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Gema Desa adalah buletin yang 
diterbitkan setiap bulan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan buletin ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender
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SSetiap bulan Februari diper-
ingati Hari Kasih Sa yang 
(Valentine Day), tidak terke-
cuali cdi Indonesia. Sudah 
sedemikian mengglobal-

nya, Valentine Day yang datang dari ke-
budayaan Barat ini hampir dirayakan di 
seluruh dunia, termasuk negara berkem-
bang. Dalam perayaan ini seseorang 
memberikan ucapan kasih sayang, baik 
kepada orang tua, saudara, handai tau-
lan maupun kekasih.

Memang banyak yang menafsirkan 
atau merayakan Valentin Day secara 
berlebihan, misalnya hura-hura, pesta 
dan ke seks bebas. Bahkan, bertepatan 
dengan tanggal 14 Februari atau pas 
Valentine Day, banyak pasangan bukan 
suami-istri tertangkap di kamar hotel, 
mereka berkedok merayakan Valentine 
Day. Sudah tentu penafsiran seperti ini 
salah.

Sebetulnya, kalau mau bijak, spirit 
yang dibawa oleh Valentine Day adalah 
positif, yaitu ‘Hari Kasih Sayang,’ yaitu 
kasih sayang kepada sesama. Melalui 
spirit itu kita bisa memberikan kasih sa-

yang kepada mereka yang membutuh-
kan uluran tangan dan bantuan beru-
pa materi maupun moril. Setidaknya 
kepedulian pada saudara-saudara kita 
yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sungguh satu ungkapan yang me-
narik yang sering disampaikan Guber-
nur Jawa Timur, Soekarwo, bahwa cara 
pengentasan kemiskianan harus meng-
gunakan hati, atau pendekatan melalui 
hati. Perlakukan mereka seperti mem-
perlakukan diri kita sendiri. Ajak mereka 
bicara dan jangan memaksakan pikiran 
kita untuk diterima mereka. 

Pendeknya, pengentasan kemiskin-
an bukan semata tugas dan tanggung 
jawab pemerintah saja, tetapi juga ma-
syarakat. Hal itu tidak mungkin bisa 
terwujud kalau  tidak dilandasi dengan 
rasa cinta kasih terhadap sesama, sa ling 
mengerti dan merasa serta saling mengu-
lurkan tangan. Karena itu hendak nya kita 
menempatkan Valentine Day dalam haki-
kat yang sebenarnya, yaitu saling men-
cintai sesama dengan hati.

Bagaimana menurut Anda? 

Surat RedaksiSurat Redaksi
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Valentine Day Valentine Day 
dan Mencintai Sesamadan Mencintai Sesama



Gubernur Jatim Luncurkan PNPM Mandiri Perdesaan 2013

“Menurut beberapa 
ahli, turun 1 % 
pada tiap  tahun-
nya sangatlah 

luar biasa dan dunia memberikan 
penghargaan kepada kita bahwa 
saudara-saudara sekalian bekerja 
dengan sungguh-sungguh meng-
angkat dan meningkatkan ekonomi 
perdesaan, luar biasa.” 

Itulah kalimat yang meluncur 
dari Gubernur Jawa Timur, Dr. H. 
Soekarwo, yang akrab dipang-

gil Pakde Karwo, saat membuka 
acara peluncuran Program Nasi-
onal Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan pada Sabtu 
(2/2) di Jatim Expo Jl. Ahmad Yani, 
Surabaya. Peluncuran PNPM 
Mandiri Perdesaan ini diikuti ribuan 
fasilitator baik kecamatan, kabu-
paten dan provinsi.

Menurut Gubernur, fakta di atas 
didukung oleh data, bahwa di tahun 
2009 jumlah masyarakat miskin di 
Jawa Timur sebanyak 6,022 juta 

jiwa lebih atau sekitar 16,68%  
dalam skala nasional, pada Sep-
tember 2012 turun menjadi 13,08 
% atau turun sekitar 3,60%. Jadi, 
selama kisaran tiga tahun (2009 – 
2012) ini kemiskinan di Jawa Timur 
bisa turun 1% setiap tahunnya. Di 
tahun ini, Pakde Karwo juga ber-
harap turunnya menjadi 12,08 % 
dan terus seperti itu tiap tahunnya, 
hingga pada saatnya  prosentase 
kemiskinan di Jawa Timur turun 
menjadi 11 % - 10 %. 
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TURUNNYA KEMISKINAN 
TAK LEPAS DARI PNPM 
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Turunnya angka kemiskinan ini 
tidak lepas dari peranan PNPM 
Mandiri Perdesaan melalui ribuan 
fasilitatornya, yang terjun lang-
sung ke masyarakat dalam upaya 
mening katkan kesejahteraan hidup 
masyarakat Jawa Timur. Mereka bi-
asa disebut dengan Faskab (Fasili-
tator Kabupaten)yang area/wilayah 
kerjanya meliputi kabupaten se-
banyak 171 orang, dan Faskec 
(fasilitator kecamatan) sebanyak 
937 orang dengan area kerja me-
liputi seluruh wilayah kecamatan 
yang ada di Jawa Timur. 

Dikatakan Pakde Karwo, pro-
gram PNPM Mandiri Perdesaan 
adalah program pengabdian de-
ngan hati dan bukan semata-mata 
kontrak kerja dengan Bapemas 
Prov. Jatim. Memang setiap waktu 
ada saja tantangan yang harus di-
lalui demi menguji tingkat keseriu-
san Pemprov Jatim dalam pengen-
tasan kemiskinan, yaitu prosentase 
diturunkan hingga angka 11 % - 10 
% yang hampir mustahil untuk di-
wujudkan.  

Dikatakan mustahim untuk di-
wujudkankan, lanjut Pakde Karwo, 

karena ada satu masyarakat yang 
kultur dan strukturnya atau bisa 
dikatakan dengan bahasa Pakde 
Karwo adalah DNA miskin. Ini 
adalah suatu bentuk kondisi yang 
super parah kemiskinannya, bah-
kan sampai ada yang idiot. Latar 
belakang pendidikan yang rendah, 
nilai gizi yang buruk, lingkungan 
sekitar yang hampir sama kondisi-
nya sehingga tidak berdaya untuk 
membantu satu sama lain, dan tu-
run-temurun dari kakeknya sampai 
kakek buyutnya sekalian.  

 “Ada orang miskin yang miskin-
nya amat miskin. Bukan karena 
permasalahan ekonomi tapi dia kul-
turnya miskin, gizinya buruk, IQ-nya 
rendah, bahkan saking rendahnya 
bisa idiot. Orang seperti ini harus 
didampingi terus-menerus, yaitu 
membantu orang sepi di tempat ra-
mai, tidak banyak orang tapi hanya 
petugas PNPM yang mendampingi 
mereka. Mende ngarkan orang 
yang tidak terdengar, mendampingi 
orang yang sepi serta membina 
mereka,” kata Pakde. 

Dengan demikian cara pena-
nganannya juga berbeda dari yang 

sebelumnya atau pada umumnya. 
Dalam hal ini Pakde Karwo pu-
nya usulan program yaitu program 
sentuhan. “Di mana mereka sama 
seperti kita, yaitu butuh makan dan 
lain-lain. Besarkan hati mereka. 
Mereka adalah sama seperti kita, 
mereka perlu dorongan semangat 
(spirit) juga,” ujar Pakde Karwo ber-
semangat. 

Di Desa Jabon, Kab. Ponorogo 
bagian selatan, dalam kunjungan-
nya itu Pakde Karwo sempat mam-
pir ke rumah-rumah warga dengan 
kondisi yang sangat mempriha-
tinkan. Kemudian masuk ke salah 
satu rumah dan membuka tempat 
nasinya ternyata tidak terlihat ada 
makanan sedikitpun, sedangkan 
sayur daun ketela sudah dalam 
keadaan basi.  Maka dengan ma-
suknya program PNPM Mandiri 
Perdesaan ini rumah mereka dibe-
nahi hingga layak huni, sedangkan 
mereka yang berumur di atas 65 
tahun mendapatkan uang Rp 150 
ribu berikut beras 25 kg setiap bu-
lannya dan seumur hidup dibiayai 
oleh Pemprov Jatim. “Orang miskin 
tanggung jawab negara, maka 
setiap bulannya kita jamin hidup 
seperti itu. Itu kenyataan di lapang-
an untuk kurangi gizi buruk,” jelas 
Pakde Karwo.

Kemudian Pakde Karwo men-
contohkan satu kondisi lain di Desa 
Karangpatihan, Kab. Ponorogo. 
Harga mangga pada waktu itu ta-
dinya Rp 800/kg, setelah masuknya 
program PNPM infrastrukturnya 
dibenahi, jalannya sudah baik, 
saluran air bersihnya diperbaiki, 
setelah itu harga mangga naik 
menjadi Rp 1200/kg. Jadi masyara-
kat lebih lincah dalam memasarkan 
mangganya hingga punya nilai 
tambah Rp 400 per kg. Sedangkan 
di Desa Sidorejo masih di kabu-
paten yang sama, ada kurang lebih 
45 rumah tangga yang kekurangan 
gizi karena mereka tidak memiliki 
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lahan sama sekalli untuk digarap.
Tahun ini Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, melalui APBN, men-
yiapkan anggaran Rp 859 miliar 
yang rencananya sebanyak 75 % 
untuk digunakan membangun serta 
memperbaiki infrastruktur perde-
saan, sedangkan sisanya yang 25 
% untuk usaha ekonomi produktif 
serta koperasi simpan pinjam. Mu-
dah-mudahan dengan adanya pro-
gram ini masyarakat miskin menjadi 

terlindungi secara ekonomi. Karena 
dengan adanya liberalisasi ekonomi, 
di mana ekonomi yang kuat menga-
lahkan yang lemah sehingga yang 
miskin tambah miskin dan kalau ti-
dak ditangani dengan segera ke de-
pan akan menjadi beban negara. 

Ada satu faktor lagi yang ha-
rus menjadi bahan pertimbangan 
dalam melaksanakan program 
PNPM Mandiri Perdesaan secara 
maksimal, yaitu kultur masyarakat 
yang kurang, bahkan tidak memiliki 
cita-cita hidup dengan lebih baik. 
Satu contoh yang bisa dijadikan 
bahan renungan adalah Samin 
yang pernah mendapat kunjungan 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Zarkasih. Singkat cerita Sa-

min pada pukul 09.00 masih nong-
krong di depan rumahnya sambil 
ditemani segelas kopi panas dan 
sebatang rokok menyala di tangan. 
Setelah ditanya-tanya, dia tidak 
butuh kerja karena hidup makmur 
menurut pandangannya adalah 
pada waktu sedang minum kopi pa-
nas ditemani rokok. Sungguh cita-
cita hidup yang sangat rileks sekali. 

“Ini kultur mereka. Dia buat con-
toh sederhana, hidup sejahtera itu 

adalah sangat rileks sekali, jam 9 
pagi ngopi dan merokok. Ini peker-
jaan baru bagi kita untuk membe-
baskan mereka dari mental seper-
ti itu, harus membakar semangat 
mereka untuk tarung. Uang Rp 859 
miliar hanya memberikan stimulus 
semangat mereka, mereka sendiri 
yang nantinya akan menyelesaikan 
permasalahan kemiskinan,” imbuh 
Pakde Karwo.  

Memang segala sesuatu pasti 
kalah dengan yang menjalaninya, 
dalam hal ini masyarakat itu send-
iri. “Dana sudah kita berikan, infra-
struktur sudah kita benahi, saran 
dan masukan tidak henti-hentinya 
kita berikan. Jangan memaksakan 
pendapat kepada masyarakat 

miskin. Kesalahan yang paling 
mendasar adalah pendapat kita se-
olah-olah menyelesaikan masalah 
mereka. Masyarakat miskin memi-
liki cara tersendiri untuk menyele-
saikan persoalan mereka. Kesala-
han kita untuk mendidik seseorang 
adalah memaksakan pikiran kita 
kepada mereka. Kita harus menga-
jak mereka untuk terlibat baik itu 
dalam perumusan untuk mencari 
solusi maupun aplikasinya. Ini yang 

dinamakan dengan mempartisipa-
sikan sasaran,” jelasnya.

