaitu, kejahatan atas makluk 
yang tidak memiliki hak mem-
bela diri—yakni anak-anak. Yakni 
kejahatan dengan sengaja men-
gaburkan si penjahat bahwa seo-
lah-olah merokok, menebar asap 
rokok kepada anak-anak bukan-
lah suatu kejahatan. Masihkah 
kita, warga negara dan pemerin-
tah sampai hati menghukum ke-
luarga miskin dengan menjadikan 
musuh bersama? []

*) Penulis adalah  Kepala Bi-
dang Pelatihan dan Advokasi 
pada Women and Youth Develop-
ment Institute of Indonesia (WY-
DII), Surabaya
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Tak ada yang tahu pasti mengapa makanan berbentuk kotak-kotak persegi 
panjang berwarna kuning keemasan itu disebut dengan Brem. Makanan 

tradiosinal khas dari Kabupaten Madiun yang nyaris seperti legenda. Memiliki 
sensansi rasa semriwing ketika menempel di lidah, kemudian lenyap tanpa 

bekas. Sensasi inilah yang  mengundang pecinta kuliner tradisional menjadi-
kannya sebagai buah tangan yang berharga.

N
amanya Marsiyem. 
Usianya kini sudah 90-
an tahun. Tidak ingat 
benar, tahun berapa dia 

dilahirkan, namun yang jelas Mar-
siyem sudah pernah mengalami be-
tapa susahnya hidup di jaman Belan-
da dan Jepang. Masih kokoh, seperti 
terlihat baru berusia 75-an tahun. Bi-
caranya lantang, dan masih mampu 
mengingat dengan baik masa lalu 
panjang yang telah dilaluinya. Meng-
ingat pula awal mula Brem, penanda 
penting bagi Desa Kaliabu, atau bagi 
Caruban yang kini menjadikannya 
sebagai ibukota kabupaten.

Marsiyem kecil sudah akrab 
dengan panganan yang dinamai 
Brem tersebut. Panganan ndeso 
namun termasuk wah di masa itu. 
Hanya sedikit orang yang jajan 
dengan membeli Brem, pasalnya 
bagi wong ndeso bertemu nasi saja 
tidak menentu apalagi harus mem-
beli jajanan yang tidak bisa bikin 
perut kenyang.  Kendati begitu, di 
usianya yang  masih belasan tahun, 
ia malah sudah mampu membuat 
Brem. Gurunya – walau tidak se-
cara langsung – adalah Mbah Lurah 
Dusun Bodang. Sementara, Marsi-
yem sendiri tidak pernah tahu dari 
mana Mbah Lurah mendapatkan 
ilmu membuat Brem tersebut dan 
mengapa pula dinamai Brem.

Sentra Brem Desa Kaliabu
UKM Potensial Kab. Madiun
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Dalam bahasa Jawa yang se-
manak, Marsiyem mengatakan, 
mungkin karena membuat panga-
nan yang bahan utamanya adalah 
sari tape ketan ini harus diper-
am dulu selama tujuh hari tujuh 
malam sebelum diproduksi, maka 
nama brem lantas muncul begitu 
saja. Peram yang dilafal perem 
dalam bahasa Jawa secara fonetik 
tak jauh dari kata Brem. Marsiyem 
hanya mengingat, Mbah Lurah Du-
sun Bodang juga menyebutnya sep-
erti itu. Marsiyem juga ingat, untuk 
kulakan bahan baku dan peralatan 
membuat Brem, harus menempuh 
perjalanan cukup jauh yaitu menu-
ju ke Madiun. Tumpangannya 
adalah sepur kluthuk (kereta jaman 
Belanda berbahan bakar kayu, red) 
yang menyemburkan asap hitam 
pekat saat melaju, dan jika sudah 
turun dari sepur di hidung masing-
masing penumpangnya akan me-
nyumpal langes (jelaga) hitam. 

Dari Dusun Bodang, Brem ke-
mudian menyebar ke dusun-dusun 
lain di sekitarnya di wilayah Desa 
Kaliabu. Masing-masing adalah 
Dusun Sumberjo, Lemah Ireng, 
Tempuran dan Kaliabu. Di lima du-
sun di Desa Kaliabu tersebut, hanya 
Dusun Tempuran yang hingga kini 
masih memiliki perajin Brem pal-
ing banyak. Dusun-dusun lainnya 
sudah lama beralih profesi karena 
gerusan jaman. Mereka memilih 
bercocok tanam, atau bermigrasi 
ke kota Madiun dan kota besar 
Jawa Timur lainnya untuk mencari 
penghidupan yang lebih baik. Se-
dang Marsiyem, adalah segelintir 
generasi pertama yang masih setia 
mendampingi produksi panganan 
yang bercitarasa semriwing nan 
manis ini.

