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Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) XVIII mulai tahun ini dita-
ngani Kementerian Desa, Pembangun-
an Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi. 

Sebelumnya di bawah Kementerian Dalam 
Nege ri. Kementerian Desa, Pembangunan 
Dearah Tertinggal dan Transmigrasi tentu-
nya tidak hanya menangani gelaran TTG be-
laka, tetapi juga pengembangan TTG di dalam 
 negeri.

Gelaran TTG dan pengembangan TTG di 
bawah Kementerian Desa, Pembangunan Dae-
rah Tertinggal (Kementerian DPDTT) adalah hal 
yang menarik. Pasalnya, kementerian ini yang 
berhubungan langsung dengan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, juga 
penanganan kemiskinan di pedesaan.

Seperti diketahui, saat ini hampir 74 ribu 
desa di Indonesia tergolong desa tertinggal. 
Solusi mengatasi ketertinggalan itu, seperti 
dikatakan Menteri DPDTT, Eko Putro Sandjojo, 
saat pembukaan Gelar TTG XVIII di Mataram, 
di antaranya melalui sentuhan TTG. Diharap-
kan dengan TTG, sumber daya alam di dae-
rah tertinggal bisa terolah maksimal sehingga 

memberi kesejahteraan pada 
penduduknya.

Senyampang dengan TTG, 
Menteri DPDTT juga mengingat-
kan agar perangkat desa jangan 
hanya fokus ke adminitrasi saja, 
namun juga sumber daya alam di 
desanya. Setiap daerah pastilah 
menyimpan potensi alam, tetapi 
jika tidak diolah secara maksimal 
maka tidak akan menghasilkan 
apa-apa. Sekali lagi, di sinilah pe-
ran TTG bagi manusia.

Ini sesuai dengan Instruksi 
Presiden Republik Indonesia No 
3 Tahun 2001 tentang Penerapan 
dan Pengembangan Teknologi 
Tepat Guna dan Peraturan Men-

teri Dalam Negeri No 20 Tahun 2000 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG, bah-
wa untuk mempercepat pemulihan ekonomi 
 nasional, meningkatkan kemajuan pedesaan 
guna menghadapi era persaingan global di-
pandang perlu melakukan percepatan pem-
bangunan perdesaan melalui pemberdayaan 
masyarakat di berbagai bidang yang didukung 
oleh penerapan dan pengembangan teknologi 
tepat guna.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia bera-
da di pedesaan, di mana masyarakatnya hidup di 
sektor pertanian, maka seyogyanya sasaran TTG 
adalah yang berbasis pertanian, dengan prioritas 
kawasan pedesaan yang mempunyai permasala-
han khusus dalam pengembangannya dan atau 
kawasan yang potensial namun belum berkem-
bang. Juga yang diprioritaskan adalah masyara-
kat di pedesaan miskin.

Kita berharap melalui TTG ini masyarakat 
miskin di desa tertinggal akan terangsang un-
tuk lebih aktif bekerja. Mereka mendapat kail 
untuk memancing, jadi bukan bantuan berupa 
uang atau sembako.(*)

suratredaksi

TTG Sentuh Desa Miskin



4 | Gema Desa | Desember 2016

laporanutama

Ada yang berbeda de-
ngan Gelar TTG tingkat 
nasional yang diseleng-
garakan di lapangan Is-

lamic Centre ini. Jika sebelumnya 

diselenggarakan oleh Kemente-
rian Dalam Negeri mulai tahun 
2016 dihelat oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal dan Transmigrasi. 

Pembukaan Gelar TTG XVIII 
tingkat nasional ditandai pemu-
kulan gendang beleq oleh Men-
teri Desa, Pembangunan Desa 
Tertinggal dan Transmigrasu, 
Dirjen Pembanbunan dan Pem-
berdayaan Masyarakat Desa 
(PPMD), Ahmade Erani Yustika, 
dan Gubernur Nusa Tenggara 
Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. 

Pada Gelar TTG ini diserah-
kan penghargaan kepada 9 gu-
bernur, 8 bupati dan 4 walikota 
yang dinilai berhasil mengem-
bangkan TTG di daerahnya. Ma-
sih dalam rangkaian acara pem-
bukaan TTG Kementerian Desa, 

TTG Bantu Desa Ter  nggal 
Jadi Desa Mandiri 

Dengan tema “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Pemanfaatan TTG untuk Kesejahteraan dan Ke-
daulatan Desa” Gelar Teknologi Tepat Guna XVIIIdi-
laksanakan di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, 23 
November 2016. Sebanyak 3000 orang hadir dalam 
pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Desa Pem-
bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko 
Putro Sandjojo, BSEE, MBA.

Plt Bapemas meninjau stand  dari Jawa Timur
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Pembangunan Daerah Terting-
gal dan Transmigrasi menan-
datangani perjanjian kerjasama 
dengan Bank Rakyat Indonesia 
untuk pengelolaan dana desa.  

Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi, Eko Putro Sandjojo, dalam 
sambutannya mengakui hingga 
kini Indonesia masih dihadap-
kan pada sejumlah persoalan, 
salah satunya masih ada desa 
tertinggal dan sangat terting-
gal. "Coba bayangkan, untuk 
hanya mendapatkan air minum 
masyarakat kita ada yang harus 
berjalan berjam-jam dan tinggal 
di tempat yang tidak layak," ka-
tanya.

Dia menyebutkan, dari 
74.954 desa di Indonesia ham-
pir 80 persen masyarakatnya 
hidup pada sektor pertanian. 
Karena itu untuk mengangkat 
masyarakat dan desa tertinggal 
dan sangat tertinggal dibutuh-
kan peran pemerintah daerah, 
mulai dari provinsi hingga ka-
bupaten/kota. Dan yang lebih 
penting lagi, dibutuhkan sen-
tuhan teknologi tepat guna un-

tuk mengubah desa tertinggal 
tersebut menjadi desa maju dan 
mandiri.

"Memang ini masih men-
jadi pekerjaan rumah bagi 
kita. Tetapi kita minta kepada 
provinsi dan kabupaten/kota 
untuk mengarahkan desa-desa 
untuk fokus pada sektor per-
tanian, pariwisata, perikanan," 
jelasnya. Menteri berpesan agar 
pemerintah desa tidak hanya 
fokus ke adminitrasi saja tetapi 
juga mampu mengelola sumber 
daya alam di desanya meng-
gunakan teknologi tepat guna 
yang ada. 

Menurutnya, jika difokus-
kan pada ketiga sektor itu maka 
akan ada skala prioritas yang 
dikerjakan oleh desa. Sehingga, 
jika itu berjalan Indonesia akan 
menjadi kekuatan ekonomi yang 
lebih baik. "Kita yakin kalau itu 
dilakukan, desa yang tadinya 
tertinggal akan menjadi desa 
mandiri," tegasnya.

Eko Putro Sandjojo berharap 
Gelar TTG ini juga bisa menye-
barkan informasi lebih besar se-
hingga persatuan dan kesatuan 

bangsa bisa kita jaga dan ke de-
pannya Indonesia bisa menjadi 
negara yang besar. “Mari guna-
kan inovasi ini untuk lebih mem-
percepat pembangunan desa. 
Karena desa bisa menjadi motor 
pembangunan, mudah-mudah-
an teknologi bisa mempercepat 
pembangunan di desa-desa,” 
ujarnya.

Eko Putro Sandjojo meng-
ingatkan, Indonesia adalah 
bangsa yang dikaruniai banyak 
berkah oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. “Kita dikaruniai lahan tro-
pis nomor 2 terbesar di dunia, 
garis pantai terbesar nomor 2 di 
dunia, jumlah penduduk terbe-
sar nomor 4 di dunia, menjadi 
nega ra demokrasi terbesar no-
mor 3, suku budaya salah satu 
terbesar di dunia. Jika di dunia 
ada kurang lebih 5000 suku 
bangsa dan adat istiadat, 1200 
ada di Indonesia,” katanya.

Indonesia termasuk ke dalam 
negara dengan kekuatan ekono-
mi nomor 16 terbesar di dunia. 
Di negara Eropa banyak negara 
maju namun hanya 4 negara 
yang masuk G-20, yakni Inggris, 
Jerman, Italia dan Perancis. G-20 
atau Kelompok 20 ekonomi uta-
ma adalah kelompok 19 negara 
dengan perekonomian besar di 
dunia ditambah Uni Eropa. Se-
cara resmi G-20 dinamakan The 
Group of Twenty (G-20) Finance 
Ministers and Central Bank Go-
vernors atau Kelompok Dua pu-
luh Menteri Keuangan dan Gu-
bernur Bank Sentral.

Sebelumnya Direktur Jen-
deral Pembanbunan dan Pem-
berdayaan Masyarakat Desa 
(PPMD), Ahmade Erani Yustika 
dalam laporannya mengatakan, 
Gelar TTG ini merupakan ke-
giatan tahunan yang bertujuan 

laporanutama

Menteri Desa PDT (Eko Putro Sandjojo) memberi sambutan dalam pembukaan Gelar 
TTG XVIII
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laporanutama

untuk memasyarakatkan inovasi 
hasil teknologi tepat guna yang 
tersebar di seluruh daerah di Ta-
nah Air.

Selain itu TTG dapat dijadi-
kan sebagai ajang promosi dan 
pertukaran informasi terkait 
pengembangan dan peman-
faatan teknologi tepat guna un-
tuk kemajuan ekonomi masyara-
kat, khususnya masyarakat yang 
tinggal di desa.

Gelar TTG XVIII juga dime-
riahkan dengan pameran TTG 
nasional dari berbagai daerah di 
Indonesia. Provinsi Jawa Timur 
ikut andil dalam pameran yang 
banyak menyedot perhatian 
masyarakat ini. Dengan jumlah 
stand terbanyak Jawa Timur me-
mamerkan TTG hasil inovasi ter-
barukan hasil karya anak negeri.