Program PNPM Mandiri Perde-
saan tahun 2013, seperti disampai-
kan Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur, 
Zarkasih, melibatkan 1.374 orang. 
Mereka terdiri atas koordinator 
provinsi sebanyak 6 orang, pejabat 
di lingkungan Bapemas se-Jatim 
sebanyak 135 orang, penang-
gung jawab operasional sebanyak 
29 orang, spesialis sebanyak 14 
orang, fasilitator kabupaten berikut 
asistennya sebanyak 171 orang, 
sedangkan fasilitator kecamatan 
berikut asistennya sebanyak 973 
orang, serta asisten manajemen in-
formasi sebanyak 23 orang. (yudi)

06 Edisi Februari 2013
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Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Zarkasi, 
menga takan, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan 
salah satu mekanisme program pemberdayaan ma-
syarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upa-
ya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri 
Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Pro-
gram Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 

1998.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan se-

bagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah 
air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan keg-
iatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah 
perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pember-

dayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendam pingan, 
pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Ma-
syarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. 
Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 

750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, bergan-
tung jumlah penduduk.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana 
langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) 
yang disalurkan ke rekening kolektif desa di 
kecamatan. Masyarakat desa dapat memper-
gunakan dana tersebut sebagai hibah untuk 
membangun sarana/ prasarana penunjang 
produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok 
ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau 
kegiatan sosial seperti kesehatan dan pen-
didikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke 
masyarakat harus sesuai dengan dokumen 
yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan 
penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK 
atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di 
tingkat kecamatan mendapatkan peningka-
tan kapasitas dalam pembukuan, manajemen 
data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan 

uang/ dana secara umum, serta peningkatan 
kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan 

manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah 
perdesaan.(*)

Laporan UtamaLaporan Utama
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Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur memberikan ban-
tuan dana hibah sebe-
sar itu dengan harapan, 

ingin memberdayakan masyarakat 

desa agar lebih berdaya, khusus-
nya kaum perempuan. “Bantuan 
ini diharapkan untuk meningkatkan 
pendapatan mereka,” kata Zarkasi, 
Kepala Bapemas Provinsi Jawa 

Timur, membuka acara Orientasi 
Penguatan UP2K PKK Prov. Jatim 
Tahun 2013. 

Sebagai tahap awalnya seba-
nyak 29 kabupaten/kota di Jawa 
Timur menjadi pilot project. Ma-
sih menurut Zarkasi, UP2K-PKK 
merupakan salah satu ujung tom-
bak Pemprov Jatim guna pengen-
tasan kemiskinan. Program yang 
sudah berjalan sejak tahun 1985 
ini terus berkembang sebagai pro-
gram penang gulangan kemiskinan 
dengan pemanfaatan keberadaan 
perempuan dalam rumah tangga.

Orientasi Penguatan UP2K PKK Prov. Jatim Tahun 2013

UP2K-PKK 
Kembali Diaktifkan

Setelah sekian lama ‘absen’ dalam pemberian hibah, 
pada Senin (18/2) di Hotel Satelit Surabaya, Pemprov 

Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
membuka saluran hibahnya kembali kepada Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK. Ban-

tuan dana hibah ini nominalnya tidak tanggung – tang-
gung, yaitu Rp 725 juta. 

Laporan UtamaLaporan Utama
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Meruntut dari sejarah, bantuan 
dana hibah semacam ini sebenar-
nya sudah lama berjalan melalui 
Inpres Pembangunan Desa, yaitu 
mulai tahun 1985 – 2000. Alokasi 
dana berupa modal usaha sebesar 
Rp 100 ribu – Rp 500 ribu, dan di-
hentikan pada tahun 2001 sampai 
sekarang dengan pertimbangan 
UP2K PKK telah dikembangkan 
oleh masing–masing daerah  yang 
didanai seperti lembaga keuangan, 
perbankan, serta sumber dana 
lain yang sifatnya tidak mengikat. 
Namun pada kenyataannya, sejak 
bantuan modal usaha dari peme-
rintah itu terhenti, keberadaan 
UP2K PKK seperti kehilangan gai-
rah dan hampir padam semangat 
wirausahanya. Bahkan ada juga 
yang sampai mati alias tidak aktif, 
baik dari segi administrasi maupun 
kegiatan usahanya. 

Pada tahun 2010, Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo menge-
luarkan Surat Keputusan bernomor 
188 /130/KPTS/013/2010 tentang 
Dewan Penyantun Tim Pengge-
rak PKK Prov. Jatim. Salah satu 
isinya menyebutkan tugas dewan 
penyantun adalah memberikan 
bimbingan, pembinaan, dan mem-
fasilitasi tim penggerak PKK untuk 
merealisasikan programnya.  

Ketua Tim Penggerak PKK 
Provinsi Jawa Timur, Ny Nina Soe-
karwo, dalam acara itu ikut menye-
rahkan bantuan. Dia menga takan 
bahwa bantuan ini merupakan pro-
gram lanjutan dari Inpres yang ber-
henti sejak tahun 2000. “Setelah itu 
UP2K PKK tidak mendapat ba    n-
tuan lagi dari pemerintah,” katanya.

Nina Soekarwo juga menga-
takan, dalam dua tahun belakang-
an TP. PKK Prov. Jatim telah 
memberikan bantuan murninya 
sebanyak Rp 4 juta saja kepada 
UP2K PKK. Beda jauh dengan 
sekarang yang dana hibahnya bisa 

sampai sebesar Rp 25 juta berkat 
sinergi antara Bapemas dengan 
TP. PKK Prov. Jatim. Besar harap-
an Bude Karwo, dana bantuan itu 
dapat dikelola dengan sebaik-baik-
nya. 

Nina menjelaskan, melalui pro-
gram ini para kader PKK diber-
dayakan. Potensi lokal akan dicari 
sehingga produk mereka mudah 
dipasarkan, khususnya  industri 
rumah tangga. Karena itu Tim 
Penggerak PKK sangat merespon 
bantuan tersebut. “Sebab anggar-
an PKK terbatas,” ujarnya dengan 
tersenyum.

Ditegaskannya, bantuan stimu-
lant ini sangat penting bagi UP2K 
PKK karena bisa memberdayakan 

potensi-potensi yang ada di ma-
syarakat. Salah satu usaha yang 
dikembangkan adalah industri 
rumah tangga atau home industry. 
Selain memberikan bantuan hibah, 
UP2K PKK juga diajarkan bagaima-
na memasarkan produk yang telah 
dibuat, sehingga bisa menambah 
pendapatan keluarga. “Pasca In-
pres dihentikan, ini adalah bantuan 
pertama yang diterima UP2K PKK 
dari pemerintah. Selama ini PKK 
juga sudah membantu, tapi nilai nya 
tak besar, hanya Rp 4 juta saja,” 
ujarnya.

Ditambahkan oleh Zarkasi, 
setelah berjalan 27 tahun UP2K 
PKK telah banyak memberi-
kan akses permodalan untuk 
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Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Gresik
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Blitar
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Malang
Kabupaten Madiun
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Pacitan

 Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Kediri
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Sampang
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Lumajang
Kabupaten Magetan
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Tuban

Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Jember
Kota Kediri
Kota Malang
Kota Probolinggo
Kota Pasuruan
Kota Blitar 
Kota Madiun

29 KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN HIBAH 
MODAL USAHA UP2K-PKK TAHUN 2013

mengembangkan usaha. Sebut 
saja usaha jajanan, kerajinan 
dan sembako. Para peminjam 
bisa memperoleh bantuan modal 
usaha berkisar Rp 300 ribu sam-
pai Rp 2 juta. Dari segi pembia-
ya an, dana UP2K tidak hanya 
berasal dari dana Inpres Bantuan 
Desa semata, tetapi juga berasal 
dari PPMK/block grant dan ban-
tuan swadaya masyarakat.

Selain Kepala Bapemas Prov. 
Jatim, Zarkasi, serta Ketua TP. 
PKK, Nina Soekarwo, hadir pula 

Pokja II TP. PKK Pusat, Mayam 
Meliala, TP. Provinsi, Retyandini, 
serta 2 orang akademisi dari Uni-
versitas Brawijaya (UB) Malang 
masing-masing Imam dan Agus 
guna perumusan dan pembuat-
an SOP yang nantinya berkaitan 
de ngan keberlangsungan UP2K-
PKK. Sedangkan dari Bapemas 
telah didaulat sebagai pembicara, 
yaitu Kabid Sosial Budaya, Suria-
man, serta Kasubid Pemandirian 
Sosial Budaya, Djoko Soetiono.  

Kegiatan ini diikuti sebanyak 

380 orang yang berasal dari 29 ka-
bupaten/kota. Mereka terdiri dari 
satu orang dari pejabat Bapemas 
kabupaten/kota, dua orang pe-
ngurus UP2K PKK, dua orang pe-
ngurus Tim PKK kecamatan, satu 
orang kepala desa/kelurahan, satu 
orang Ketua Tim Penggerak PKK 
desa/kelurahan, satu orang se-
kretaris PKK desa/kelurahan, satu 
orang ketua UP2K PKK desa kelu-
rahan, satu bendahara, tiga orang 
anggota UP2K PKK desa/kelurah-
an. (yud)        



Dengan ketinggian 900-
1.100 dpl menjadikan 
Plangkrongan berhawa 
sejuk serta vegetasi 

alamnya berupa pohon-pohon jati, 
cemara serta pinus yang menju-
lang tinggi, akan selalu mengiringi 
sepanjang perjalanan menuju ke 
desa tersebut. Kenikmatan be-
lum cukup sampai di situ, mata 
kita akan dimanjakan lagi dengan 
berbagai macam tanaman hias 
serta toga yang sengaja ditanam 
di sepanjang jalan di wilayah Keca-
matan Poncol ini.   

Desa ini terletak di bagian se-
latan lereng Gunung Lawu, tepat-
nya di utara Kecamatan Poncol. 
Sebelah utara berbatasan dengan 
Desa Bogarum, Kec. Plaosan, se-

belah selatan berbatasan dengan 
Desa Cileng, Kec. Poncol, sebe-
lah timur berbatasan dengan Desa 
Selotinatah, Kec. Ngariboyo, dan 
sebelah barat berbatasan dengan 
Kelurahan Alastuwo, Kec. Poncol. 

Desa Plangkrongan memiliki 
luas wilayah 782,995 ha dan terdiri 
atas empat  dusun, yaitu Dusun 
Jati, Dusun Keron, Dusun Beji dan 
Dusun Plangkrongan. Desa Plang-

krongan ditempati 6.123 jiwa, de-
ngan jumlah laki-laki 2.967 orang, 
penduduk perempuan 3.156, yang 
terbagi ke dalam 1200 Kepala Ke-
luarga dan tersebar di 39 RT dan 
4 RW. 

Mata pencaharian penduduk se-
bagian besar adalah bercocok ta-
nam dengan bertani dan berkebun. 
Beternak sapi, ayam dan kambing 
juga mereka geluti, di samping ber-

Manusia Harus 
Mendapat Perhatian
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih empat 

jam dari Surabaya, sampailah pada satu desa bernama 
Plangkrongan, yang berjarak perjalanan kurang lebih 
30 menit dari kota Magetan. Memasuki desa ini kita 

akan disuguhi pemandangan yang cukup menakjub-
kan sekaligus sedikit menegangkan berupa hamparan 

perbukitan dengan rumput yang tumbuh subur 
menghijau, lereng-lereng yang berlekuk menegaskan 
kontur dataran tinggi serta ngarai yang elok di sekitar 

Gunung Lawu.
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profesi sebagai PNS, swasta, guru, 
berdagang, perajin dan pelayanan 
di bidang jasa. Desa Plangkrongan 
merupakan salah satu sentra in-
dustri dengan beberapa home in-
dustry seperti anyaman, mebel dan 
kerajinan lainnya. Untuk sentra 
pertanian dan perkebunan telah 
didukung oleh tingkat kesuburan 
lahan yang cukup tinggi sehingga 
cocok untuk pengembangan ha-
sil produksi pangan dan tanaman 
industri lainnya, seperti cengkeh, 
durian dan jati.

