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Tolok ukur keberhasilan pembangunan Nasional, ti
dak terlepas dari keberhasilan pembangunan di 

tingkat desa/kelurahan, untuk itu, maka seluruh elemen 
baik peme rintah desa/kelurahan maupun lembaga ke 
masyarakatan di tun tut harus mampu meningkatkan ke
mampuan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan 
pe merintahan.

Bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur da
lam menangani KPM di Jawa Timur yaitu dengan menge
luarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 150 ta
hun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pe ran 
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Provinsi Ja wa 
Timur, sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pe
me rintah nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberda
yaan Masyarakat (KPM).

Pergub nomor 150 tahun 2008 merupakan kerangka 
acu an pola pengembangan KPM di Jawa Timur, dalam 
rang ka penguatan peran KPM, yang dilaksanakan melalui 
se jumlah pelatihan dan pembekalan teknis secara ber
jenjang yang diarahkan pada penguatan kapasitas KPM 
khususnya di bidang fasilitasi penguatan kelembagaan, 
fasilitasi administrasi, fasilitasi jejaring, fasilitasi media 
konflik dan fasilitasi manajerial.

Pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pro  vinsi Jawa Timur akan melaksanakan Pelatihan Kader 
Pem berdayaan Masyarakat (KPM) yang rencananya akan 
ber orientasi pada Perencanaan Responsif Gender (PRG) 
yang di lakukan melalui pengintegrasian pengalaman as
pi  rasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalah
an perempuan dan lakilaki.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Ta
hun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

sekapursirih

Pemberdayaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
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Jumlah ideal KPM yg berada di Desa/Kelurahan seba nyak 
5  10 orang.  Sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Jawa 
Timur adalah 8.666, sehingga jumlah minimal KPM di 
Jawa Timur seharusnya 43.330  orang dan Jumlah maksi
mal KPM di Jawa Timur seharusnya 86.660 orang.

Rencana aksi di tahun 2015 adalah kegiatan Pelati
han KPM dengan tujuan agar meningkatnya kemampuan 
dan kemandirian Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Aktifitas 
selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Rapat Persiapan Pelatihan Kader Pemberdayaan Ma

sya rakat
b. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
c. Rapat Evaluasi Paska Pelatihan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat
d. Rapat Persiapan Temu Karya Kader Pemberdayaan Ma

sya rakat
e.  Temu Karya Kader Pemberdayaan Masyarakat
f.  Rapat Evaluasi Paska Temu Karya Kader Pemberdayaan 

Masyarakat
g.  Rapat Persiapan Pertemuan Pengurus FK KPM Prov. Ja

tim
h.  Pertemuan Pengurus FK KPM Prov. Jatim
i.  Rapat Evaluasi Pertemuan Pengurus FK KPM Prov. Ja

tim
j.  Rapat Persiapan Penilaian Kader Pemberdayaan Ma

sya  rakat Berprestasi
k. Rapat Evaluasi Penilaian Kader Pemberdayaan Ma sya

ra kat Berprestasi
l. Terpilihnya  3 KPM Berprestasi
m. Monitoring & Evaluasi pasca Pelatihan Kader Pem ber

da  yaan Masyarakat. (*)



04 Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pria asal Fakfak Papua Barat ini memulai ki
sah hidupnya di Jember dengan menjadi 

mahasiswa Ekonomi di salah satu Universitas di 
Kota Karnaval ini. Hanya memiliki sedikit ket
rampilan, membuat Bang Dedibegitu sapaan 
akrabnyaterperosok ke dunia premanisme. 
Tak sekali dua kali Dedi menjadi langganan bui 
dan tahun 2006 kehidupannya terpuruk.

Kekerasan rasanya sudah menjadi makanan 
sehari – hari bagi Dedi. Pernah menjadi preman 
di beberapa kota seperti Jember, Situbondo, 
Bondowoso, dan  Probolinggo membuat pria 
kelahiran 15 Juli 1973 ini sadar bahwa hidup 
harus memiliki tujuan. Berawal dari membuat 
gubuk kecil dari bambu di pinggiran rel kereta 
api kelurahan Mangli, Dedi perlahan menata 
kehidupannya. Mencari pekerjaan, mencoba 
usaha warung kopi. Awal 2010 menikah dan 
sekarang memiliki dua anak.

Tahun 2012 Dedi dipilih menjadi ketua RT 
03 kelurahan Mangli, dengan posisinya saat 
itu Dedi mengembangkan pemberdayaannya. 
preman, anak jalanan, sampai mantan nara pi
dana (napi) ia ajari untuk memiliki kehidupan 
yang lebih baik. Memberdayakan sekelompok 
orang yang dipandang negatif oleh masyarakat 
diakui Dedi tak mudah. Tak jarang dari mereka 
yang kemudian konflik karena kebiasaan yang 
keras. 

Terbiasa dengan kekerasan, membuat Dedi 
menjadi sosok yang lebih sabar. Seperti moto 
hidupnya yaitu Jujur, Sabar, Ikhlas, Bersyukur, 

‘Komandan Preman’ 
Pengentas Kemiskinan

Dedi Mulyadi, SE., 
Juara I Kader Pemberdayaan Masyarakat

Kisah inspiratif 
di layar kaca 

berjudul ‘Pre-
man Pensiun’ 

bukanlah isapan 
jempol semata. Di 
dunia nyata, Dedi 
Mulyadi, SE. yang 
pernah mencecap 

kelamnya dunia 
preman mampu 
bangkit bahkan 

merangkul man-
tan narapidana 

hingga anak jala-
nan untuk berkar-
ya secara positif.
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dan Nrimo. Dedi menerap
kan kejujuran disetiap anak 
didiknya. Saat ditanya ten
tang kesulitannya, Dedi 
menjelaskan bahwa se
muanya sulit. Terbiasa tidak 
ada aturan yang mengikat. 
Namun diakui Dedi mengha
dapi pemabuk dan penjudi 
adalah yang paling sulit.