PAVILYUN JAWA TIMUR
Seusai pembukaan Gelar TTG 

XVIII, Plt Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs. Sudarmawan, MM., 
meninjau satu persatu stand di 

anjungan Jawa Timur. Dengan 
didampingi Kepala Bidang SDA 
dan TTG Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., 
Sudarmawan nampak tekun 
memperhatikan dan bertanya ke 
inovator yang hadir mengawal 
inovasinya.

Banyak ragam TTG yang di-
tampilan Jawa Timur. Dari Kabu-
paten Mojokerto salah satunya 
ditampilkan juser sepeda, yaitu 
alat blender yang menggunakan 
kayuhan sepeda. Alat ini bisa 
dioperasikan  dengan meng-
gunakan sepeda ontel dan bisa 
mobail, tidak menggunakan lis-
trik, hemat bakar dan ramah 
lingkungan. 

Selain itu, dari Kabupaten 
Mojokerto juga ditampilkan alat 
plong mata tebu. Alat ini dapat 
mengambil mata tebu untuk di-
jadikan bibit tebu, sedangkan 
sisanya dapat diolah menjadi 
gula merah dan es tebu. Yang 
membedakan dengan pembuat-
an bibit tebu sebelumnya yaitu 

selalu dipotong 40 
cm sehingga hasilnya 
kurang maksimal dan 
anakan bibit tebu 
hanya 4-5 anakan. 
Menggunakan alat in 
bisa diambil matanya 
saja dan direkayasa 
hingga dapat meng-
hasilkan anakan 
bibit tebu sampai 12 
anakan.

Kabupaten Sam-
pang menyajikan alat 
pengering kerupuk 
dengan memanfaat-
kan gas buang dari 
proses industry pem-
buatan kerupuk. Sum-
ber energi alat ini ber-
asal dari gas buang 
dandang pengukus 

kerupuk. Suhu antara 35 – 60 de-
rajat Celcius hanya membutuhkan 
3 jam untuk pengeringan dengan 
kadar air sekitar 24%. Kapasitas 
kerupuk yang dikeringkan maksi-
mal 7,5 kg. Selain kerupuk ikan 
dan bawang bisa juga untuk pe-
ngeringan padi, ikan asin, buah 
dan rengginang. Melalui alat 
ini dapat meningkatkan jumlah 
produksi kerupuk pada saat cuaca 
mendung, hujan atau malam hari. 
Di samping itu tekstur kerupuk 
lebih higinis dan aman dari preda-
tor.

Yang menarik adalah stand 
Kota Kediri. Selain memboyong 
sejumlah TTG-nya, juga membo-
yong seperangkat alat tenun ikat 
manual dan diperagakan proses 
penenunannya. Selama ini Kota 
Kediri, khususnya Kelurahan Ban-
dar Kidul, dikenal sebagai sentra 
tenun ikat. Hadirnya proses pem-
buatan tenun ikat ini menarik 
perhatian pengunjung Gelar TTG 
XVIII. (mayun/suroto/res)
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liputankhusus

Gubernur Jawa Timur 
dalam sambutannya 
mengatakan, partisi-
patoris atau mengajak 

seluruh stakeholder bersama 
masyarakat dalam merumus-
kan kebijakan merupakan salah 
satu kunci sukses pelaksanaan 

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) di 
Jawa Timur. 

 Dalam arahannya pada 
acara penyerahan AKIP, Inovasi 
Pelayanan Publik, di lingkungan 
Pemprov Jatim dan Kab/Kota se 
Jatim Tahun 2016 tersebut Gu-
bernur bahwa SAKIP merupakan 
sistem dalam menilai instansi 
pemerintah. Terdapat indikator 
dalam penilaian untuk mem-
peroleh SAKIP tersebut. Salah 
satu indikator yang dinilai adalah 
inovasi kegiatan di masing-ma-
sing instansi pemerintah, mulai 
dari perencanaan, kegiatan, pro-

Bapemas Ja  m Terima 
Penghargaan SAKIP

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
dari Gubernur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, di Ge-
dung Negara Grahadi. Pennyerahan penghargaan 
yang berlangsung Selasa (6/12) tersebut Bapemas 
Jawa Timur diwakili oleh Sekretaris Bapemas, Drs. 
Tajul Falah, M.Si.
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liputankhusus

gram, sasaran hingga tujuan. Ke-
mudian dari perencanaan yang 
tersusun, akan dicek melalui 
proses dari atas ke bawah. Jatim 
telah memiliki konsep menggu-
nakan sistem partisipatoris. 

 “Jadi kalau kebijakan yang di-
lakukan secara botton up atau 
dari atas ke bawah hasil yang dica-
pai kurang sempurna. Akan tetapi, 
ketika perumusan kebijakan juga 
dilakukan secara vertikal atau 
menyamping dengan mengajak 
stakeholder dalam perumusan-
nya, akan menghasilkan kebijakan 
yang positif,” ungkapnya.  

Partisipatoris yang dilakukan 
oleh Pemprov Jatim, kata Guber-
nur, telah dilakukan hingga desa, 
kecamatan, kabupaten/kota. 
Pelayanan publik harus bisa di-
lakukan secara tepat. Salah satu 
bentuk pelayanan publik yang 
baik bisa dilakukan dengan cara 
pemberdayaan masyarakat de-
ngan melibatkan peran serta 
partisipasi dari masyarakat yang 
dilayani atau diistilahkan dengan 
calon korban diajak bicara. 

 Munurutnya, Pelayanan Pu-
blik yang baik akan meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. 
Jadi SAKIP dari Menpan RB harus 
menyertakan stakeholder dalam 
setiap pengambilan keputusan 
di setiap instansi pemerintahan 
daerah. Karena itu jika SAKIP 
telah dilakukan dengan baik 
yang menjadi pemenang adalah 
masyarakat atau yang dikenal 
dengan Citizen Charter. Citizen 
Charter adalah kesepakatan an-
tara yang dilayani dan melayani. 
Citizen Charter menjadi solusi 
bagi pelayanan publik di Jatim. 

 Ia mencontohkan, jika Pus-
kesmas yang ada di daerah 
melayani pasien di pagi hari se-
dangkan pada pagi harinya pen-
duduk bertani dan mengganggu 
jam bertani, maka pelayanan 
tersebut dapat diubah menjadi 
sore atau malam hari. 

 “Di Jatim kami sudah melaku-
kan apa yang menjadi keinginan 
masyarakat. Pelayanan publik 
bisa diubah di luar jam kerja 
sehingga masyarakat tetap ter-

layani dengan baik, melalui ke-
sepakatan antara yang dilayani 
dan yang melayani,” contohnya. 

 Melalui SAKIP ini pula SKPD 
harus dapat menjabarkan RPJMD 
setiap kepala daerah sesuai  de-
ngan visi dan misi serta janji kam-
panye kepala daerah dalam me-
nyejahterakan masyarakatnya. 

Kepala Biro Organisasi Setiajit 
melaporkan, bedasarkan hasil 
evaluasi AKIP tahun 2016 diberi-
kan piagam penghargaan kepada 
71 SKPD di lingkungan Provinsi 
Jawa Timur. Selain itu diserah-
kan pula piagam penghargaan 
Inovasi Pelayanan Publik Prov. 
Jatim Tahun 2016 kepada 12 
kate gori terbaik SKPD kab/kota 
dan provinsi serta 9 SKPD Kab/
Kota dan Prov Jatim. 

Ia menyebut, dahulu terdapat 
21 SKPD yang mendapatkan pre-
dikat A atau memuaskan, namun 
saat ini jumlah tersebut bertam-
bah menjadi 42 SKPD dengan pre-
dikat A. Sedangkan predikat BB 
terdapat 15 SKPD dan predikat B. 
terdapat 14 SKPD. (res/hms)
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profi lKPM

Kader Pemberdayaan Ma-
syarakat Kabupaten Mo-
jokerto didirikan pada 
tahun 2007 yang di ketuai 

oleh Sutiana.Berdirinya KPM atas 
persetujuan Bapemas Jatim dan 
kabupaten, serta kecamatan dan 
desa. Kepala KPM, Sutiana, me-
ngatakan KPM sangat berperan 
untuk pembangunan desa karena 

untuk pemberdayaan masyarakat 
dan mengatai pengangguran yang 
kian meningkat. 

“Anggota KPM sejauh ini su-
dah 180 orang yang tersebar di 
seluruh desa, Kabupaten Mo-
jokerto. Setiap desa ada 5 orang 
yang ditugaskan untuk memberi 
pelatihan dan usulan kepada 
masyarakat desa,“ ungkapnya. 

KPM di Kabupaten Mojokerto su-
dah dikenal dikalangan instansi 
pemerintahan karena kinerjanya 
baik dan mampu memberikan 
kontribusi terhadap masyarakat 
yang kurang mampu. 

Meski hanya diberi pelatihan 
atau pembinaan, para angggota 
KPM berhasil mencipatakan 
perekonomian yang baik dalam 
pengembangan dan pember-
dayaan masyarakat. Se perti 
masyarakat yang ada di Desa 
Pacet, masyoritas warga sudah 
mengembangkan ekonomi send-
iri dengan upaya yang berbeda 
–beda. “Pekerjaan warga pacet 
hasil pelatihan yaitu de ngan 
memanfaatkan potensi alam 

KPM Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto        

KPM Mojokerto Berdayakan 
Ekonomi Warga

Kader Pemberdayaan Masyarakat atau KPM memiliki 
peran penting dalam peningkatan pemberdayaan ma-
syarakat. Seperti halnya KPM Desa Pacet, Kecamatan 
Pacet, Kabupaten Mojokerto yang mampu menjadi 
salah stau lokomotif perekonomian warga.