Brem Beraroma 
Setidaknya terdapat 47 perajin 

panganan Brem di seluruh Desa 
Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Ka-
bupaten Madiun ini. Tujuh belas 
di antaranya bergabung dan mem-
buat kelompok perajin dengan 
nama “Jaya Makmur”. Dikomanda-
ni Supiyati (39) dan ber-skretariat 
di RT 16 RW 4 Dusun Tempuran. 
Ia merupakan penerus dari gen-
erasi Marsiyem, ibunya. Tak hanya 
jadi komandan perajin Brem, Supi-
yati juga seorang Kepala Dusun di 
Tempuran. Satu-satunya perem-
puan kepala dusun di Desa Kaliabu 
maupun se-Kecamatan Mejayan. 

Tidak seperti di jaman ibunya, 
Supiyati sudah memodifi kasi pros-
es pembuatan Brem yang tradis-
ional menjadi semi modern. Meng-
gunakan peralatan listrik untuk 
beberapa tahapan proses. Hanya 
satu tahapan tradisional yang ma-
sih dipakai hingga kini, yaitu saat 
nguleni tape ketan yang sudah ma-
sak setelah diperam tujuh hari tu-
juh malam. “Proses ini sepertinya 
tak tergantikan, sebab kami ma-
sih percaya cara ini bisa membuat 
aroma brem jadi tambah sedap. 
Peralatan modern sudah ada, bah-
kan mungkin juga bisa dibuat oleh 
para perajin di sini, tetapi kami ti-
dak melakukannya. Kalau untuk 
proses yang lainnya sudah dibantu 
mesin,” terang Supiyati yang ses-
ekali dibenarkan ibunya yang su-
dah sepuh.

Dari semenjak brem dijajakan 
dikisaran tahun 50-an, lanjut Su-
piyati, untuk tahapan membuat 
Brem tidak ada yang berubah. Ba-
han baku tetap ketan. Ketan yang 
menyerupai beras itu direndam 
lebih dahulu lebih kurang setengah 
jam atau 30 menit. Dibersihkan 
sebelumnya hingga terbebas dari 
kerikil dan kotoran lainnya, kemu-
dian dimasak atau dikaru hingga 
setengah matang. Baru setelah 

setengah matang diler atau didin-
gingan di bidang yang lebar. Kalau 
panas sudah menguap yang arti-
nya sudah dingin, ketan karon atau 
sudah setengah masak itu kemu-
dian dikukus hingga satu jam atau 
60 menit. Berikutnya diangkat, 
dan didinginkan kembali. Setelah 
benar-benar dingin baru memasuki 
tahap peragian. Perbandingannya 
24 kilogram ketan masak, ragi yang 
dibutuhkan adalah 30 butir.  Butir-
butir ragi dihaluskan kemudian 
ditebar merata di atas ketan yang 
sudah masak tersebut. 

Tahap berikutnya adalah proses 
fermentasi. Ketan yang sudah ter-
campur ragi ditempatkan di bak-
bak khusus untuk diperam agar 
menjadi tape ketan. Waktu yang 
dibutuhkan idealnya adalah tujuh 
hari tujuh malam. Jika ragi yang 
dibubuhkan dari kualitas bagus, 
waktu selama itu bisa dipastikan 
sudah menghasilkan tape ketan 
yang benar-benar masak dan siap 
diproses jadi Brem. Selanjutnya 
tape ketan dimixer lalu diuleni den-
gan secara manual dengan tangan 
– proses inilah yang sampai saat ini 
masih dipertahankan. Saat dimixer 
perajin Brem kadang membubuh-
kan perasa atau esens, seperti 
citarasa coklat, melon, strawberry, 
dll, tergantung pemesanan. Untuk 
mendapatkan rasa alami tape tentu 
tidak perlu membubuhkan perasa 
macam-macam. Setelah itu ditiris-
kan untuk diambil sari-sarinya.

Pada tahap akhir proses produk-
si Brem, muncul tape yang sudah 
berubah wujud. Pertama adalah 
sari-sari tape yang berbentuk cai-
ran, yang kedua adalah ampas tape. 
Sari-sari tape itu kemudian direbus 
kembali sekitar ¾ jam hingga ken-
thel (mengental). Baru setelah itu 
diratakan dalam cetakan-cetakan 
Brem yang sudah disediakan. Bi-
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asanya cetakan melebar atau me-
manjang dengan ketebalan 0,5-1 
cm. Setelah mengeras kemudian 
dipotong-potong menyesuaikan 
pesanan dan kemasan. Yang paling 
umum kemasan berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran sekitar 10-
15 cm panjang, sekitar 4-5 cm lebar 
dan ketebalan 0,5-1 cm. Sedangkan 
untuk ampas tapenya, biasanya 
dibeli para peternak untuk pakan 
sapi atau kambing.

Modal Berlipat
“Perajin Brem Kaliabu rata-

rata sejak dulunya menggunakan 
merk Suling di tiap produknya. 
Hanya nama di belakang merk Sul-
ing yang kadang-kadang menjadi 
identitas si perajin. Selain meng-
gunakan merk sendiri, perajin juga 
menjual produknya tanpa merk. 
Sudah ada pengepul atau distribu-
tor yang akan mengambil dan me-
labeli produk tersebut dengan la-
belnya sendiri. Cara yang kedua ini 
malah cenderung disukai perajin. 
Pasalnya, mereka tidak perlu ribet 
untuk terjun langsung ke pemasa-
ran. Cara ini dianggap cepat dan 
mudah untuk mendapat uang un-
tuk menopang produksi dan biaya 
hidup. Menurut perajin, cara ini 
lebih efektif ketimbang membuang 
waktu dipemasaran, karena den-
gan memasarkan sendiri uang un-
tuk modal produksi akan makan 
waktu lama bisa terkumpul,” ung-
kap Supiyati prihatin.