Sempat merasa kesu
litan, Dedi justru mendapat 
semangatnya kembali ketika 
satu persatu teman lamanya 
menghubungi untuk diarah
kan. Tak sedikit pula dari 
mereka kumat – kumatan. “ 
Sudah benar – benar punya 
warung kopi, tapi kadang 

dicampur alkohol, punya usaha tambal ban 
tapi sebar paku. Haa… tak apa asal tak se
tiap hari dan yang penting usaha mereka un
tuk berubah. Pemberdayaan itu kan proses”  
jelas Dedi dengan logat khasnya

Tak hanya fokus pada pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) Dedi turut 
menaikkan taraf hidup masyarakat. Mela
lui Koperasi Sambung Urip atau dalam ba
hasa Indonesia berarti menyambung hidup, 
masyarakat sekitar bisa meminjam uang. 
Dengan ketentuan maksimal Rp 300.000, 
yang kemudian bisa diangsur sesuai keingi
nan. Pengembaliannya pun tak dibatasi dan 
dengan bunga seikhlasnya. Dengan adanya 
koperasi Sambung Urip tersebut Dedi ber
harap masyarakat terfokus pada usahanya 
bukan membayar tagihannya.

Menjadi juara I Kader Pemberdaya 
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Masyarakat tak pernah dipikirkan 
Dedi. Apalagi bisa mengantarkan
nya bertemu langsung dengan orang 
nomor satu di Jawa Timur, yaitu Gu
bernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, 
S.H, M.Hum di Grahadi Surabaya, 17 
Agustus lalu. Selain hasil dari keme
nangannya yang membuatnya tak 
percaya, keluarga pemilik warung 
mie ayam dan nasi goreng ini pun tak 
percaya bila Dedi sudah berubah.

Dedi mengaku memiliki pengala
man yang tak terlupakan di proses 
pemberdayaannya. Saat ia tak sen
gaja melewati sebuah sekolah dasar, 
ia melihat dua anak laki – laki yang 
berdiri di pinggir jalan ingin men
umpang pulang. Didekatinya dan 
mengantarnya pulang. “Enak ya 
rasanya bisa memeluk Bapak,” kata 
salah satu anak di tengah perjalan
nya pulang. Dedi mengaku sangat 

tersentuh. Sebelum mengantar ke 
rumahnya Dedi ke pasar untuk mem
beli sepeda untuknya. 

Setiap hari dari kejauhan Dedi 
melihat kebahagian mereka dengan 
sepeda barunya. Hingga akhirnya 
Dedi tak melihatnya lagi. Keduanya 
diadopsi, mereka adalah yatim . 
Seketika Dedi senang sekaligus se
dih. 

Dengan pengalaman tak terlupa
kannya, Dedi berpesan sekaligus ber
harap akan munculnya kader – kader 
baru untuk pemberdayaan. Agar ada 
yang menadayagunakan potensi apa 
saja di setiap daerah. Peduli terha
dap lingkungannya dan bisa meny
isihkan waktu untuk sesama. Selain 
untuk kualitas diri pemberdayaan 
turut andil dalam pembangunan 
ekonomi suatu daerah.

Untuk diketahui, dae
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rah Kabupaten Jember berbatasan langsung den
gan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Proboling
go di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di 
sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, 
dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. 
Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki 
posisi yang sangat strategis dan membuat Kabupaten Jem
ber sebagai pusat regional di kawasan tapal kuda. 

Berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Ta
hun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 
2.345.851 jiwa, terdiri dari penduduk lakilaki 1.164.715 
jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa 
(50,35%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 
98,61% yang berarti setiap 100 penduduk perempuan ter
dapat 98,61 penduduk lakilaki. Angka kepadatan pen
duduk mencapai 712 jiwa/km².

Dibandingkan dengan Tahun 2010, penduduk Kabu
paten Jember mengalami kenaikan 0,56% dari tahun 2010 
yang sebesar 2.332.726 jiwa.

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember 
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dapat dilihat pada indikator besaran product domes-
tic regional bruto (PDRB). Kontribusi terbesar dalam 
membentuk PDRB Kabupaten Jember pada tahun 
2009–2010 adalah sektor pertanian, yang secara mey
akinkan menyumbang berturutturut 43,7% dan 41,4% 
dari total PDRB. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas 
dari potensi alam dan lahan yang subur yang telah 
menjadikan Jember sebagai lumbung padi di Jawa 
Timur.

Selanjutnya, sektor yang menjadi penyumbang 
tertinggi terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, 
hotel dan restoran dan sektor jasajasa. Besarnya 
kontribusi dari sektor ini didukung dengan peran dan 
fungsi Kota Jember sebagai pusat kegiatan wilayah 
yang melayani Kabupaten Jember, Bondowoso dan 
Situbondo.

Pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten 
Jember menunjukkan tren yang terus menaik, pada 
kisaran 6,04%, di mana pertumbuhan tertinggi di
hasilkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
(9,48%) diikuti sektor bangunan (8,91%) dan sektor in
dustri pengolahan (8,37%)

Pada Februari 2014 Kabupaten Jember mengalami 
inflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Kon
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sumen (IHK) sebesar 110,70. Dari delapan kabupaten/
kota IHK di Jawa Timur, tercatat semua kabupaten/
kota di Jawa Timur mengalami inflasi. Tingkat inflasi 
tahun ke tahun (Februari 2014 terhadap Februari 2013) 
Jember sebesar 7,08 persen. Laju inflasi tahun kalen
der (Desember 2013 – Februari 2014) Kabupaten Jem
ber sebesar 1,28 persen.