Sutianah, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berprestasi didampingi pegawai Kecamatan Pacet
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dan sebagian bekerja sebagai 
juru parkir di tempat wisata Pa-
cet, produksi kue, dan makanan 
ringan, serta pertukangan, dan 
membuat batik“ ujarnya. 

Selama ini pelatihan yang su-
dah diberikan adalah konveksi, 
bertani dan membuat kue ke ring 
serta minuman, pertukangan 
dan membuat batik. Pembinaan 
terhadap masyarakat diada-
kan satu minggu sekali untuk 
memantau perkembangan dan 
mengembangkan yang kurang 
mampu. 

Dicontohkan, hasil yang su-
dah berkembang sekarang yaitu 
produksi batik Putri Gunung. 
Diberi nama tersebut karena, 
melihat keberadaan masyara-
kat desa yang di dataran tinggi. 
Batik Putri Gunung kini makin 
berkembang di pacet. Bahkan 
batik ini sudah pernah di ekspor 
ke Inggris. 

Sutiana menambahkan,KPM Tim Gema Desa (kiri) dari Bapemas Provinsi bersama Sutiana kader KPM (tengah) 
dan Kades Pacet, Yadi Mustofa, SH

Ibu Sutianah dalam sesi wawancara de ngan Tim Gema Desa

profi lKPM
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juga bertugas meningkatkan SDM masyara-
kat. Sasaran yang dituju, mulai karang taruna 
hingga  lanjut usia (lansia). Seperti yang su-
dah dibuktikan, dengan ke trampilan yang su-
dah mereka miliki seperti sekarang, mampu 
meningkatkan ekonomi individu. 

Sementara, misi KPM ialah mengurangi 
pengangguran yang kian meningkat seiring 
pertumbuhan manusia di Jawa Timur. Se-
lain pelatihan, para anggota KPM sering kali 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
untuk pemberdayaan. “KPM sudah diper-
caya desa, untuk pendamping masyarakat, “ 
tuturnya.  

KPM Mojokerto, juga pernah mengikuti 
perlombaan tingkat kecamatan dan kabu-
paten. KPM ini juga dipercaya dengan mem-
peroleh juara 1 dilingkungan Provinsi Jawa 
Timur. “ Sebelumnya gagal menyabet juara 1 
lomba di lingkungan kecamatan dan kabupat-
en, namun sekarang berhasil memperoleh 
juara 1 di tingkat Jatim,“terangnya. Dengan 
keberhasilan ini, diharapkan masyarakat 
desa yang ada di Kabupaten Mojokerto terus 
berkembang dengan pembinaan yang diberi-
kan oleh para anggota KPM yang tersebar. 
(DEV)

Sutinah menerima penghargaan KPM berprestasi 

Proses pembuatan batik

profi lKPM
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Pembangunan pun di-
upayakan agar dapat 
berjalan tidak lambat 
lagi. Keberadaan Kader 

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
merupakan motor di tengah ma-
syarakat untuk memberdayakan 

lingkungannya.
Perlu diketahui, berapa pun 

bantuan pemerintah jika tidak 
tepat sasaran maka akan habis 
begitu saja. Di sini lah peran KPM 
untuk menggerakkan masyarakat 
yang ada dengan menambah skil 

dengan menyesuaikan potensi 
yang ada.

Menghadapi kultur masyara-
kat Madura yang konon dikenal 
cukup ‘kolot’ tentu semakin men-
jadi tantangan tersendiri bagi M. 
Samsu’udin, KPM dari Kabupaten 
Sampang. Samsu’udin mengaku 
menjalani perannya sebagai KPM 
tidak diukur dari uang.

“Menjadi KPM itu bekerja de-
ngan hati nurani, berangkat de-
ngan niat sosial untuk maju ber-
sama masyarakat, mengarahkan 
pola pikir masyarakat sehingga 
mereka termotivasi dan bergerak 
demi mencapai kesejahteraan 
tentunya,” kata Samsu’udin tegas.

Memutuskan berkecimpung 
di bidang pemberdayaan pun su-
dah menjadi tekad Samsu’udin 
sejak lama. KPM kelahiran Pame-
kasan, 2 Juni 1978 ini terinspirasi 
dari pengetahuan yang pernah 
diperolehnya di bangku Sekolah 
Dasar (SD), yaitu pentingnya nilai 
gotong royong di masyarakat.

“Nah semakin ke sini, nilai go-
tong royong semakin pudar dan 
menjadikan masyarakat, khu-
susnya di Madura ini, berpangku 
tangan hanya mengharapkan ban-
tuan pemerintah dan sulit hidup 
mandiri,” ungkap Samsu’udin.

Melihat fenomena tersebut, 
Samsu’udin tergerak bagaimana 
mengubah dan mengarahkan ma-
syarakat untuk mau bangkit bersi-
kap mandiri, tentunya juga untuk 
kesejahteraan masyarakat pada 
akhirnya.

“Dan tantangannya di Madura 
ini, ketika ada yang ingin menyam-
paikan hal baru justru dianggap 

M. Samsu’udin, KPM Berprestasi Peringkat II Jawa Timur

Pemberdayaan Itu Pekerjaan Ha  
Dipercaya menjadi seorang kader pemberdaya bukan 
lah hal mudah. Tugas dan kewajiban yang diemban 
demi menyejahterakan masyarakat merupakan beban 
yang ringan apabila itu merupakan panggilan nurani.

Samsu'udin, KPM dari Kabupaten Sampang (Kiri) bersama Suhanto, pembina KPM 
dari Bapemas Kabupaten Sampang



Gema Desa | Desember 2016 | 13

profi lKPM

salah karena terkadang untuk 
mengubah mindset ada hal ber-
beda dengan yang masyarakat ha-
dapi setiap harinya. Saya pun tidak 
menyerah, karena saya berang-
gapan kita sama-sama manusia, 
serta saya berpedoman kuat pada 
‘sebaik-baiknya manusia adalah 
yang bermanfaat untuk manu-
sia lainnya’,” terang Samsu’udin 
penuh keyakinan.

Dalam prakteknya, Samsu’ udin 
menerapkan metode pendekatan 
masyarakat. “Misal saya ngobrol 
dengan masyarakat selepas keg-
iatan yasinan rutin di desa, dari 
situ saya menjadi tahu apa uneg-
uneg masyarakat, permasalahan 
apa saja yang sedang dihadapi 
warga,” timpalnya.

Tidak hanya itu, Samsu’udin 
juga berkoordinasi dengan kepala 
desa dalam melakukan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, serta 
menunjukkan contoh nyata ter-
lebih dahulu kepada masyarakat.

“Salah satunya adalah saya 
membuat sumur resapan atau ka-
lau di sini disebut ‘embung’, ketika 

masyarakat paham dan melihat 
sendiri manfaatnya, diantaranya 
meminimalkan bajir, serta air hasil 
resapan dapat dimanfaatkan un-
tuk mendukung industri genting, 
yang memang merupakan potensi 
di lingkungan desa ini, maka me-
reka pun mau terjun untuk bepar-
tisipasi dan bergerak bersama,” 
kata Samsu’udin menjelaskan.

Desa Tlambah, Kecamatan Ka-
rangpenang, Kabupaten Sumenep 
dikenal dengan potensi indus-
tri genting. Pemasarannya me-
liputi seluruh wilayah Madura, 
Probolinggo, Jember, Lumajang, 
Banyuwangi, bahkan hingga ke 
Bali. Sebanyak 15 ribu warga Desa 
Tlambah, 50% berprofesi sebagai 
perajin genting. “Sebagian 25% 
adalah petani, serta sisanya ber-
profesi sebagai sopir Angkutan 
Kota (Angkot) dan pedagang,” tu-
tur Samsu’udin.

Berbagai program kegiatan 
dicanangkan oleh Samsu’udin 
sebagai upaya memberdayakan 
warga Desa Tlambah, seperti ke-
giatan budidaya tanaman cabe 

jamu dan nanas madu sebagai 
pilihan kegiatan untuk menambah 
pendapatan bagi warga. Selain itu 
Samsu’udin juga telah berhasil 
memberantas buta aksara melalui 
kegiatan Keaksaraan Fungsional 
(KF), bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sampang.

“Sedangkan yang belum dan 
sedang kami persiapkan adalah 
pembangunan desa, antara lain 
memperbaiki infrastruktur masuk 
desa agar akses untuk masuk ke 
Desa Tlambah semakin mudah, 
serta penambahan ‘embung’ juga 
terus berlanjut,” ujar Samsu’udin.

Keberhasilan Kabupaten Sam -
pang mengantarkan KPMnya se-
bagai KPM Berprestasi Peringkat 
II Tingkat Jawa Timur tentu men-
jadi kebanggaan. Suhanto, Kepala 
Bidang Pengembangan Kelem-
bagaan Desa/Kelurahan, Bapemas 
Kabupaten Sampang, menyatakan 
adanya KPM memudahkan 
pemerintah sebagai pembina un-
tuk menjalankan pembinaan di 
masyarakat secara berkelanjutan.

“Nah, para kader ini yang men-
jadi perpanjangan tangan kami se-
bagai motor penggerak masyara-
kat karena dirasa dekat dengan 
masyarakat dan memudahkan 
kami untuk memberdayakan ma-
syarakat di masing-masing desa,” 
ungkap Suhanto.

“KPM di Kabupaten Sampang ini 
memiliki karakter masing-masing, 
yang tahun lalu secara pembawaan 
dia cocok dan mampu menggerak-
kan masyarakat perkotaan, sedang-
kan yang tahun ini dengan basic 
petani maka terjun dan masuk di 
masyarakat desa itu lebih diterima 
dan didengarkan, oleh karenanya 
kolaborasi keduanya diharapkan 
menghasilkan sesuatu yang ber-
manfaat,” tutup Suhanto seraya 
tersenyum. (hpy)

Tim Gema Desa dari Bapemas Provinsi Jawa Timur mengunjungi KPM Berprestasi 
dari Kabupaten Sampang
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Jamur tiram sangatlah di-
gemari oleh masyarakat.
Sselain bisa dibuat sayur, 
juga gurih bila digoreng. 

