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PERAN ERAN ERAN ERAN ERAN UKM dalam mening-
katkan ekonomi bangsa bu-
kanlah hal baru. Selain men-

ciptakan lapangan  pekerjaan,
UKM juga turut menekan dampak
krisis ekonomi yang melanda be-
berapa negara Asia. Bahkan  makin
banyak UKM baru dengan produk
yang semakin kreatif dan unik
bermunculan.

Tantangan lain yang kini tengah
dihadapi UKM tanah air adalah
membanjirnya produk Cina yang
dikenal murah. Hal ini tidak mem
buat gentar Ketua Dekranasda
Kota Surabaya,  Ny. Tjahjani Retno
Wilis. Wanita kelahiran 13 April
1969 ini justru melihat sisi positif
dari dampak kerjasama inter-
nasional open trade yang berakibat
mudah masuknya produk luar
negeri ke pasar Indonesia. “Ki-ta
tidak perlu khawatir konsumen
akan meninggalkan produk UKM
untuk beralih pada produk luar
yang murah, sebab produk yang

‘dilempar’ ke negara kita bukanlah
kelas utama dan kualitas rendah
yang mudah rusak,” ungkapnya.
Lewat Dekranasda Surabaya, Ny
Wilis terus memberikan dukungan
dan masukan bagi para UKM un-
tuk terus berinovasi tanpa mening-
galkan kualitas.

“Dekranasda Kota Surabaya
terus mendorong UKM handicraft
untuk terus menghasilkan karya
yang inovatif dan menarik. Kami

mendorong UKM untuk berani
mengeksplorasi motif maupun de-
sign produk agar konsumen Su-
rabaya tetap mencintai produk
yang ‘tidak pasaran’,” ujar lulusan
Universitas Gajah Mada ini.

Berbagai promosi dan pameran
bagi para UKM terus difasilitasi
oleh Dekranasda, bagi  para UKM
yang ingin tampil dalam pameran
didorong untuk mendisplay pro-
duk mereka dengan tampilan yang
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menawan agar menarik perhatian
konsumen. “Dunia kreatif sangat
beragam. Kesempatan mengeks-
plorasi ragam hias motif-motif di
sekitar kita yang telah menjadi aset
kekayaan bangsa amat sangat
terbuka. Keunikan dan Inovasi
produk menjadi poin penting agar
masyarakat kita mau berbelanja
dan memakai produk buatan anak
bangsa sendiri,” imbuh wanita
yang juga aktif di kegiatan PKK,
forum perempuan dan kegiatan
sosial lainnya ini antusias.

Rutinitas selaku istri pejabat
tidak pernah lepas dari melayani
mayarakat. Di PKK, wanita yang
menjabat Koordinator Kelompok
Kerja (Pokja) satu dan dua ini ba-
nyak bersentuhan dengan masalah
Pendidikan Anak Usia Dini dan
upaya penanganan korban KDRT.
Bergaul dengan UKM-UKM dan
orang-orang muda yang aktif
belajar menjadi entrepreneur
dilakukannya lewat Dekranasda.
“Selama ini, baik di kegiatan PKK
dan Dekranasda maupun kegiatan
sosial dengan forum perempuan,
saya sudah terbiasa turun ke gras-

sroad. Membuka pintu-pintu dia-
log, karena hanya dengan komu-
nikasi yang baik dan intensif, sebu-
ah program akan dapat dilaksana-
kan dan didukung peran serta war-
ga,” ujarnya.

Kini, dengan terpilihnya sang
suami menjadi salah satu calon
kuat Walikota Surabaya, aktifitas
Ny. Wilis pun bertambah mulai
dari memenuhi berbagai undangan
berbagai kelompok pengajian ru-
tin dari Muslimat NU maupun
warga umum maupun membuka
pintu dialog dengan masyarakat.

Ketika ikut berkampanye pada
periode ini, tugas utama Ny. Wilis
melayani masyarakat yang mem-
butuhkan perhatian yang selama
ini dijalaninya semakin bertam-
bah. Ibu empat anak ini harus
kembali turun untuk kampanye.
Membuka pintu-pintu dialog de-
ngan warga untuk membangun
komunikasi yang baik dan intensif
dirasakannya sangat penting
sehingga dirinya tidak berkeberat-
an untuk turun berkampanye.
“Alhamdulillah, saya diberi keku-
atan dan kesehatan sehingga bisa

mendampingi Pak Arif Afandi da-
lam berkampanye. Ini adalah ke-
sempatan bagi saya untuk menjalin
silaturahmi dengan warga sambil
mensosialisasikan visi misi pasang-
an Arif Afandi dan Adies Kadier,”
ungkapnya.

Meski bukan hal baru baginya
untuk keliling pelosok Surabaya,
bertambahnya frekuensi pengajian
yang dihadiri sebagai bagian dari
program kegiatan kampanye mem-
buat Ny. Wilis menemui banyak hal
unik seperti banyaknya pengajian
rutin yang waktunya hampir ber-
samaan di banyak kampung. “Bisa
dibayangkan besarnya energi doa
yang dikumandangkan. Mungkin
tidak disadari oleh kita, dengan
seringnya warga terutama ibu-ibu
atau kaum perempuan mengucap-
kan shalawat nabi, dzikir, istighasah
maupun baca Yassin dan Tahlil,
telah ikut memberi kontribusi men-
jadikan Kota Surabaya aman dan
nyaman karena dijaga dan dilindu-
ngi Allah SWT,” pikirnya.

Seiring dengan kiprah Ny. Wilis
sebagai ketua Dekranasda, salah satu
program pemberdayaan perempuan
yang penting yang diusung pasangan
calon Walikota dan Wakil Walikota
Arif Afandi dan Adies Kadir (CA
CAK) adalah meningkatkan kapa-
sitas UKM yang dikelola perempuan
untuk meningkatkan taraf hidup
dan perekonomian keluarga. “Pen-
tingnya perempuan berdaya secara
ekonomi, karena dengan berdaya,
perempuan akan mampu mengam-
bil peran setara dalam proses peng-
ambilan keputusan, baik dalam

keluarga maupun ketika dia ak-
tif di arena publik, di masyara-
kat. Jadi fokus penggunaan AP
BD untuk meningkatkan taraf
pendidikan dan derajat kese-
hatan masyarakat, adalah salah
satu misi utama pasangan
CACAK,” tutur wanita yang
ikhlas mendampingi suami ber-
kampenye sebagai bentuk pe-
ngabdiannya pada pemimpin
sekaligus media baginya untuk
menyerap aspirasi dan masukan
dari masyarakat. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

(Dari kiri-kanan)
  Ny. Wilis bersama para

UKM saat pameran
Jatim Kreatif, Maret
lalu.

  Ny. Wilis saat
berkampanye no.3

  Ny. Wilis saat
Pengajian

UTAMA



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 201004

PENERBITPENERBITPENERBITPENERBITPENERBIT::::: CV. Cahaya Aura Kasih
SIUP NO.SIUP NO.SIUP NO.SIUP NO.SIUP NO.503/4893.A/436.6.11/2009

E-MAIL:E-MAIL:E-MAIL:E-MAIL:E-MAIL:
majalah_kirana@yahoo.co.id,

kranapress@gmail.com

PEMIMPIN REDPEMIMPIN REDPEMIMPIN REDPEMIMPIN REDPEMIMPIN REDAKSI/PERAKSI/PERAKSI/PERAKSI/PERAKSI/PERUSAHAAN:USAHAAN:USAHAAN:USAHAAN:USAHAAN:
Mudjianto.

PENASIHAPENASIHAPENASIHAPENASIHAPENASIHAT REDT REDT REDT REDT REDAKSI:AKSI:AKSI:AKSI:AKSI:
M.Yousri Nur RA.

REDREDREDREDREDAKTUR PELAKSANA:AKTUR PELAKSANA:AKTUR PELAKSANA:AKTUR PELAKSANA:AKTUR PELAKSANA:
Rere Nia.
REDREDREDREDREDAKSI:AKSI:AKSI:AKSI:AKSI:

Didik Darmadi, Suhardjo
Bagustanto, Harry Wahyudi,

Sukma, Sekararum, M.Ali,
Kibtiyah, Jefri Yulianto, Suharno.

IKLAN:IKLAN:IKLAN:IKLAN:IKLAN:
Agus Samiadji, Ach. Arief, Rossi

WS, Sulastri.
LALALALALAYYYYYOUT/GRAFIS:OUT/GRAFIS:OUT/GRAFIS:OUT/GRAFIS:OUT/GRAFIS:
Dany Setiawan.
BIRBIRBIRBIRBIRO JAKARO JAKARO JAKARO JAKARO JAKARTTTTTA:A:A:A:A:

Nunu Nurfika, (021-70613909).
BIRBIRBIRBIRBIRO BALI:O BALI:O BALI:O BALI:O BALI:

Elisa Mavilinda (081.916766161),
I Made Suardana Lolit.

BANK:BANK:BANK:BANK:BANK:
Bank Jatim No.Rek.0012.176.554;

BCA Nomor: 088.0764.004
a/n Mudjianto.

HARHARHARHARHARGGGGGA LANGGA LANGGA LANGGA LANGGA LANGGANAN:ANAN:ANAN:ANAN:ANAN:
RP 12.000,-RP 12.000,-RP 12.000,-RP 12.000,-RP 12.000,-

(luar Surabaya tambah ongkos kirim.)

REDREDREDREDREDAKSI:AKSI:AKSI:AKSI:AKSI:
Gedung PWI Jatim lt. II

Jl. Taman Apsari 15 - 17 Surabaya
Telp.031-5320973, 081.75196002

Wartawan KIRANA dibekali
Tanda Pengenal dan Namanya
tercantum dalam Box Redaksi

1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. COVER BELAKANG LUVER BELAKANG LUVER BELAKANG LUVER BELAKANG LUVER BELAKANG LUARARARARAR
(full color/FC)  Rp 9.000.000,-(full color/FC)  Rp 9.000.000,-(full color/FC)  Rp 9.000.000,-(full color/FC)  Rp 9.000.000,-(full color/FC)  Rp 9.000.000,-

1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. COVER BELAKANG DVER BELAKANG DVER BELAKANG DVER BELAKANG DVER BELAKANG DALAMALAMALAMALAMALAM
(full color/FC)  Rp 7(full color/FC)  Rp 7(full color/FC)  Rp 7(full color/FC)  Rp 7(full color/FC)  Rp 7.500.000,-.500.000,-.500.000,-.500.000,-.500.000,-
1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. CO1 HAL. COVER DEPVER DEPVER DEPVER DEPVER DEPAN DAN DAN DAN DAN DALAMALAMALAMALAMALAM

(F(F(F(F(Full Color/FC)  Rp 9.000.000,-ull Color/FC)  Rp 9.000.000,-ull Color/FC)  Rp 9.000.000,-ull Color/FC)  Rp 9.000.000,-ull Color/FC)  Rp 9.000.000,-
1 HALAMAN ISI1 HALAMAN ISI1 HALAMAN ISI1 HALAMAN ISI1 HALAMAN ISI

(F(F(F(F(Full Color/FC)  Rp 5.000.000,-ull Color/FC)  Rp 5.000.000,-ull Color/FC)  Rp 5.000.000,-ull Color/FC)  Rp 5.000.000,-ull Color/FC)  Rp 5.000.000,-
(Black Whit(Black Whit(Black Whit(Black Whit(Black White/Be/Be/Be/Be/BW)  Rp 3.000.000,-W)  Rp 3.000.000,-W)  Rp 3.000.000,-W)  Rp 3.000.000,-W)  Rp 3.000.000,-

HARGA  IKLAN

KEKERASAN kembali mengoyak Jawa Timur. Tercatat, dua kali peristiwa keke-
rasan yang merobek rasa kemanusiaan terjadi di wilayah provinsi ini. Yang per-
tama, di Tuban, pendopo kabupaten dibakar massa, beberapa tahun silam.Yang
kedua, 33 mobil hangus dan rusak di areal DPRD dan kantor Pemerintah Kab.
Mojokerto. Kedua peristiwa amuk massa ini, punya penyebab yang sama: terkait
dengan masalah pilkada (pemilihan kepala daerah).