Pada 2008, sub sektor perhotelan tumbuh sebesar 
7,24 %, Kunjungan wisatawan juga mengalami pening
katan sebesar 534.955 orang. Kehidupan umat beraga
ma di Kabupaten Jember penuh de ngan kerukunan. 
Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam (97,6%), 
namun toleransi dan keharmonisan antar umat beraga
ma tetap terjalin.

Sampai tahun 2014 terdapat beberapa investor be
sar yang masuk antara lain PT Sanyo Sales, PT Indosat 
Tbk, PT Semen Puger Jaya Raya Sentosa, PT G’seeds, 
PT Indonesia Indah Tobbaco Citra Niaga, PT Carrefour, 
dan PT Giant Express. Jumlah investasi sebesar Rp 
217,336 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja se
banyak 1.523 orang. Selain itu, terdapat pasar tradi
sional milik Pemerintah Kabupaten Jember 30 pasar 
umum.

Berbagai kegiatan bertaraf nasional dan interna
sional beberapa kali digelar di Jember. Antara lain Bu
lan Berkunjung ke Jember, Jember Fashion Carnaval, 
Tajemtra, Adventure Trail, Jember City Carnival, Jem
ber Marching Band, dan kegiatan lainnya.

Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka di 
Jember, seperti Aston Jember Hotel & Conference 
Center, Royal Hotel N’ Lounge, Istana Hotel dan Res
taurant, Hotel Bintang Mulia, Hotel Bandung Permai, 
Hotel Panorama, dan beberapa hotel lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa minat investor terhadap pertum
buhan Jember semakin meningkat.

Perekonomian Jember diprediksi akan tumbuh leb
ih pesat dengan beroperasinya Bandara Notohadine
goro. Apalagi maskapai Garuda sudah melakukan uji 
coba dan sudah bersiap membuka rute penerbangan 
Surabaya – Jember sebelum pertengahan 2014.
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Bagi seorang Fatlakah, blusu
kan ke ganggang kota me

tropolitan untuk berhubungan de
ngan banyak orang dari segala 
la   pisan sudah menjadi bagian dari 
hidupnya. Sejak tahun 1997, Fatla
kah telah aktif mendedikasikan di
rinya untuk kepentingan masyarakat 
dengan mengemban tugas sebagai 
kader masyarakat.

Untuk akhirnya menyabet gelar 
juara II Kader Pemberdayaan Ma
sya rakat Terbaik (KMP) Berprestasi 
Pro vinsi Jawa Timur tahun 2015, 
Fat lakah terlebih dulu harus melalui 
perjalanan yang panjang. Awal mu
lanya, ibu dua anak ini dimintai to
long oleh kelurahan Kalirungkut un
tuk mencari 25 orang kurang mampu 
untuk nantinya dibina melalui KSM 
(Kelompok Swadaya Masyarakat). 
Se perti biasanya, Fatlakah kemudi
an keliling kampung untuk mencari 
25 kandidat tersebut.

Fatlakah
Juara II Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Kompori Warga, 
Sampah Pun Disulap 

Menjadi Berkah 

Sampah umumnya di-
anggap sebagai barang 

kotor yang tidak bernilai 
dan seharusnya dibuang, 
disisihkan bahkan dimus-
nahkan. Namun di tangan 
seorang warga Surabaya, 

Fatlakah, sampah dapat 
diubah dari barang tak 

berharga menjadi berkah. 
Bahkan, karena berhasil 
mengompori warga seki-

tar, sampah pun meng-
gerakkan perekonomian 

masyrakat. 
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Kelompok yang dikomandoi oleh 
Fat lakah ini mendapatkan bantuan 
peralatan Alat Tulis Kantor (ATK) 
dari pemerintah. “Alat ini yang jadi 
modal untuk saya kembangkan. Ka
rena basic saya pengolahan limbah 
ya sudah orangorang ini saya ajak 

untuk mengolah limbah sampah ke
ring di kampung,” ujar Fatlakah. 
Ber sama kelompoknya, Fatlakah ke
mu dian mengikuti Lomba Daur Ul
ang Sampah Anorganik Plastik yang 
diadakan pemerintah kota. “Alham
dulillah kami juara 2. Dapat hadiah 
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uang 1.250.000. Nah, uang ini saya 
kembangkan lagi sebagai modal usa
ha,” imbuhnya.

Tidak berhenti di pengolahan 
lim bah sampah, Fatlakah terus me
ngompori kelompok yang dia dampi
ngi untuk ikut pelatihan lain yang di

adakan pemerintah seperti pelatih an 
pembuatan kue kering, sulam pita 
dan lainnya. Selain itu, Fatlakah ju
ga menghidupkan bank sampah di
daerahnya. Bank sampah ini juga 
ma sih digawangi oleh kelompok 
ibuibu dari keluarga kurang mampu 
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yang dia motori.
Agar anggota kelompoknya se

makin terpacu mengumpulkan sam
pah, Fatlakah menerapkan aturan 
main yang unik yakni seseorang bisa 
berhutang uang ke kas kelompok de
ngan catatan harus membayar hu
tang tersebut dalam bentuk sampah 
kering bernilai seperti kardus, botol 
plastik dan lainnya. Tidak hanya itu, 
sampah kering yang dikumpulkan 
ang gota akan dihargai sesuai harga 
jual. Jadi semakin banyak sampah 
yang disetor maka semakin banyak 
uang tabungan yang bisa diperoleh 
oleh anggota kelompok.