Maka tak heran bila jamur tiram 
mampu menjadi pendongkrak 
perekonomian. Seperti yang di-
lakukan Hasty Prayomi. KRTP 
satu ini bisa dikatakan sebagai 
wanita super. Sebab meski tanpa 
suami, ia mampu menggerakkan 
perekonomian tanpa campur 
tangan orang lain. 

Usaha yang ditekuninya pun 
dinilai paling sukses di kam-
pungnya. Wanita paruh baya ini 

Hesty Prayomi-Petani Jamur Tiram

Pendapatan Capai Rp 3 Juta 
dari Jamur Tiram

Menjadi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
tak menyurutkan langkah Hesty Prayomi dalam men-
gais rezeki. Berbekal pengetahuan budidaya jarum 
tiram dan bantuan dana program Jalin Matra PFK, 
pendapatan Rp 3 juta/bulan pun mampu diraih war-
ga Nganjuk ini.

NAMA KRTP : HESTY PRAYOMI
ALAMAT : DESA NGETOS, KECAMATAN NGETOS, 
    KABUPATEN NGANJUK
JENIS USAHA : BUDIDAYA JAMUR TIRAM
POKMAS : CEMPAKA SATU
JUMLAH BANTUAN  : Rp 2.500.000
PENDAPATAN SEBELUM :Rp 1.000.000/BULAN
PENDAPATAN SESUDAH : Rp 3.000.000/BULAN
PENINGKATAN PENDAPATAN : Rp 2.000.000/Bulan
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sudah mulai usaha pada tahun 
2012. Menekuni budidaya jamur 
tiram, untuk mengawalinya bu-
tuh usaha maksimal. Berbekal 
modal pengetahuan perawatan 
jamur, Hesty mulai mencari 
modal untuk membuat kebun 
jamur. Modal yang didapatkan-
nya saat itu hanya Rp 1,5 juta. 
Moda tersebut ia belikan bibit 
jamur dan peralatan lainnya. 

 “Dulu penjualan jamur rata 
– rata satu priode sebanyak 9 Kg 
dan sekarang lebih dari 10 Kg, 
“ungkapnya. Pendapatan yang 
diperoleh dulu hanya Rp 1 juta 
dari hasil penjualan jamur.  Panen 
jamur setiap 4 bulan sekali, itu-
pun bila rutin perawatan. Bila 
tidak, jamur akan mati dan tidak 

bisa dikonsumsi. 
Seiring perkembangan, kini  

jamur tiram milik Hesty ma-
kin digandrungi. Selain jamur 
siap olah, konsumen lebih ba-

nyak membeli bibit jamur. “Bibit 
jamur setiap log harganya Rp 
2.500. Jadi sekarang lebih mem-
budidayakan bibit jamur,“ kat-
anya. 

Pendapatan sekarang lebih 
banyak pada penjualan bibit 
jamur, sedangkan penanaman 
jamur juga tetap diterapkan. 
Maka dia tetap membuat tem-
pat yang lembab untuk pena-
naman jamur. Dalam satu hari 
 Hesty mampu membungkus 
bibit jamur sebanyak 150 log, 
jadi sebulan 2.500 log. Namun 
kurangnya modla membuat 
hesty harus membatasi penjual-
an log. Pada 2016, Hesty kem-
bali bernafas lega karena dirinya 
memperoleh bantuan jalin ma-
tra sebesar Rp 2,5 juta. 

Sekarang dia mampu mem-
perbanyak bibit jamur dan per-
putaran modal juga meningkat 
mencapai Rp 19.500.000 /tahun. 
Sedangkan pandapatan juga me-
ningkat setelah memperoleh 
bantuan, yang awalnya Rp 1 
juta, sekarang Rp 3 juta tiap bu-
lannya. “ Rencananya peningka-
tan usaha akan mengedepankan 
pembibitan jamur tiram de ngan 
memperbanyak bibit jamur 
 sebab menyesuaikan peminat 
yang sekarang,” katanya.(*)



16 | Gema Desa | Desember 2016

Jalin Matra merupakan pro-
gram andalan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa 
Timur yang terbagi men-

jadi Jalin Matra Bantuan Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM), 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK), 
serta Jalin Matra Penanggu-
langan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2). Jalin Matra PFK sasaran-
nya adalah Kepala Rumah Tang-
ga Perempuan (KRTP) dengan 
status kesejahteraan 1-10% ter-
bawah

Berdasarkan data dari Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, ada se-
jumlah 76.283 KRTP pada 2.065 

desa di 507 kecamatan. 
Sebagai program yang 
telah berjalan mulai 
2014 lalu, ada pun tar-
get pencapaian setiap 
tahunnya yaitu pilot 
project tahun 2014 
pada 10 kabupaten 
dengan sasaran 3.309 
KRTP pada 54 desa di 36 keca-
matan.

Sedangkan untuk tahun 2015 
pada 29 kabupaten dengan sasa-
ran 14.649 KRTP pada 417 desa 
di 235 kecamatan, serta pada ta-
hun 2016 ini dilaksanakan pada 
29 kabupaten dengan sasaran 
11.769 KRTP pada 372 desa di 

111 kecamatan. Bantuan yang 
diberikan adalah sebesar 2,5 
juta rupiah.

KRTP yang mendapatkan 
bantuan diarahkan dalam sa-
saran pemanfaatanya tidak un-
tuk konsumtif melainkan seba-
gai modal kegiatan produktif, 
yaitu dibelanjakan alat dan ba-
han untuk sebuah usaha. Un-

tuk menunjang hal tersebut, 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
juga menyelenggarakan pela-
tihan keterampilan bagi KRTP 
penerima bantuan.

Pembekalan keterampilan 
bagi KRTP diharapkan dapat 
menerapkan ilmu yang di-
perolehnya selama pelatih-
an, selebihnya juga harus 
dapat mengembangkan un-
tuk usaha di desanya masing-

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

Memandirikan Kaum Perempuan
Sasaran penanggulangan kemiskinan yang 
juga perlu mendapatkan perhatian adalah 
kaum perempuan. Terlebih bagi mereka yang 
berperan sebagai kepala rumah tangga tentu 
harus berjuang lebih keras karena menjalank-
an peran ganda sebagai ibu sekaligus ‘ayah’ un-
tuk anggota keluarganya.

Pemateri menginstruksi peserta untuk praktek  
langsung

Peserta memperhatikan dengan seksama pada sesi penyampaian materi
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masing, sehingga mereka akan 
mampu hidup mandiri untuk 
meningkatkan taraf hidup dan 
perekonomian keluarga. Dalam 
mengikuti pelatihan para KRTP 
didampingi oleh pendamping 
kabupaten dan pendamping 
desa.

Pelatihan kali ini bertajuk 
‘Pelatihan Usaha Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP)’, yang 
diselenggarakan di Klinik KUM-
KM Dinas Koperasi dan UMKM 
Provinsi Jawa Timur pada 29 
November 2016. Dilaksanakan-
nya pelatihan di SKPD lain kare-
na memang Dinas Koperasi dan 
UMKM Provinsi Jawa Timur 
merupakan salah satu kesekre-
tariatan yang tergabung dalam 
program Jalin Matra.

Pelatihan yang dilaksanakan 
dalam sehari 
tersebut meru-
pakan pela-
tihan untuk 
angkatan ke-4 
di tahun 2016 
ini. Pada ke-
giatan terse-
but setelah 
dibuka dengan 

seremo nial sederhana, di-
lanjutkan dengan pemberian 
materi oleh narasumber yang 
kemudian dilanjutkan dengan 
praktek.

KRTP yang menjadi peser-

ta pada pelatihan kali ini adalah 
dari beberapa kabupaten, antara 
lain Kabupaten Lumajang seba-
nyak 14 orang, Kabupaten Mo-
jokerto sebanyak 6 orang, serta 
Kabupaten Pasuruan sebanyak 
10 orang.

Narasumber untuk pelati-
han pembuatan kue kering dan 
kue basah ini bernama Heri 
 Susanto, seseorang yang ahli di 
bidang masak-memasak, pemilik 
‘Swansh Culinary’ Kursus Ma-
sak di Sidoarjo. Dalam pelatih-
an tersebut para peserta diajari 
dan praktek langsung membuat 
brownis kukus dan cookies.

Sebelum pelaksanaan prak-
tek, Heri memaparkan beberapa 
materi tidak hanya terkait resep 
yang akan dipraktekkan namun 
juga pengetahuan terkait kegia-
tan memasak, seperti pemilihan 
kualitas bahan yang baik, hal-
hal yang perlu diperhatikan un-
tuk penanganan masing-masing 
resep, serta bagaimana bahan 
yang tersisa diperlakukan de-
ngan tepat sehingga awet dan 
dapat digunakan di lain waktu. 
(hpy)

Heri Susanto mengarahkan peserta ketika praktek

Cookies, salah satu produk hasil pelati-
han para KRTP

Peserta mempraktekkan langsung materi 
yang disampaikan
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Juser dari Kab Mojokerto

Galeri foto - Plt Bapemas meninjau  stand dari Jawa Timur.