Keprihatinan inilah yang mem-
buat Bu Kepala Dusun sejak ta-
hun 2009 ini getol mengorganisir 
perajin Brem. Salah satu misinya 
adalah agar perajin Brem lebih ber-
daya dan bisa maju bersama-sama. 
Kendati kelompok perajin seka-
rang sudah berdiri dengan nama 
“Jaya Makmur”, namun Supiyati 

mengaku belum bisa berbuat ban-
yak. Dari 47 perajin yang ada, han-
ya 17 yang mau bergabung. “Tidak 
ada separuhnya. Meski hanya seba-
gian kecil, toh kita sudah merintis 
berdirinya koperasi. Ini sudah gol 
sebenarnya, hanya ada kendala di 
pengurusan sehigga koperasi tidak 
berjalan maksimal,” katanya. 

Untuk memproduksi Brem 
hingga siap dipasarkan, setidaknya 
membutuhkan modal tiga kali lipat 
dari satu kali biaya produksi. Ber-
lipatnya modal tersebut sangat 
berhubungan dengan bertahapnya 
proses produksi. Bisa dibayang-
kan, untuk menjadikan tape yang 
berkualitas saja membutuhkan 
waktu tak kurang dari seminggu 
penuh. Itu berarti modal berhenti 
cukup lama dalam satu tahapan 
proses. Menurut Supiyati, usah-
anya ini berproduksi 140 kg ketan 
per hari dengan jumlah pekerja 4 
orang. Omzetnya tak kurang dari 
1,5 juta rupiah. Untuk itu, agar se-
tiap hari bisa berproduksi, minimal 
harus ada modal sekitar 5 juta ru-
piah sebelum Brem diserap pasar. 

Besaran modal ini, boleh jadi, yang 
membuat perajin Brem menciut. 
Dari 5 dusun di Kaliabu, kini hanya 
terkonsentrasi di satu dusun yaitu 
Dusun Tempuran. 

Modal 3X lipat itu akan bert-
ambah berat manakala tantangan 
produksi tidak bisa dipecahkan. 
Misalnya, harga ketan naik mem-
bubung. Harga ketan yang naik 
biasanya diiringi dengan ketakju-
juran penjual bahan baku. Tentu 
saja untuk meraup keuntungan 
yang tinggi dan mempertahankan 
pelanggan. Ketan bagus biasanya 
dicampur dengan ketan yang kuali-
tas rendah, atau malahan ketan 
dioplos dengan beras yang ben-
tuknya serupa. Yang akhirnya ter-
jadi adalah, kualitas Brem menjadi 
tidak bagus. Rasanya menjadi ti-
dak standar dan gampang  lembek. 
Kedua, kurangnya panas matahari 
akibat musim tak menentu – sep-
erti sekarang – membuat Brem ti-
dak pada kualitas yang sangat baik. 
Aroma gampang apek, dan warna 
Brem menjadi kurang diminati 
Pasar. Nah! (widi kamidi)

Supiyati dan ibu.
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M
engolah kulit jeruk 
Bali menjadi man-
isan, sejatinya adalah 
salah satu upaya 

untuk meminimalisir produksi 
limbah pertanian. Namun indus-
tri manisan kulit jeruk Bali juga 
masih menyisakan limbah. Bagian 
kulit yang dapat diolah menjadi 
manisan adalah bagian dalam yang 
berwarna putih dan bertekstur em-
puk seperti gabus, sedangkan kulit 
bagian luar yang berwarna hijau 
biasanya dibuang karena banyak 
mengandung kelenjar minyak.

Tapi tunggu dulu, jangan terb-
uru-buru membuang kulit bagian 
luar itu, karena masih bisa diolah 
lagi menjadi minyak atsiri. Sesung-
guhnya, kulit jeruk jenis apapun, 
selalu mengandung atsiri yang ter-
diri dari berbagai komponen sep-
erti terpen, sesquiterpen, aldehida, 
ester dan sterol3.

Rincian komponen minyak kulit 
jeruk adalah sebagai berikut: lim-
onen (94%), mirsen (2%), llinalol 
(0,5%), oktanal (0,5%), dekanal 
(0,4%), sitronelal (0,1%), neral 
(0,1%), geranial (0,1%), valensen 
(0,05%), -sinsial (0,02%), dan –si-
nensial (0,01%).

Minyak kulit jeruk dapat di-
gunakan sebagai fl avor terhadap 
produk minuman, kosmetika, dan 
sanitari. Harga ekstrak minyak je-
ruk relatif mahal. Proses ekstraksi 
minyak kulit jeruk dapat diker-
jakan dengan metode sederhana 
dengan menggunakan peralatan 
yang tidak terlalu mahal.