“Desa Plangkrongan merupa-
kan salah satu desa yang sadar 
akan pentingnya kemajuan suatu 
negara melalui pembangunan na-
sional serta pembangunan dae-
rah yang berbasis pembangunan 
desa,” kata Wartoyo, Kepala Desa 
Plangkrongan. Dikatakannya, 
pembangunan desa merupakan 
tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan masyarakat, dalam 
hal ini masyarakat sebagai objek 
tetapi juga sekaligus sebagai sub-
jek yang berperan aktif dalam pem-
bangunan sesuai dengan target 
yang ingin dicapai. 

Hal itu bisa dibuktikan dari 
banyaknya aktivitas yang dimiliki 
masyarakat Desa Plangkrongan, 
sehingga desa ini meraih ba-
nyak prestasi, di antaranya juara 
perlombaan desa. Tahun 2012. 
Melalui Surat Keputusan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 188/39/

KPTS/013/2012 Desa Plang-
krongan terpilih sebagai juara III 
dalam Perlombaan Desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur. “Ini adalah 
prestasi yang luar biasa mem-
banggakan bagi masyarakat Desa 
Plangkrongan khususnya, dan 
bagi masyarakat Magetan pada 
umumnya, karena telah berhasil 
mengangkat nama kabupaten di 
kancah perlombaan pembangunan 
masyarakat desa,” kata Wartoyo.   

“Masyarakat Plangkrongan 
mempunyai kesadaran bahwa ma-
nusia harus mendapatkan perha-
tian yang sama dengan faktor-fak-
tor pembangunan yang lain,” kata 
Wartoyo. Sehingga dalam setiap 
proses pembangunan yang dilak-
sanakan, harus melalui musya-
warah warga/masyarakat terlebih 
dahulu (bottom up planning). Keter-
libatan masyarakat dari awal akan 
mendidik serta membangun rasa 
memiliki atau sense of belonging 
sehingga secara otomatis hasil dari 
pembangunan akan mereka jaga 
kelestariannya.

Pendidikan adalah salah satu 
pilar utama dalam pembangunan 
masyarakat Desa Plangkrongan 
sehingga dari tahun 2008 – 2009 
jumlah lulusan SD mengalami ke-
naikan dari 2.065 menjadi 2067 
siswa, SMP dari 704 menjadi 752 
siswa, dan SMU sebanyak 132 
menjadi 146 siswa, serta lulus-
an sarjana tercatat sebanyak 38 

orang. Melalui pendidikan ini pula 
sebuah kesadaran untuk memikul 
tanggung jawab sebagai diri priba-
di, keluarga, masyarakat, bangsa 
dan negara, hingga dunia akan ter-
bentuk secara bertahap serta kon-
tinyu. Sarana pendidikan di Desa 
Plangkrongan cukup memadai, yai-
tu dua PAUD, tiga TK, empat SDN, 
dan satu SMP satu atap. 

Ada satu kegiatan yang is-
timewa dilakukan oleh masyara-
kat Desa Plangkrongan dan sudah 
dilakukan secara turun-temurun, 
yaitu budaya ‘sambatan’. Sam-
batan ialah kegiatan gotong royong 
dalam membangun/merenovasi 
sebuah rumah. Bukan semata-
mata menghemat biaya, melainkan 
lebih kepada memupuk rasa keber-
samaan dalam diri masyarakat. 

Sepanjang tahun 2009 tercatat 
29 kali dilaksanakan kegiatan 
pemugaran/pembangunan rumah 
yang melibatkan 351 orang. Se-
dangkan tahun 2010 tercatat su-
dah 35 kali kegiatan pemugaran/
pendirian rumah yang mana tena-
ga kerja gotong royong melibatkan 
280 orang. Tidak kalah menariknya 
dengan sambatan, ternyata bu-
daya gotong royong juga menular 
pada waktu masyarakat mengolah 
lahan pertaniannya. Mereka secara 
bergantian mengolah lahan bersa-
ma-sama dalam satu lahan secara 
bergantian dengan pindah ke lahan 
yang lain.(yudi)

Profi l BundesProfi l Bundes
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Memasuki Desa Nge-
peh, Kecamatan Sara-
dan, Kabupa ten Ma-
diun, yang menjadi 

perhatian utama adalah sawah 
yang menghampar luas. Desa ini, 
sebagaimana desa-desa lain di 
Madiun dan sekitarnya, memang 
berada di daerah yang subur. 
Menanam padi adalah mata penca-
harian sebagian besar penduduk.

Setidaknya di Desa Ngepeh ter-

dapat 85 hektar persawahan padi 
dan setiap musim panen meng-
hasilkan sekitar 480 ton gabah ke-
ring. Karena itu tidak mengherank-
an jika mayoritas penduduk Desa 
Ngepeh yang berjumlah 1.790 jiwa 
(593 KK) itu adalah petani padi, 
selebihnya karyawan dan PNS.  

Merespon mata pencahari an 
penduduknya yang bermata penca-
harian sebagai petani, Bumdes 
Mandiri Desa Ngepeh sejak berdiri, 

tahun 2011, hingga kini kegiatan 
usahanya fokus ke bidang perta-
nian. “Karena sebagian besar pen-
duduk Desa Ngepeh petani maka 
kegiatan utama Bumdes Mandiri 
di sektor pertanian,” kata Maryono, 
Kepala Desa Ngepeh.

Pada awal berdiri Bumdes 
Mandiri memenuhi kebutuhan per-
tanian petani atau penduduk Desa 
Ngepeh. Core bisnisnya di anta-
ranya penyediaan modal usaha 
dan pupuk. Biasanya peta ni pinjam 
ke Bumdes Mandiri di awal musim 
panen. Jumlah pinjamannya ber-
beda-beda sesuai luas sawahnya. 
Pengembaliannya diangsur ber-
tahap. Yaitu pada panen pertama 

Bumdes Mandiri, Desa Ngepeh, Kec. Saradan, Kab. Madiun

ANGKAT WARGA 
MELALUI BUMDES

Desa Ngepeh terpilih sebagai juara harapan Perlom-
baan Desa tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012. 
Bumdes dan kegotong-royongan masyarakat cukup 

berkembang di desa ini.

Profi l BundesProfi l Bundes
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mengembalikan uang pokok, baru 
pada panen kedua dan ketiga me-
ngangsur bunganya. Bunga yang 
ditetapkan adalah 10%.

Sedangkan usaha pupuk se-
jauh ini mampu mengatasi kebu-
tuhan pupuk petani. Hanya saja 
Bumdes kesulitan modal. “Mo-
dal kami ha nya 80 juta, padahal 
kebutuhan kami Rp 100 juta,” 
kata Maryono. Untuk mengatasi 
kekurangan mo dal tersebut saat ini 
Bumdes Mandiri sedang menjajaki 
kemungkinan kerjasama dengan 
perbankan.

Masih terkait dengan pupuk, 
Bumdes Mandiri sedang me-
ngusahakan pembuatan pupuk 
agens hayati. Pupuk ini dibuat 
dari limbah kentang. Pupuk agens 
hayati ini, selain ramah lingkungan, 
harganya juga murah dan petani 
bisa membuat sendiri. “Dipakai 
sendiri bisa, mau dipakai usaha 
juga bisa,” kata Maryono.

Di tahun 2013 ini yang akan di-
wujudkan Bumdes Mandiri adalah 
pembuatan benih padi varietas 

serang. Sejauh ini dari luas lahan 
persawahan di Ngepeh yang 85 
hektar, setiap musim tanam mem-
butuhkan 2,5 ton bibit padi. Per 
hektar sawah setidaknya membu-
tuhkan 40 kg bibit, di mana harga 
per 10 kg (satu sak) Rp 90.000.

Pembenihan padi ini dilakukan 
oleh kelompok tani di Desa Nge-
peh, dan belajar khusus dari Ngan-
juk. Nantinya jika sudah sukses, 
selain akan dipakai sendiri, juga 
dilempar ke luar. “Selain petani 
terangkat juga akan menambah 
PAD Ngepeh,” kata Maryono. Pada 
tahun 2012 PAD Desa Ngepeh 
hampir Rp 200 juta.

Desa Gotong Royong
Nilai-nilai kegotong-royong an 

masih tertanam kuat di hati warga 
desa yang terbagi dalam tiga dusun 
(Desa Ngepeh, Soho dan Klum-
prit). Diakui Maryono, berkat nilai-
nilai itu tahun 2013 Desa Ngepeh 
dipilih akan mewakili Kabupaten 
Madiun dalam Lomba Gotong Ro-
yong Masyarakat tingkat Provinsi 

Jawa Timur.    
Nilai-nilai kegotong-royong an 

itu terbentuk alami dan berlang-
sung turun temurun. Nilai kegotong 
royongan dan kepedulian sesama 
warga itu yang menonjol di Desa 
Ngepeh di antaranya jimpitan. Se-
tiap rumah disediakan jimpitan. 
Sebulan, ketika dikumpulkan, bisa 
mencapai Rp 400 ribu. Jumlah ini 
bisa naik turun, tetapi sejauh ini 
berkisar di jumlah itu.

Untuk apa uang jimpitan terse-
but? Menurut Maryono, uang 
jimpit an itu penggunaannya 
dipriori taskan bagi warga miskin 
dan janda yang sakit. Sekadar 
diketahui, saat ini di Desa Nge-
peh terdapat 700 rumah tangga 
miskin (RTM). “Uang jimpitan yang 
terkumpul digunakan untuk biaya 
berobat warga yang tergolong tidak 
mampu,” kata Maryono ketika dite-
mui Gema Desa di ruang kerjanya. 

Selain jimpitan, di desa kate gori 
Desa Siaga ini, kegotong royong an 
masyarakat juga ditunjukkan melalui 
swadaya dan suka rela membantu 
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Orang mengenalnya ju-
ragan tahu. 
M a k -
l u m 

saja, Maryo-
no yang kela-
hiran Blitar ini 
adalah pemilik 
pabrik tahu di 
Desa Ngepeh. 
“Saya merintis 
usaha tahu ta-
hun 1997,” 

kata pria yang lahir 14 Novemver 
1961 ini. Sekarang dalam se-

harinya Maryo no membutuhkan 
sedikitnya 4 kuintal kedelai, 
di mana harga per biji tahu 
produksinya antara Rp 400 
sd Rp 500.

Sukses menjadi juragan 
tahu bapak dua orang anak 

ini mencoba melirik men-
jadi kepala desa. Dalam hati 

Maryono mengatakan 
bahwa kini saat-

nya mengabdi 
ke masyara-
kat. Dalam 
pilkades ta-
hun 2010 
dia menang. 
“Sejak ter-
pilih men-
jadi ke-
pala desa 
u s a h a 
tahu saya 
d i k e l o l a 

anak sulung saya,” kata nya.
Ketika menjadi kepala desa 

Maryono bisa mewujudkan obse-
sinya, yaitu menata ekonomi di de-
sanya. Baginya, ekonomi adalah 
urat nadi untuk menggerakkan 
desanya. Jika perekonomiannya 
bagus, maka dengan sendirinya 
me ngurangi jumlah kemiskinan, 
dan tentunya akan meningkat-
kan nilai swadaya masyarakat. 
Yang menjadi fokus utama adalah 
pertanian sebagai roda pengge-
raknya. Ini karena sebagian ma-
syarakat Desa Ngepeh bermata 
pencaharian sebagai petani.

Ke depan, sesuai rencana 
pembangunan desa, Desa Nge-
peh akan mengutamakan pem-
bangunan fi sik. “Ke depan kami 
ingin 75 persen adalah pemban-
gunan fi sik desa. Tahun 2013 
kami merencanakan membangun 
drainase sepanjang 460 meter,” 
katanya dengan bersemangat. 
(res)

Juragan Tahu Jadi Kades
ragan tahu.
M a k -
l u m 

a, Maryo-
yang kela-
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brik tahu di 
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p
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warga yang sedang membangun 
rumah. “Swadaya dalam bentuk 
tenaga tak  terhitung jumlah nya,” 
kata Maryono. Uang hasil juara 
lomba desa ketika diperuntukkan 
untuk  membangun drainase, tena-
ga kerjanya sepenuhnya swadaya 
masyarakat. Demikian juga pem-
bangunan drainase program PNPM 
Mandiri Perdesaan, juga dikerjakan 
sendiri oleh warga.