Lewat tayangan TV, kita bisa menyaksikan peristiwa kekerasan itu, orang-
orang yang marah, membawa pentungan dan potongan besi serta bom molotov,
menyerang petugas kepolisian yang menjaga keamanan, dan membakar mobil.
Di antara massa yang mengamuk dan berteriak-teriak itu, terdapat juga anak-
anak tanggung. Petugas kepolisian kewalahan menghadang amuk massa.
Lewat layar televisi, dalam peristiwa kekerasan di Mojokerto itu kita menyaksikan,
seorang polisi bertubuh gemuk jatuh-bangun dihajar massa.

Kita pun merasa ngeri melihat adegan kekerasan yang ditayangkan televisi
di era  kebebasan informasi saat ini. Kita tidak tahu, siapa yang mesti disalahkan
melihat kekerasan demi kekerasan yang hampir setiap hari bisa kita tonton
lewat televisi. Masih belum hilang dalam ingatan kita, dalam kasus penertiban
bangunan di kawasan makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, baik
petugas Satpol PP maupun massa yang terdiri anak-anak tanggung, sama-
sama beringasnya. Para petugas Satpol PP secara beramai-ramai menghajar
seorang remaja sampai babak belur. Begitu juga sebaliknya, dua orang petugas
Satpol PP yang sudah dipentung dan ditendang massa anak-anak tanggung
sampai terjatuh tidak berdaya, terus diinjak-injak—boleh jadi— hingga detik-
detik terakhir nyawanya melayang.

Di negeri yang tetap menggenggam falsafah Pancasila, dan para politisinya
suka bicara demokrasi ini, namun praktik kekerasan terus meningkat eskalasinya,
sungguh sangat memalukan. Lantas ditaruh dimana nilai-nilai ke lima sila, mulai
dari ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam
praktik kehidupan sehari-hari ?  Apakah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam
Pancasila itu sudah dilupakan ? Pertanyaan ini layak dikemukakan, jika kita ma-
sih memandang perlu dan mengingat hari kelahiran Pancasila pada 6 Juni ini.

Setiap pilkada kita mendengar pernyataan—katakanlah semacam sumpah—
dari para calon pemimpin daerah yang saling bergandengan tangan, untuk “
siap memang atau kalah.” Namun, yang sering terjadi, itu hanya sumpah palsu
belaka. Yang menang, tertawa senang. Namun, yang kalah seringkali tidak
mudah menerima kekalahannya. Apalagi, kalau ada yang memprovokasi untuk
menggugat kemenangan lawannya. Terlepas mungkin ada kecurangan yang
dilakukan lawan, gugatan yang dilakukan hendaknya sesuai aturan yang berlaku.

Jika punya data tentang kecurangan yang dilakukan lawan, aturan
membolehkan untuk melakukan gugatan hukum. Sebab, di negeri yang
berlandaskan hukum ini, aturan dan perangkat hukumnya juga sudah
disediakan. Jadi, bukan melakukan tindakan anarki dan kekerasan seperti amuk
massa yang terjadi di Mojokerto pada 21 Mei 2010 lalu. Protes dibolehkan,
namun bukan dengan melanggar aturan. Akhirnya, yang menjadi korban
kebringasan massa itu bukan hanya pihak lain. Melainkan massa yang tersulut
emosinya, yang mungkin terprovokasi oleh dalang kerusuhan yang entah siapa
itu, juga menjadi korban. Mereka menjadi korban akibat tidak bisa berpikir jernih,
dan karena itu gampang diprovokasi untuk dibangkitkan kemarahanannya.
Gampang disuruh-suruh padahal mendapat bayaran kecil. Buktinya, seorang
di antara mereka, ada yang menjadi korban tembakan.Massa yang beringas
melakukan kekerasan itu sesungguhnya menjadi korban dari dalang kerusuhan,
yang biasanya terus menghilang setelah kejadian.

Hendaknya kasus kekerasan itu menjadi pelajaran kita semua. Ah, jangan
ciderai proses demokrasi dengan tindak kekerasan. Sekararum

PPPPPeristiwa Keristiwa Keristiwa Keristiwa Keristiwa Kekekekekekerasanerasanerasanerasanerasan
MerMerMerMerMerobek Rasa Kobek Rasa Kobek Rasa Kobek Rasa Kobek Rasa Kemanemanemanemanemanusiaanusiaanusiaanusiaanusiaan
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KKKKK     EMAMPUAN EMAMPUAN EMAMPUAN EMAMPUAN EMAMPUAN dan bakat
 Arum telah dimiliki sejak
 usia kelas 5 sekolah da-

sar. Berawal dari hobi membaca
dan menulis kemudian dikem-
bangkan melalui sebuah karya
yang diapresiasikan  bagi kalang-
an perempuan. Keberadaan jiwa
seni Arum ini didapat dari orang-
tuanya yang juga salah satu pem-
bimbing dan guru Bahasa Indo-
nesia di sekolah negeri di Kabu-
paten Tuban. Seiring dengan
waktu, anak pasangan Waskito
dan Muzaini yang lahir di sebuah
Desa Tegalrejo, Widang, Tuban
semakin tertarik pada bidang
tulis-menulis.

Bakatnya berkembang setelah
ia melanjutkan pendidikan di
sebuah universitas swasta di
Surabaya yang juga memfasilitasi
hobi menulisnya melalui UKM
Fordimapelar (Forum Diskusi
Mahasiswa Penelitian, Pena-

laran, dan Penerbitan Kampus).
Selain menjadi mahasiswi Fa-
kultas Psikologi, ia juga mengisi
waktunya dengan mengikuti
beberapa perlombaan menulis.
Salah satunya, Arum berhasil
menorehkan prestasi melalui
lomba penulisan cerpen ilmiah
populer psikologi tingkat Sura-
baya yang diadakan oleh Unika
Widya Mandala, tahun 2006.
Meski penyajian tulisan dan
bahasa yang digunakan masih
dalam tahap belajar, Arum meng-
aku terinspirasi oleh penulis se-
nior ternama, Pramoedya Ananta
Tour.

Pada masa kuliahnya, Arum
berhasil menjadi satu-satunya
wisudawan termuda pada tahun
2009, tepatnya di bulan Januari.
Setelah menyandang gelar strata
satunya, ia melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi strata
dua dengan jurusan magister

psikologi.
Karya dan talentanya terim-

morial disaat tergabung dalam
sebuah wadah organisasi LSM
yang berbasis perempuan di
 WCC (Woman Crisis Center)
Savy Amira.

Keseriusan dan semangat
belajarnya temotivasi oleh kedua
orangtuanya, yang di aplikasikan
sebagai bentuk penghargaan
untuk bisa memberikan kontri-
busi di bidang sastra terhadap
sejarah. Karena suatu karya ada-
lah modal menciptakan dan me-
numbuhkan akuntabilitas pribadi
bagi pelakunya.

“Saya juga berkeinginan me-
nerbitkan buku anak berbasis
gender,” ujarnya. “Karena seorang
perempuan  dan anak adalah
suatu rangkaian hubungan yang
bersifat kontemporer untuk
membawa dan memperjuangkan
adanya perubahan,” lanjutnya. (jf)(jf)(jf)(jf)(jf)

SOSOK
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Ratnadi Ismaon, SH

Madura Bisa
Berubah
Lebih Baik

M ASYARAKAT ASYARAKAT ASYARAKAT ASYARAKAT ASYARAKAT madura
  memiliki karakteristik
  yang unik di mata Ny.

Ratnadi Ismaon, SH. Penilaian itu
muncul sejak ia dibesarkan di pulau
garam hingga saat memasuki bangku
kuliah di Surabaya. Bibing, panggilan
akrab Ny. Ratnadi,  mengakui bahwa
semua suku bangsa di Indonesia pada
dasarnya mengakui orang Madura
sebagai sosok ulet dalam usahanya.

“Sifat yang keras, sikap berdzikir,
dan pemikiran yang tuntas adalah ciri
sangat positif dari masyarakat Ma-
dura. Tapi banyak juga hal negatif.
Nah, citra (negatif) inilah yang harus
diperbaiki,” ujar mantan Kasub
Direktorat Sospol Pemprov Jatim ini.

Dia menyimpulkan, penilaian
negatif dari teman maupun warga
Madura lain yang sudah berinteraksi
dengan suku lain adalah sifat orang
Madura yang cenderung semaunya
sendiri. Sikap ini sangat disesalkan
Ny. Ratnadi. Sebab, sikap negatif itu
lebih sering muncul ke permukaan
dan menjadi penilaian universal ter-
hadap seluruh warga Madura.

Padahal, tidak semua warga Ma-
dura punya sikap yang demikian. Na-
mun, dia tidak bisa memungkiri pe-
rangai kurang baik orang Madura.
“Saya juga sering pulang ke Madura.

Saya juga sering melihat apa yang
orang lain katakan tentang Madura.
Kondisinya memang buruk. Tapi,
saya yakin itu bisa diperbaiki,” ujar-
nya seperti yang dikutip di Radar
Madura, Jawa Pos, beberapa waktu
lalu.

Ia berharap, Madura bisa maju di
bidang sumber daya manusia (SDM)
dan warganya bisa mengoreksi diri.
Ny. Ratnadi menganggap, jika hal ne-
gatif bisa diubah, maka penilaian ma-
syarakat luar bisa berubah. “Ini ma-
salah kultur ya. Artinya, kebiasaan
yang harus dirubah. Itu bukan hal
yang sulit, karena kebiasaan bukan
bawaan. Tapi timbul dari lingkungan
pergaulan sekitar manusia itu tum-
buh,” jelasnya.

Menurut dia, warga Madura seba-
gai manusia yang dikenal ulet adalah
bekal terbaik dalam membangun
Madura ke depan. Meski harus terus
ditingkatkan, kualitas SDM Madura
sudah lebih dari cukup untuk bisa
menyukseskan visi Madura yang
maju. Namun, hal tersebut kurang
lengkap tanpa ada perubahan signi-
fikan pada kultur, karakater, dan ke-
biasaan masyarakat yang buruk.