Berikut proses pembuatan min-
yak atsiri dari kulit jeruk:

Bahan Yang Dibutuhkan:
- Kulit jeruk 

- Larutan NaHCO3 5%
- Na2SO4 anhidrat

Peralatan:
1. Perajang. Alat ini digunakan 

untuk merajang kulit jeruk. Alat 
paling sederhana adalah pisau dan 
talenan. Untuk kapasitas besar, 
perajangan perlu menggunakan 
mesin perajang.

2. Pemeras kulit jeruk. Alat ini 
digunakan untuk memeras kulit 
jeruk sehingga kadar airnya turun. 
Ada dua jenis alat yang dapat digu-
nakan, yaitu pemeras berulir dan 
pemeras hidrolik

3. Sentrifus. Alat ini digunakan 
untuk memisahkan fraksi air dan 
minyak dari hasil pemerasan ulit 
jeruk.

4. Botol dekan tasi. Alat ini di-
gunakan untuk dekantasi, yaitu 
pemisahan fraksi minyak dan air 
pada emulsi

Cara Pembuatan:

1. Persiapan
a. Pelunakan. Kulit jeruk dicuci 

sampai bersih, kemudian diren-
dam di dalam larutan NaHCO3 % 
selama 10-14 jam. Setiap kg kulit 
jeruk direndam dengan 1 liter laru-
tan NaHCO3.

b. Perajangan. Setelah itu per-
endaman tersebut, kulit jeruk dira-
jang sampai berukuran 0,3-0,5 cm.

2. Pemerasan
Kulit eruk yang telah dirajang 

dibungkus dengan kain blacu te-
bal, kemudian diperas dengan alat 
pres berulir, atau alat pres hidro-
lik. Mula-mula tekanan 200 kg per 
cm2, setelah itu tekanan dinaikkan 
secara pelan-pelan menjadi 400 
kg per cm2. Selama pemerasan di-
lakukan penyemprotan dengan air 

dingin. Pemerasan dilakukan dua 
kali. Hasil yang diperoleh berupa 
emulsi minyak di dalam air yang 
disebut emulsi minyak

3. Pemisahan Minyak
a. Dekantasi. Emulsi dima-

sukkan ke dalam botol dekantasi 
(pemisah fraksi air dan minyak 
emulsi). Setelah itu botol yang 
berisi emulsi disimpan di dalam 
lemari pendingin (4-70C) selama 
10-24 jam. Fraksi air yang berada 
pada bagian bawah dibuang. Cara 
pembuangannya adalah sebagai 
berikut. Mula-mula saluran pema-
sukan dibuka, kemudian kran pen-
geluaran dibuka sampai semua 
fraksi air mengalir keluar

b. Sentrifugasi. Fraksi minyak 
yang tertinggal di botol dekantasi 
dipindahkan ke botol sentrifus. 
Kemudian dilakukan sentrifugasi 
pada kecepatan 4000-6000 rpm 
selama 15 menit. Sisa fraksi air 
akan berada pada bagian bawah 
cairan si dalam botol sentrifus, dan 
fraksi minyak berada pada bagian 
atas. Fraksi minyak ini disebut se-
bagai minyak kulit jeruk

c. Pemberian Na2SO4. Minyak 
kulit jeruk diberi Na2SO4 anhid-
rat, kemudian diaduk-aduk. Se-
tiap liter minyak diberi dengan 1-3 
g Na2SO4 anhidrat. Setelah itu, 
minyak disaring untuk memisah-
kan Na2SO4. Pemberian senyawa 
tersebut bertujuan untuk mengi-
kat air yang tidak dapat dipisahkan 
dengan dekantasi dan sentrifugasi

4. Penyimpanan
Minyak kulit jeruk disimpan di 

dalam botol kaca berwarna gelap 
dalam keadaan tertutup rapat pada 
tempat yang tidak panas (ristek).

Minyak Atsiri Kulit Jeruk Minyak Atsiri Kulit Jeruk 
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K
alau Anda pernah digigit 
semut ketika meman-
jat pohon mangga atau 
nangka, mungkin Anda 

akan kesal oleh serbuan semut-
semut yang begitu gencar. Sering-
kali gigitannya membuat kita 
mengaduh-aduh. Serangga kuning 
& ramping ini membangun sarans-
gnya di daun-daun. Jumlah mereka 
bisa mencapai ratusan, mempun-
yai teritori & terkenal agresif dalam 
mempertahankan wilayahnya. Itu-
lah semut Rangrang (Oecophylla 
smaragdina).