Sampah kering ini disulap Fatla
kah bersama kelompoknya menjadi 
ak sesoris daur ulang yang bernilai 
seperti tas, sepatu bahkan baju daur 
ulang. Aksesoris ini kemudian dise
wa kan ke masyarakat umum yang 
ter kadang membutuhkannya untuk 
dikenakan seperti saat lomba, pa
me ran dan lain sebagainya. “Kita 
se wa kan barang jadinya. Yang sewa 
ya banyak mulai dari anak sekolah 
sampai kampungkampung di Sura
baya ini,” jelas Fatlakah. Untuk tarif 
sewa, Fatlakah tidak mematok har
ga khusus karena dia menyerahkan 
tarif sewa sepenuhnya pada penye
wa. Uang hasil penyewaan ini yang 
kemudian diputar lagi oleh Fatlakah 
untuk menjadi modal usaha kelom
poknya.

Berkat kegigihannya ini pula, Fat
lakah yang awalnya hanya seorang 
lulusan SLTA bisa mendapat beasis
wa untuk menyelesaikan program 
ke jar paket. Tidak berhenti disana, 

Fatlakah juga mendapat kemudahan 
untuk meneruskan jenjang pendidi
kannya ke tingkat sarjana. Perem
puan kelahiran 1972 ini, kini sedang 
menyelesaikan studinya di bidang 
pendidikan usia dini di sebuah uni
versitas swasta di Surabaya.

Saat ditanya apa yang membu at
nya bisa tetap gigih memotivasi ma
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syarakat untuk menjadi mandiri dan 
maju, Fatlakah hanya menjawab 
bahwa apa yang selama ini dia kerja
kan hanyalah buah dari bisikan dari 
hatinya. Fatlakah merasa senang 
bisa memiliki banyak teman dan ber
tambah semangat saat mengunjungi 
rumahrumah warga dan berkomu
nikasi dengan mereka. “Bertemu 

me  re ka itu membuat saya sadar 
akan lim pahan rejeki Tuhan. Bahwa 
ter  nya ta masalah yang saya hadapi 
tidak ada apaapanya dibanding 
orangorang ini,” jelasnya. Fatlakah 
pun berujar jika dia akan terus bek
erja sosial membantu sesame sam
pai dia tidak bisa bekerja lagi. 

Pemberdayaan masyarakat di ko
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ta metropolitan seperti Surabaya 
pun memang harus terus dilakukan. 
Sebab, meski pertumbuhan ekonomi 
Kota Surabaya selalu berada di atas 
ratarata pertumbuhan ekonomi Ja
wa Timur bahkan Nasional, tapi ke
miskinan di Kota Pahlawan masih 
ada dan perlu diperhatikan.

Berdasar data Badan Pemberda
ya an Masyarakat (Bapemas), angka 
kemiskinan di Surabaya tak kunjung 
berkurang dalam tiga tahun terakhir. 
Pada 2008, penduduk miskin di kota 
ini terdata 113 ribu KK (kepala ke
luarga). Data ini juga dipakai acuan 
pemerintah pada program raskin 
2011.

Di sisi lain, perekonomian me
mang terus melaju. Di tahun 2008 
misalnya, ketika pertumbuhan eko
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no mi Jawa Timur hanya 5,90 persen 
dan berada di bawah Nasional yang 
mencapai 6,10 persen, saat itu per
tumbuhan ekonomi di Surabaya jauh 
melejit hingga 6,23 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini sempat 
turun pada tahun 2009 yaitu hanya 
5,53 persen, tapi saat itu turunnya 
pertumbuhan ekonomi karena faktor 
global. Bahkan saat itu, Jawa Timur 
pertumbuhan ekonominya juga han
ya 5,01 persen dan Nasional malah 
hanya 4,63 persen atau tetap berada 
di bawah Surabaya.

Pada 2010, pertumbuhan ekono
mi kembali melejit. Surabaya men
capai 7,09 persen, sedangkan Jawa 
Timur hanya 6,68 persen, dan Na
sional 6,20 persen. Begitu juga pada 
tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 
Surabaya sebesar 7,56 persen, dan 
Jawa Timur hanya 7,22 persen, se
mentara Nasional 6,46 persen.

Begitu juga di tahun 2012, per
tumbuhan ekonomi Surabaya, lagi
lagi yang tertinggi karena mencapai 
7,62 persen, melampaui Jawa Timur 
yang hanya 6,62 persen, dan Nasion
al 6,23 persen.

Data terakhir yaitu pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2013 triwulan 
ke2, pertumbuhan ekonomi Sura
baya bahkan telah mencapai 7,54 
per sen, ketika Jawa Timur hanya 
6,97 persen, dan Nasional sebanyak 
5,81 persen.

Pemerintah pun melakukan ber
bagai upaya juga terus dia lakukan 
untuk membantu mempercepat pe
ngurangan kemiskinan dan peng ang
guran. Salah satu upaya itu dian

ta ranya adalah selektif memilih 
in vestor baru. Langkah ini dimaksud
kan untuk memberikan upaya dan 
mem benahi investor lama agar te
tap bisa hidup dan berkembang. 
Se lain itu, sektor UMKM juga terus 
ditingkatkan. 

Dampak dari kebijakan ini, me
nunjukan Indeks Kemiskinan Manusia 
(IKM) juga terus menurun. Jika ta
hun 2009 IKM sebesar 8,39 persen, 
kemudian turun menjadi 8,06 pers
en, lantas 7,89 persen di tahun 2011 
dan kembali turun pada tahun 2012 
menjadi 7,31 persen.

Penurunan IKM ini setidaknya 
ber banding lurus dengan peningkat
an Indeks Pembangunan manusia 
(IPM) yang mulai tahun 2006 terus 
meningkat. Tahun 2010 misalnya, 
IPM sebesar 77,28; kemudian pada 
tahun 2011 meningkat menjadi 
77,87 persen; dan pada tahun 2012 
sebesar 78,39 persen.