Demikian juga dengan PAUD 
Mandiri, juga hasil swadaya murni 
masyarakat. Memang gedungnya 
masih menum pang, tetapi untuk 
operasional sehari-hari hasil mur-
ni swadaya masyarakat. “Warga 
urunan sendiri untuk biaya opera-
sional PAUD,” kata Maryono.

Karena yakin kesadaran kego-

tong royongan warganya cukup 
tinggi, Maryono optimis Desa Nge-
peh bisa mewakili Kabupaten Ma-

diun dalam Loma Gotong Royong 
Masyarakat tingkat Provinsi Jawa 
Timur.(res) 

Jalan desa dengan selokan yang dibangun dari hadiah lomba desa tingkat Provinsi 
Jawa Timur.
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Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso memberikan 
Jaminan Kesehatan Ke-
pala Desa dan Perang-

kat (Jamkades) kepada kepala 
desa dan perangkat beserta dua 
keluarga lainnya. Ketika melaku-

kan kunjungan kerja di Kecamatan 
Tamanan Bupati Bondowoso, Drs. 
H. Amin Said Husni, memberikan 
kartu Jamkades secara simbolis 
kepada kepala desa dan perang-
katnya. 

Dengan kartu tersebut, mere-

ka akan mendapat pelayanan ke-
sehatan secara gratis, baik saat 
mendapat perawatan di puskesmas 
maupun di rumah sakit umum. Hal 
ini merupakan kepedulian peme-
rintah terhadap para kepala desa 
dan perangkat yang menjadi ujung 
tombak pembangunan di desa. 
“Pelayanan kesehatan gratis ini su-
dah bisa dinikmati sejak awal bulan 
Januari,” kata Amin Said Husni.  

Bupati menjelaskan bahwa 
pelayanan kesehatan gratis ini se-
bagai bentuk perhatian pemerintah 
terhadap kepala desa dan perang-
kat yang menjadi ujung tombak 
terlaksananya program-program 
pembangunan, sehingga pihaknya 
terus memberikan perhatian khu-
sus kepada semua perangkat di 
bawahnya. 

Dalam kepemimpinannya, Amin 
Said pernah menaikkan tunjangan 
kepala desa dan perangkat seperti 
yang dijanjikan sebelumnya. Bah-
kan Amin mengatakan tunjangan 
itu sudah bisa diambil dan dinikmati 
sejak awal bulan. 

Perhatian utama pemerintah 
adalah pengentasan kemiskinan 
dan menjadi perhatian khusus un-
tuk terus ditingkatkan, sehingga 
pertumbuhan ekonomi masing-ma-
sing desa bisa berkembang pesat 
dan dapat mensejahterakan ma-
syarakat. Pasalnya, desa menjadi 
ujung tombak pertumbuhan eko-
nomi. 

“Beberapa program pemerintah 
seperti plesterisasi, PNPM-MPd, 
dan program lainnya terus digalak-
kan. Hal itu bisa berdampak pada 
percepatan ekonomi yang lebih 
tinggi,” ujar Amin Said Husni.(hms) 

KADES DAN PERANGKAT 
DESA DAPAT JAMKADES 

Bupati Bondowoso Amin Said Husni
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Alokasi Program Nasional 
Pemberdayaan Masyara-
kat (PNPM) Mandiri untuk 
Kabupaten Lamongan 

tahun ini naik hampir 100 persen. 
Berharap kualitas pengerjaan 
proyek infrastruktur dari program 
itu bisa terjaga kualitasnya, Bupati 
Fadeli turun langsung mengawasi 
pelaksanaannya mulai dari proses 
perencanaan.

Berlangsung di Balai Desa Gu-
miningrejo/Tikung, Fadeli memberi-
kan arahan teknis saat pelatihan 
bagi Kader Teknis Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan. Dalam ke-
giatan yang baru kali pertama dia-
dakan itu, dia berharap para kader 
bisa secara mandiri merencanakan 
dengan baik pembangunan infra-
struktur di desa, baik teknis mau-
pun perencanaan anggarannya.

“Setelah pelatihan ini diharap-
kan kader desa mampu melak-
sanakan pembangunan infrastruk-
tur dari anggaran PNPM secara 
lebih efektif dan efi sien. Dengan 
artian, dengan alokasi yang ada, 
pembangunan dapat dilaksanakan 
tanpa mengurangi kualitas. Lebih-
lebih agar tidak sampai menyalahi 
besteknya,“ tegas dia.

Dia kemudian memberi arahan 
untuk pembangunan jalan rabat 
beton agar spesifi kasinya disesuai-
kan dengan kontur tanah. Jika jenis 
tanahnya gerak, maka komposisi-
nya menurut Fadeli harus semen 
1, pasir 3 dan batu pecah 5.

Lain lagi jika jalan tersebut di-
perkirakan akan dilalui kendaraan 
dengan tonase besar. Maka dia 
meminta agar ketebalan betonnya 
15 cm. Kalau tidak pernah dilewati 
kendaraan tonase besar, ketebal-
annya baru boleh 12 cm.

Sedangkan bagi desa yang 
ingin mengerjakan jalan dengan 
bahan paving stone, agar juga 
memperhatikan jenis serta ketebal-

annya. Jika banyak dilewati kenda-
raan dengan tonase cukup besar, 
dia berharap perencanaan pem-
bangunann jalannya agar menggu-
nakan paving stone dengan tebal 8 
cm dan kualitas K 300.

“Jangan sampai keliru dalam 
merencanakan spesifi kasi, pelak-
sanaan dan pengawasannya. 
Kualitas harus tetap dijaga. Karena 
yang akan memanfaatkan jalan 
tersebut juga masyarakat desa 
sendiri, “ tegasnya.

Seusai memberi arahan teknik, 
Fadeli memeriksa langsung penger-
jaan jalan. Untuk jalan rabat beton, 
dia cek ketebalannya mulai dari tepi-
an hingga tengah. Sementara untuk 
yang paving stone juga dicek sendiri 
ketebalan dan kualitasnya.

Untuk diketahui, besaran alo-
kasi Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri untuk Lamongan tahun 

ini naik dua kali lipat. Dari alo-
kasi tahun lalu yang sebesar Rp 
27.350.000.000, naik menjadi Rp 
53.950.000.000 di tahun 2013. 
Untuk alokasi PNPM Mandiri di 
tahun 2013, paling sedikit keca-
matan di Lamongan akan me-
nerima Rp 1 miliar hingga yang 
terbanyak sebesar Rp 3 miliar, 
yakni untuk Kecamatan Maduran, 
Sarirejo, Sekaran dan Solokuro. 
Sedangkan sebanyak 14 keca-
matan menerima alokasi hingga 
Rp 3 miliar, di antaranya Keca-
matan Babat, Bluluk, Glagah dan 
Kalitengah.

Sedangkan untuk alokasi PNPM 
Mandiri di tahun 2012 hanya ada 
dua kecamatan yang mendapat 
alokasi hingga Rp 3 miliar, yaitu 
Kecamatan Babat dan Kecamatan 
Turi. Sementara kecamatan yang 
lain jumlahnya bervariasi antara Rp 
600 juta hingga Rp 2 miliar. (hms)

BUPATI PERIKSA 
KETEBALAN BETON 
PROYEK JALAN 



PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

USHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PKK 
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Miskin adalah cerita lama 
dan selalu menimbulkan 

permasalahan yang mere-
sahkan. Permasalahan ini 
menjadi persoalan dunia, 
di mana MDGs mencoba 
memberikan solusi untuk 
menangani permasalahan 
ini. Solusi ini diharapkan 
dapat menjadi tolak ukur 

dalam menyelesaikan 
segala persoalan terkait 
kemiskinan di seluruh 

dunia.

Jangan Beri Ikan,   
tapi Beri Kail

Istilah  ini sering kita dengar 
ketika seorang fasilitator mencoba 
membangun kesadaran masyara-
kat untuk tidak membiasakan diri 
untuk meminta bantuan. Adanya 
program-program bantuan baik 
yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun lembaga-lembaga lainnya 
menjadikan masyarakat biasanya 
menjadi sangat manja, mudah 
meratap dan gampang putus asa. 
Dampak negatifnya terjadi kecem-
buruan sosial yang berujung pada 
meningkatnya angka kriminalitas, 
angka depresi dan lainnya. Se-
hingga menjadi generasi yang tidak 
berguna.

Di satu sisi pendapat ini bisa 
jadi benar, namun di sisi lain bisa 
jadi kurang tepat. Karena tidak 
semua kelompok masyarakat 
benar-benar membutuhkan fasili-
tasi berwujud pendampingan, na-
mun membutuhkan fasilitasi kebu-
tuhan yang benar seperti makanan, 
minuman, pakaian, pendidikan dan 
sebagainya. Masalah kesadaran, 
penyadaran,menyadarkan dan se-
gala bentuk defi nitif yang berkaitan 
dengan kesadaran sosial bisa men-
jadi prioritas nomor kesekian apabi-
la kebutuhan fi sik sudah terpenuhi. 
Bencana alam, kebakaran massal, 
perang, adalah sedikit dari sejum-
lah faktor nyata kenapa masyara-
kat sebuah negara menjadi miskin, 

CARA MEMBANGUN 
MASYARAKAT CERDAS 
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bukan hanya sekedar bahwa ma-
nusia itu malas, tidak punya pen-
didikan dan tidak bisa menangkap 
atau memanfaatkan kesempatan 
yang ada untuk keluar dari status 
kemiskinan.

Tapi apakah angka kemiskinan 
yang seperti itu sangat besar di 
negeri ini sehingga harus meng-
habiskan anggaran yang besarnya 
triliunan? Sepertinya harus dipi-
kirkan dan didata kembali angka 
yang valid, sehingga penanganan 
masalah kemiskinan tidak berkutat 
dalam program charity yang mem-
buat masyarakat tidak kreatif.

Perlu diingat bahwa masyarakat 
Indonesia tiba-tiba persentasinya 
naik menjadi 50 % per tahun 2011 !!! 
Apakah ini berarti bahwa program-
program pendampingan pro poor 
yang seharusnya diharapkan bisa 
menurunkan angka kemiskinan 
benar-benar tidak efektif ?  Atau 
malah pendampingan sosial justru 
lebih menyadarkan masyarakat 
mampu agar ‘pintar-pintar’ mem-
posisikan dirinya supaya sama 
se perti masyarakat awam lainnya 
yang kurang mampu yang sebenar-
nya lebih pantas mendapatkan 
perhati an ?

Belum lagi ditambah dengan si-
kap masyarakat yang tidak peduli 
dengan kriteria miskin yang telah 
ditetapkan misalnya dalam BLT, 
JAMKESMAS dan program chari-
ty lainnya. Sehingga menimbulkan 

salah sasaran bagi penerima man-
faatnya.

Ketika Masyarakat  
harus Cerdas

MDGs telah memberikan arah-
an yang jelas untuk penanggulan-
gan kemiskinan secara tuntas. Di-
mana ketika masyarakat sedang 
lapar bukan hanya diberi makan 
saja. Ketika sudah kenyang, mere-
ka harus diajak berfi kir untuk men-
coba keluar dari kemiskinan. Tam-
pung semua keluhan mereka, dari 
sisi kesehatan, lingkungan, keah-
lian yang sangat minim sampai 
pada masalah permodalan usaha.

Kemudian ajak diskusi dengan 
mereka bagaimana caranya untuk 
keluar dari kukungan kemiskinan. 
Keinginan yang diharapkan dijadi-
kan acuan yang realistis dan sa-
ngat mungkin untuk direalisasikan. 
Hal ini harus digabungkan dengan 
potensi pemecahan permasalahan 
dari lingkungan terdekat dahulu. 
Karena setiap wilayah (contoh 
Desa) pasti ada potensi pemecah-
an masalah, biasanya masyarakat 
telah tahu pemecahanannya, tapi 
berat untuk menjalankannya.