Semut Rangrang bukan sem-
barang semut. Mereka unik dan 
berbeda dari jenis semut lain-
nya. Manusia telah menggunakan 
jasa mereka dalam perkebunan 
berabad-abad yang lalu. Tercatat, 
sekitar tahun 300 Masehi di Can-
ton (China), semut ini digunakan 
untuk mengusir hama pada tana-
man jeruk. Orang mengambil 
sarang-sarang semut ini dari hu-
tan, memperjualbelikannya, lalu 
meletakkannya di pohon-pohon 
jeruk jenis unggul. Teknik yang 
sama tetap dilakukan sampai abad 
ke-12, dan masih diterapkan di 
selatan China sampai saat ini. Di 
perkebunan kopi di Lampung, kita 
dapat menemukan koloni semut 
ini bersarang di daun-daun kopi. 
Ternyata, pada tanaman kopi yang 

ditempati sarang ini lebih baik ke-
adaannya daripada tanaman yang 
tidak ditempati semut Rangrang. 
Produksi kopi pun jadi lebih me-
ningkat.

Para pakar serangga di Ghana 
telah menggunakan jenis semut 
Rangrang Afrika (Oecophylla longi-
noda) untuk mengendalikan hama 
tanaman cokelat. Kehadiran semut 
ini ternyata mampu mengurangi 
dua macam penyakit serius yang 
disebabkan oleh virus dan jamur, 
yaitu dengan jalan menyerang dan 
membunuh kutu daun yang men-
jadi penyebar penyakit ini. Kutu 
daun sangat merugikan, karena 
menghisap cairan tanaman seka-
ligus memakan jaringannya. Cara 
pengendalian hama seperti ini kita 
kenal sebagai “biological control” 
dan ini merupakan contoh tertua 
dalam sejarah pertanian.

Biokontrol dan Bioindikator
Penggunaan semut Rangrang se-
bagai biokontrol ternyata sudah 
dilakukan pula oleh sebagian pen-
duduk Indonesia, meskipun tidak 
besar-besaran. Misalnya jika pohon 
jambu atau pohon mangga di pe-
karangan terserang hama, mereka 
akan memindahkan semut-semut 
Rangrang ke pohon tersebut.

Sebenarnya bukan itu saja man-
faat yang diberikan semut Ran-
grang kepada manusia. Dengan 

sifatnya yang sangat peka terhadap 
perubahan udara, manusia dapat 
menggunakan semut ini sebagai 
indikator keadaan udara di suatu 
lingkungan.

Semut Rangrang menyukai 
lingkungan yang berudara bersih. 
Jangankan asap pabrik atau asap 
kendaraan bermotor, asap yang be-
rasal dari pembakaran sampah di 
kebun saja dapat membuat mereka 
menyingkir. Tak heran, jika di Ja-
karta atau di kota-kota besar lain-
nya kita semakin sulit menemukan 
sarang mereka di pepohonan.

Adakalanya jarang pula kita 
mendapati mereka di daerah 
perkebunan. Karena sekarang 
pemberantasan hama dengan pes-
tisida lebih banyak digunakan, se-
hingga bukan saja hama yang mati 
tetapi banyak serangga lain yang 
berguna turut terbunuh. Belum 
lagi perburuan yang dilakukan ma-
nusia terhadap semut Rangrang. 
Banyak orang mengambil sarang-
sarang mereka untuk mendapat-
kan anak-anak Rangrang (“kro-
to”) sebagai makanan burung 
peliharaan. Tentunya hal ini akan 
menjadikan kian menyusutnya 
populasi semut Rangrang. Pada-
hal keberadaan semut ini pent-
ing sebagai musuh alami serangga 
hama, sekaligus sebagai indikator 
biologis (hayati) terhadap kualitas 
udara di suatu daerah.

Ratu Dilindungi
Mengenal kehidupan serangga 

yang berjasa ini memang cukup 
mengesankan. Serangga sosial ini 
membuat sarang di kanopi hutan-
hutan tropis sampai kebun-kebun 
kopi maupun cokelat. Mereka 
membentuk koloni yang anggot-
anya bisa mencapai 500.000 ekor, 
terdiri atas ratu yang sangat be-
sar, anak-anak, dan para pekerja 
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merangkap prajurit. Semuanya 
betina, kecuali beberapa semut 
jantan yang berperan kecil dalam 
kehidupan koloni. Semut-semut 
jantan itu segera pergi jika telah 
dewasa untuk melangsungkan 
wedding fi ght yaitu terbang untuk 
mengawini sang ratu, lalu mereka 
tidak kembali lagi ke sarangnya.

Di antara anggota koloni, yang 
paling giat adalah kelompok peker-
ja. Mereka rajin mencari makan, 
membangun sarang, dan gigih me-

lindungi wilayah mereka siang dan 
malam hari. Sekitar setiap satu me-
nit, salah satu pekerja memuntah-
kan makanan cair ke dalam mulut 
ratu. Mereka menyuapi ratu den-
gan makanan yang telah dilunak-
kan sehingga memungkinkan sang 
ratu menghasilkan ratusan telur 
per hari. Jika ratu telah bertelur, 
para pekerja akan memindahkan 
telur-telur itu ke tempat yang ter-
lindung, membersihkannya, dan 
memberi makan larva-larva halus 
jika telah menetas.