Dari sisi postur anggaran, Kota 
Surabaya juga terus mengalami pen
ingkatan. Jika tahun 2012 hanya 
Rp5,1 triliun; maka di tahun 2013 
me ningkat menjadi Rp5,7 triliun; 
dan pada tahun 2014 ini menjadi 
Rp6,6 triliun.

Begitu juga PDRB juga terus men
ingkat dari Rp87 triliun pada tahun 
2010; meningkat menjadi Rp94 trili
un pada tahun 2011; dan pada tahun 
2012 kembali meningkat menjadi 
Rp101 triliun. 

Kota Surabaya adalah ibu kota 
Pro vinsi Jawa Timur, sekaligus men
jadi kota metropolitan terbesar di 
pro vinsi ini. Surabaya merupakan 
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ko ta terbesar kedua di Indonesia se
te lah Jakarta. Kota Surabaya juga 
me rupakan pusat bisnis, perdaga ng
an, industri, dan pendidikan di Jawa 
Timur serta wilayah Indonesia ba
gian timur. Kota ini terletak 796 km 
se belah timur Jakarta, atau 415 km 
se belah barat laut Denpasar, Bali. 
Surabaya terletak di tepi pantai uta
ra pulau Jawa dan berhadapan den
gan Selat Madura serta Laut Jawa.

Surabaya memiliki luas sekitar 
333,063 km² dengan penduduknya 
berjumlah 2.909.257 jiwa (2015). 
Dae rah metropolitan Surabaya yaitu 
Ger bangkertosusila yang berpendu
duk sekitar 10 juta jiwa, adalah ka
wasan metropolitan terbesar kedua 
di Indonesia setelah Jabodetabek. 
Su rabaya dilayani oleh Bandar Uda
ra Internasional Juanda, Pelabu
han Tanjung Perak, dan Pelabuhan 
Ujung.

Surabaya terkenal dengan sebu
tan Kota Pahlawan karena sejarah
nya yang sangat diperhitungkan 
dalam perjuangan ArekArek Su ro
boyo (PemudaPemuda Suraba ya) 
un tuk mempertahankan kemer de ka
an bangsa Indonesia dari penjajah. 
Kata Surabaya konon berasal dari 
ce rita mitos pertempuran antara su
ra / suro (ikan hiu) dan baya / boyo 
(buaya) yang akhirnya membentuk 
nama Surabaya.(*)
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Sudah terlalu lama ma sya
rakat memeliha ra kes

alahan. Hal yang paling ke cil 
misalnya adalah buang sam pah 
sembarangan. Disadari atau 
tidak, masyarakat dengan mu
dahnya membuang sampah ke 
selokan, ke kali, ke sungai, ke 
jalanan. Hal senada dilakukan 
oleh industri, pabrik, pusat 
perbelanjaan, hote dan lain
lain. Walhasil saat hujan tiba, 
banjir pun tak bisa ditolak keda
tangannya.

Prihatin akan kondisi seperti 
itu, Muwwafikul Lil Arus. S.Pd., 
war  ga Kelurahan Gunung Sekar, 
Ke camatan/Kabupaten Sampang 
merintis bank sampah yang masih 
asing di telinga warga sekitar.

Wafik memberdayakan pemu
da di Kelurahannya. Kelompok 
pe muda tersebut dinamakan FIA 
atau Forum Intelektual Ajigu
nung. Karena berada di Jalan 
Aji Gunung. Pada saat itu Wafik 
mampu mengumpulkan 25 orang. 
FIA didirikan pada tahun 2009. 

Muwwafikul Lil Arus. S.Pd., 
Juara III Kader Pemberdayaan Masyarakat

Banjir Bisa Dicegah 
dengan Menabung

di Bank Sampah 
Menabung sampah 
adalah gerakan un-
tuk lebih menghar-

gai sampah dengan 
mengumpulkan-
nya pada ‘bank’ 

alias lokasi tertentu. 
Dengan tidak mem-

buangnya secara 
sembarangan ling-

kungan terjaga, 
bahkan banjir pun 

musnah. Itulah kerja 
nyata yang telah 

dibuktikan oleh Mu-
wwafikul Lil Arus. 
S.Pd., kader pem-

berdaya masyarakat 
asal Sampang.
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Dengan adanya FIA, para pemuda aktif 
da lam berkegiatan, terutama mencari 
so lusi timbunan sampah. 

Sempat vakum kurang lebih satu ta
hun, FIA berganti nama menjadi PUMA 
(Penerus Muda Aji Gunung). Kemudian 
Wafik mendirikan Bank Sampah sebagai 
bentuk kepedulian terhadap lingkung an. 
Ditemani 3 orang kawan sekampungnya. 
Choiri, Abdul Muis dan Ahmad Junaedi, 
gagasan tersebut berjalan. Sa yangnya 
warga hanya memadang se belah mata. 
Padahal, Hampir setiap ha ri, setiap ru
mah, bahkan setiap orang mem produksi 
sampah yang tidak digunakan.

Bank Sampah memang memiliki hu
bu ngan saling mempengaruhi yang sa
ngat erat dengan lingkungan hidup. 
Sa lah satu wujudnya yakni terjadinya 
begitu banyak permasalahan lingkung
an, yang salah satunya disebabkan oleh 
sampah yang merupakan sisasisa akti
fi tas manusia. Permasalahan sampah 
ter sebut terjadi akibat dari pengelola
an sampah yang belum optimal, mulai 
dari pembuangan, pengangkutan hingga 
pemrosesan akhir. Sebagai dampaknya, 
terjadi berbagai masalah lingkungan 
seperti pencemaran lingkungan, banjir, 
penyebaran penyakit, hingga isu pema
nasan global. 

Guna mengatasi permasalahan sam
pah tersebut, tercetuslah konsep awal 
Bank Sampah yang tidak hanya bertu
juan untuk mengatasi masalah sampah 
tetapi juga mampu mendayagunakan 
sampah tersebut. 