Memang perlu leader/fasilita-
tor yang handal, perlu waktu untuk 
merubah paradigma yang terbiasa 
pasrah menjadi jiwa pejuang.Tapi 
itu adalah proses belajar, dimana 
ketika ingin mewujudkan masyara-
kat cerdas perlu waktu untuk be-

lajar. tidak semudah membalikan 
telapak tangan.

Prinsip membangun 
masyarakat cerdas:
Jadikan kejujuran hal yang paling 
utama
Jangan pikir nanti jadi apa, tapi 
pikirkan apa yang harus dikerjakan 
sekarang untuk persiapan masa 
depan
Dapat membangun lembaga yang 
dipercaya
Dapat merencanakan kegiatan un-
tuk 3 tahun kedepan apa yang akan 
dilakukan
Dapat membangun kebersamaan 
dengan pihak lain

Kejujuran adalah hal utama 
dalam memperbaiki segala hal, be-
gitu pula halnya untuk membangun 
masyarakat cerdas.

Ketika transparansi dan akun-
tabilitas berjalan dengan baik, 
maka otomatis akan menimbul-
kan kepercayaan dari masyarakat. 
Ketika kepercayaan itu telah ada, 
maka akan mudah bagi fasiltator/
lembaga untuk membangun ma-
syarakat cerdas yang didalamnya 
penuh dengan kebersamaan dan 
ide-ide kreatif untuk kesejahteraan 
wilayah (desa) masing-masing.

Yang menjadi kendala kini 
adalah ketika golongan masyara-
kat elit dan lebih mampu secara 
ekonomi ‘lebih sadar’ dan ‘pintar-
pintar’ memposisikan diri, sehing-
ga  kesem patan yang seharusnya 
diberikan kepada golongan miskin 
malah ‘tepat sasaran’ kepada 
golongan tadi. Maka seluruh kom-
ponen yang terkait juga harus ‘lebih 
sadar’ dan ‘lebih peka’ untuk me-
nentukan prioritas utama kepada 
siapa seharusnya penyadaran tadi 
diimplementasikan, atau dengan 
kata lain menempatkan kebijakan 
yang benar pada orang yang tepat 
dan kondisi yang tepat.(kompa-
siana.com)



PotensiPotensi

22 Edisi Januari 2013

SSaman adalah nama se-
jenis tarian dari Suma-
tera, atau judul novel Ayu 
Utami, tetapi di Kabupat-

en Magetan saman adalah nama 
varietas durian yang kini menjadi 
primadona. Orang menyebutnya 
durian saman. Durian ini cikal 
bakalnya dari Desa Plangkrongan, 
Kecamatan Poncol, yang memang 
berada di daerah perbukitan de-
ngan ketinggian di atas 1000 dpl.  

Durian saman yang berkuali-
tas tinggi ini memiliki ciri-ciri yang 
bisa dilihat dari daging buah yang 
tebal, biji kempes, daging buah 
tidak lengket, aroma yang tidak 
kuat, warna daging buah yang lebih 
merah, buah dapat diperam tanpa 
mengurangi kualitas, dan mampu 
menyerbuk sendiri.

Pada tahun 2011 Pemerintah 
Kabupaten Magetan bersama de-
ngan UPT PSBTPH Provinsi Jawa 
Timur mengajukan varietas durian 
saman ini ke Kementrian Perta-
nian untuk didaulat/dirilis menjadi 
varietas unggul nasional. Di Desa 
Plangkrongan sebetulnya ada du-
rian tawing yang sebelumnya juga 
sudah dirilis sebagai durian unggu-
lan sejak 2010. 

Durian saman memiliki warna 
daging kuning cerah, rasanya ma-
nis dan legit, daging buahnya cu-
kup tebal, jumlah bijinya sedikit, 
teksturnya kesat dan punel, lalu 
buahnya berbentuk bulat lonjong 
dengan durinya yang besar, pendek 
serta jarang. Durian ini pernah dii-
kutkan lomba yang diadakan oleh 
BPTP tahun 2009 dan 
mendapat-
kan juara IV 

tingkat Pro-
vinsi Jawa 
Timur. 

M e n g a p a 
dinamakan du-
rian saman? Ternya-
ta mempunyai histori 
tersendiri bagi masyarakat 
Plangkrongan. Pada mulanya pen-
duduk Desa Plangkrongan mem-

punyai pohon durian yang ditanam 
di pekarangan rumah masing-ma-
sing. Pada waktu panen mereka 
saling mencoba satu sama lain un-
tuk mencicipi dan ternyata durian 
milik Pak Saman, salah seorang 
penduduk Plang-
k r o n g a n , 

Durian Saman Durian Saman 
Primadona MagetanPrimadona Magetan

n durinya yang beesar, pendek 
arang. Durian inni pernah dii-

n lomba yang diaadakan oleh 
tahun 22009 dan 
apat-
ara IV 

t Pro-
Jawa 

e n g a p a 
akan du-
aman? Ternya-

mempunyai hisstori 
diri bagi masyarakat 
krongan. Pada mmulanya pen-

Desa Plangkroongan mem-

pendudduk Plang-
k r o n gg a n , 



PotensiPotensi

23Edisi Januari 2013

yang paling unggul, baik aroma, 
rasa, serta daging buahnya. 

Setelah pohon durian Pak Sa-
man melewati beberapa kali panen 
dan hasilnya masih tetap unggul, 
maka warga Desa Plangkrongan 
berinisiatif untuk menyamakan rasa 
durian di desanya. Ini karena setiap 
kali panen rasanya berbeda-beda 
sehingga harga di pasaran jatuh 
karena kualitas dan rasa yang ber-
beda-beda tadi. Pohon durian itu 
secara kebetulan ditemukan oleh 
Pak Saman tumbuh alami di pinggir 
tebing.

“Dengan memakai pohon Pak 
Saman sebagai masternya maka 
tercetuslah ide menamakan durian 
itu dengan nama durian saman, 
lalu diikuti dengan penyeragaman 
pohon durian. Program ini bernama 
top working dan pengembangan-
nya sudah jalan 3 tahun yang lalu, 
dari satu pohon master itu dibuat 
semacam cangkok di beberapa 
tangkai pohon dan setelah siap 
tanam, yang ditandai dengan mun-
culnya akar-akar, baru kemudian 
dipotong untuk dijadikan sebagai 
bibit durian saman. Dengan cara 
seperti itu pula tanaman induk akan 
terangsang untuk mencari tambah-
an nutrisi melalui akarnya. Begitu 
seterusnya sampai menghasilkan 
bibit durian saman yang sangat 
banyak,” kata Wartoyo, Kepala 
Desa Plangkrongan. 

Dalam menghasilkan benih/
bibit durian saman, ada semacam 
kelompok tani yang menangani 
persemaian. Durian saman dikem-
bangkan dari galur unggul setelah 
melakukan seleksi terhadap 21 
vari etas asli Magetan.

Sekarang Desa Plangkrongan 
mempunyai ribuan pohon durian 
saman. Kalau dihitung, 1 KK atau 1 
rumah tangga di Desa Plangkrongan 
mempunyai sedikitnya empat pohon 
durian. Sedangkankan di Plang-
krongan sendiri terdapat 1.200 KK, 

dengan demikian ada sekitar 4800-
an pohon durian. Masa panen dalam 
satu musim selama satu tahun, bi-
asanya pada Januari-Februari, de-
ngan hasil buah antara 100 sampai 
400 biji per pohon. Dalam enam kali 
panen ternyata Desa Plangkrongan 
mengalami gagal panen sebanyak 
tiga kali.

Harga satu biji durian saman 
berkisar antara Rp 25 ribu – Rp 
75 ribu buah. Saat panen ba-
nyak pengijon yang datang mene-
bas durian milik warga. Sejauh ini 
durian saman dijual di sekitaran 
Magetan dan selalu habis setiap 
musim panen. “Warga tidak perlu 
susah-susah menjual, karena be-
gitu panen sudah dibeli pengepul,” 
kata Wartoyo. Pasar durian saman 
memiliki peluang yang cukup men-
janjikan, di samping harganya yang 

cukup menguntungkan, varietas ini 
digadang-gadang menjadi varietas 
unggul nasional sebagai buah ung-
gulan Kabupaten Magetan. 

Lutfi  Bansir, peneliti dari Uni-
versitas Brawijaya Malang, 
menga takan, durian saman layak 
dikembangkan menjadi unggulan 
nasional. “Ketika kami baru per-
tama kali menemukan usia durian 
plangkrongan sudah 80 tahun. Ke-
mudian kami membawa ke Durian 
Research Centre di Unibraw. Hasil-
nya bahwa durian plangkrongan 
layak dikembangkan menjadi ung-
gulan nasional,” kata Lutfi .

Menurut Lutfi , durian plang-
krongan mempunyai kelebihan biji 
kempes, rasa grade empat sehing-
ga sangat enak dimakan, warna 
kuning cenderung cerah dan ejibel 
di atas 22 %.(yudi) 

Asal tanaman  : Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol,
   Kabupaten Magetan
Silsilah : Seleksi pohon induk
Golongan varietas : Klon
Tinggi tanaman : 22 meter
Lingkar batang : 175 cm
Ukuran buah  : panjang 20,0 - 23,5 cm dan diameter  
   15,0 - 17,5 cm
Warna kulit buah muda  : Hijau
Warna kulit buah masak  : Coklat kekuningan
Ketebalan kulit buah : 0,8 - 1,3 cm
Ketebalan daging buah  : 0,65 – 1,15 cm
Warna daging buah : Kuning
Tekstur daging buah : Pulen
Rasa daging buah : Manis
Jumlah biji per buah : 10 – 14 biji
Jumlah biji kempes per buah : 10 – 12 buah
Jumlah biji normal per buah : 0 – 2 biji
Jumlah juring per buah : 4 – 6 juring
Kandungan gula : 13,87 brix
Berat per buah : 1,7 – 2,2 kg
Jumlah buah per tandan : 1 – 4 buah
Bagian buah yang dapat dikonsumsi: 30,10 – 36,36 %
Hasil buah : 100 – 400 buah/pohon/tahun
Identitas pohon induk tunggal: Tanaman milik Saman,Plangkrongan,
         Poncol, Magetan 
Perkiraan umur pohon induk tunggal: 30 tahun 
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Sumber air bersih dan jernih semakin langka 
dan distribusinya tidak merata. Salah satu 
alternatif mendapatkan air bersih adalah 
dari sumur atau sungai yang tidak tersemar 

bahan-bahan kimia, yaitu dengan membuat penjerni-
han air secara sederhana yang memanfaatkan sum-
berdaya di sekitar kita.  Penjernihan terdiri dari tahap 
pertama berupa pengendapan/sedimentasi dan tahan 
kedua berupa penyaringan/fi ltrasi.

Lebih lengkapnya dapat diinformasikan se-
bagai berikut:
Bahan dan alat
 Air sumur/sungai yang tidak tercemar bahan kimia
 Biji kelor (Moringa oleifera) atau Moringa 

stenopetala, Hibiscus sabdarifa, asam (Tamarindus 
indica) dan Cajanus cajan, untuk mengendapkan 
lumpur dan partikel air sebagai ganti tawas.
 Batu kerikil, sebagai bahan penyaring dan mem-

bantu aerasi oksigen.
 Pasir, untuk menahan endapan lumpur. Arang, se-

bagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau 
dan warna yang terdapat di air.
 Ijuk, untuk menyaring partikel yang lolos dari 

lapisan sebelumnya dan meratakan air yang me-
ngalir
 Drum plastik/gentong/bak semen 200 lt

 Gentong besar atau bak penampung dari se-
men
 Pompa air Penyangga kayu (bila perlu)
 Pipa bambu/Paralon atau selang plastik
 Kran air
 Kasa nyamuk dari plastik

solasi paralon dan lem paralon.

Cara Kerja
Mempersiapkan bak penampung air. Buatlah 

kran pada ketinggian 10 cm dari bagian dasar, 
untuk masing-masing drum/gentong. Kran disam-
bung saluran paralon 30 cm yang diberi lubang 
dan dibungkus dengan kasa nyamuk. Saluran 
paralon tersebut terdapat pada bagian dalam 
drum/gentong.