Semut Rangrang dikenal pula 
sebagai senyum penganyam, kare-
na cara mereka membuat sarang 
seperti orang membuat anyaman. 
Sarang mereka terbuat dari bebera-
pa helai daun yang dilekukkan dan 
dikaitkan bersama-sama memben-
tuk ruang-ruang yang rumit dan 
menyerupai kemah. Dedaunan itu 
mereka tarik ke suatu arah, lalu di-
hubungkan dengan benang-benang 
halus yang diambil dari larva mer-
eka sendiri. Para pekerja bergerak 

bolak-balik dari satu daun ke daun 
lainnya membentuk anyaman.

Makhluk asing yang menco-
ba menyusup ke daerah sarang, 
akan mereka halau dengan sen-
gatan asam format yang keluar 
dari kelenjar racun mereka. Kalau 
semut jenis lain sengaja membiar-
kan bahkan memelihara kutu daun 
hidup dalam wilayah kekuasaan 
mereka, maka semut Rangrang 
justru sebaliknya. Mereka beru-
saha mati-matian menyingkirkan 
serangga lain yang hidup pada po-

hon tempat sarang mereka berada. 
Oleh karena itu, jika kita membe-
dah sarang mereka seringkali kita 
menemukan bangkai kumbang 
atau serangga lain yang lebih besar 
dari semut ini.

Itulah keistimewaan yang di-
miliki semut Rangrang sehingga 
membuat mereka memegang arti 
penting dalam pengendalian hama 
secara alami. Cukup sederhana, 
namun tidak berisiko terhadap 
lingkungan seperti halnya jika kita 
menggunakan insektisida kimia.

Pesan Kimiawi
Semut ternyata mempunyai 

semacam kelenjar yang menghasil-
kan cairan khusus yang digunakan 
untuk menandai wilayah mereka. 
Kelenjar itu disebut kelenjar du-
bur. Cairan khusus yang dihasilk-
annya (disebut pheromone) mer-
eka sapukan ke tanah dan hanya 
para anggota sarang saja yang 
dapat mengenali baunya. Jadi 
semut penganyam ini menggunak-
an pesan kimiawi untuk menuntut 
rekan satu sarang menuju daerah 
baru mereka.

Tentu saja jejak bau itu tidak 
hanya mereka tinggalkan ketika 
mencari daerah baru dan ketika 
mempertahankannya, tetapi juga 
digunakan saat mereka mencari 
makan. Jika seekor semut menemu-
kan seonggok makanan, dia akan 
mengerahkan teman-temannya 
untuk mengangkuti makanan itu 
ke sarang. Kelenjar duburnya akan 
meninggalkan jejak bau di sepan-
jang jalan antara sarang dan lokasi 
temuan itu. Ketika berpapasan den-
gan temannya, semut ini memberi 
rangsangan dengan memukulkan 
antenanya seraya memuntahkan 
sedikit makanan yang ditemukan 
tadi ke mulut rekannya itu.(www.
pusatbudidaya.com)



S
etiap karyawan yang 
melakukan kesalahan di 
kantor, tentunya memiliki 
risiko terhadap karirnya. 

Baik itu sulit untuk naik gaji, naik 
jabatan, atau bahkan mengalami 
kesulitan untuk dekat dengan 
rekan kerjanya. Kira-kira apa saja 
kesalahan yang kerap dilakukan di 
tempat kerja yang bisa mengham-
bat karirnya? Yuk, cari tahu di sini, 
seperti dikutip dari situs Oprah.

1. Nominal Gaji
Seorang Analis politik Donna 

Brazile membaca sebuah studi 
yang menyatakan bahwa wanita 
perlu untuk mendapatkan gaji yang 
lebih tinggi. Sedangkan pria, mer-

eka percaya layak mendapatkan 
gaji yang lebih tinggi. Jadi tak ada 
salahnya Anda meminta kenaikan 
gaji kepada bos di kantor. Terlebih 
lagi jika memang selama ini peran 
Anda di tempat kerja sangat mem-
bantu menyukseskan perusahaan.

2. Membuang Waktu
Banyak karyawan yang tidak 

memanfaatkan waktu mereka di 
kantor dengan baik. Ketika peker-
jaan Anda tidak terlalu banyak dan 
memiliki banyak waktu luang, se-
baiknya Anda memanfaatkannya 
dengan sesuatu yang penting. Baca 
buku, koran, atau bertanya kepada 
rekan kerja senior mengenai pe-
kerjaan yang sulit dilakukan dapat 

lebih bermanfaat, daripada Anda 
membuang-buang waktu dengan 
bermain game atau chatting. 

3. Iri Hati
Tak sedikit wanita menganggap 

rekan kerja mereka yang sesama je-
nis seperti saingan, bahkan musuh. 
Mereka juga terbiasa berlomba-
lomba demi mendapatkan posisi 
yang terbaik. Terkadang perasaan 
iri pun juga kerap muncul jika 
mengetahui bahwa rekan kerjanya 
itu, telah dipuji oleh si bos atas pe-
kerjaannya. Padahal, hal ini hanya 
akan membuat Anda mengalami 
kesulitan untuk memiliki teman di 
kantor. *

Kesalahan Bisa Menghambat 
Kemajuan Karir
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Trik Cerdas di Kantor
1. Target Kerja

Buatlah target untuk mendapatkan suatu penca-
paian baru dalam pekerjaan Anda, lalu wujudkan-
lah dengan cara Anda. Rencanakanlah berapa lama 
target tersebut harus tercapai secara spesifi k namun 
realistis, misalnya 30 hari atau 60 hari.