Hingga akhirnya Wafik diminta un
tuk mengikuti KPM atau Kader Pember
dayaan Masyarakat sebagai penggagas 
Bank Sampah. Meski belum tau apa 
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itu KPM, Wafik menjelaskan bahwa 
yang ia lakukan di lingkungannya su
dah bentuk dari pemberdayaan ma
syarakat. Ketika ditanya apa yang 
di lakukan pada saat belum tau KPM 
Wa fik menjelaskan, “Saya itu praktik 
dulu baru belajar materi. Kebetulan 
sekali apa yang saya lakukan bagian 
dari KPM. Kita tidak ada tujuan un
tuk lomba sama sekali”.

Dari program KPM yang dilomba
kan Wafik berhasil menjadi juara III. 
Dengan hadiah Rp 4.500.000. Wafik 
menggunakan uang tersebut untuk 
kegiatan masyarakat kembali. “Un
tuk memeriahkan hasil usaha kita 
se bagai juara III, kita membuat ina
gurasi, kemudian untuk fasilitas ke
dai ilmu dan gazebo sebagai taman 
baca “ ujarnya.

Wafik juga menambahkan, sema
kin lama keberadaan bank sampah, 
mulai diminati warga. Imbas positif 
lain, banjir di daerahnya sudah tidak 
separah dulu. Bahkan, kini pihaknya 
mulai mengembangkan pengelolaan 
sampah yang bisa didaur ulang. 

Wafik yang mendapat gelar sarja
na pendidikannya pada tahun 2009 
la lu bidang pendidikan pelatihan 
olah raga itu memang aktif ber ke
giat an. Wafik tergabung dalam PSSI 
(Persatuan Sepak Bola Seluruh Indo
nesia), PASI (Persatuan Atletik Selu
ruh Indonesia), Ketua karang taruna 
Gu nung Sekar, Ketua karang taruna 
kecamatan, pengurus bendahara ka
rang taruna kabupaten, dan sekali
gus guru olahraga di SMAN 1 Kedung
dung kecamatan Kedungdung.

Saat ini, dia juga mengembang
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kan peberdayaan masyarakat melalui 
cara lain yaitu membuat kolam pan
cing. Wafik memanfaatkan ko lam di 
Aji Gunung yang dulu sebagai penam
pungan air saat kemarau, menjadi 
kolam pemancingan ikan. Kolam 
pancingnya pun telah diguna kaan 
untuk lombalomba dengan peserta 
hingga luar desa dan kecamatan. 

Selain kolam yang digunakan un
tuk pemancingan ikan, Kelurahan 
Gu nung Sekar memiliki makam yang 
rencananya juga akan disulap seba
gai wisata religi. Saat ini program 
itu akan masih diajukan ke Badan 
Pem berdayaan masyarakat (Bape
mas) Jatim.

Terkait rencana terdekat, pi hak
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nya akan mendirikan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan wahana 
Out bound. “ Ini kan luas, jadi nan
ti rencananya ada outbound di sini 
kemudian membangun PAUD karena 
di desa Ajigunung ini belum ada se
kolah untuk usia dini,” ceritanya.

Langkah Wafik ini didukung pe
nuh oleh Lurah Gunung Sekar, Ach

mad Wardi. Pihaknya mengaku sa
ngat bangga dan bahagia dengan 
ke berhasilan Wafik sebagai juara III 
tingkat KPM tingkat Jatim. Selain 
membanggakan kabupaten Sam
pang, khususnya kelurahan Gunung 
Sekar, kegiatan Wafik juga sangat 
membantu program pembangunan.

Selain potensi alam dan buda
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ya, Kabupaten Sampang juga 
mengembangkan potensi Sum
ber Daya Manusia (SDM). Pulau 
yang terletak di sebelah timur 
laut Jawa Timur besarnya ku
rang lebih 5.168 km2 (lebih ke
cil daripada pulau Bali), de ngan 
penduduk 3.647.000 (per 2013). 
Pulau Madura didiami oleh suku 
Madura yang merupa kan salah 
satu etnis suku dengan populasi 
besar di Indonesia, jumlahnya 
sekitar 20 juta jiwa. Mereka 
berasal dari pulau Madura dan 
pulaupulau sekitarnya, seperti 
Gili Raja, Sapudi, Raas, dan 
Kangean. Selain itu, orang Ma
dura banyak tinggal di bagian 
ti mur Jawa Timur biasa disebut 

wilayah Tapal Kuda, dari Pasu
ruan sampai utara Banyuwangi. 
Orang Madura yang berada di 
Situbondo dan Bondowoso, ser
ta timur Probolinggo, Jember, 
jumlahnya paling banyak dan 
ja rang yang bisa berbahasa Ja
wa, juga termasuk Surabaya 
Uta ra, serta sebagian Malang .

Kondisi geografis pulau Ma
dura dengan topografi yang 
re latif datar di bagian selatan 
dan semakin kearah utara tidak 
terjadi perbedaan elevansi ke
tinggian yang begitu mencolok. 
Selain itu juga merupakan da
ta ran tinggi tanpa gunung be
rapi dan tanah pertanian la
han kering. Komposisi tanah 
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dan curah hujan yang tidak sama 
dilerenglereng yang tinggi letaknya 
justru terlalu banyak sedangkan di 
lerenglereng yang rendah malah 
kekurangan dengan demikian meng
akibatkan Madura kurang memiliki 
ta nah yang subur.

Secara geologis Madura merupa
kan kelanjutan bagian utara Jawa, 
kelanjutan dari pengunungan kapur 
yang terletak di sebelah utara dan di 
sebelah selatan lembah solo. Bukit
bukit kapur di Madura merupakan 
bukitbukit yang lebih rendah, lebih 
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kasar dan lebih bulat daripada bukit
bukit di Jawa dan letaknyapun lebih 
bergabung.