Pavilyun Jawa  Timur

Stand Kota  Kediri

Gelar 
Teknologi 

Tepat Guna 
XVIII 

Kota Mataram, 
23-26 November 2016
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Stand Kab.  Pasuruan

PLT Bapemas (Sudarmawan) di damping Kabid SDA & TTG (Hadi Sulistyo) dan Kabid PKP (Heru Suseno) di stan Kab. Trenggalek

Stand Kab.  Bondowowo
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Keberadaan Unit Penge-
lolahan Keuangan dan 
Usaha (UPKu) bertujuan 
untuk memperkuat 

ekonomi desa sekaligus ber-
upaya memberantas kemiskin-
an masyarakat. Salah satunya 
UPKu Mina Margo Mulyo, yang 
berletak di Desa Kalipuro, Ke-

camatan Pungging, Kabupaten 
Mojokerto. Unit permodalan 
ini, didirikan tahun 2010 melalui 
usulan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) untuk pemberdayaan 
masyarakat di bidang keuangan. 

UPKu ini awalnya memiliki 
lebih dari 10 nasabah, yang pe-
minjam mayoritas warga Kalipuro. 

Dulu nasabah meminjam modal 
Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 
dengan bunga 1 %. Namun seiring 
perkembangan UIPKu mulai men-
galamai kegagalan dalam penge-
lolaan keu a ngan. 

Setelah gagal UPKu mu-
lai bangkit melalui bantuan 
dana hibah sebesar Rp 30 juta 

UPKu  Mina Margo Mulyo, Kec.Pungging, Kab.Mojokerto

Meski Terkendala, 
UPKu Utamakan Pembinaan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan solusi mengurangi tinggi-
nya angka kemiskinan diberbagai daerah, khususnya Jawa Timur. Unit Pengelo-

laan Keuangan dan Usaha (UPKu) menjadi salah satu solusinya.
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pada tahun 2015. Peroleh-
an dana hibah dipergunakan 
untuk sarana dan prasarana 
pemba ngunan jalan masyara-
kat. Ketua UPKu Mina Margo 
Mulyo,  Sulisno, mengatakan, 
pencairan dana hibah pada ta-
hun 2015, dipergunakan untuk 
pembanguan jalan masyarakat 
atau pavingisasi. “Jalan jujukan 
untuk masyarakat kita perbaiki 
dengan bantuan sebesar Rp 30 
juta itu, “ katanya. 

Selain dana hibah, UPKu juga 
memperoleh bantuan dari swa-
daya masyarakat untuk pengem-
bangan dan budidaya ikan lele. 
Saat ini ada 4 kolam, setiap 
kolam diisi 10 ribu sampai 15 
ribu bibit ikan lele. Kolamnya 
ber ukuran 4 x 8 meter. Namun 
usaha perikanan juga mengala-

mi kegagalan karena tercemar 
penyakit lanjut sulis. 

Walhasil, perkembangan 
UPKu saat ini kembali terken-
dala modal. Sektor pinjaman ti-
dak ada. Meski perkembangan 
UPKu terkendala namun masih 
ada solusi untuk memberikan 
kontribusi terhadap masyarakat, 
seperti halnya mengadakan ke-
giatan rutin, yaitu rapat koordi-
nasi (Rakor) untuk penanggula-
ngan masyarakat miskin. 

“Mereka dibina dengan pela-
tihan mengelola keuangan atau 
koperasi, “ungkapnya. Peran 
UPKu, juga memberikan sa-
rana informasi untuk pinjaman 
 modal. Sejauh ini UPKu menga-
rahkan masyarakat yang butuh 
modal ke lembaga keuangan 
lainnya yang ada di Desa Kalipu-

ro. UPKu memiliki anak cabang 
yang menangani keuangan, ada 
4 koperasi wanita yang tersebar 
di setiap dusun.

 “UPKu bila nantinya akan 
kembali bangkit dengan penge-
lolaan keuangan yang baik untuk 
masyrakat dan mampu meno-
pang kebutuhan masyrakat. 
Harapannya bisa didirikan Badan 
Usaha Milik Desa,“ terangnya. 
Seperti diketahui sebagai se-
buah lembaga keuangan mikro, 
UPKumemang diharapkan mam-
pu menjadi Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa). 

UPKu Mina Margo Mulyo di-
dorong untuk terus membantu 
masyarakat dengan pembinaan 
tentang keuangan, dan berusaha 
menugrangi angka kemiskinan di 
desa ini. (DEV)
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Kekuatan dunia maya 
mengenalkan potensi 
daerah memang ma-
kin terbukti dengan 

tingginya pengguna internet 
saat ini. Melihat peluang terse-
but, Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Pemerintahan Desa 
(BPM-PD) Banyuwangi melatih 
para pamong desa untuk mem-
buat website.

“Mereka diajari untuk menulis 
profil desa, contact person yang 
bisa dihubungi, hingga toko atau 
UMKM yang berisi produk-produk 
olahan warga desa. Mereka juga 
diajarkan menulis membuat ar-
tikel serta memproduksi foto-foto 
desa agar le bih menarik untuk 

ditampilkan di website,” jelas 
Pelaksana Tugas Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
 Pemerintahan Desa (BPM-PD), 
Zen Kostolani di Hotel Ketapang 
Indah Banyuwangi, Selasa (6/12). 
Pelatihan tersebut dilakukan un-
tuk mening katkan kualitas aparat 
desa.

Sebanyak 212 aparat desa 
se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa 
Timur, belajar membuat website 
desa. Mereka juga belajar me-
nulis potensi-potensi yang dimi-
liki desa agar bisa diunggah dan 
diakses secara luas oleh dunia.

Para pamong desa yang se-
lama ini mengurusi administrasi 
desa diminta memanfaatkan 

teknologi internet untuk menge-
nalkan potensi desanya.

Nantinya, menurut Zen, produk-
produk desa yang me narik ini akan 
dipasarkan via  banyuwangimall.
com situs belanja online khusus 
UMKM Banyuwangi.

Asisten Pemerintahan Choiril 
Ustadi mengatakan, pada 2016, 
ada 23 desa yang telah ditun-
jang dengan jaringan fiber op-
tic. Pada 2017, ada 65 desa lain 
yang akan dipasangi jaringan 
serupa.”Dengan fasilitas terse-
but, diharapkan desa bisa mem-
branding dirinya lewat website 
sehingga potensi desa bisa dike-
nal oleh dunia global melewati 
akses internet,” kata Choiril.(ins)

Desa-desa di Banyuwangi 
Merambah Dunia Maya

Bapemas Banyuwangi memberikan pelatihan pembuatan website bagi pamong desa di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, 
Selasa (6 Desember 2016)
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Untuk meningkatkan 
pemberdayaan eko-
nomi masyarakat di 
Kabupaten Bondo-

woso, Pemkab Bondowoso me-
lalui Badan Pemberdayaan ma-
syarakat (Bapemas) menggelar 
sosialisasi dan penyerahan ban-
tuan di Aula Hotel Palm, Kamis 
(15/12).

Dalam sambutannya, Bupati 
Bondowoso Amin Said Husni sa-
ngat mengapresiasi kegiatan yang 
digelar Bapemas tersebut.”Ini 
merupakan wujud kepedulian 
Pemkab terhadap upaya pember-
dayaan masyarakat sesuai visi dan 
misi,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang 
berdaya merupakan salah satu 
kunci dalam melihat keberhasil-

an pembangunan.”Pemerintah 
senantiasa berkomitmen dan 
berupaya untuk menciptakan 
masyarakat yang berdaya, yang 
mampu mengembangkan kuali-
tas hidupnya sendiri dan men-
cukupi kebutuhan hidupnya,” 
katanya.

Menurutnya, jika program 
bantuan yang diberikan beru-
pa BLT (Bantuan Langsung Tu-
nai), banyak yang akan tidak 
tepat sasaran.”Oleh karena itu, 
Pemkab memberikan bantuan 
program yang bersifat member-
dayakan dan bisa mendorong 
masyarakat untuk berusaha 
sendiri,” lanjutnya.

Bupati Amin Said Husni ber-
harap, dengan bantuan pro-
gram yang diberikan Pemkab, 

masyarakat bisa mengelola dan 
mengembangkan sendiri usaha 
yang dijalankan.

“Saya juga berharap agar ma-
syarakat lebih kreatif menawar-
kan menu baru dan tidak biasa. 
Untuk mengembangkan usaha, 
masyarakat juga diharapkan 
bersungguh-sungguh dan yang 
paling penting ada kemauan,” 
pungkasnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Bupati Amin Said Husni 
menyerahkan bantuan tersebut 
secara simbolis kepada peneri-
ma bantuan. Untuk diketahui, di 
tahun 2016 ini, Bapemas Kabu-
paten Bondowoso memberikan 
sekitar 40 lebih jenis bantuan 
alat kepada sekitar 1.072 peneri-
ma bantuan.(ins)

Bondowoso Terus Kuatkan 
Ekonomi Masyarakat

Bapemas Bondowoso menggelar sosialisasi dan penyerahan bantuan di Hotel Palm, Kamis (15 Desember 2016
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Sugeng Basid – Bengkel Motor

Modal Bertambah, 
Banjir Pesanan Motor Trail

Berbekal ilmu yang di-
peroleh dari pendidi-
kan yang ditempuhnya 
pada tahun 1992 dan 

ikut kerja usaha milik teman, Su-
geng Basid memberanikan diri 
bergelut di dunia otomitif. Ke-
ahliannya dalam mengoperasi-
kan mesin motor membuat diri-
nya semakin meraja di desanya. 
Dia pun nekat membuka beng-

kel sendiri di rumah pada tahun 
2001. 