Itu bisa menjadi nilai negatif jika
ternyata persiapan secara fisik tidak
ditunjang dengan kesiapan mental
warga Madura. “Kesiapan mental se-
perti apa? Paling tidak dimulai dari
hal terkecil. Cinta kebersihan, tertib,

dan tidak grusa grusu (tergesa-gesa)
menyelesaikan urusannya,” kata Ny.
Ratnadi yang lahir di Pontianak, 19
Maret 1955.

Ny. Ratnadi mencontohkan ka-
rakter warga Madura ketika ia pulang
ke Madura dengan kapal ferry. Ia
melihat para penjual berlalu lalang
dengan kemasan barang dagangan
yang tidak menarik dan kotor. Selain
itu, ketika dalam barisan antrean,
kadang orang Madura kehabisan ke-
sabaran. Sehingga, antrean yang se-
mula tertib menjadi carut marut.

“Saya sering mendengar ada ci-
biran “itu pasti orang Madura”. Terus
terang saya tidak terima ada cibiran
semacam itu. Tapi mau bagaimana la-
gi,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidi-
kan Provinsi Surabaya.

Harapannya, sedikit demi sedikit
jika ada perubahan meski itu kecil,
dampaknya akan membawa peruba-
han besar bagi kehidupan warga Ma-
dura. Setidaknya, penilaian negatif
tentang warga Madura akan ber-
kurang. Jika perlu, pandangan negatif
tentang Madura hilang seiring ber-
jalannya waktu. “Sungguh lho, kita
ini nggak kurang-kurang kok kalau
mau membangun Madura. Semua
sudah siap, kecuali satu itu. Apalagi
setelah ada jembatan Suramadu,”
tukas anak pasangan RP Ismaon Saleh
asal Bangkalan dan RA Hosna Soeryo
negoro asal Pamekasan, Madura. (rr)(rr)(rr)(rr)(rr)
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Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan RI

Mantabkan
Menjadi Pasangan

Dwi Tunggal
Gonjang-ganjing ditubuh Kementrian Keuangan

terus bergejolak. Sejak pimpinan tertinggi di
kementrian yang memiliki motto Nagara Dana

Rakça, Sri Mulyani, mengundurkan diri, masyarakat
terus menebak-nebak siapa pengganti Menteri

Keuangan tersebut.

KAMIS AMIS AMIS AMIS AMIS (20/5) lalu, Presiden
SBY akhirnya melantik Agus
Martowardojo sebagai Men-

teri Keuangan yang baru. Agus
didampingi oleh seorang Wakil
Menteri, Anny Ratnawati. Presiden
mempercayakan jabatan ini kepada
Anny yang saat itu masih mendu-
duki posisi sebagai Direktur Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan.

“Setelah mempertimbangkan ba-
nyak hal termasuk yang dibutuhkan
dalam tugas pokok dan portofolio
sebagai Wakil Menteri Keuangan,
serta masukan dari Wakil Presiden
dan Menko Perekonomian, saya
tunjuk Wakil Menteri Keuangan
Saudari Anny Ratnawati,” ujar Pre-

siden Yudhoyono di Jakarta, sehari
sebelum pelantikan.

Anny adalah doktor ekonomi
pertanian dari Institut Pertanian Bo-
gor (IPB). Ia menyelesaikan program
doktor di IPB. Wanita kelahiran
Yogyakarta pada 24 Februari 1962
itu, memulai kariernya sebagai
dosen dan peneliti di IPB. Doktor lu-
lusan IPB ini memiliki kesamaan
dengan Presiden Yudhoyono yang
memperoleh gelar doktor di pergu-
ruan tinggi di Bogor, Jawa Barat itu.

Di Kementerian Keuangan, An-
ny sempat menempati posisi Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK). Pada 8 Juli 2008,
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indarawati melantik Anny Ratna-
wati sebagai Direktur Jenderal Ang-
garan Kementerian Keuangan. An-
ny menggantikan Achmad Rochjadi
yang meninggal pada Juni 2008.
Pada awal Mei 2010, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
mengangkat Anny Ratnawati seba-
gai komisaris PT Pertamina
(Persero).

Dalam pernyataannya kepada
wartawan, Selasa (18/5), Anny
sempat mengaku tidak ingin ber-

andai-andai menjadi menteri ke-
uangan. “Masak hidup berandai-
andai,” kata Anny usai rapat dengar
pendapat dengan Komisi VI Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) di Ge-
dung DPR Jakarta.

Anny mengaku lebih percaya
bahwa segala sesuatu sudah ada yang
menentukan, sehingga dia memilih
untuk tidak berandai-andai. “Ah,
cuma isu,” kata Anny kala itu.  Wa-
nita yang tidak banyak bicara ini
juga pernah duduk dalam Badan
Supervisi Bank Indonesia pada 2005
hingga 2008.

Ternyata takdir berkata lain,
Anny menjadi orang nomor dua di
Kementrian Keuangan. Posisi
wamenkeu yang dijabat Anny
termasuk baru pada Kabinet Indo-
nesia Bersatu II. Selama ini, Kemkeu
memiliki pejabat dengan posisi Se-
kretariat Jenderal yang diisi oleh pe-
jabat eselon I. Anny hanya meng-
gambarkan bahwa posisi wamenkeu
nantinya tidak dapat menandata-
ngani kebijakan maupun dokumen
kebijakan. Khusus untuk bidang fis-
kal terkait anggaran dan pencairan
anggaran ke daerah, wamenkeu
diperkirakan banyak terlibat dengan
tetap berkoordinasi dengan menkeu.

Pada kerjasamanya dengan Agus,
Anny mengistilahkan posisi Agus
sebagai menteri keuangan dan di-
rinya sebagai ‘Dwi Tunggal’ di Ke-
menterian Keuangan. “Tadi menkeu
sampai mengistilahkan begitu (Dwi
Tunggal),” ujar Anny usai rapat
pimpinan Kementerian Keuangan
yang pertama kali dipimpin Agus
Martowardojo di kantor Kemen-
terian Keuangan, Jalan Wahidin, Ja-
karta, Jumat (21/5).

(berbagai sumber/rr)(berbagai sumber/rr)(berbagai sumber/rr)(berbagai sumber/rr)(berbagai sumber/rr)
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T EKAD EKAD EKAD EKAD EKAD Bupati Sampang Noer
 Tjahja untuk memperke-
  nalkan budaya Madura ti-

dak hanya sampai batas nasional
saja, namun dalam acara Rotary
conference Sampang Madura
Nights, 13 Mei lalu di Hotel Bumi
Surabaya, Bupati beserta istri me-
ngusung budaya tradisional Madura
di depan 500 undangan, 24 dianta-
ranya merupakan represen-tasi dari
12 negara perwakilan.

Musik tradisional dugdug,
ramuan Madura, makanan khas, se-
ragam Sakerah dan batik Sampang
Madura diperkenalkan oleh Bupati
Sampang pada para Rotarian. Pada
puncak acara, bupati menggandeng
desainer senior, Ramli. Sampang

lewat ketua tim penggerak PKK nya
memperkenalkan  keindahan salah
satu potensi Kabupaten Sampang,
batik Sampang Madura dengan
sentuhan tangan sang desainer.

Batik Sampang Madura, salah
satu potensi kabupaten Sampang
yang merupakan komoditi yang
indah. Keunikan corak dan motif-
nya dipadukan dengan warna-war-
na natural yang berani menjadikan
batik Sampang Madura berbeda
dengan batik lain.

Ketua Tim penggerak PKK ka-
bupaten Sampang bersama     istri
Dandim 0828 Sampang Wahidah
Sanuri Hadi, Wakil Pimpinan Bi-
dang Operasional Bank Jatim Ca-
bang Sampang Lerem Pundilaras

dan istri Kepala Disperindagtam
Sampang Mieke Winarno turut
serta mempromosikan batik dengan
berbaur bersama 11 model desainer
Ramli yang lain.

“Partisipasi saya menjadi model
dalam peragaan busana batik Sam-
pang Madura ini merupakan ben-
tuk dukungan pada program pe-
lestarian dan mengangkat potensi
seni budaya tradisonal pada kancah
nasional maupun internasional
yang  digagas oleh Pemkab Sam-
pang,” tutur Winahyu Noer Tjahja,
ketua tim penggerak PKK Kab.
Sampang

Diiringi musik tradisional Dug
dug yang dibawakan oleh para
musikus cilik yang tergabung dalam
grup SBR, belasan model binaan
Ramli bersama keempat srikandi
Sampang seliweran memamerkan
koleksi batik rancangan Ramli.
Turut tampil Ny.Yetty Sutan Deputy
Government Rotary Internasional
3400 Jatim, artis senior Rima Melati
dan Rakhee Raam Punjabi istri pro-
duser film Raam Punjabi. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)
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Sosok

M EMILIKI EMILIKI EMILIKI EMILIKI EMILIKI jabatan tinggi di
 sebuah perusahaan besar
 bukan berarti diam bekerja

dengan melakukan perintah kerja
kepada anak buah. Bagi Martha
Margaretha selaku Deputy General
Manager PT. Axo Capital Future hal
tersebut tidak ada dalam benaknya.

“Bagi saya dalam melakukan ak-
tivitas sebagai general manager ini
tidak harus diam saja. Tetapi harus
melakukan dengan sungguh-su-
ngguh dan berhati-hati melakukan
sesuatu. Selain itu, arti sebuah ja-
batan bagi saya tetap sama saja.
Maksudnya, saya tidak pernah
membedakan jabatan lain entah itu,
bawahan saya maupun atasan. Bagi
saya jabatan itu sama semua cuma
beda tempat saja,” ujar wanita
tamatan ASMI ini.

Martha menceritakan, bahwa
setiap harinya di kantor ia sering
berkumpul dan makan bersama
dengan anak buahnya. Alasanya,
dirinya ingin sekali mendapatkan
suasana kekeluargaan dimana di-
rinya beraktivitas. Ia menambahkan
pula, dirinya merasa nyaman jika
disapa oleh teman dan bawahannya.

“Jika saya sudah sampai di kantor
kebanyakan orang-orang menyapa
s a y a .

Mung-
kin saya banyak tersenyum pada
orang lain sehingga banyak orang
yang menyapa saya,” ungkapnya
sambil tertawa.

Sebelum terjun kedunia per-
dangangan mata uang asing, Martha
pernah terjun menekuni bisnis me-
dia cetak, property consulting dan
advertising. Martha menuturkan,
bahwa dirinya pertama kali mem-

buat majalah berkat sang ibu yakni
Lilik Herawati. “Ibu saya sudah lama
berkecimpung di media cetak. Nah,
dengan pangalaman dari ibu itu saya
pernah mengikuti jejaknya saat itu,”
tutur mantan pemimpin redaksi ini.