2. Mengikuti Pelatihan
Jangan melewatkan kesempatan menambah ilmu 

saat kantor Anda menawarkan pelatihan untuk kary-
awan. Aktifl ah bertanya pada atasan tentang pelati-
han apa yang baik untuk Anda ikuti karena hal ini ti-
dak hanya menambah informasi bagi Anda, tapi juga 
membuat atasan Anda sadar bahwa Anda memiliki 
inisiatif untuk membuat karir Anda lebih baik lagi. 

3. Berprestasi
Saat mencapai suatu prestasi karena ketrampi-

lan dan pengetahuan Anda, namun tidak ada yang 
menyadarinya, maka hal itu hanya akan sia-sia. Jadi, 

berbagilah dan minta tanggapan kepada atasan ten-
tang rencana Anda dalam pekerjaan ke depannya, agar 
atasan Anda mengetahui perkembangan tersebut.

4. Lebih Bertanggung Jawab
Cobalah lebih memegang tanggung jawab yang 

besar dengan membantu manajer Anda. Tanyakan-
lah dengan rendah hati pekerjaan apa yang dapat 
Anda bantu, dan lakukanlah dengan sebaik mung-
kin. Hal ini membuat Anda semakin terlihat sebagai 
karyawan profesional.

5. Tahu Besarnya Gaji Rata-Rata
Sebelum meminta kenaikan gaji, cari tahu ter-

lebih dahulu berapa besar gaji rata-rata untuk peker-
ja yang posisinya sama dengan Anda agar dapat dija-
dikan acuan perbandingan. Saat meminta kenaikan 
gaji, katakanlah dengan sopan, penuh rasa hormat, 
namun tegas. Tidak perlu menunggu tinjauan per-
forma kerja yang diadakan setiap tahun, melainkan 
buatlah janji pertemuan dengan atasan Anda, untuk 
mendiskusikan tentang gaji dan prestasi yang telah 
Anda raih. *



Stres benar-benar bisa mengubah warna 
rambut menjadi putih atau beruban. 

Memang munculnya uban dipengaruhi 
banyak factor, tapi nyatanya stres juga 
memicu perubahan produksi hormon 

melanin, yang membuat jumlah pigmen 
berkurang, sehingga rambut menjadi 

tampak putih.

R
ambut beruban bukan hanya sebagai pen-
anda bahwa usia seseorang sudah tidak 
muda lagi. Tapi juga pertanda bahwa ses-
eorang tidak mendapatkan cukup nutrisi 

untuk rambut. Orang yang lebih muda dapat juga me-
miliki uban di rambutnya, karena beberapa penyebab 
seperti faktor genetika.

Uban terjadi seiring bertambahnya usia, yaitu ke-
tika melanosit, yakni sel-sel yang memproduksi pig-
men di rambut telah rusak, atau mulai mati secara 
progresif. Rambut yang telah kehilangan pigmen akan 
kehilangan warna dan berubah menjadi uban.

Biasanya uban akan muncul ketika seseorang 

berusia 30-an tahun atau memasuki usia 
40-an tahun. Tetapi sekarang ini, tidak ja-
rang orang yang lebih muda telah kehilan-
gan warna rambut alami dan mendapatkan 
uban lebih awal.

Hampir 60 persen orang yang beruban 
di usia muda cenderung beruban sepenuh-
nya pada saat berusia 50-an tahun jika tidak 
ditangani sebelumnya. Rambut beruban di 
usia muda tidak disebabkan karena stres 
seperti yang kebanyakan dipercayai, tetapi 
hal ini ditentukan oleh genetika. Jika Anda 
memiliki riwayat keluarga yang beruban di 
usia muda, kemungkinan Anda juga akan 
mengalami hal tersebut.

Nah, untuk memperlambat perkemban-
gan uban, lakukan 3 langkah berikut seperti 
dilansir health.india :

1. Konsumsi makanan bergizi
Makanlah makanan yang mengandung vitamin A 

dan B), protein, dan mineral seperti tembaga, yodium, 
dan zat besi yang baik untuk menjaga agar rambut 
tetap sehat. Diet kekurangan mineral dapat menye-
babkan pigmen rambut memudar dan menyebabkan 
uban cepat berkembang. Makanan yang memberikan 
manfaat untuk kesehatan rambut antara lain sayuran 
segar berdaun hijau, tomat, kembang kol, sereal, yo-
ghurt, pisang, telur, makanan laut, kedelai dan biji-
bijian.

2. Gunakan pewarna rambut
Uban tidak mungkin hilang dengan sendirinya, 

sehingga cara satu-satunya adalah dengan menutupi 
uban dengan cat rambut. Ada banyak pewarna rambut 
yang bebas amonia di pasaran yang lebih aman untuk 
rambut Anda. Atau Anda juga dapat memilih cat ram-
but yang terbuat dari bahan-bahan alami.