Basid yang akrab disapa 
Cak Bas, memiliki modal Rp 
3.000.000 untuk mendirikan 
usaha. Dana tersebut dibelikan-
nya peralatan motor seperti 
alat servis dan spare part. Awal 
berdiri, Basid hanya menerima 
jasa servis dan pesanan pembe-
lian alat mesin. Penghasilannya 

pun sangat terbatas untuk men-
cukupi keluarga.

bengkel yang didirikan juga 
masih berupa gubuk yang ber-
ukuran kecil. Pelanggan masih 
minim. Sering perkembangan, 
Basid memperoleh bantuan 
dari Jalin Matra untuk pember-
dayaan perekonomiannya pada 
Agustus 2016. Ia memperoleh 
pinjaman sebesar Rp 3.000.000 

Nama  : Sugeng Basid
Alamat : Dusun Pandan, Desa Sukodono, 
  Kecamatan Donorejo, 
  Kabupaten Pacitan
Jenis usaha : Bengkel Motor
Jumlah pinjaman : RP. 3.000.000
Pendapatan sebelum : Rp 250.000/Minggu
Pendapatan sesudah : Rp 350.000/Minggu
Peningkatan pendapatan : Rp 100.000/Minggu

Dengan dana mepet, Sugeng Basid warga Pacitan memberanikan diri membuka 
bengkel motor. Berawal dari hanya menerima servis, kini dia kebanjiran order 
motor trail pasca mendapat tambahan modal dari program Jalin Matra.
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dan perbulan dirinya harus 
mengembalikan Rp 330.000 se-
lama 10 bulan. 

Basid mengatakan, setelah 
memperoleh pinjaman bantuan 
dari Jalin Matra kini usaha sema-
kin maju, garasi bengkel sekarang 
diperluas sehingga ada dua garasi. 
“Selain servis juga melayani pem-
buatan motor trail, dalam satu 
hari rata – rata 15 sampai 20 mo-
tor yang di servis, “ ungkapnya. 

Selain itu, dengan adanya 

bengkel di desa ini, masyrakat 
sekitar lebih mudah bila ingin 
memperbaiki kendarannya. Dulu 
pelanggan yang datang  tidak ba-
nyak, berkisar 5 motor per hari. 
Otomatis bertambahnya pelang-
gan, mendongkrak pendapatan 
yang awalnya Rp 250.000 kini Rp 
350.000 pe rminggu. “Berkem-
bangnya kini saya menambah 
tenaga bantu mekanik sebanyak 4 
orang. Dengan adanya bengkel ini, 
membantu pengangguran yang 

ada di desa, “ katanya.  
Sedangakan strategi pening-

katan usaha, Basid rencana 
akan menambah peralatan mo-
tor dan menerima pemesanan 
merancang motor trail. Melihat 
wilayahnya di dataran tinggi, 
mulai banyak yang tertarik 
membuat motor trail. “Harapan-
ya usaha lebih berkembang dan 
maju agar bisa mencakup pe-
ngangguran di desa Donorejo,” 
tuturnya. (*)
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Teknologi tepat guna di 
pedesaan akan mem-
berikan manfaat ketika 
sesuai de ngan mata 

pencaharian sebagian besar 
masyarakat di pedesaan terse-
but. Pasalnya teknologi tepat 
guna hadir karena memang 
untuk memecahkan persoalan 
yang tengah dialami. Jika  sesuai 
dengan permasalahan yang 
dihadapi sebagian besar ma-
syarat di daerah tersebut maka 
adanya teknologi tersebut akan 
mendatangkan kemudahan dan 
keuntungan yang berlipat ganda. 
Sehingga berpengaruh terhadap 
perekonomian sebagian besar 
masyarakat di pedesaan terse-
but. Itulah sebabnya teknologi 

tepat guna harus sesuai dengan 
mata pencaharian masyarakat. 
Apakah pertanian, peternakan, 
dunia usaha atau lainnya.

Jika ingin menerapkan teknolo-
gi tepat guna di pedesaan se-
baiknya memang sesuai de ngan 
mata pencaharian keba nyakan 
penduduk di lokasi tersebut. Den-
gan demikian teknologi tersebut 
akan benar-benar memberikan 
manfaat. Misalnya saja untuk ma-
syarakat dengan mata pencahar-
ian pertanian yaitu :
1. Ditemukannya teknologi un-

tuk mengolah tanah perta-
nian. Mulai dari mencangkul 
kemudian ada bajak sawah 
dengan bantuan hewan ter-
nak hingga muncul traktor 

sederhana yang digerakkan 
tenaga manusia hingga trak-
tor dengan mesin.

2. Adanya mesin penebar pupuk 
organik yang membantu me-
nyebarkan pupuk lebih cepat 
dan merata.

3. Mesin untuk merontokkan padi 
atau gabah. Dulu, masyarakat 
merontokkan padi atau gabah 
dengan cara dipukul. Selain 
membutuhkan tenaga besar, 
risikonya padi banyak yang han-
cur sehingga hasil beras kurang 
maksimal. Kemudian muncul 
mesin perontok padi yang se-
makin mempercepat dan me-
ningkatkan kualitas hasil panen 
padi.

4. Mesin untuk memipil jagung. 

TTG di Pedesaan
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Jagung yang telah dipanen bi-
asanya dijemur. Setelah ke ring 
ada yang langsung dijual tanpa 
dipipil namun ada pula yang 
dipipil terlebih dahulu. Pemipi-
lan dengan tenaga manusia, 
hasilnya tentu terbatas, karena 
memipil jagung bukan perkara 
mudah. Tangan khususnya ba-
gian jari akan cepat kelelahan. 
Penggunaan mesin memper-
cepat upaya pemipil an jagung.

5. Mesin untuk membuat ekstrak 
minyak dari biji-bijian. Ada-
kalanya harga jual biji-bijian 
semacam wijen, jarak, kacang, 
kedelai tidaklah tinggi. Namun 
ketika menjadi minyak atau 
ekstrak, harganya luar  biasa 
tinggi. Itulah sebabnya adanya 
mesin untuk membuat ekstrak 
minyak dari biji-bijian terse-
but akan bisa meningkatkan 
pendapatan para petani.

TEKNOLOGI UNTUK   
PETERNAKAN

Bagaimana jika memiliki pe-
kerjaan sebagai peternak? Ada 

begitu banyak teknologi yang 
mempermudah dan meningkat-
kan penghasilan para peternak. 
Misalnya saja kehadiran mesin 
untuk menetaskan telur. Mu-
lai dari telur ayam, telur bebek, 
menthok dan lainnya. Adanya 
mesin tersebut mempercepat 
proses pengembang biakan ter-
nak unggas yang dimiliki. 

Adanya mesin pemerah susu 
pada sapi perah juga semakin me-
ningkatkan hasil susu segar dari 
para peternak sapi perah. Masih 
banyak jenis-jenis teknologi yang 
membantu para peternak untuk 
mengembangkan usaha yang di-
lakukan. Alhasil kuantitas hewan 
ternak juga semakin meningkat. 
Artinya penghasilan pun semakin 
ber tambah.

TEKNOLOGI UNTUK USAHA  
KECIL

Di pedesaan ada begitu ba-
nyak pula usaha yang dikem-
bangkan. Misalnya usaha pem-
buatan tempe, usaha penjualan 
kacang mete baik mentah mau-

pun matang dan lainnya. Usaha 
pembuatan tempe dimudahkan 
dengan kehadiran teknologi un-
tuk mengupas kulit ari kedelai. 
Sehingga saat membuat tempe, 
pada saat tahap pe ngelupasan ku-
lit ari kedelai tidak perlu mengin-
jak-injak. Kebersih an tem pe 
hasil produksi pun semakin 
meningkat. 

Begitu pula ketika memiliki 
usaha penjualan kacang mete. 
Untuk me ngupas kacang mete 
memerlukan teknik khusus se-
hingga biji mete tidak banyak yang 
hancur. Selain itu getah juga tidak 
mengenai tangan. Ada nya mesin 
untuk mengupas kacang mete 
secara otomatis benar-benar 
menjadi jalan keluar kesulitan 
tersebut. Kacang mete pun lebih 
berkualitas dan hasilnya lebih ba-
nyak. Asal sesuai dengan mata 
pencaharian masyarakat sekitar 
maka teknologi tepat guna di 
pedesaan akan memberikan ba-
nyak manfaat dan dengan mudah 
diterima oleh masyarakat.(sum-
ber: teknologitepatguna.com)



28 | Gema Desa | Desember 2016

tipssehat

MENGATASI DIABETES MENGATASI DIABETES 
Diabetes saat ini menjadi 

salah satu penyakit yang umum 
di ketahui karena semakin ba-
nyak jumlah penderita. Penyakit 
diabetes itu terlihat dikarenakan 
meningkatnya kandungan gula 
darah pada tubuh manusia.

Dalam riset di ketahui apabila 
nutrsi ektra dari rambut jagung 
sangatlah baik untuk mengatur 
gula darah dalam tubuh hingga 
bisa menghindar dan menyem-

buhkan penyakit diabetes.
Sistem pemrosesan obat ala-

mi rambut jagung itu sendiri cu-
kup mudah langkahnya dengan 
merebus 50 gr rambut jagung 
dengan 2 gelas air, lalu minum 
air rebusan itu 2 kali sehari de-
ngan cara teratur untuk menga-
tur gula darah pada tubuh Anda.

MENURUNKAN TEKANAN  MENURUNKAN TEKANAN  
DARAHDARAH

Banyak orang yang menderita 

Jagung adalah salah 
satu tanaman pangan 
yang sangatlah popu-
ler di Indonesia. Selain 
dagingnya yang enak 
saat di rebus, dibakar, 
atau dijadikan bron-
dong jagung, ternyata 
bagian rambut jagung 
dapat juga digunakan 
untuk mengobati bebe-
rapa penyakit. Beberapa 
riset terbaru mengung-
kap bila rambut jagung 
mempunyai segudang 
manfaat untuk kese-
hatan. Ada beberapa 
manfaat mengagum-
kan rambut jagung un-
tuk kesehatan. Manfaat 
itu diantaranya sebagai 
berikut. 