Memiliki segudang pengalaman
banyak membuat wanita kelahiran
Surabaya 29 mei 1971 ini menerap-

kan dan menularkannya pada
sang buah hati. Martha sengaja

memberikan ilmunya un-
tuk masa depan anaknya.
“Saat ini anak saya  sudah
menekuni dunia advertis-
ing. Memberi limu pada
anak akan lebih baik dari
pada memberi meteri

yang tidak jelas arahnya.
Ilmu lebih baik daripada

meteri lho,” sambung ibu dari
Ghea Tahara Crisna Rusia dan

Dean Tagara Crisna Rusia ini.
Wanita ini menerapkan pada

anaknya dengan kata-kata ‘jangan
menyerah’. Kata-kata tersebut selalu
dilontar pada anak-anaknya agar
tidak mau menyerah melakukan
sesuatu. “Saya selalu mendidik
mereka untuk tetap maju walaupun
ada hambatan yang harus dilalui.
Kegagalan bukan harus berhenti
tetapi terus maju untuk bisa menca-

painya yang jelas saya selalu me-
ngatakan jangan menyerah,” lanjut
wanita murah senyum ini.

Martha kembali menceritakan,
bahwa anaknya pernah mengalami
kegagalan dalam melakukan sesua-tu.
Namun untuk bisa memberi semangat
kembali pada anaknya, Martha selalu
memberi wajangan yang tepat. “Saya
tidak pernah mengatakan pada
mereka (anaknya) dengan kata ‘tidak
suka dan tidak bisa’. Saya selalu me-
ngatakan harus bisa dan dicoba dulu,
itulah selalu saya katakan terhadap
mereka,” sambungnya.

“ Biasanya saya selalu mengan-
cam pada anak dengan cara meng-
angkat ke dua tangan ini. Saya bilang
pada mereka ‘Ayo mau tangan yang
mana, kamu harus tetap mencoba
dan tetap berusaha terus agar bisa,”
kenang Martha.

Dengan cara tersebut Martha
berhasil memberi semangat tetap
berusaha dan bisa mencapai sesuatu.
Suatu bukti dari didikannya, salah
satu anaknya telah berhasil mena-
ngani bisnis advertising. “Saya me-
rasa bersyukur sekarang karena sa-
lah satu anak saya telah berhasil
mengikuti jejak saya walaupun ber-
beda bidang,” tutup Martha penuh
bangga. (ali)(ali)(ali)(ali)(ali)

KIPRAH



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 201010

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE, MPA

Wujudkan Pengetahuan

S EMANGAT EMANGAT EMANGAT EMANGAT EMANGAT untuk mencapai
  tujuan, pemikiran logis adalah
  modal awal untuk mema-

hami dan menanamkan keyakinan
dalam sebuah perjalanan mengga-
pai sukses. Hal ini memicu salah se-
orang sosok Wanita yang bernama
Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahma-
sari, Dipl. DHE, MPA. Semua pre-
dikat yang diperolehnya tentunya
dengan jerih payah dan perjuangan
yang serius dan penuh dengan de-
dikasi tinggi. Mewujudkan berbagai
apresiasi adalah tujuan hidupnya,
mulai dari seorang dokter hingga
sebagai saat ini menjabat sebagai
Rektor di Universitas 17 Agus-
tus1945 Surabaya.

Segala sesuatu yang telah ada
dalam diri Ny. Sari, panggilannya,
merupakan pengalaman yang me-
nguatkan hidupnya dan membuat-
nya menempuh jalur sebagai pakar
pemberdayaan perempuan. Kon-
sekuensi dan konsisten yang mem-
bawa dirinya sebagai tolak ukur atas
manifesto yang diekspresikan pada
sebuah bentuk visual yang positif.
Ia juga aktif dalam sebuah organi-
sasi, sekaligus menjadi ketua Ikatan
Sarjana Wanita Indonesia Jawa
Timur.

“Masa depan itu memungkin-
kan saya untuk merasakan keu-
tuhan dan mengalami suka cita, se-
cara naluriah,” ungkapnya. “Penge-
tahuan saja tak ada artinya, Namun
apabila menopang pengetahuan itu
dengan keyakinan yang kuat  akan
memiliki suatu keberanian untuk
mengayunkan langkah pertama
dari banyak sekali langkah menuju
jalur yang benar,” imbuh wanita
yang pernah aktif sebagai pengurus
persatuan mahasiswa di Amerika
Serikat (PERMIAS), Kentucky,

USA.
Selain aktif dalam berbagai bi-

dang  mengenai perempuan, ia juga
mengkaji kebijakan-kebijakan
tentang pria dari segi aspek sosial
budaya, politik, dan perekonomian
yang sedang tumbuh dan ber-
kembang saat ini. Dalam sebuah
penelitiannya juga telah berbagai
analisis peningkatan kualitas SDM
dalam rangka pelaksanaan otonomi
Daerah pada tingkat kabupaten/
kota di Jawa Timur.  Namun demi-
kian, segala yang diperolehnya juga
tak lepas dari upaya dari pasangan
orangtuanya, Sri Sundari dan Ida
Bagus Alit, SH. (alm) yang pernah
menjabat sebagai Ketua Yayasan
Universitas 17 Agustus 1945.

Saat ini, posisi Wakil Ketua
Yayasan univeritas di kawasan
Semolowaru ini dijabat oleh Ny.
Sari. Selain sebagai ketua yayasan,
ia juga menjabat sebagai Direktur
Utama PERFORMANCE (sebuah
lembaga training dan konsultan
manajemen, psikologi dan hukum
di Surabaya), aktif sebagai Member
of American Society of Public Ad-
ministration (ASPA) Amerika
Serikat, Member of International
Personal Management Association
(IPMA), Member of American
Marketing Association (AMA) di
Amerika. Di sela-sela kesibukan,
Ny. Sari masih sempat menjadi
member of Marketers Club Sura-
baya dan sebagai Konsultan Mana-
jemen Harian “Surabaya Pagi” dan
“Jatim Mandiri” di Surabaya.
Ketelitian dan keuletannya juga
membawanya aktif di Badan
Akreditasi Nasional, Dirjen Dikti
(Program Studi Manajemen), dan di
REVIEWER Jurnal Akademik
“Sainmed “Kopertis Wilayah VI,

serta sertifikasi dosen di Dirjen
Dikti sebagai assessor.

Dalam sebuah kesempatan di
bulan Juni mendatang ia juga akan
menghadiri acara yang digelar PBB
(UN HABITAT ) yang bertema Asia
Pasific Prime Minister Conference
on Housing and Urban Develop-
ment, yang dihadiri 68 Negara di
Kota Solo. Ny. Sari bertindak se-
bagai Pembicara Pakar Pember-
dayaan Perempuan.

Rahasia Kunci dari segala Apre-
siasi  Ny. Sari adalah menyikapi
dengan kepribadian yang humoris
yang dimilikinya, serta bagaimana
menyadari dan memandang ber-
bagai pengalaman yang berpotensi
sukses dalam setiap diri dan pribadi
masing-masing untuk dapat belajar
tumbuh berkembang dalam segala
kesempatan. (jf)(jf)(jf)(jf)(jf)

Berlandaskan Keyakinan
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M EMBERI EMBERI EMBERI EMBERI EMBERI tanpa pamrih, mengasihi dengan penuh sayang, dan
   sukses dalam menjalani hidup yang penuh semangat serta
   antusias mungkin sangat tepat diberikan pada Lions Club

(Liberty Intelligent Our Nation Safety). Kelab ini merupakan orga-
nisasi yang membawa visi kebebasan, kecerdasan, dan keselamatan
bangsa.

Sosok Ny. Stella Ekasari Gunawan adalah salah satu orang
yang mempunyai peran dan jabatan didalam kelab sosial
ini. Ia dipercaya mengemban tugas dan tanggung jawab
sebagai ketua komunitas Lions Club yang bernama
Srikandi di Surabaya. Ny. Stella menjelaskan, bahwa
Lions adalah organisasi relawan yang mengabdi
untuk kebutuhan masyarakat.

“Mendorong Orang-orang yang berjiwa
pengabdian untuk berbakti kepada ma-
syarakat tanpa mengharapkan ganjaran
keuangan bagi dirinya dan ditingkatkan-
nya daya guna dan norma etika yang
tinggi di dalam perdagangan, industri,
profesi, pemerintahan, dan usaha swasta,
adalah salah satu dari tujuannya,” ungkap
Ny. Stella.

Para Lion, sebutan bagi anggota Li-
ons Club, dikenal sebagai anggota ma-
syarakat yang selalu peduli dan siap
melayani berbagai kepentingan setem-
pat, negara, dan dunia. Anggota Lion adalah pribadi-pribadi yang
berasal dari lingkungan profesi, bangsa dan agama yang peduli terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu program Lions Club, kita maupun international yaitu
mengoperasi mata katarak,” tandas Ny. Stella. Kegiatan terhadap
pemberantasan katarak ini diadakan dua bulan sekali secara gratis. Selain
itu, Lions Club juga melakukan kegiatan di bidang pendidikan.

Aktivitas Lions Club di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak 18
november 1969. Kala itu, nama kelab ini adalah Lions Club of Djakarta
(Lions Club Jakarta Host). Pada 1 Juli 1975 Lions Club Indonesia didirikan
di Jakarta. Lions Club Indonesia merupakan salah satu cabang Lions dari
seluruh dunia yang tergabung dalam LIONS Club International yang
berkantor pusat di Oakbrook, Illinois, Amerika Serikat.

“Pengabdian merupakan etos kerja untuk kita semua yang dilandasi
dengan penuh cinta kasih yang dilakukuan secara sukarela tanpa balas
jasa, demi LCS Srikandi yang dicintai. “Ia juga mempunyai moto “move
to grow”  (berkembang dengan kemajuan yang lebih baik),” ujarnya. (jf)(jf)(jf)(jf)(jf)

KIPRAH



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 201012 a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 13a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010

B ERCERITA ERCERITA ERCERITA ERCERITA ERCERITA tentang peng-
 alaman indahnya selama
 mendampingi suami ber-

tugas, Ny. Dewi tidak bisa melupakan
Tanjung Pinang. Setengah tahun
mendampingi suami yang kala itu
menjabat sebagai Wadan Lantamal
IV dan dilanjut dengan satu tahun
sebagai Komandan Lantamal IV, Ny.
Dewi tinggal di Tanjung Pinang kota
tua yang sarat dengan tempat
bersejarah peninggalan budaya Islam
melayu. “Tanjung Pinang adalah
tempat yang takkan terlupakan,
suasana dan alam yang sangat ber-
sahabat dan harmonis. Alangkah in-
dah dan nyamannya dimana budaya
cina (China Town) berdampingan
dengan muslim-melayu,” kenangnya.

Pintar mengatur waktu adalah
tips dari ibu tiga anak ini dalam men-
jalankan berbagai tugas yang harus
dikerjakannya selaku istri Panglima
Komando Armada RI Kawasan
Timur. Meski berbagai program kerja
serta kunjungan ke daerah harus
dilakukan, namun ibu tiga anak ini
masih sempat meluangkan waktu
untuk melakukan beberapa hobi
masa mudanya seperti melukis dan

membuat kue. Hobi
lain yang sempat d-
itinggalkannya adalah
menyelam.

Beberapa waktu
lalu, saat kunjungan
keManado, Ny. Dewi
sempat mencicipi lagi
nikmatnya menye-
lam di Bunaken dan
di Malalayang.