3. Pilih perawatan rambut
Perawatan yang tepat sangat penting untuk men-

jaga tekstur rambut, pertumbuhan, rambut yang ber-
sinar dan berkilau sehat. Oleh karena itu gunakan 
shampoo & kondisioner yang sesuai dengan jenis ram-
but Anda. *
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Bahan:
250 ml air
75 gram margarin
125 gram gula pasir
1/2 sendok teh garam
150 gram tepung 
terigu protein sedang
150 gram labu kuning 
kukus, dihaluskan 
6 butir telur 
400 ml santan hangat 
dari 1 butir kelapa
30 gram kismis untuk 
taburan

Cara membuat:
1. Rebus air, marga-

rin, gula pasir, dan 
garam sambil diaduk 
sampai mendidih.

Tambahkan tepung 
terigu dan labu kun-
ing. Aduk sampai 
kalis. Angkat.

2. Masukkan telur dan 
santan sedikit-se-
dikit sambil dikocok 
rata.

3. Tuang di cetakan 
lumpur yang sudah 
dipanaskan. Biarkan 
sampai setengah 
matang.

Tabur kismis. Tutup 
dan biarkan sampai 
matang.

Lumpur Labu Kuning

Talam Labu 
Kuning

( untuk 30 buah )

Bahan lapisan bawah :
200 gr labu kuning yg sudah dikukus, haluskan
150 gr gula pasir
100 gr tepung beras
35 gr tepung sagu
250 ml santan sedang yg sudah didihkan ( din-
ginkan )

Bahan lapisan atas :
200 Ml santan kental yg sudah didihkan ( din-
ginkan )
30 gr tepung beras
20 gr tepung sagu
1/4 sdt garam

Cara membuat :
1. Campur semua bahan lapisan bawah, aduk rata 

sampai licin, saring pisahkan.

2. Campur semua bahan lapisan atas, aduk rata 
sampai licin

3. Panaskan dandang, lapisi tutupnya dengan 
serbet

4. Siapkan cetakan kue talam, lapisi dengan sedikit 
minyak

5. Setelah dandang panas, masukan cetakan kosong 
yg telah dilapisi minyak tadi, biarkan panas se-
bentar, tuang bahan lapisan bawah 3/4 adonan, 
kukus selama 10 menit

6. Setelah 10 menit tambah adonan putih diatas-
nya, kukus lagi selama 15 menit

7. Keluarkan kue setelah agak dingin
8. Hidangkan



W
arga Kelurahan Semolowaru, Keca-
matan Sukolilo, Kota Surabaya, ter-
kenal sebagai warga yang kreatif dan 
ramah lingkungan. Tidak hanya giat 

dalam membersihkan lingkungan sekitarnya, namun 
juga mendaur ulang sampah yang tidak bermanfaat 
menjadi produk bernilai ekonomis.

Ermien Harijadi contohnya. Warga blok AF No 2 
Perumahan Semolowaru Elok Surabaya ini berha-
sil mereproduksi limbah kertas semen menjadi 
produk handycraft berupa tas, dompet, jam 
kreasi, souvenir kantor, tempat tisu, tutup dis-
penser, dan sebagainya.

Keterampilan berbuah untung itu di-
peroleh nenek 5 cucu itu melalui pelatihan-
pelatihan yang digelar pemerintah, di an-
taranya Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
baik tingkat kota maupun provinsi.

 ‘’Pokoknya saya keliling cari ilmu 
yang gratis untuk membuat produk 
dari sak semen,’’ kata Ermien Ide 
pembuatan produk handycraft sehar-

ga Rp 25 ribu 
hingga Rp 
100 ribu/
item dari 
sak se-
m e n 
menurut 
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Sak Semen Bekas pun 
Jadi Duit
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berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya lim-
bah dari aktivitas pembangunan. 

Dari berbagai limbah ternyata salah satunya yang 
dapat dimanfaatkan adalah sak semen. ‘’Bahannya rel-
ative kuat dan mudah dibentuk, serta diberi pewarna,’’ 
jelasnya.

Hermin mengawali usaha reproduksi sak semen 
dengan modal sendiri. Sedikit demi sedikit dibantu 

dua rekan dari ibu-ibu di sekitar 
rumahnya. Produknya mulai 

dikenal masyarakat berkat 
bantuan pemasaran dari 
pihak kelurahan. ‘’Pak lu-

rah (Lurah Semolowaru, 
Sumali, red) banyak 

menyambungkan dan 
menginformasikan 
acara pameran-pam-
eran gratis yang di-
gelar pemerintah,’’ 

jelas ibu tiga anak 
ini. (sal)



Salah seorang anggota 
Kelompok Wanita Tani 
Desa Tiron, Kecamatan 
Banyakan, Kabupaten 
Kediri, sedang membuat 
sari buah mangga. Den-
gan TTG yang sederhana 
mereka memanfaatkan 
potensi alam desanya.