Ternyata 
Rambut Jagung 
Miliki 7 Manfaat 

Kesehatan 

foto : google.comfoto : google.com
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hipertensi atau darah tinggi. Bila 
Anda termasuk salah satu dari 
mereka, cobalah untuk meman-
faatkan rambut jagung sebagai 
obat alami. Nutrisi yang terdapat 
didalam rambut jagung segar 
maupun yang sudah diolah men-
jadi teh, dipercaya dapat menu-
runkan tekanan darah dalam tu-
buh dengan cara perlahan serta 
bertahap.

Langkahnya dengan meng-
gunakan air rebusan rambut 
jagung. Bahan yang diperlukan 
yakni 30-50 gr rambut jagung 1 
batang jahe ukuran sedang dan 
air secukupnya.

Rebus beberapa bahan tadi 
sampai mendidih. Dinginkan, 
lalu saring air rebusan tadi serta 
tambahkan madu sekedarnya. 
Lalu minumlah dengan teratur 
untuk turunkan tekanan darah 
yang tinggi.

MENCEGAH RISIKO GAGAL  MENCEGAH RISIKO GAGAL  
GINJALGINJAL

Seseorang yang kurang mi-
num atau mempunyai zat kapur 

yang berlebihan dalam tubuh 
akan rentan pada permasala-
han gagal ginjal. Untuk mence-
gah sekaligus mengatasi hal ini, 
riset mengatakan rambut ja-
gung mempunyai peran utama. 
Nutrisi yang terdapat didalam 
rambut jagung akan membantu 
memperlancar urin didalam tu-
buh. Ketika urin lancar, maka 
seseorang dapat terlepas dari 
risiko gagal ginjal.

Langkah pengolahannya 
juga cukup sederhana yakni de-
ngan merebus semuanya bahan 
dalam 110 mililiter air. Air rebu-
san itu lalu diminum sehari seka-
li selama 14 hari atau 2 minggu.

MENCEGAH RISIKO INFEKSI MENCEGAH RISIKO INFEKSI 
SALURAN KEMIHSALURAN KEMIH

Supaya saluran kemih selalu se-
hat serta jauh dari permasalahan 
infeksi, satu hal yang perlu dilakukan 
yaitu memanfaatkan rambut jagung. 
Rambut jagung dapat dikonsumsi 
dengan cara diseduh serta diminum 
setiap pagi. Beberapa riset percaya 
bila langkah tersebut dapat mem-

bantu  se seorang terlepas dari risiko 
permasalahan saluran kemih.

Nutrisi yang terdapat didalam 
rambut jagung dikatakan dapat 
membersihkan serta membunuh 
bakteri sekitar kemih supaya tak 
terjadi infeksi. Langkahnya cu-
kup mudah hanya menyeduh 
rambut jagung dan minum se-
tiap pagi hari.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
PEMBEKUAN DARAHPEMBEKUAN DARAH

Rambut jagung ternyata kaya 
vitamin K. Karenanya, rambut 
jagung dapat meningkatkan ke-
mampuan darah untuk mem-
beku. Sehingga, mencegah ke-
hilangan darah yang berlebihan 
selama terluka.

MENGONTROL KOLESTEROLMENGONTROL KOLESTEROL
Manfaat kesehatan lain dari 

rambut jagung adalah mengha-
lau kolesterol yang terakumulasi 
dalam arteri dan membawanya 
keluar. Karenanya, rambut ja-
gung dapat menurunkan koles-
terol tinggi.

MENINGKATKAN KESEHATAN MENINGKATKAN KESEHATAN 
PENCERNAANPENCERNAAN

Rambut jagung memiliki ke-
mampuan untuk meningkatkan 
produksi cairan pencernaan 
yang sehat. Sehingga, rambut 
jagung akan meningkatkan ke-
sehatan pencernaan dan nafsu 
makan.

MENCEGAH PENYAKIT   MENCEGAH PENYAKIT   
JANTUNGJANTUNG

Rambut jagung memiliki ke-
mampuan untuk mengurangi 
kolesterol tinggi dan kelebihan 
lemak dalam tubuh. Karenanya, 
rambut jagung juga akan mem-
bantu mencegah penyakit jan-
tung, dikutip dari laman Boldsky. 
Semoga bermanfaat!(*)foto : google.comfoto : google.com
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Cara kita sebagai orang 
tua mendidik anak pun 
tidak bisa  sembara ngan. 
Memang ada banyak 

cara dan metode mendidik anak 
yang bisa kita pilih. Tergantung 
bagaimana kita memilih cara 
yang paling sesuai dengan kebu-
tuhan dan situasi kita.

Berikut ini rangkumkan tips 
mendidik anak agar si kecil tum-
buh menjadi anak yang baik, 
penyayang, dan bertanggung 
jawab ala pakar dari Harvard. 

1. AJARI ANAK MENGENDA-
LIKAN EMOSINYA

Seperti yang dipaparkan oleh 
pakar dari Harvard dalam tu-
lisan ‘Raising Caring Children’, 
rasa marah, sedih, dan kecewa 
juga bisa dialami oleh anak. Di 

sini anak perlu belajar cara men-
gendalikan emosi negatifnya. 
Ajarkan soal pentingnya me-
ngendalikan diri khususnya saat 
emosinya tidak terkontrol. Saat 
anak sedang dalam kondisi te-
nang, ajari ia trik ini.

Ajari anak trik menenangkan 
diri. Cuma tiga langkah saja. Per-
tama, tarik napas dalam-dalam 
dari hidung. Kedua, hembuskan 
napas lewat mulut. Ketiga, hi-
tung sampai lima. Bantu anak 
untuk memahami cara ini bisa 

Cara Mendidik Anak
 yang Baik Ala Harvard

Semua orangtua pastinya berharap anaknya bisa tumbuh 
jadi anak baik, penyayang, dan bertanggung jawab. Dan 
untuk mewujudkan hal itu jelas ada usaha yang harus 
dilakukan. Orangtua perlu turun langsung dan terlibat 
dalam tumbuh kembang anak.

foto : google.com
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dilakukan untuk menenangkan 
diri ketika sedang bad mood 
atau kesal. 

 2. BERI PEMAHAMAN SOAL 
TANGGUNG JAWAB DARI  
SETIAP TINDAKAN

Orang tua adalah panutan 
langsung anak. Jika ingin anak 
tumbuh bertanggung jawab, 
tunjukkan nilai-nilai itu dalam 
perilaku sehari-hari. Misalnya, 
selalu mencuci piring sendiri ke-
tika selesai makan. Kalau habis 
makan permen, bungkusnya 
dibuang ke tempat sampah. Hal-
hal kecil ini bisa membantu anak 
memahami kalau dalam melaku-
kan sesuatu tak bisa sembara-
ngan.

3. BANTU ANAK UNTUK BERANI 
MEMBANTU YANG LEMAH

Zaman sekarang, tindak bul-
lying bisa sangat parah dan 
merajalela. Dan cegah anak un-
tuk jadi pelaku bullying. Caranya 
dengan membantu anak untuk 
bisa berani membantu yang le-
mah. Arahkan ia untuk memba-
yangkan apa jadinya dunia ini 

jika setiap orang saling men-
jatuhkan dan tak ada tolong me-
nolong sama sekali. Pastinya kita 
ingin memiliki dunia yang aman 
dan damai. Jadi bantu anak un-

tuk membangun 
empatinya terha-
dap orang lain.

4. BELAJAR 
BERSYUKUR 
DAN BERTERIMA 
KASIH

Ada peneli-
tian yang menye-
butkan bahwa 
o r a n g - o r a n g 
yang tidak malu 
mengekspresikan 
rasa syukur dan 
terima kasihnya 

itu orang yang lebih bahagia dan 
lebih sehat. Sejak dini, ajarkan 
anak-anak untuk bisa bersyukur 
dan berterima kasih. Mulai dari 
hal-hal simpel saja, seperti ber-
terima kasih pada nenek yang 
sudah membuatkan makanan 
lezat misalnya.

5. MENANAMKAN NILAI-NILAI 
KELUARGA DALAM SETIAP 
PERILAKU TERPUJI

Banyak orang tua yang me-
ngukur keberhasilan anak dari 
nilai-nilai dan prestasi di seko-
lah. Tapi lupa untuk melihat si-
kap dan perilaku anak. Padahal 
penting untuk membantu anak 
mengembangkan sikap dan 
perilaku positifnya.Semoga ber-
manfaat.(*)
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JALAN TERPENDEK 
Salah satu jalan terunik di dunia ini terletak di 

Skotlandia. Tepatnya di kawasan Wick.  Oleh Guin-
ness Book of Records gedung Ebenezer ini dino-
batkan sebagai jalan terpendek di dunia. Dengan 
panjang hanya 2,06 m. Jalan ini mengalahkan rekor 
jalan terpendek di dunia sebelumnya yang terletak 
di Lancashire dengan panjang 5,2 m.

Jalan ini hanya memiliki 1 alamat, yaitu pintu 
depan Bistro No.1 yang merupakan bagian dari 
hotel Mackays. Ebenezer PlaceEbenezer Place di 
Skotlandia, dengan Union Street di sebelah ka-
nan dan River Street di sebelah kiri. Jalan ini mulai 
dibangun pada tahun 1883 dan diresmikan seba-
gai jalan pada tahun 1887. 

JALAN TERPANJANG 
Yonge Street merupakan jalan arteri utama 

yang membentang diantara Danau Ontario dan 
Danau Simcoe di Ontario Kanada. Jalan yang sem-
pat terdaftar di Guinness Book of Records sebagai 
jalan terpanjang di dunia ini memiliki jangkauan 
sepanjang 1.896 km, sebelum Pan-American High-
way menggesernya sebagai jalan terpanjang yang 
boleh/bisa dilewati motor.

JALAN TERLEBAR 
Buenos Aires sebagai ibukota Argentina memi-

liki berbagai pesona kota yang menarik. Salah sa-
tunya yaitu sebuah jalan yang diklaim sebagai jalan 
raya terlebar di dunia. Ya, apalagi kalau bukan Ave-
nida de 9 Julio.