Cucilah bahan-bahan penyaring seperti batu 
kerikil, arang, pasir dan ijuk hingga benar-benar 
bersih, dikeringkan. Susunlah bahan penyaring 
mulai dari bagian dasar keatas berturut-turut ijuk 
(ketebalan 15 cm); pasir (10 cm); batu kerikil (10 
cm); ijuk (5 cm); arang (15 cm); pasir (10 cm); 

kerikil (10 cm); ijuk ( 5 cm); pasir (10 cm); dan batu 
kerikil (10 cm).

Ingat, dalam penyusunannya harus rapat dan me-
rata, jangan sampai ada rongga antar lapisan. Buat 
penyangga kayu berundak. Ketinggian undak pertama 
50 cm dan udak kedua 170 cm ( disesuaikan dengan 
ketinggian drum). Susun kedua drum/gentong secara 
bertingkat. Drum/gentong pertama diletakkan di undak 
pertama (untuk penyaring).

Drum/gentong kedua diletakkan di undak kedua 
(untuk penampung air bersih). Cari dan kumpulkan 
biji kelor yang sudah tua, ditumbuk sampai menjadi 
bubuk. Untuk 200 liter air diperlukan 200 gram biji 
kelor. Masukkan air yang akan dijernihkan dalam bak 
penampung. Taburkanlah biji kelor halus dan diaduk 
rata, tunggu hingga mengendap.

Setelah mengendap baru air dialirkan. Alirkan air 
dari drum/gentong pertama ke gentong kedua. Air yang 
keluar pertama, mula-mula keruh dan setelah bebera-
pa saat akan jernih. Setelah jernih, baru ditampung ke 
drum/gentong kedua. Sebelum diminum air harus dire-
bus atau sterilkan dengan SODIS. Setelah beberapa 
lama (lebih kurang 3 bulan) air yang keluar tidak jernih 
lagi, berarti fi lter perlu diganti atau dicuci lagi (khatu-
listiwa/rif).

Penyaringan Air Sederhana
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Kabupaten Sidoarjo merupa-
kan sentra Pengembangan 
Budidaya Udang Windu 
pada tahun 2004. Keber-

hasilan budidaya udang Windu Sido-
arjo cukup membanggakan, tak terke-
cuali yang dilakukan oleh bapak H. M 
Qosim atau Ali Ridho Group. Di masa 
lalu, budidaya udang Windu milik Ali 
Ridho mampu menyuplai pasar local 
dan kalangan industri utamanya PT. 
Sugando Ksatria Foods Indonesia. 
Namun, keberhasilan budidaya Udang 
Windu Sidoarjo tidak bertahan lama 
setelah terjadi luapan Lumpur Lapin-
do yang menyebabkan petani Udang 
Windu merugi. 

Untuk mengatasi  hal tersebut, pi-
hak petani Udang Windu diminta untuk 
ekspansi ke daerah Kepulauan Sulawesi yang bertu-
juan mengoptimalkan budidaya Udang Windu Sidoarjo. 
Alasannya, petani Ali Ridho Group dinilai telah melalu-
kan sistem Traceability sebagai solusi pemenuhan para 
konsumen. Traceability adalah suatu kegiatan yang di-
lakukan untuk mengetahui bagaimana asal mula suatu 
produk atau barang, dari proses awal sampai menjadi 
barang kemasan siap saji. Pada era sekarang konsumen 
cendrung memilih untuk mengkonsumsi produk makan-
an siap saji yang sehat dan alami, serta tidak mengan-
dung residu pestisida dan bahan kimia yang berbahaya, 
terutama pasar dari negara maju. 

System Traceability merupakan tuntutan pasar 
global, di mana konsumen dimudahkan mengkonsumsi 
barang siap saji sebagai tuntutan pasar modern. Para 
petani budidaya Udang Windu diharapkan mengikuti 
perkem bangan pasar, terutama pada penggunaan sys-
tem Treacebility agar bisa bersaing dengan makanan 
siap saji dari negara lain. 
Sistem Oraganik 

Selain system Traceability, petani budidaya Udang 
Windu membutuhkan sistem organik. Di mana sistem 
organik adalah sistem manajemen produksi bahan pa-
ngan yang mengembangkan dan memperhatikan kese-
hatan ekosistem, termasuk keanekaragaman biologi, 
siklus biologi, aktifi tas biologi, di tanah dan air. Sistem 

organik menekankan pada penggunaan 
bahan-bahan organik dan menjauh-
kan dari ba han-bahan sintetik. Tujuan 
sistem organik adalah sistem yang ber-
kesinambungan yang bukan untuk ke-
butuhan sekarang, tetapi untuk gene-
rasi berikutnya. 

Sistem organik dibutuhkan bagi 
petani budidaya Udang Windu untuk 
menghindari maraknya pemakaian 
obat-obatan, bahan kimia dalam pro-
ses produksi bahan pangan mulai dari 
produsen sampai pabrik. Sistem orga-
nik lebih menguntungkan secara eko-
nomi dibanding system budidaya inten-
sif. Hal itu dibuktikan oleh konsumen 
di negara maju yang mulai sadar akan 
bahayanya bahan kimia pada produksi 
makanan siap saji. 

Untuk menjaga produk pangan dari 
bahan kimia, dibutuhkan standar dan 
sertifi kat organik. Tujuannya agar para 
konsumen merasa nyaman dan aman 
ketika mengkonsumsi bahan makanan 

siap saji. Sertifi kat itu bisa diperoleh dari badan internasi-
onal non pemerintah yang memberikan jaminan kepada 
konsumen yang sejatinya memberikan informasi kepada 
konsumen bahwa produksi sesuai standar organik. 

Sertifi kat organik memberikan keuntungan besar bagi 
petani budidaya Udang Windu, utamanya jaminan mutu 
yang bisa memberikan nilai tambah pada produk Udang 
Windu, juga proteksi terhadap proyek-proyek yang dapat 
merusak kelestarian lahan melalui tekanan internasional. 
Meningkatkan dan menjaga pemasaran dari isu global 
yang cendrung beranggapan budidaya Udang Windu 
bisa merusak lingkungan dan hutan bakau, sehingga be-
berapa negara memboikot tidak lagi mengimpor Udang 
Windu. 

Standar organik untuk pertanian dan peternakan 
sudah lama diterapkan, namun standar organik untuk 
budidaya Udang Windu belum ada, sehingga standar 
organik dibutuhkan untuk kenyamanan konsumen. Stan-
dar organik harus melalui proses pemeriksaan dari lem-
baga internasional non pemerintah dengan tujuan agar 
setiap kelompok budidaya Udang Windu mendapatkan 
kelayakan dan keamanan produksi. System pemerik-
saan dilakukan secara rutin setelah kelompok budidaya 
mendapatkan jaminan sertifi kat organik yang dikeluarkan 
oleh lembaga Internasional non pemerintah seperti con-
toh Crav di Swedia, Naturland di Jerman, Soil Assostan-
dar organik di Inggris dan Nova di Jepang. (ham)
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Wanita berusia 45 ta-
hun yang tinggal di 
Desa Jarak, Kec. 
Plosoklaten, Kab. 

Kediri, tersebut semula merintis 
usaha dalam skala industri rumah 
tangga/home industry, kemudian 
berkembang menjadi usaha skala 
kecil yang melibatkan 14 tenaga 
kerja. 

Keuntungan yang diperoleh me-
lalui penjualan produk madumong-
so sejauh ini mampu menopang 
kebutuhan ekonomi keluarga. Cara 
penjualan yang dilakukan Chotifah 
adalah menitipkan hasil produksi-
nya ke toko-toko di wilayah Kediri, 
Malang, Surabaya, Ngawi, Sido-
arjo, yakni toko yang menjual oleh-
oleh.

“Kami merintis usaha pem-
buatan madumongso sejak 1997 
dengan keyakinan bahwa kue 
tradisional ini layak dikembang-
kan secara komersial dan diminati 
konsumen dari berbagai daerah, 
asalkan kualitasnya ditingkatkan 

dan dikemas dengan bagus,” ujar 
Chotifah tatkala ditemui belum 
lama ini.

Dia menempatkan kegiatan 
produksi di bagian belakang 
rumahnya yang terdiri dari ruangan 
untuk dapur (memproses madu-
mongso) dan satu ruangan lagi 
untuk pengemasan. Ruangan-ru-
angan tersebut cukup bersih, agar 
madumongso tidak terkontaminasi 
dengan bahan lain.

Bahan baku yang telah tersedia 

diproses di penggorengan alumin-
ium (bahasa Jawa: wajan) di atas 
tungku dengan pemanas kompor 
elpiji. Beras ketan yang merupakan 
bahan utama terlebih dulu difer-
mentasi menjadi tape, sehingga 
membuat rasa khas madumongso.

Selanjutnya madumongso dike-
mas dengan kertas kreps warna-
warni, dan disajikan dalam kertas 
karton dan plastik dengan berbagai 
ukuran. 

“Ada 14 tenaga kerja yang ter-

Profi l UMKMProfi l UMKM
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Terhitung telah 14 tahun Chotifah Sumampouw meng-
geluti usaha di bidang produksi madumongso yakni 

penganan/kue tradisional Jawa Timur yang berbahan 
baku beras ketan, kelapa, santan, gula, madu dan ga-

ram.

Chotifah Sumampouw

Eksis dengan 
Usaha Madumongso
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libat dalam pemrosesan 
dan pengemasan, keselu-
ruhannya wanita dari desa 
kami,” tutur Chotifah. Para 
tenaga kerja itu menjalan-
kan tugas masing-masing 
dari pagi hingga sore  hari, 
dan upahnya dibayarkan 
setiap pekan.

Biasanya pekerja ba-
gian pemrosesan madu-
mongso pada jam 14.00 
telah rampung, sementara 
para perempuan di ba-
gian pengemasan hingga 
jam 16.00. Ukuran kema-
san terdiri dari 15 biji di-
pasarkan dengan harga 
jual Rp8.000, isi 20 biji 
Rp12.000 dan isi 48 biji Rp30.000.

Sistem konsinyasi
Chotifah menjelaskan penjualan 

produk madumongso dijalankan 
dengan sistem konsinyasi, dimana 
penitipan di toko-toko seringkali 
dibayar pada pengiriman kedua 
atau ketiga kali. Untuk itu, modal 
kerja harus berlipat, karena penga-
daan bahan baku dan pembayaran 
upah karyawan harus dilakukan se-

cara rutin.
Adapun toko yang dituju Choti-

fah adalah toko konvensional, 
karena persyaratan di toko modern/
swalayan cukup rumit. Terlebih-le-
bih swalayan berjaringan nasional 
menerapkan syarat cukup mem-
beratkan bagi pelaku usaha skala 
kecil, diantaranya dipersyaratkan 
membayar sewa tempat/space dan 
biaya promosi.

Ketersediaan modal selain me-
manfaatkan dana sendiri juga di-

upayakan dengan mengakses pin-
jaman lunak dari badan usaha milik 
negara (BUMN). Hal itu disebab-
kan BUMN ditugaskan pemerintah 
untuk menjalankan program kemi-
traan dan bina lingkungan (PKBL) 
dengan membina kalangan usaha 
mikro kecil menengah (UMKM).

“Kami telah memperoleh pinja-
man lunak senilai Rp15 juta dari 
PT Perkebunan Nusantara XII, 
dana tersebut kami manfaatkan un-
tuk pengadaan bahan baku,” kata 
Chotifah.

Dalam memperlancar usaha-
nya, Chotifah didukung sang 
suami, Robby Sumampouw, yang 
berperan mengantarkan pengi-
riman produk madumongso ke 
toko-toko termasuk melakukan 

penagihan. 
Kekompakan suami-istri 

disertai keseriusan dalam 
menjalankan usaha telah 
menjadikan produksi madu-
mongso berjalan selama 14 
tahun terakhir. 