Hobi MembuatHobi MembuatHobi MembuatHobi MembuatHobi Membuat
KueKueKueKueKue     dan Melukisdan Melukisdan Melukisdan Melukisdan Melukis

Saat anak-anak-
nya masih kecil, Ny.
Dewi sempat bekerja
di sebuah perusahaan
t-elekomunikasi dan
perusahaan perbank-

sebagai contoh, hehehe,” kenangnya.
Sedangkan, Kecintaannya pada

kanvas dan cat minyak sudah tum-
buh sejak dirinya masih muda dan
hobi ini terbawa hingga kini. Meski
pada awalnya sang suami yang ku-
rang suka aroma cat minyak mem-
buat Ny. Dewi harus mencari ru-
angan khusus untuk memuaskan
hobinya. Namun sejak Ny. Dewi men
dapat tawaran untuk ikut pameran
bersama dalam memperingati Hari
Kartini tahun lalu, sang suami mulai
memaklumi bakat melukisnya. Kini
Ny. Dewi lebih leluasa untuk menam
bah koleksi lukisan yang kebanyakan
merupakan panorama bawah laut
dan kupu-kupu sebagai obyek lukis-
annya. April lalu, Ny. Dewi Among
Margono ikut serta dalam pameran
lukisan yang ber-tajuk “Spirit of Wo-

an hanya untuk tetap produktif. Di
waktu luangnya, Ny. Dewi kerap
membikin kue untuk anak-anak dan
keponakannya.

Kue bikinannya yang terbuat dari
bahan pilihan membuat dirinya
sering dimintai tolong untuk mem-
buatkan kue Ulangtahun. Kekrea-
tifannya dalam menghias kue ultah
membuat Ny. Dewi sering dimintai

tolong. Wanita kelahiran
23 Januari ini pernah mem
buat beberapa kue ultah
yang dirangkai berjajar
menjadi kereta api leng-
kap dengan hiasan ma-
sing-masing gerbong.

Awalnya saya kaget
karena pesanan kue ultah
ini datang dari anak teman
yang masih balita. Untuk
kue logo partai golkar ini
saya harus minta bantuan
orang untuk mencari logo

partai berwarna kuning itu

man” bersama 21
pelukis perempuan
lainnya di Hotel
JW. Mariott, Sura-
baya. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

UTAMA

  bersama suami dan ketiga anak tercinta.

  Bagian kegiatan Ny. Among
Margono dan beberapa
karya lukisnya
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Sejak bergabung di KPID
(Komisi Penyiaran Indo-
nesia Daerah ) Jawa Timur
tahun 2007 lalu membuat
wanita penghobi olah raga
extreme ini merasa ingin
bersaing berat terhadap
kaum laki-laki. Keinginan
yang tidak mau kalah de-
ngan kaum laki-laki kare-
na wanita kelahiran Sura-
baya 13 Mei 1974 ini me-
rasa bangga dengan ke-
suksesan telah diraih.

N Y.Y.Y.Y.Y. Yudiana Indriastuti, S,Sos,
 MSi, ini menceritakan,
 ketertarikan dirinya ber-

gabung dengan KPID berkat doro-
ngan dari teman-temannya. “ Saya
tertarik dan bergabung dengan
KPID ini tidak jauh dengan ilmu
yang selama ini saya palajari. Mak-
lum saja, saya dulunya ambil jurusan
komunikasi waktu kuliah,” meng-
awali pembicaraanya.

Awalnya, Ny. Dian, panggilan
akrabnya, sempat bingung saat di-
tawari oleh temannya untuk ber-
gabung di KPID Jatim. Setelah men-
dapatkan penjelasan tentang misi
KPID dirinya mulai memiliki tan-
tangan baru yakni untuk pengawasi
isi penyiaran televis. “Saat itu saya
langsung menangkap dengan

misinya KPID apa lagi saat itu ta-
yangan-tayangan tidak beres di tele-
vise. Maksudnya, kurang baik untuk
ditonton bagi anak-anak,” ungkap
wanita murah senyum ini.

Ia menambahkan, saat dirinya
sudah bergabung ada dua pekerjaan
besar yang menantang yakni di
bidang pengawasan isi siaran dan
bidang perizinan. Akhirnya, Ny.
Dian memilih di bagian perizinan,
dimana saat itu banyak sekali
pelanggaran yang dilakukan oleh
pemilik media elektronik.

“Ternyata para pengusaha bidang
media televisi dan radio tidak
memiliki izin tapi mereka sudah
nekat untuk mengudara. Maklum
saja pada saat itu iklimnya gampang
untuk mengudara untuk media
elektronik,” ujar Ny. Dian.

Lanjutnya, Keberadaan televisi
lokal di daerah adalah suatu tero-
bosan yang tepat sekali. Dengan
hadirnya televisi lokal akan me-
nambah informasi luas bagi masya-
rakat sekaligus akan menambah
SDM yang banyak bagi daerah itu
sendiri. Ia menambahkan pula,
untuk bisa menghadirkan televisi
lokal akan memakan waktu dan
proses yang sangat panjang untuk
bisa mengudara.

“Sejak awal kondisinya sudah
crowded (bermasalah antara KPID
dan pemerintah). Sebenarnya,
pemerintah telah mengizinkan
semua televisi dan radio untuk bisa
mengudara. Namun kenyataannya
kanal (menara pemancar) sangat
terbatas sekali. Saat itu para pemilik
stasiun sudah banyak dan sudah
terlanjur mengudara dan memakan
biaya besar sehingga banyak sekali
pemilik media dan masyarakat yang
protes kalau medianya dihilangkan
begitu saja. Sejak start pertama sudah

banyak yang salah sehingga kita
sangat sulit untuk mengatur ulang
kembali,” jelas dosen UPN Veteran
Jawa Timur ini.

Peran yang dilakukan oleh Ny.
Dian saat ini adalah bergerak di
bidang perizinan untuk media
elektronik. Dengan tugas yang
diberikan selama ini pada dirinya
untuk mengatur perizinan semua
media elektronik  agar dapat meng-
udara sesuai dengan peraturan yang
ada.

Menurut Ny. Dian, di Surabaya
saat ini terdapat sisa 1 kanal,
sementara televisi lokal Surabaya ada
sekitar 10 stasiun yang mengajukan
mendaftarkan diri untuk tetap
mengudara.

Diakhir jabatan periode 2007-
2010 ini, Ny.  Dian akan berusaha
menyelesaikan tugasnya untuk
penangani proses perizinan. Setelah
semua perizinan sudah keluar dan
selanjutnya akan memproses pener-
tiban bagi mereka (pemilik media)
yang tidak memiliki izin akan di-
tindak melalui proses hukum dan
sekaligus menekankan pada peng-
awasan isi siaran.

“Jika mereka (pemilik media)
mau bersabar menunggu perizinan
turun manfaatkan saja digitalisasi.
Menurut saya mereka bisa sharing
acara pada televise lokal yang sudah
memiliki izin siaran,” lanjutnya.

Harapan yang ada dibenak Ny.
Dian setelah dirinya mengakhiri
jabatannya ialah dirinya ingin se-
kali semua televisi lokal agar lebih
kreatif  dan berguna dalam mena-
yangkan suatu acara bagi masya-
rakat. “Nantinya para media ini
(televisi dan radio) bisa lebih ber-
lomba yang bagus dalam menge-
mas acara dan lebih kreatif lagi,”
imbuh istri dari Samurai ini. (ali)(ali)(ali)(ali)(ali)

KIPRAH
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B ERMAIN ERMAIN ERMAIN ERMAIN ERMAIN dengan
 warna natural dan
 model yang selalu

up to date, Ny. Barita
Sapta Rini memper-
kenalkan koleksinya
dengan label De Fa-
raya. Koleksi busana
mulim yang lahir ka-
rena desakan hatinya
menanggapi celah pa-
sar yang ditemui saat
dirinya sering  men-
dapat pesanan dari
teman-teman de-
katnya.

Awalnya, wanita
yang sebelumnya
adalah karyawan
salah satu perusa-
haan perbankan ini hanya melayani
permintaan teman-teman dekat yang
ingin menjahitkan untuk membuat-
kan desain baju sesuai dengan per-
mintaan. Karena banyak yang cocok
dengan desainnya maka muncullah
ide untuk membuat label sendiri.
Apalagi setelah kelahiran anak ke-
tiganya, Triawan Kustia, SH, sang
suami memintanya untuk berhenti
bekerja di luar rumah agar bisa
memperhatikan sang buah hati.

Bersama dua orang kakaknya,
Ny.Yulita Neni Tridayanti,SE dan
Augustina Weni Kurniasari yang
masing-masing memegang urusan
produksi dan pemasaran de Faraya,
Ny. Ita, panggilan Ny. Barita,
menciptakan koleksi busana muslim
yang simple, unik dengan satu
sentuhan eye-catching dalam tiap
rancangannya. Bahan yang dipakai
adalah kain kaos katun yang adem.

“Kebetulan kami sekeluarga ber-
busana muslim dan kami sering tidak
sreg dengan model baju muslim yang
tersedia di pasaran, makanya saya
putuskan berfokus menjadi desainer,”
ujar Ny. Ita. “Kami membidik pasar
para wanita muslim yang jenuh
dengan model busana muslim yang
sering kita temui dipasaran,” sam-
bung wanita yang menjaga ke-
ekslusifan rancangan.

Dengan dukungan dari seluruh
keluarga, trio de Faraya memulai pro-
mosi mereka dengan menjadi model
bagi rancangannya. Kemanapun
mereka pergi mereka wajib memakai
koleksi de Faraya. “Kemanapun kami
pergi, kami selalu memakai koleksi
de Faraya, saat itulah teman-teman
dan kolega mulai mengenal rancang-
an kami,” ujar Ny. Ita yang ditemani
Ny.Weni sang kakak saat ditemui di
showroomnya.

Karena dipilih hanya war
na natural, koleksi de Faraya
hanya bisa diterima oleh ka-

langan tertentu yang suka
mengenakan busana

yang unik yang ti-
dak pasaran. “War-
na-warna natural
sengaja kami pilih
untuk koleksi de
Faraya, meski tidak
seperti busana yang
banyak beredar di
pasaran tapi itulah tu-
juan kami, dengan
keunikan, desain, war-
na dan kualitas bahan,
de Faraya membidik ka-
langan menengah kea-
tas. Koleksi yang terbatas

membantu de Faraya nudah diterima
wanita muslim di kota besar dan luar
pulau,” ungkap Ny. Weni.

Dengan bisnis yang bisa diopera-
sikan di rumah Ny. Ita bersyukur bisa
sepenuhnya mengurus ketiga buah
hatinya meski sang suami bertugas di
ibukota. Wanita lulusan Fakultas
Hukum Unair yang juga telah lulus
ujian advokat ini tidak hanya mahir
menggambar desain busana muslim
yang sesuai dengan syariat agama,
namun juga mahir dalam membuat
penganan bagi anak-anaknya. Spe-
sialis lumpia ini bahkan harus me-
ngenakan aturan untuk bergantian
menu bila dua putra sulungnya saling
berebut request menu penganan
padanya. “Terkadang saya harus
membuat penganan yang mereka
inginkan secara bergantian. Bila hari
ini saya buatkan pesanan Shafa, maka
besok giliran pesanan Daffa yang saya
buat,” seloroh istri pengacara ini ber-
cerita tentang kedua putra putrinya
yang duduk di bangku sekolah dasar.