Avenida de 9 Julio terletak di distrik pusat kota 
Buenos Aires, tepatnya di Avenida Corientes  yang 
merupakan salah satu jalan utama di kota ini. 

Pesona Jalan Terunik di Dunia
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, ter-
masuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air. Peran jalan bagi kehidu-
pan sangat penting sebagai penghubung antar wilayah. Berikut jalan-jalan ter-

unik di dunia.
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Nama jalan ini diambil berdasarkan tanggal ke-
merdekaan Argentina yaitu pada 9 Juli 1816. Jalan 
raya yang juga disebut Nueve de Julio ini mulai 
dibangun pada sekitar tahun 1935 walaupun ren-
cana awalnya sudah ada sejak akhir abad ke 19. Ja-
lan raya yang memiliki lebar lebih dari 140 meter 
ini terdiri dari 14 jalur cepat. Selain itu, dilengkapi 
pula jalur lambat dengan median jalan yang lebar.  

JALAN TERSEMPIT
Jalan tersempit di dunia yang lebih mirip gang 

tikus ini diberi nama Spreuerhofstraße. Jalan ini 
berada di kota Reutlingen, Jerman. Jalan ini memi-
liki lebar terkecil sepanjang 31 cm dan lebar terbe-
sar sepanjang 50 cm. 

JALAN TERCURAM 
Baldwin Street yang dipertimbangkan sebagai 

jalan tercuram di dunia ini berada di pinggiran kota 
Dunedin, Selandia Baru. Sebagai bayangan saja, 
setiap kita melangkah 2,86 m secara horisontal, 
maka ketinggian bertambah 1 m.

JALAN PALING BERKELOK
Lombard Street, jalan paling berkelok yang be-

berapa kali dijadikan setting film-film Hollywood. 
Jalan yang paling berkelok ini merupakan bagian 
dari jalan panjang Lombard Street yang terletak 
di San Francisco. Untuk melalui jalan satu arah ini, 
batas kecepatannya hanya 5 mil/jam dan menga-
rah turun.

PERSIMPANGAN TERUMIT
Judge Harry Pregerson Interchange, jalan yang 

memiliki persimpangan paling rumit. Persimpangan 
jalan yang diberi nama ‘Judge Harry Pregerson Inter-
change’ ini berada di Los Angeles, California. Jalan 
dengan persimpangan paling rumit ini juga pernah 
dijadikan setting film Speed 1 yang dibintangi Keanu 
Reeves dan Sandra Bullock.(*)

foto : google.com

foto : google.com
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Masih ingat berat 
badan Anda sebe-
lum mulai bekerja? 
Pekerjaan yang pa-

dat dan melimpah seharusnya 
membuat berat badan Anda tetap 
terjaga. Tapi ini kok sebaliknya? Be-
rat badan Anda semakin mening-
kat. 

Mengapa ya? Tanpa Anda 
sadari kebiasaan Anda di kantor 
akan mempengaruhi berat badan. 
Agar timbangan tidak semakin 
bergerak ke kanan, sebaiknya Anda 
mengubah kebiasaan di kantor. 
Berikut adalah tips agar kerja tidak 
membuat Anda semakin gemuk. 

YUK BERGERAK
Pekerjaan yang menumpuk 

bukan halangan Anda untuk 
bergerak. Mulai dengan tidak 
duduk terlalu sering. Setiap 1 
jam sekali, Anda bisa meninggal-
kan tempat duduk Anda dengan 
berjalan mengambil air minum 
atau sekadar ke kamar mandi. 
Anda juga dapat melakukan 
stretching secara sederhana.

Tubuh manusia tidak didesain 
untuk duduk 12 jam sehari. Itu-
lah kenapa sekadar duduk saja di 
kantor dapat mendatangkan sakit 
kepala hingga nyeri punggung. 
Lebih jauh lagi, duduk terlalu lama 
berisiko berdampak kepada ke-
mampuan tubuh untuk mengelola 
kadar gula darah, tekanan darah, 

dan memperlambat metabolisme 
lemak tubuh.  Kurang bergerak 
di tempat kerja juga tidak hanya 
mengakibatkan kegemukan. Orang 
yang bertubuh kurus, tapi kurang 
bergerak aktif, berisiko mengalami 
tulang keropos akibat osteoporosis 
juga.

Oleh karenanya banyak orang 
mencari cara agar dapat melaku-
kan olahraga ringan di kantor 
di sela-sela rutinitas. Penelitian 
menemukan bahwa bahkan 
sekedar 15 menit gerakan tiap 
hari dapat berdampak sama 
dengan olahraga 60 menit, ter-
utama jika Anda dapat mening-
katkan intensitas gerakan. 

Kuncinya adalah dengan memu-
lainya secara perlahan-lahan, se-
dikit demi sedikit, kemudian terus 
menambah intensitas dan frekuen-
sinya. Gerakan-gerakan sederhana 
ini dapat berperan meningkatkan 
kadar oksigen dan aliran darah ke 
otot sehingga Anda merasa lebih 
sehat dan lebih siap mengerjakan 
pekerjaan selanjutnya.

STOP MENYEDIAKAN CAMILAN  
DI MEJA

Terbiasa menyediakan cami-
lan di meja kerja? Sebaiknya Anda 
mulai mengurangi kebiasaan ini. 
Hindari nyemil saat bekerja. Ganti 
camilan Anda dengan buah. Selain 
lebih sehat tentu tidak akan mem-
buat Anda gemuk.

MINUM AIR PUTIH
Dehidrasi akan membuat Anda 

merasa lebih lapar. Nah, agar tidak 
ada keinginan untuk nyemil sebaik-
nya Anda lebih banyak minum air 
putih. Meskipun berada di dalam 
ruangan Anda pun tetap mem-
butuhkan minum air putih yang 
 cukup. minum air putih secara ter-
atur juga dapat mengusir keingin-
an untuk nyemil.

STOP KOPI
Kopi bagi pekerja mungkin di-

anggap sebagai pembangkit mood, 
tapi tahukah Anda jika kopi dapat 
meningkatkan risiko kegemukan? 
Saat mengantuk di kantor tidak 
perlu memaksakan diri minum 
kopi. Anda dapat mengganti-
nya dengan minum air putih atau 
makan buah apel. Ganti kebiasaan 
minum kopi Anda dengan minum 
teh hijau. Ingat ya jangan ditambah 
gula.

SIAPKAN LAGU FAVORITE
Memiliki lagu favorite? Su-

sun menjadi playlist sebagai te-
man bekerja. Saat bekerja pilih 
musik yang menenangkan dan 
membangkitkan semangat Anda. 
Musik yang ceria akan membuat 
Anda melupakan keinginan untuk 
 nyemil.

Itulah hal yang perlu Anda coba 
agar kerja tidak membuat Anda ge-
muk. Ayo jaga kesehatan.(*)

Kerja Kok Kerja Kok 
Makin Gemuk? Makin Gemuk? 
Stop Lakukan Ini!Stop Lakukan Ini!
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BAHAN KULIT KEBAB
  1.250 gram tepung terigu. Gunakan yang ber-
protein sedang saja
 25 gram gula tepung
 1.500 cc air
 75 cc minyak goreng
 1 ¼ sendok teh garam
 Minyak untuk olesan secukupnya

BAHAN ISIAN KEBAB
 25 buah pisang ambon, iris tipis bulat
 625 gram coklat meses
  750 gram keju cheddar parut

CARA MEMBUAT KEBAB GULUNG KEJU COKLAT
Langkah pertama adalah dengan mencam-
pur bahan isian kebab anda antara lain pisang, 
 meises, dan juga keju. Aduk hingga semua ba-
han tersebut merata. Kemudian anda sisihkan.
Langkah selanjutkany adalah membuat kulit 
kebab, yakni dengan membuat adonannya ter-
lebih dahulu. Campurkan semua bahan adonan 
berupa tepung terigu dan gula pasir lalu anda 
tuangkan air secara perlahan dalam campuran 
tersebut. Lanjutkan menguleni adonan tersebut 

sampai kalis.
Jangan lupa untuk memasukkan minyak dan ga-
ram ke dalam adonan dan lanjutkan meng uleni 
sampai licin. Setelah adonan jadi kemudian 
anda diamkan 30 menit di suhu ruangan.
Setelah kurang lebih 30 menit berlalu anda am-
bil adonan tersebut lanjutkan dengan memba-
ginya menjadi 10 bagian berbentuk bulat-bulat 
kecil. Taburkan terlebih dahulu tepung di atas 
alas anda agar adonan tersebut tidak lengket 
dan menempel dengan alas.
Lanjutkan dengan membuat bulatan adonan 
tersebut menjadi pipih dengan menggilingnya. 
Giliung adonan hingga pipih dan berdiameter 
kira-kira 20 cm.
Setelah semua adonan terbentuk pipih anda bisa 
melanjutkan memanggang setengah matang ku-
lit tersebut.
Setelah semua kulit dipanggang seteng ah 
matang anda bisa memberinya isian berupa 
keju, mese dan tentunya pisang. Sesuaikan isi 
sehingga kulit masih bisa dilipat dan menutup 
dengan baik.
Selesai menata isi, kemudian anda panggang 
kembali hingga berwarna kecokelatan.
Selamat mencoba. (ins,dya)

Tren 2017, Tren 2017,   
Pakar tren 

makanan Liz 
Moskow me-

ngatakan, sara-
pan dengan 

sepotong cokelat 
bakal jadi tren 
di tahun 2017. 

Biar unik, olahan 
kebab gulung isi 
cokelat pun bisa 
menjadi pilihan 
bisnis kuliner 
tahun depan. 

Kebab Kebab 
Gulung Gulung 
CokelatCokelat
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Alat tenun ikat Kediri  meramaikan pameran Gelar TTG XVI di Mataram.