Pada hari-hari biasa 
kegiatan produksi berlang-
sung secara normal, tetapi 
pada saat-saat tertentu 
volu me pesanan sangat 
besar terutama bertepatan 
dengan Hari Raya Idul Fitri. 
Di saat itu, Chotifah dan 
para karyawannya sangat 
kewalahan.

Saat produksi normal, 
Chotifah mengaku meng-

habiskan beras ketan putih dan ket-
an hitam 20 kg dan 30 butir kelapa 
per hari. Kebutuhan bahan baku 
melonjak tajam manakala pesanan 
berdatangan banyak sekali.

Dalam rentang 14 tahun men-
jalankan usaha, Chotifah merasa 
produk madumongso digemari kon-
sumen dari berbagai daerah. Maka 
ke depan dia bersama suami terus 
mengupayakan agar usahanya 
dapat berkembang lagi. (Adam AC) 

p

d
m
m
m
t

k
s
p
v
b
d
D
p
k



Bakpia adalah makanan yang terbuat dari 
campuran kacang hijau dan gula yang di-
bungkus dengan kulit yang terbuat dari te-
pung kemudian dipanggang. Saat ini isi bak-

pia sangat bervariasi, tidak hanya bersisi kacang hijau 
saja namun kita juga bisa menemukan bakpia dengan 
isian keju, coklat, kacang merah, kumbu hitam, dll.
Penganan bakpia sangat lekat dengan kota Yogya-
karta. Daerah yang sangat terkenal sebagai sentral 
pembuatan Bakpia adalah Pathuk. Disana kita bisa 
menemukan banyak toko dan rumah yang menjaja-
kan bakpia beserta aneka oleh-oleh khas Yogyakarta.
Berikut ini akan dijelaskan cara membuat Bakpia 
Pathuk khas Yogyakarta :

Bahan untuk kulit  
- 100 gr tepung terigu
- Garam secukupnya
- Minyak kelapa secukupnya

Bahan untuk isi 
- 1,5 kg Kacang hijau 
  tanpa kulit
- 800 gr gula pasir
- Garam secukupnya

Cara membuat kulit  
 Campur terigu, garam dan minyak. Uleni sampai 

menjadi adonan yang lembut, tidak lengket di 
tangan dan mudah dibentuk
 Ambil sedikit adonan (kurleb sebesar ukuran 

kelereng)
 Lebarkan tipis eperti membuat kulit martabak telur

Cara Membuat isi
 Rendam kacang hijau tanpa kulit selama 3 jam. 

kemudian tiriskan
 Rebus kacang hijau tanpa kulit tersebut sampai 

empuk.Buang airnya.
 Haluskan kacang hijau tanpa kulit beserta gula 

pasir dan garam dengan menggunakan blender
 Ambil sedikit adonan isi, bentuk bulat-bulat.

Penyelesaian dalam membuat bakpia
 Ambil selembar kulit yang sudah dilebarkan tipis

Isi dengan adonan isi
 Tutup dan bentuk menjadi bulat agak gepeng, pas-

tikan semua adonan isi telah tertutup dengan kulit.
 Tata di loyang yang telah dioles margarin tipis.
 Panggang sampai berwarna kuning kecoklatan 

dan matang

ResepResep
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Waktu terbaik untuk 
mencari-cari peker-
jaan baru adalah ke-
tika Anda masih nya-

man dengan pekerjaan lama Anda. 
Artinya, mencari pekerjaan baru 
pada saat Anda mulai merasa tak 
tertantang pada posisi karir atau 
kekerjaan Anda yang sekarang, 
dan Anda mungkin siap untuk pro-
mosi ke tingkat selanjutnya. Jika 
Anda merasakan tidak adanya 
kesempatan untuk peningkatan 
karir di tempat Anda bekerja saat 
ini, mungkin karir atau pekerjaan 
terbaik Anda selanjutnya sedang 
menanti Anda di tempat lain.

Memang semuanya saat ini 
terserah Anda untuk mengambil ken-
dali atau keputusan dari pekerjaan 
profesional Anda dan Anda harus 
pastikan karir atau pekerjaan Anda 
bisa berkembang dengan lancar 
pada jalur karir yang benar dan ses-
uai de ngan kemampuan yang Anda 
miliki.

Berikut Tips Terbaik dalam Me-
ningkatkan Karir Anda :
1. Bicaralah dengan 
Atasan Anda 

Duduklah dan pastikan memulai 
topik pembicaraan yang terarah de-
ngan atasan Anda mengenai masa 
depan Anda di perusahaan, dan 
yakinkan bahwa Anda sangat me-
nginginkan performa pekerjaan Anda 
untuk mencapai goals dari perusa-
haan. Bagikan gol karir Anda sendiri 
dengannya. Boss Anda akan mena-
ruh respek dengan kepercayaan diri 
dan kedewasaan Anda.

2. Meminta Lebih Lagi 
Dalam Hal ini bermaksud dalam 

meminta lebih lagi dalam bekerja, 
tentunya harus di dasari rasa ikhlas 
Anda untuk menolong department 
lain atau tim lain ataupun cukup 
meminta tanggung jawab lebih lagi 
di tempat anda meniti karir, hal ini 
dapat menaikkan nilai Anda dalam 
organi sasi. Meminta untuk waktu 

tambah an juga menunjukkan mi-
nat dan keinginan untuk menolong 
department dan perusahaan untuk 
suatu sukses.

3. Menjadi Relawan Un-
tuk Badan  Penasehat 
Perusahaan 

Apabila Anda memiliki karir yang 
sudah berada di atas, dan apa yang 
seharusnya anda jalani dalam po-
sisi sekarang ini? coba cermati dan 
carilah kesempatan untuk menjadi 
sukarelawan atau melayani dalam 
badan penasehat, dimana anda bisa 
membangun reputasi sebagai sese-
orang yang bergairah dan berdedi-
kasi pada industri anda sekarang ini.

4. Tingkatkan Terus 
Keahlian Interpersonal 
Anda 

Keahlian Interpersonal yang kuat 
memainkan peranan yang pen ting 
dalam menghimpun respek dari 
Atasan dan rekan kerja anda, mere-
ka juga bisa menarik perhatian dari 
orang luar yang mungkin saja mem-
buka pintu kesempatan yang baru 
untuk anda. Jadilah orang yang mu-
dah diajak bergaul. Menjadi penden-
gar orang lain yang baik, berlatihlah 
menjadi komunikator yang jelas dan 
efektif.

5. Jadilah Anda   
Sebagai Orang Penuh 
Inovatif 

Jangan pernah takut untuk ber-
pikir di luar kotak dan menaruh keta-
jaman bisnis anda dalam pekerjaan. 
Tetaplah mencari untuk solusi-solusi 
yang kreatif untuk masalah-masalah 
yang membuat anda dan boss anda 
terlihat lebih baik.
6. Jualah Kemampuan/
Skill pada Diri Anda 

Pelajari seni yang baik dari mem-
promosikan diri anda. Jika anda telah 
memiliki penyelesaian proyek besar 

atau menciptakan program yang 
sukses, pastikan bahwa orang men-
getahui hal tersebut terutama pada 
orang-orang dalam posisi memberi 
pengaruh yang bisa menolong anda 
berkembang dengan professional. 
Biarlah diketahui bahwa anda men-
cari promosi ataupun langkah selan-
jutnya dalam karir Anda.

7. Tetap Untuk Selalu 
Belajar 

Cara ini sangat terbukti untuk 
meningkatkan karir Anda, karena be-
lajar adalah suatu cara berlanjutan 
dalam memperoleh pengetahuan 
baru. Menetaplah pada puncak tren 
atau perkembangan dalam bidang 
anda dan pastikan bahwa resume 
anda yang sekarang merefl eksikan 
keahlian-keahlian yang dibutuhkan 
tersebut.

8. Berbaurlah dengan 
Jaringan 

Berbaur dan perkuatlah jaring-
an pertemanan Anda dan ikutilah 
organisasi-organisasi professional, 
hadiri konferensi-konferensi indus-
tri, atau bahkan, menjadi sukarela-
wan. Semakin banyak orang yang 
melihat kekuatan dan kemampuan 
anda, maka lebih baiklah kesempa-
tan anda untuk mendengar tentang 
kesempatan baru yang mungkin 
nanti akan muncul.

9. Bangunlah Reputasi 
Anda 

Dalam dunia bisnis, reputasi 
Anda adalah hal paling bernilai yang 
anda miliki, Hal ini sebagai upaya un-
tuk Anda bisa dikenal sebagai orang 
bisa dijadikan untuk bergantung, pro-
fessional, dan bisa diajak kerjasama. 
Bersikap dan dilihat melalui tata 
busana yang professional. Bangun-
lah nama untuk anda dengan meng-
hadiri konferensi-konferensi, menjadi 
pembicara, atau menulis artikel. 

Tips Terbaik Meningkatkan Karir
Tips KarierTips Karier
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Manfaat jahe sangat 
banyak sekali, teru-
tama khasiatnya yang 
mampu menyembuh-

kan berbagai jenis pernyakit. Jahe 
sendiri adalah salah satu temula-
wak yang cukup populer hingga ke 
luar negeri, hal ini terjadi karena 
manfaat jahe yang sangat banyak 
sekali. Oleh kerena itulah banyak 
kita temukan berbagai macam obat 
yang dibuat dari ekstrak jahe.

Biasanya yang kita tahu man-
faat jahe adalah sekedar sebagai 
minuman penghangat tubuh saja. 
Akan tetapi sebenarnya ada ba-
nyak sekali khasiat jahe yang 
mungkin tidak kita duga. Berdasar-
kan penelitihan para ahli kese-
hatan, telah ditemukan beberapa 
manfaat jahe bagi kesehatan di 
antaranya.

Mencegah 
Perut  
Buncit

D e n g a n 
m e n g k o n -
sumsi jahe 
sebelum makan 
mampu mencegah terjadin-
ya perut buncit. Hal ini dikarenakan 
jahe sendiri mengandung metabo-
lisme dan memperlancar pencer-
naan. Dengan adanya peningkatan 
metabolisme tersebut akan mem-
percepat pembakaran kalori dan 
mera takan perut buncit.

Membuat Tubuh   
Menjadi Perkasa

Kandungan senyawa yang 
terdapat pada jahe memiliki sifat 
inklamasi yang sangat efektif mem-

bangun otot. Berdasarkan pene-
litian, mengkonsumsi jahe secara 
teratur membantu mengurangi 
rasa sakit pada otot yang disebab-
kan karena latihan fi sik.
Sebagai Obat   
Jerawat

Salah satu penelitian yang di-
lakukan di Universitas Maryland 
Midical Center, untuk membantu 
mecegah timbulnya jerawat dian-
jurkan untuk mengkonsumsi jahe 
maksimal 4 gram per hari. Karena 
jika mangkonsumsi jahe pada do-
sis yang tinggi mampu menyebab-
kan efek samping seperti iritasi, 
mules dan diare.

Menu-
runkan 
Berat 
Badan

Jahe ber-
fungsi me-
l e b a r k a n 
p e m b u l u h 
darah memba-
kar kalori menjadi panas 
tubuh. Selain itu jahe hanya 
mengandung sedikit kalori se-
hingga tidak berkontribusi me-

naikkan berat badan anda. Sedu-
han wedang jahe sangat baik bagi 
kesehatan dan metabolisme tubuh.

Menurunkan Tekanan 
Darah Tinggi

Seperti yang telah di sebutkan 
di atas, jahe memiliki kemampuan 
melebarkan pembuluh darah dan 
merangsang pelepasan hormon 
adrenalin. Oleh karena itulah da-
rah akan mengalir lebih cepat dan 
menurunkan tekanan darah tinggi 
anda.

Membersihkan Kotoran 
di Tubuh

Jika kita sering meng-
konsumsi jahe dengan 
cara diseduh, biasanya 
kita akan berkeringat. 

Melalui keringat itulah dike-
luarkan bergagai kotoan 
jahat yang ada di dalam 
tubuh.