Bercerita mengenai anak bung-
sunya yang baru berusia satu tahun,
putri bungsu pasangan Bherna dan
Slamet Poernomo ini mengatakan
bahwa karena si bungsulah ide
membuet de Faraya muncul. “Karena
si kecil yang membutuhkan banyak
perhatianlah saya memilih jadi
desainer,” seloroh wanita kelahiran
11 juli 1974 ini dengan mata berbinar.
(tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

Nama :
Barita Sapta Rini, SH

Suami :
Triawan Kustia, SH

Anak :
Nataya Shafa GhaziyaNataya Shafa GhaziyaNataya Shafa GhaziyaNataya Shafa GhaziyaNataya Shafa Ghaziya

(10), Muhammad Daffa(10), Muhammad Daffa(10), Muhammad Daffa(10), Muhammad Daffa(10), Muhammad Daffa
Dzakiyya (8),Dzakiyya (8),Dzakiyya (8),Dzakiyya (8),Dzakiyya (8),

Muhammad RasyaMuhammad RasyaMuhammad RasyaMuhammad RasyaMuhammad Rasya
aqilla (1)aqilla (1)aqilla (1)aqilla (1)aqilla (1)

Biodata
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WANITA ANITA ANITA ANITA ANITA Indonesia tidak
boleh memiliki alasan
tidak mampu berkarir

karena hanya sebagai ibu rumah
tangga. Dengan memanfatkan ke-
majuan fasilitas teknologi infor-
matika (TI), mereka bisa berkarir di
dunia bisnis yang dijalankan di ru-
mah tanpa meninggalkan kewa-
jibannya mengasuh anaknya.

Hal itu disampaikan Ketua
Umum Kongres Wanita Indonesia
(Kowani), DR Dewi Motik Pramono
dalam seminar ICT dan Entrepre-
neurship yang merupakan kerjasa-
ma antara pengurus Kowani Pusat
dengan PT Telkom, Senin (24/5) lalu.

Acara tersebut juga disiarkan
melalui jaringan teleconference de-
ngan pengurus Kowani di lima kota
besar, meliputi Surabaya, Balik-
papan, Semarang, Makasar dan Ban-
dung.

Dia menuturkan, kemajuan TI

membuka peluang kerja dan bisnis
bagi siapapun. Selama ini wanita me-
rupakan pasar yang cukup signifikan
dalam semua bisnis. Selain secara
kuantitas lebih besar, mereka juga
memiliki tingkat konsumsi yang
cukup tinggi dibanding pria.

Wanita Indonesia harus mampu
berproduksi, jangan hanya sebagai
konsumen. Dengan memanfaatkan
TI, mereka bisa menunjukkan dan
memasarkan seluruh kreasinya pada
pasar. Mereka tetap bisa berdagang
mengenalkan salah satu produk
bajunya dan produk lainnya sambil
mengurus anak di rumah.

Kemajuan TI memberi kesem-
patan luas pada wanita untuk ber-
karir seperti pria. Kesetaraan gender
yang dulu menjadi perjuangan setiap
wanita Indonesia, kini lambat laun
telah dicapai. “Wanita kini diberi
dukungan berupa kepercayaan dan
kesempatan,” ujarnya.

Dalam bidang TI, kata dia, wanita
tak kalah dibanding pria. Kesa-
baraan, kepekaan, ketelitian, dan
kepandaian berkomunikasi yang
khas, menjadi kompetensi ‘mahal’
para wanita untuk berkarier di
bidang ini.

Direktur Enterprise PT Telkom,
Arief Yahya mengatakan, PT Tel-
kom telah berupaya penuh mem-
berikan peluang pada kaum wanita
untuk berkarir dan mengembang-
kan kreasinya dengan fasilitas TI.
Fasilitas yang menjadi bisnis utama

PT Telkom memberikan peluang
kepada semua lapisan bukan hanya
golongan tertentu.

Indonesia yang memiliki jumlah
penduduk sekitar 230 juta. Jumlah
tersebut merupakan pangsa pasar
bisnis yang cukup signifikan. Saat
ini, Telkom telah memiliki sekitar
100 juta pelanggan yang meman-
faatkan berbagai jenis layanan TI.
Dari jumlah tersebut Telkom memi-
liki 10 juta item bisnis dengan nilai
transaksi sekitar Rp 7 triliun. “Poten-
si tersebut adalah peluang bisnis
yang cukup bagus dan siapapun
berpeluang termasuk kaum wanita,”
katanya.

CEO Plaza.com, Sinta Danu
Wardoyo mengatakan, dengan fa-
silitas TI khususnya layanan inter-
net, waktu kerja tidak mengenal ba-
tas dan menjadi hal lain yang mem-
bedakan dengan dunia lain. Para
wanita juga bisa leluasa memasarkan
produknya meski hanya sebatas
dunia maya. Namun hal itu lebih
efisien dan tanpa membutuhkan
biaya yang mahal.

Wanita memiliki kelebihan-
kelebihan yang berguna, di anta-
ranya kemampuan berkomunikasi,
kesabaran, dan multitasking. Sejak
kecil, wanita dididik untuk bisa
mengerjakan banyak hal dalam
waktu yang bersamaan, hal ini
berguna sekali untuk diterapkan
dalam dunia TI yang serba cepat dan
dinamis. (rif) (rif) (rif) (rif) (rif)

SOSOK
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Rubrikasi

T ERPILIH ERPILIH ERPILIH ERPILIH ERPILIH menjadi ketua kelompok Arisan Berry
    pada tahun 2008, semakin menantang kesabaran
  Ratna Savitri. Selain harus pandai membagi

waktu dengan aktivitas rutinnya, gadis kelahiran 29 Juli
1981 harus selalu sabar bergaul dengan 190 anggota yang
mayoritas wanita. “Bagi saya menjadi ketua harus sabar
dan penuh senyum pada anggota kami. Karena di arisan
BB (Blackberry) yang dibutuhkan adalah suasana
kekeluargaan,” ungkapnya.

Jeng Nana, demikian nama akrabnya dalam komuni-
tas Arisan Berry, mengatakan bahwa ia tidak menduga
akan terpilih menjadi ketua arisan tersebut. Awalnya,
dirinya hanya membentuk komunitas lewat dunia maya
(internet) yang bertujuan memberi teknis dan cara
penggunaan Blackberry. “Saat itu saya sering menerima
pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana menggu-
nakan e-mail melalui pesawat tersebut. Nah, pada saat
itu saya sempat kewalahan menjawabnya dimana ko-
munitasnya kaum wanita. Akhirnya, saya pu-
nya inisiatif untuk membentuk wadah (per-
kumpulan) dan terbentuklah Arisan Berry
ini,” cerita Nana.

Kepekaan Nana untuk membentuk
perkumpulan saat itu disambut antusias
oleh kalangan terutama kaum wanita
dimana hanya sekitar 10 orang saja. Sei-
ring dengan waktu, terkumpulah bebe-
rapa orang untuk bergabung mulai dari
luar kota bahkan sampai luar pulau. “Ya,
nama wanita info-info tersebut cepat ter-
sebar apa lagi dukungan dengan pesawat
canggih tersebut,” jelas Nana.

Selain menjadi ketua, gadis murah senyum
ini juga seorang pengusaha kue. Disinggung
soal pembagian waktu, dengan ramah
mahasiswi S2 tingkat akhir ini mengatakan,
bahwa dirinya merasa bersyukur karena
didalam kelompoknya terdapat mediator dan
koordinator kelompok. “Dalam arisan ini saya
dibantu oleh tim seperti mediator untuk
mengurusi calon anggota baru dan data-data anggota
lainya. Sedangkan untuk koordinator untuk mengurusi
kelompok masing-masing yang berjumlah 10 orang per
kelompok. Alhamdulilah sampai saat ini semua berjalan
lancar tanpa ada rintangan apapun,” sambungnya.

Sejak tahun 2008 lalu, Nana mengatakan, ke-
lompoknya tersebut bukan hanya sekedar berkumpul
tetapi juga mengadakan baksos pada masyarakat yang
kurang mampu. “Soal melakukan kegiatan  kelompok
ini bersifat kolektif saja. Seperti yang dulu kita pernah
melakukan baksos memberikan uang maupun barang
pada orang-orang miskin dan panti asuhan. Untuk da-
nanya kita selalu mengumpulkan bantuan dari anggota
kita. Walau tidak banyak tapi sangat manfaat bagi me-
reka yang membutuhkannya,” ujar mahasiswi ITS ini.

Disinggung suka duka menjadi seorang ketua, Nana
mengutarakan bahwa selama menjabat ketua Arisan

Berry pasti ada walaupun tidak seburuk apa yang ia ba-
yangkan. Nana menceritakan pengalaman dengan
anggotanya gara-gara menulis lewat email dengan kata-
kata yang tidak enak dibaca. Namun bagi Nana hal
tersebut dianggap biasa namun dirinya tetap berusaha
untuk memberi teguran pada anggota tersebut. “Kita ini
ada etikanya walaupun lewat email saja kita menge-
tahuinya dan kita menegurnya dengan baik-baik. Hal
seperti wajarlah bagi kita dan yang penting bagi kita
adalah saling merangkul bersama-sama,” ujarnya.

Begitu juga sebaliknya, sisi sukanya dimana para ang-
gotanya sering memberi info-info yang menarik mulai
dari kuliner, kecantikan, kesehatan dan masih banyak
lainnya. “ Dengan informasi yang menarik dari anggota
saya bisa mengetahui semuanya. Secara pribadi saya
sangat salut pada mereka (anggota) yang sering memberi
informasi sesama anggota lainnya.,” tutup Nana. (ali)(ali)(ali)(ali)(ali)
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Dra. Lerem Pundilaras, MM

Perindah Bisnis
Sentuhan Senidengan

BANYAK ANYAK ANYAK ANYAK ANYAK yang mengenal
wanita cantik ini sebagai salah
satu pelukis wanita Jawa

Timur, maklum sudah 12 kali pame-
ran lukisan pernah diikutinya. Tidak
hanya sebagai pelukis, wanita ke-
lahiran Magetan ini juga memiliki
kesibukan lain. Selain sebagai ketua
yayasan  Rumah sakit Larasati Pa-
mekasan dan direktur SPBU Violet
Pamekasan, Dra. Lerem Pundilaras,
MM juga dipercaya untuk meme-
gang jabatan sebagai pemimpin bi-
dang operasional Bank Jatim Ka-
bupaten Sampang.

Meski memiliki banyak kesi-
bukan, Istri dr. Iri Agus Subaidi,
MM, M.Si  ini masih saja terlihat ak-
tif dan cekatan dalam tiap aktivitas
yang dilakukannya. “digawe santai”
adalah mottonya dalam membagi
waktu. Wanita yang mendapatkan
penyegaran tiap kali dirinya ber-
temu dengan kanvas dan cat minyak
ini mewarisi bakat melukis dari sang
ayah. “Dengan melukis saya me-
nemukan ketenangan, bahkan kalo
mood lagi bagus saya bisa me-
nyelesaikan tiga lukisan dalam
seminggu,” ujar wanita yang bersyu-
kur dikaruniai bakat alamiah yang
tidak semua orang dapatkan ini.