Kabupaten Sampang secara ad
ministrasi terletak dalam wilayah 
Provinsi Jawa Timur yang secara 
geo grafis terletak di antara 113o 

08’  113o 39’ Bujur Timur dan 6o 
05’  7o 13’ Lintang Selatan. Kabu
paten Sampang terletak ± 100 Km 
dari Surabaya, dapat dengan mela
lui Jembatan Suramadu kirakira 1,5 
jam atau dengan perjalanan laut 
kurang lebih 45 menit dilanjutkan 
dengan perjalanan darat ± 2 jam. 
Sampang adalah salah satu kabupat
en yang ada di Madura. Luas kabu
paten sampang adalah 1.152,04 km2 
dengan jumlah penduduk sebanyak 
794.914 jiwa.

Dari sisi ekonimi, Sampang menjadi 
salah stau daerah tertinggal di Provinsi 
Jatim. Data pada 2014 menyebutkan, 
total Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya 
sebesar Rp1.157.613.814.413, teren
dah disbanding 3 kabupaten lain di 
Pulau Madura.

Bahkan, Angka kemiskinan di Ka
bupaten Sampang, selama tiga ta
hun terakhir yaitu pada tahun 2012 
hingga tahun 2014, menempati 
angka tertinggi dibandingkan dae
rah lainnya di Jawa Timur.Menurut 
catatan BPS Sampang, persentase 
angka kemiskinan Kabupaten Sam
pang pada tahun 2012 mencapai 
27,88 persen atau setara dengan 
jumlah sebanyak 252.600 penduduk 
miskin dari total penduduk 906.025 
jiwa. Kemudian pada tahun 2013, 
persentase angka kemiskinan men
jadi 26,97 persen atau setara den
gan jumlah sebanyak 247.201 pen
duduk miskin dari total penduduk 
916.577 jiwa. Keberadaan kader
kader pemberdayaan masyarakat 
pun memang diperlukan oleh kabu
paten ini. (*)
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Veri Yuliandes S.Pd 
Juara IV Kader Pemberdayaan 

Masyarakat

Pelopori
Kebersihan 

Lingkungan di 
Desa Sukomulyo 

Probolinggo

Kebersihan sebagian dari iman, 
kebersihan juga pangkal keseha-
tan. Tak sekadar peribahasa, hal 
tersebut dibuktikan Veri Yulian-
des S.Pd, Kader Pemberdayaan 

Masyarakat (KPM) asal Desa 
Sukomulyo, Probolinggo. Melalui 
bank sampah dan budidaya serta 
pengolahan ikan lele, kesehatan, 

gizi dan perekonomian warga 
sekitar terdongkrak.
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Asli Situbondo, namun besar di Banyuwa ngi, 
Veri aktif di kegiatan karang taruna yang di

beri nama ‘Bravo Kawula Muda’, de ngan po sisi se
bagai ketua. Keaktifan bermula dari kepeduliannya 
terhadap lingkungan. Veri mengaku me nyayang kan 
kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai. 
Veri mengusulkan untuk mengolah sampah hingga 
akhirnya menjadi bank sampah. Usulan tersebut 
bertujuan untuk mengurangi peri la ku warga yang 
membiasakan membuang sampah di sungai.

Dimulai dari sosialisasi, lebih dari 70% warga ku
rang merespon, apalagi warga yang berada di ping
giran sungai. Veri bersama anggota melakukannya 
secara mandiri. Berjalan satu bulan pertama warga 
mulai tertarik bila lingkungannya bersih. Menindak 
lanjuti antusias warga,Veri mengembangkan usa
hanya membuat lingkungannya bersih, dengan me
nyewa becak sebagai alat untuk mengambil sam
pah disetiap rumahrumah warga. 

Veri yang lahir 1 Juli 1979 mengaku belum me
nge  tahui apa itu Kader Pemberdayaan Masyarakat 
(KPM) sebelumnya hingga pemberdayaannya diaju
kan ke kabupaten untuk ditinjau lapangan. Dengan 
adanya KPM Veri mengaku sangat terbantu. KPM 
di rasa sebagai pancing warga untuk sadar ling ku
ng  an bukan sebagai pelaku utama. Pengalamannya 
sebagai KPM membuat Veri berinisiatif membentuk 
Fo rum sebagai wadah diskusi bagi ka der – kader 
ba ru. Dengan begitu kader lebih siap mem  berdaya
kan potensi yang ada di sekitarnya. “KPM ini kan 
se benarnya sangat membantu, jadi orang – orang 
ha rus tau dulu apa itu KPM. Seperti apa KPM. Jadi 
nan ti segala aspirasi masukan tentang pemberda
yaan bisa didiskusikan” kata Veri.

Sebelum Veri terpilih menjadi juara IV Kader 
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Pem berdayaan Masyarakat, Veri pernah mengaju
kan tentang pemberdayaan ke Program Nasional 
Pem berdayaan Masyarakat (PNPM) Namun ditolak 
de ngan alasan tidak sesuai dengan program yang 
se dang berjalan yaitu Permodalan langsung. Berja
lannya waktu, program PNPM berubah menjadi 
pem berdayaan dan Veri dihubungi untuk mengisi 
program pemberdayaan tersebut dan terbentuklah 
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Bank sampah. Karena bank sampah mendapatkan 
res pon yang baik, Veri kemudian melihat potensi 
daerahnya yang banyak sungai dengan melakukan 
budidaya ikan lele. Bukan hanya budidaya, lele 
akan dikembangkan menjadi produk olahan. 