Mencegah 
Penggumpalan 
Darah

Di dalam jahe ter-
kandung senyawa 

yang bernama ginge-
rol. Gingerol ini merupa kan 
salah satu senyawa yang 

mempu mencegah peng-
gumpalan darah ka rena 
akan berubah menjadi ant 

ikoagulan.
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KEUANGAN MIKRO
Menurut World Bank (Microfi nance 

Handbook) istilah keuangan mikro meru-
juk pada penyediaan jasa-jasa keuangan, 
biasanya berupa simpanan dan kredit, 
kepada nasabah berpenghasilan rendah, 
mencakup pedagang kecil, pedagang 
kaki lima, petani kecil, penjual jasa seperti 
penata rambut, penarik becak, serta pro-
dusen kecil seperti penjahit.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Lembaga yang melakukan kegiatan 

penyediaan jasa keuangan kepada pen-
gusaha kecil dan mikro serta masyarakat 
berpenghasilan rendah, yang tidak terlay-
ani oleh Lembaga Keuangan Formal dan 
yang telah berorientasi pasar untuk tujuan 
bisnis.

Fungsinya sebagai intermediasi atau 
jembatan dalam aktivitas suatu pereko-
nomian yang jika berjalan dengan baik 
maka akan menghasilkan nilai tambah. 
Pengentasan kemiskinan dapat dilak-
sanakan salah satunya melalui pinjaman 
dalam bentuk micro credit selain transfer 
payment yang umum dari pemerintah.

KREDIT MICRO
Adalah program pemberian kredit ber-

jumlah kecil ke warga paling miskin, untuk 
membiayai proyek yang dikerjakan agar 
menghasilkan pendapatan, (Microcredit 
Summit – 1997).

 
PENGHIMPUNAN DANA

Berbagai upaya yang dilakukan oleh 
pemilik atau pengelola usaha untuk me-
nyediakan dana atau modal, guna mem-
biayai usahanya.

PINJAMAN KONSUMTIF
Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan 

yang sifatnya konsumtif, misalnya kredit 
untuk pembelian barang-barang elektro-
nik (TV, DVD, radio), kredit untuk pembe-
lian meuble (meja, kursi, lemari).

Sesaji dalam
Pernikahan Jawa 

Sering kita melihat sesaji (sajen) ditaruh di bawah kotak 
sumbangan (tunjung) dalam suatu acara pernikahan, teruta-
ma di desa. Sesaji yang berisi antara lain kelapa, pisang dan 
telur. Makanan tersebut hanyalah simbol yang mengandung 
makna tersurat dan tersirat sebagai pelajaran bagi orang di 
sekitarnya. Penempatan sesaji tersebut tentu disertai de ngan 
doa mohon keselamatan kepada Allah Tuhan Yang Maha 
Kuasa.

Isi sesaji dalam pernikahan Jawa tersebut hanyalah sim-
bol dan isyarat untuk mengingatkan kita yang terkadang lupa, 
bukan sebagai bentuk persembahan kepada jin, setan, tuyul, 
makhluk halus dan lainnya.

Melalui kelapa tersebut, tuan rumah yang menggelar hajat 
pernikahan, kedua temanten, panitia dan tamu undangan diin-
gatkan kembali tentang ilmu agama yang pernah mereka teri-
ma. Ilmu agama tersebut diumpamakan laksana buah kelapa 
yang bila tidak kita kupas dan tidak dipecah batoknya, maka 
selamanya kita tidak akan pernah menemukan kelapanya, 
lebih-lebih santannya dan minyak kelapanya. 

Begitu juga ilmu agama yang kita dapatkan mempunyai 
pengertian yang berlapis-lapis. Bila kita hanya berhenti pada 
kulitnya saja atau luarnya saja, maka tentu saja kita tidak 
akan pernah tahu isinya buah kelapa. Kita hanya tahu dan 
mendapatkan sabutnya saja.

Dengan buah pisang, seluruh hadirin yang menghadiri 
resepsi pernikahan tersebut diingatkan kembali tentang per-
juangan hidup ini. Pohon pisang tidak mau mati sebelum 
berbuah. Buahnya bermanfaat bagi manusia. Sebelum mati, 
pohon pisang telah meninggalkan banyak anakan sebagai 
penerusnya. Kita diingatkan melalui sesaji tersebut, yaitu jadi-
lah seperti pohon pisang. Sebelum meninggalkan dunia yang 
fana ini, tinggalkan ilmu atau karya atau sesuatu lainnya yang 
bermanfaat bagi orang lain. Di samping itu, tidak lupa mem-
persiapkan kader-kader yang akan meneruskan perjuangan 
kita di dunia ini.

Melalui telur dalam sesaji tersebut, kita diingatkan kembali 
tentang asal usul dalam kehidupan ini. Dari telur dapat mene-
tas menjadi anak ayam, bebek, angsa dan sebagainya. Semu-
la anak ayam tersebut tidak ada kemudian ada dan hidup di 
dunia ini. Sebelum hidup di dunia ini, manusia itu berasal dari 
mana? Setelah meninggal dunia, manusia itu akan ke mana? 
Apakah telur itu ada dengan sendirinya? Tidak ada yang men-
ciptakan? Apakah manusia itu ada dengan sendirinya? Tidak 
ada yang menciptakan? Apakah alam semesta ini ada den-
gan sendirinya? Tidak ada yang menciptakan? Siapakah yang 
menciptakan alam semesta ini?
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Hj. Fadilah Mubarok, de-
ngan keterampilannya 
menata kulit, bisa meng-
hasilkan omzet jutaan 

rupiah. Bahkan dia mendapat 
pesanan dari salah satu hotel di 
Kuta, Bali, untuk menghias interior 
lebih dari 200 kamar hotel. Mulai 
dari handle pintu, rak televisi, kursi, 
dinding kamar, tempat tisue, botol 
sabun hingga wastafel terbuat dari 
kulit kerang. Bisa dibayangkan 
sendiri berapa omzet yang sudah 
dia kantongi.

 Bisnis kulit kerang tidak bisa 
dianggap sepele. Dari barang yang 
remeh, wanita yang lebih dikenal 
dengan nama Hj. Mubarok ini ter-
golong berhasil meraup banyak 
keuntungan. Tapi, keberhasilan 
itu tidak begitu saja dia dapatkan. 
Kisah perjuangannya berawal dari 
tahun 1983. Meski hidup berkecu-
kupan karena dibesarkan dari ayah 
yang mengabdi sebagai polisi ti-
dak lantas membuat Hj. Mubarok 
berpangku tangan. Sejak kecil Hj. 
Mubarok sudah menunjukan bakat 
menjadi wiraswasta dengan berjua-
lan kue-kue buatan ibunya.

Setelah menikah dengan pria 
yang dicintainya, H. Mubarok, 
Hj. Mubarok terdorong untuk giat 
bekerja membantu suami menge-
pulkan asap dapur.  Muncullah ide 
membuat souvenir dari kulit kerang 
seperti korden, bros, kapal dll. 
“Dulu masih buat merak-merakan 
dari kulit kerang, dijual di pasir pu-
tih,” kata wanita yang harus mem-
bagi konsentrasi saat berjualan di 
lokasi wisata Pasir Putih Situbondo 
karena menjaga anak-anaknya 
yang masih kecil. Satu buah sou-
venir merak dulunya dijual seharga 

Hj. Fadilah Mubarok

Sukses Tekuni Kulit Kerang
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Rp 250 dan kini harganya sudah 
menjadi Rp 5000 per buah. 

Usaha itu dia lakoni dengan 
penuh ketelatenan. Setiap kali 
ada ide, wanita yang sudah me-
miliki anak sejak usia 16 tahun ini 
langsung mengaplikasikannya de-
ngan cangkang-cangkang kerang. 
Model dari karyanya terus berkem-
bang dan menurut pengakuan Hj. 
Mubarok, peminatnya tidak pernah 
sepi. Asbak, gantungan kunci, va-
riasi piring beraneka bentuk, tem-
pat shampo, tempat sabun cair, 
tirai kerang dan lainnya sanggup 
menawarkan keindahan interior 
rumah. Tempat tisu, botol sabun 
cair dan wastafel merupakan ba-
rang yang paling banyak diminati 
pembeli. “Pasir Putih tempat wi-
sata, dulu orangnya juga masih 
awam, jadi enaknya buat kerang. 
Tahu kalau enak, kerja saya jadi 
semangat,” urainya.

 
Makin Banyak Pesanan

Bisnis Hj. Mubarok yang dina-
mai UD. Putra Tenang ini makin 
berkembang, menyusul dengan 
santernya nama Hj. Mubarok 
dalam kerajinan kulit kerang. 
Pesanan pun datang dari penjuru 
daerah. Souvenir buatan ibu dua 

anak ini lebih banyak diburu untuk 
dijual kembali atau untuk diikutkan 
pameran di Jakarta. Sebut saja to-
ko-toko souvenir di kawasan obyek 
wisata Pasir Putih Situbondo yang 
sudah menjadi pelanggannya, ter-
masuk toko-toko di kawasan wi-
sata Bali, Pantai Pangandaran, 
Pantai Popoh, Jakarta, dan lain-
nya. Wanita asal Gresik ini juga 
punya pelanggan dari Chili, Korea 
dan negara lain. “Kalau misternya 
yang dari Chili ke sini, dia pilih-pilih 
barang terus saya kirim lewat car-
go di Bali,” ujar Hj. Mubarok yang 
sempat tertawa malu saat ditanya 
apakah bisa berkomunikasi meng-
gunakan bahasa asli Chili.

Harga yang ditawarkan untuk 
kerajinannya bermacam-macam. 
Dinding kerang ukuran 2,10 me-
ter x 1,60 meter harganya Rp 250 
per sentimeter atau sekitar Rp 
3,5 juta hingga 4 juta, sedangkan 
meja kerang seharga Rp 2,5 juta, 
untuk meja ukuran 50 sentimeter 
harganya Rp 1,5 juta. Harga jual 
produknya ini juga bergantung 
pada jenis kerang yang digunakan. 
Wanita yang tinggal di Jalan Raya 
Pasir Putih, Pandasari, Situbondo, 
ini mencontohkan untuk harga ku-
lit kerang mutiara Rp 30.000 per 

kilogram. Hj. Mubarok biasanya 
memesan bermacam jenis kulit 
kerang, seperti kerang mabe, ko-
pang, simping dll, sebanyak 1-2 
kuintal hingga 10 ton. 

Guna memenuhi permintaan 
pasar yang terus bertambah, wani-
ta yang sudah naik haji dua kali dari 
hasil bisnis kerajinan kulit kerang ini 
tidak bisa mengerjakannya seorang 
diri. Kini dia sudah dibantu oleh 30 
orang karyawan yang merupakan 
warga sekitar rumahnya dan warga 
asal Bondowoso. Karyawannya 
lebih banyak menangani dibagian 
produksi mulai dari pemotongan 
hingga menyusun kulit kerang. Hj. 
Mubarok juga masih aktif membuat 
kerajinan sekaligus mengontrol 
hasil kerja karyawannya. Anaknya 
kini telah mengikuti jejaknya men-
jadi pengrajin kulit kerang. Ini 
yang membuat Hj. Mubarok sudah 
bisa membagi pekerjaan dengan 
anaknya. Dalam satu bulan, ibu 
dari Hj. Puji Astutik dan Dedi Endi 
bisa menghasilkan 200 kotak tisu 
yang cantik, dan ratusan souvenir 
lainnya.

Atas jasa kerja karyawannya, 
Hj. Mubarok memberi honor kerja 
Rp 50.000 per dinding, jika sampai 
fi nishing honor menjadi Rp 125 ribu 
per dinding. Biasanya, karyawan-
nya bisa menyelesaikan 3 dinding 
dalam sehari. Sedangkan meja 
ukuran 1 meter dihonori Rp 175 
ribu. 

Belakangan ini rumah yang juga 
workshop Hj. Mubarok terlihat ma-
kin sibuk. Pasalnya, dia mendapat 
order salah satu calon hotel di 
Kuta, Bali untuk mengisi interior 
203 kamar yang seluruhnya terbuat 
dari kulit kerang. Nenek 4 cucu ini 
harus menjalani kontrak kerjasama 
ini dengan waktu yang singkat. 
Ketika ditanya berapa keuntungan 
dari kontrak tersebut, dia hanya 
tersenyum merahasiakan.(re)
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