Dalam dunia bisnis, Ny. Laras sa-
ngat mengutamakan pelayanan.

Pemilik Rumah sakit Larasati ini
tidak segan untuk terjun langsung
dan memberikan pendidikan kepri-
badian bagi seluruh karyawannya.
Ia pun memberikan pelayanan
prima kepada pasiennya. Dengan
desain kamar yang dikonsep sekelas
kamar hotel Ny. Laras memperlaku-
kan pasien layaknya tamu yang
membutuhkan pelayanan terbaik.
“Melayani dengan hati adalah hal
mutlak yang saya tanamkan pada
para karyawan karena pelayanan
yang baik bisa membuat masyarakat
puas,” tutur wanita yang membuka
jalur keluhan padanya secara online.

Kretif dan unik adalah salah satu
ciri khas Ny. Laras, hal ini bisa dilihat
dari desain SPBU violet yang
berbeda dengan kebanyakan SPBU
lainnya. Di pom bensin yang sudah
berdiri selama 3 tahun ini Ny. Laras
menempatkan musala di bagian
muka dan mengecat seluruh ba-
ngunan dengan warna ungu, warna
favorit wanita kelahiran 18 Agustus
1963 ini.

Kesibukan Ny. Laras tidak
menghalangi wanita cantik ini un-
tuk berinteraksi dengan ketiga buah

hatinya. Meski tidak bisa seharian
bersama ketiga buah hatinya namun
penyuka buah-buahan ini  memas-
tikan kualitas dalam tiap interaksi
dengan anak-anaknya. Meski sibuk,
keluarga masih menjadi prioritas-
nya. Ny. Laras dan suami selalu me-
ngagendakan liburan keluar negeri
tiap tahun.

Berperan sebagai model adalah
hal yang tidak pernah bisa dihindari-
nya saat berlibur ke mancanegara.
Pasalnya, sang suami yang juga dok-
ter umum punya hobi fotografi. Tiap
tempat, tiap momen tidak pernah
dilewati oleh dr. Iri untuk diabadi-
kan. Pengalaman unik yang tidak
bisa dilupakan Ny. Laras adalah saat
dirinya harus menjadi model di
tengah menusuknya cuaca dingin
Swiss. Mantan foto model majalah
bintang ini harus rela berpose di
tengah salju sambil keluar masuk
rumah untuk menghangatkan ba-
dan dan keluar untuk berpose lagi.
“Suami saya suka motret, kalau kami
keluar negeri bisa menghabiskan 30-
50 roll,” sambung ibu dari Dewangga
Wahyu Praja, Anggoro Fitrianto,
dan Seto Wahyu Prasetyo. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

KIPRAH

  Lerem Pundilaras bersama
keluarga tercinta
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K ASUSASUSASUSASUSASUS     trafficking memperoleh
 perhatian serius Tim peng-
 gerak PKK Provinsi Jawa Ti-

mur. Meski secara struktural kebe-
radaannya di luar struktur pemerin-
tahan, namun melihat korbannya
adalah para wanita yang berpendi-
dikan rendah dan kondisi ekono-
minya miskin, TP PKK Prov Jatim
tergerak membantu pemerintah
mengatasinya.

Meskipun sudah ada UU No. 23/
2002 tentang perlindungan anak, UU
No. 23/2004 tentang penghapusan
KDRT, dan UU No. 21/2007 tentang
pemberantasan tindak pidana per-
dagangan orang, tapi masih banyak
kejadian tindak kekerasan maupun
perdagangan orang yang menimpa
perempuan dan anak. Korban tra-
ficking tertinggi adalah Jabar 22,75 %,
Kalbar 19,33 %, dan Jatim 12,34 %,
disusul Jateng 11,46 %, Sumut 6,8 %,

dan  NTB 5,35 %.
Karenanya, untuk mengantisipasi

trafficking itu, perlu memberdayakan
perempuan berjiwa enterpreneurship
(kewirausahaan).

Ketua Tim Penggerak PKK Prov.
Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si
menyampaikan hal itu ketika men-
dampingi Menteri Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak RI
Linda Agum Gumelar, SIP pada Se-
miloka dan Temu Bidang Pemberda-
yaan Perempuan se Jatim dan Indo-
nesia Timur, di Kampus STIE Malang,
Senin (17/5) lalu.

Hal yang sama juga disampaikan
Bude Karwo seusai menghadiri pem-
bukaan Rakor Kemitraan program
KB, di Surabaya, Senin siang (24/3)
lalu. “Seringkali berkedok menca-
rikan pekerjaan calon korban. Mes-
kipun bisa membaca dan menulis te-
tapi dalam pemahaman kontrak kerja

mereka tidak terlalu mengerti se-
hingga muncul hal-hal yang tidak
diinginkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, tahun
2013 Jatim tidak lagi mengirim tenaga
kerja wanita ‘pembantu’ yang punya
skill rendah. Pemprov Jatim, menu-
rutnya, juga akan memperbanyak
tempat pelatihan kerja BLK, dan dari
unsur pendidikan memperbanyak
komposisi sekolah kejuruan SMK
yang punya keterampilan, sehingga
kita bisa mengirim tenaga kerja yang
punya ketrampilan.

PKK yang tugasnya memperbaiki
atau mendampingi teman-teman
yang masih kurang berdaya, melalui
sosialisasi perundang-undangan ini
diharapkan dapat lebih memahami
tentang hukum, kemudian ditular-
kan di lingkungan masing-masing.

Jiwa Enterpreneurship
Ketika di STIE Malang, Bude Kar-

wo juga menyebutkan, memberda-
yakan jiwa enterpreneurship dan
pendidikan bagi perempuan ini
sangat penting untuk mewujudkan
masyarakat yang berdaya sebagai
antisipasi problema trafficking,
karena ketika kaum perempuan ber-
wirausaha banyak kendalanya, se-
perti modal kerja, kredit, kurangnya
informasi pasar, serta lemahnya SDM
perempuan.

Untuk mengatasi kendala itu,
lanjutnya, kaum perempuan bisa
berkelompok membentuk koperasi
wanita (kopwan). Karena Pemprov
Jatim mendorong pembentukan

Melalui Perempuan Berjiwa Kewirausahaan

PKK Jatim Serius Tangani
Kasus Trafficking

  Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ny.Linda Amelia
Sari Gumelar memukul gong disaksikan Ny.Hj.Nina Soekarwo.
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kopwan di setiap desa/ kelurahan
yang dipimpin oleh Ketua TP PKK
desa/ kelurahan dengan bantuan
modal Rp.25 juta.

Dijelaskan, kasus trafficking se-
bagian besar korbannya berpendi-
dikan rendah dan relatif miskin. PKK
berperan sebagai supporting sistem
bagi pemerintah, karena gerakannya
mendukung hampir semua lini pe-
merintah, termasuk dalam upaya
menanggulangi trafficking.

“Gerakan PKK yang spesifik dan
unik, melalui pendekatannya yang
personal dari hati ke hati dengan sa-
saran utamanya kaum perempuan
dalam keluarga, akan efektif jika
penanggulangan disinergikan dengan  Bude Karwo dan Bu Fatma di tengah anak-anak TK ketika berada di Malang

Potensi Perempuan
Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi

Bisa Jadi Modal
Pembangunan
PPPPP     ERAN ERAN ERAN ERAN ERAN perempuan perlu di-

 perhatikan tidak hanya da-
  ri keberadaannya, tetapi juga

kualitas perannya. Dengan jum-
lahnya yang besar apabila didukung
oleh kualitas tinggi, maka perem-
puan Jawa Timur akan mejadi po-
tensi produktif dan modal bagi
pembangunan.

Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soe-
karwo, MSi pada ceramah Program
Kerja Pokja I dan III TP PKK
Provinsi Jatim, di Kantor Bappeprov
Jatim, Rabu (5/5), mengatakan, pada
hakekatnya sasaran program
pemberdayaan perempuan diarah-
kan untuk mengembangkan dan
mematangkan berbagai potensi yang
ada pada diri perempuan yang me-
mungkinkan dirinya dapat meman-
faatkan hak dan kesempatan yang

sama dengan laki-laki.
Namun kenyataan yang ada se-

lama ini adalah kedudukan dan pe-
ran perempuan, walaupun telah di-
upayakan selam dua dasawarsa
hasilnya belum memadai. Untuk itu
pendekatan pembangunan yang
belum  merata, perlu dipertimbang-
kan manfaat pembangunan secara
adil bagi perempuan dan laki-laki,
dalam turut memberi kontribusi
terhadap timbulnya ketidaksetaraan
dan ketidakadilan gender.

Bude Karwo menjelaskan, Pem-
prov Jatim memperhatikan perma-
salahan gender, sehingga dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2009-2014 pengarusutamaan gender
ditetapkan sebagai salah satu strategi
pokok dalam pembangunan Jatim.

Dalam mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender, kemandirian
perempuan menjadi suatu kebu-
tuhan. Sebagai upaya membangun
kemandirian perempuan dapat
dilakukan melalui kegiatan pela-
tihan keterampilan pemanfaatan
maupun pengolahan potensi lokal
yang semula tidak bernilai ekono-
mis, diubah menjadi barang olahan
yang bernilai produktif untuk me-
nunjang kesejahteraan keluarga.

Revitalisasi Kelompok
Sedangkan pada Orientasi

Peningkatan Kader PKK dalam
Kelompok Khusus (Poksus) UP2K
dan KUB, di tempat yang sama (6/
5), Bude Karwo menyatakan, Tim
Penggerak PKK Kab/ Kota perlu
menggerakkan kembali (revitalisasi)
kelompok usaha yang dikenal de-
ngan program UP2K (Usaha Pe-
ningkatan Pendapatan Keluarga)
karena untuk mensejahterakan ma-
syarakat salah satu cara adalah me-
lalui pemberdayaan ekonominya.

Menurutnya, setelah mengada-
kan evaluasi dan masukan TP PKK
Kab/ Kota terdapat sekitar 70 %
Poksus UP2K-PKK yang kondisinya
kurang berkembang. “Hal itu di-
sebabkan pergantian Kepala Desa/
Kelurahan yang dikuti pergantian
Kader / Poksus UP2K-PKK, yang
akhirnya berpengaruh pada tertib
administrasi pengelolaan,” jelasnya.

TP PKK Prov Jatim tahun 2008
dan 2009 telah memberikan bantuan
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TP PKK,” ujarnya.
Karena dari PDRB Jatim, lanjut-

nya, sebesar 53,04 % kontribusinya
dari UKM. Menurutnya, UKM terus
meningkat supaya dapat mengungkit
perekonomian Jatim yang berdam-
pak peran serta dalam persaingan glo-
bal, dan antisipasi masuknya barang
dari luar negeri.

Menteri Pemberdayaan Perem-
puan & Perlindungan Anak RI Linda
Agum Gumelar, SIP dalam kesem-
patan yang sama mengutarakan,
setiap tahun 450 ribu ( 70% kaum pe-
rempuan) diberangkatkan sebagai
tenaga kerja ke luar negeri. Dari jum-
lah tersebut, sekitar 46% terindikasi
kuat menjadi korban trafficking (hasil

kajian Migrant Care tahun 2009)
”Saya yakin optimalisasi perkem-

bangan kelompok wira usaha perem-
puan dapat meningkatkan kesejah-
teraan keluarga dan terwujudnya
kesetaraan gender di bidang eko-
nomi, sekaligus memperluas kesem-
patan kerja yang akhirnya mem-
berikan kontribusi terhadap antisipasi
tindak kekerasan terhadap perem-
puan, termasuk tindak pidana per-
dagangan orang,” tegasnya.