Veri yang juga berprofesi sebagai guru  kelas 4 
Sekolah Dasar (SD) ini bercerita bahwa mendidik 
mu rid dengan masyarakat tidaklah sama. Masing–
ma sing memiliki kesulitan. “Kalau di masyarakat 
ki ta namanya diskusi, kalau di sekolah kita pu nya 
tanggung jawab mendidik. Ndak boleh salah,” te
rang Veri. 

Selain pemberdayaan yang disesuaikan de ngan 
ma salah yang ada di daerahnya, Veri sendiri mem
berdayakan keluarga hingga tetangganya untuk 
me ngolah makanan yang kemudian laku dijual. Ve
ri memiliki usaha ice cream. Dari usaha tersebut 
saat ini Veri sudah memiliki 78 orang untuk mem
bantu usahanya. “Ini bermula dari keinginan istri 
sa ya yang ingin membantu memberikan pemasu
k  an tambahan bagi keluarga hingga tetangga, 
ke betulan ada KPM jadi ilmunya ya diterapkan,” 
ce rita Veri saat ditanya tentang awal usahanya. 
“Pemberdayaan itu kan dimulai dari sendiri, kalau 
kita berdaya kemudian memberdayakan yang lain” 
tambah Veri.

Bank sampah sempat vakum satu bulan. Sam pah 
yang sebelumnya diambil setiap sore sempat me
num puk didepan rumah–rumah warga. Vakumnya 
bank sampah disebabkan berhentinya tenaga yang 
biasa mengangkut, sampai mendapatkan tenaga 
baru warga masih antusias mengumpulkan sampah.

Saat ditanya apakah bank sampah sudah menja
di solusi mengurangi kebiasaan membuang sampah 
disungai Veri menjelaskan bahwa kebiasaan akan 
kapan saja muncul, “Sebenarnya ini belum terma
suk solusi. Karena setiap masalah selesai, masalah 
lain akan muncul. Ini prosesnya” jawab Veri de
ngan tegas bahwa Bank Sampah langkah awal men
ciptakan lingkungan bersih. Pembangunan ekono
mi yang dibarengi dengan kesiapan kualitas hidup 
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masyarakatnya akan memberikan kemudahan pada 
daerah tersebut untuk maju. 

Dengan ibukota Kraksaan, Kabupaten Proboling
go berbatasan di wilayah utara dengan selat Madu
ra, Selatan dengan Kabupaten Lumajang dan Ma
lang, barat dengan Kabupaten Pasuruan,  dan 
ti mur dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten 
Jember.  Dengan luas wilayah 169.616,65 Ha atau + 
1.696,17 Km2,  Kabupaten Probolinggo berpendu
duk 1.127.950 jiwa hasil Proyeksi Keadaan Akhir Ta
hun 20122013. Angka tersebut mengalami kenaik
an 0.73% dari tahun sebelumnya.

Secara umum pencapaian pelaksanaan pem
bangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang di
laksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha 
maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin da
ri besarnya kontribusi sektor pembangunan dalam 
peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) maupun Income Per Kapita.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupa
kan gambaran dari aktifitas perekonomian ma sya
rakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah 
satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemba
ngu nan. Berdasarkan indikator PDRB atas Dasar 
Har ga Konstan pertumbuhan ekonomi selama ku
run waktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningka t
an. Pada tahun 2004 pertumbuhannya sebesar 4,45 
% dan pada tahun 2005 menurun menjadi 4,43 %. 
Untuk selanjutnya pada tahun 2006 pertumbuhan 
ekonomi meningkat menjadi 5,69 %. Pada tahun 
2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 %. 

Pada tahun 2008 PDRB Kabupaten Probolinggo 
di perkirakan mencapai 6 %. Meningkatnya laju per
tumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak 
ter hadap nilai pendapatan masyarakat. Hal ini me
nunjukkan bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi 
ter sebut memberikan dampak terhadap pening
katan pendapatan perkapita masyarakat di Kabu
paten Probolinggo.

Berdasarkan karakteristik daerah lebih 60 % 
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ma ta pencaharian penduduk bekerja di sektor per
ta nian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di 
Ke camatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, 
Pa jarakan, Kraksaan dan Paiton sebagian pendu
duk nya bermata pencaharian sebagai nelayan. Se
dangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk 
pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebu
nan dengan berbagai komoditinya. Dari perkemba
ng an penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian 
tersebut, semakin lama peranannya cenderung 
me nurun dan tergeser oleh sektor non pertanian 
seperti industri, perdagangan dan jasa yang cend
erung meningkat.

Prosentase mata pencaharian penduduk Kabu
paten Probolinggo, adalah sebagai Petani : 46,2 %, 
Buruh Tani : 37,0 %, Nelayan : 0,80 %, Petani Tam
bak : 2,0 %, Pedagang/Pengusaha : 6,5 %, Buruh In
dustri/Bangunan/Pertambangan : 2,7 %, PNS/ABRI 
: 2,2 %, Pengrajin : 0,4 %, Pensiun : 0,6 %, Lainlain 
: 1,6 %

Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten 
Pro bolinggo rata – rata terus naik dibidang pendidi
kan. Itu ditandai dari indeks Pendidikan yang naik 
dimulai tahun 2011 sebanyak 66.52, tahun 2012 
sebanyak 66.8 dan tahun 2013 sebanyak 67.99. 
Angka tersebut menunjukan bahwa masyarakat 
Probolinggo sadar akan pentingnya pendidikan 
dalam membangun masa depan.

Selain pendidikan, Indeks Pembangunan Manu
sia juga meningkat ditahun 2011 sebesar 63.84, 
tahun 2012 sebesar 64.35 dan di tahun 2013 se
banyak 65.19. Artinya meningkatnya angka setiap 
tahun menandakan bahwa penduduk kabupaten 
memiliki kualitas hidup yang baik dan siap terha
dap kebijakan ekonomi. (*)