     Hadir dalam kesempatan itu
Wakil Ketua TP PKK Prov Jatim Ny.
Hj.Fatma SaifullahYusuf, Dra.Pur-
miasih Rasiyo, MM, serta Ketua TP.
PKK Kota Malang Ny.Haeny Peni
Suparto. (hms)(hms)(hms)(hms)(hms)

modal usaha Rp.3 juta untuk
Kelompok Usaha Bersama (KUB)
setiap Kab/ Kota yang mempunyai
usaha ekonomi produktif, tapi
pengelolaannya masih belum opti-
mal.

Namun tidak semua  Poksus
UP2K-PKK Kab/ Kota mengalami
kendala yang sama. Ada beberapa
yang berkembang menjadi koperasi
berbadan hukum sehingga dapat
bermitra dengan BUMN/ BUMD/
Bank dalam permodalan. Tetapi ada
pula di beberapa daerah yang
cenderung tidak mau terikat dengan
kewajiban seperti yang tertuang
dalam AD/ ART Koperasi.

Melalui orientasi ini diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan
para kader PKK dalam menum-
buhkan dan menggerakkan ekono-
mi di desa/ kelurahan melalui Pok-
sus UP2K-PKK dan UKB yang pu-
nya usaha ekonomi produktif sesuai
dengan potensi daerah.

Dijelaskan, Pemprov telah me-
ngembangkan Kopwan di desa/
kelurahan se Jatim sebanyak 8.506
kopwan, masing-masing mendapat
bantuan modal Rp.25 juta. Tahun
2009 sudah dibentuk 3.750 kopwan
dan tahun 2010 ini dibentuk secara
bertahap, sekarang sudah ada 4.250
kopwan, bulan Oktober mendatang
tambah 506 kopwan.

“Kalau Kopwan ini perkemba-
ngannya baik, tahun depan Pem-
prov akan menambah Rp.25 juta lagi

setiap kopwan. Dengan adanya
kopwan ini kader PKK bisa ber-
sinergi untuk menghidupkan kem-
bali UP2K karena PKK dananya
terbatas, tentunya harus masuk
menjadi anggota koperasi wanita,’
tambahnya.

Dalam rencana program kerja
Pokja II TP-PKK Prov Jatim tahun
2011, secara bertahap akan diwu-
judkan poksus UP2K-PKK dan KUB
percontohan yang punya usaha
ekonomi produktif di setiap Kab/
Kota, berbasis potensi dan unggulan
daerah masing-masing.

KUB percontohan tsb. beranggo-
takan 5 – 15 orang, punya kesamaan
jenis usaha ekonomi produktif di
bidang usaha sandang, pangan (ma-
kanan/ minuman) dan kerajinan,
yang bermanfaat menambah peng-
hasilan keluarga. “Keberhasilan pro-
gram tsb. sangat ditentukan kerja

sama dan sinergitas dengan Pokja II
TP-PKK Kab/ Kota, serta kemitraan
dengan Dinas/ Badan/ Instansi
terkait,” ujarnya.

Orientasi Pokja
Sementara itu, Ketua Pokja II TP-

PKK Prov Jatim Ny.Endriana Bra-
man Setyo mengatakan, orientasi ini
diselenggarakan untuk meningkat-
kan pemahaman bagi Pokja II TP-
PKK Kab/ Kota dan Kader UP2K –
PKK tentang upaya pengembangan
pengelolaan Kelompok Khusus
(Poksus) UP2K-PKK di Desa/
Kelurahan.

Dijelaskan, kondisi kelompok
khusus UP2K-PKK di desa/ kelu-
rahan dalam waktu 5 tahun terakhir
mengalami penurunan kinerja da-lam
pengelolaannya, salah satu penye-
babnya kualitas SDM, sudah tidak ada
lagi subsidi dari peme-rintah yang
telah berakhir tahun 2000, sehingga
perlu pembinaan dari Dinas/ lembaga
terkait untuk mengembangkan
kembali UP2K–PKK. “Bappemas dan
Dinas Koperasi dan UKM diharapkan
menjadi stimulator dan inspirator
untuk membangun kembali Poksus
UP2K-PKK yang menurun,” katanya.

Orientasi yang diikuti 80 orang
Tim Penggerak PKK Kab/ Kota dan
Kader UP2K-PKK desa/Kel se Jatim ini
diberikan ceramah dari Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov Jatim tentang
peranan TP-PKK dalam pemben-
tukan koperasi wanita di Jatim,
sedangkan dari Bappemas Prov Jatim
memberikan materi tentang Kebi-
jakan dan peranan Bappemas dalam
pembinaan UP2K-PKK.  (sil)(sil)(sil)(sil)(sil)

  Bude Karwo dengan para peserta Orientasi Peningkatan Kader PKK.
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  Bude Karwo
menoreh kanvas
pada acara gelar
Batik.

  Bu Fatma
Saifullah Yusuf

dan Bude Karwo
pada acara gelar

Batik Jatim di
Gramedia Expo

Surabaya.

Motif Khas Batik Jawa Timur
Ayam Bekisar dan Bunga Teratai

K eanekaragaman motif batik
 yang mencerminkan karakter
  daerah dapat disatukan men-

jadi satu motif batik khas Jawa Ti-
mur, yaitu motif yang menampilkan
Ayam Bekisar dan Bunga Teratai.
Demikian Ny. Hj.Nina Soekarwo sa-
at membuka The 5th Batik, Bordir
dan Aksesoris Fair  2010 di Gramedia
Expo, Jln. Basuki Rachmat, Suraba-
ya, Rabu (12/5) lalu.

Dijelaskan ayam bekisar meru-
pakan fauna khas Jatim yang melam-
bangkan karakter khas masyarakat
Jatim, sedangkan bunga teratai
sebagai bunga yang melambangkan
perdamaian.

Sejak 2 Oktober 2009, tambah-
nya, UNESCO telah menetapkan ba-
tik sebagai warisan kemanusiaan un-
tuk budaya lisan dan non bendawi
(masterpieces of the oral and intan-
gible heritage of humanity). Untuk
itu masyarakat Jatim diharap ber-
peran aktif melestarikan batik dan
selalu menggunakan produk dalam
negeri agar perekonomian Jatim
semakin meningkat.

Menurut Istri Gubernur Jatim
ini, batik sebagai warisan budaya
mempunyai motif yang berbeda-
beda. Perbedaan tersebut terjadi
karena motif tersebut mempunyai
makna yang didapatkan dari leluhur
mereka. “Jadi bukan hanya sekedar

gambar atau coretan,” tuturnya.
Tentang perkembangan batik di

berbagai wilayah kabupaten/kota
saat ini, ia menilai cukup signifikan.
Ini ditandai dengan bermunculnya
industri skala mikro kecil maupun
skala rumah tangga yang terus
menghasilkan produk bermotif dan
pewarnaan khas yang dipengaruhi
karakter daerah masing-masing.

Pengrajin batik kontribusinya lu-
ar biasa terhadap pertumbuhan eko-
nomi di Jatim. “Pertumbuhan eko-
nomi di Jatim 5,01 sebagian besar
53,4 % berasal dari UKM yang
mayoritas dari pengrajin, salah sa-
tunya adalah pengrajin batik,” papar
Bude Karwo sapaan akrab Ny Nina
Soekarwo.

Selanjutnya, Bude Karwo meng-
ajak kepada seluruh masyarakat
Jatim untuk mendukung program
“Aku Cinta Indonesia”, agar kesadar-
an dan kebanggan terhadap produk
dalam negeri semakin kuat sebagai
upaya mengantisipasi pasar global
yang penuh persaingan.

Sementara itu Kepala Dinas Per-
industrian dan Perdagangan Dr. Ir.
Zainal Abidin mengatakan pemprov
Jatim saat ini mendorong berkem-
bangnya batik sebagai salah satu
ikon industri kreatif Jatim baik di
pasar nasional maupun global.

Saat ini, tambahnya, di Jatim

terdapat 191  sentra industri kecil
dan menengah batik, bordir, tenun
dan produk tekstil yang tersebar di
kabupaten/kota. Dengan jumlah
unit usaha sebanyak 5.926 dan
mampu enyerap tenaga kerja seba-
nyak 21.000 orang lebih degnan nilai
produksi sebesar Rp 243 milyar.

Harapannya, melalui pameran
ini seluruh pelaku UKM dapat
meningkatkan kualitas produk, serta
desain yang lebih baik dan sesuai
dengan selera pasar.

Pameran yang bertemakan
Membangun Ekonomi Jawa Timur
Melalui Pengembangan dan Pening-
katan Kreatifitas Kerajinan Batik Se-
bagai Wujud Pelestarian Budaya
Khas Daerah diikuti oleh : De-
kranasda 38 kabupaten/kota, UKM
Kemitraan, Bina Lingkungan dari
PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Pusri,
PT. Pelindo, Bank Mandiri, BRI,
BTN yang jumlah total sebanyak 130
stan.

Keluar sebagai pemenang lomba
desain batik juara 1 : Batik Surodina-
wan (Kota Mojokerto), juara 2 : Ba-
tik Toni Retno (Kab. Pacitan), juara
3 : Batik Sigit Suseno (Kab. Tulung-
agung), juara harapan 1 : Batik Tipuk
(Kab. Trenggalek), juara harapan 2 :
Batik Wonokusomo (Kab. Blitar)
dan juara harapan 3 : Batik Sulfa
(Kab. Bangkalan). (((((hmshmshmshmshms)))))

fo
to

.y
ul

i h
um

as
 p

em
pr

ov



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 23

UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
Kota Batu terutama kader PKK desa/ kelurahan sekota
wisata Batu dan sebagai kepedulian TP. PKK kota Batu
terhadap kadernya,  maka tim penggerak PKK kota

Batu mengadakan kegi-
atan “Jaminan Pe-

layanan Ke-
sehatan

B a g i

Kader PKK se Kota Batu (Askes)”.
Kartu askes dengan peserta 1010 kader ini

diserahkan kepada kader melalui ketua TP. PKK dan
ketua Pokja IV TP. PKK masing-masing desa/
kelurahan pada 23 April 2010 lalu di ruang Bina
Bhaktipraja Pemerintah Kota Batu. Dalam pertemuan
tersebut Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si selaku Ketua
TP. PKK Kota Batu menyatakan, selama ini para kader
selalu mengurusi orang sakit, tapi bagaimana kalau
kadernya yang sakit? Siapa yang mengurusi? Untuk
itu diperlukan askes ini yang bertujuan  mening-
katkan kesehatan kader sehingga kinerja kader akan
menjadi lebih optimal”.

Peserta askes PKK merupakan peserta Askes tipe
Alba Inhealth. Berbagai kemudahan yang di-
dapatkan oleh para kader PKK peserta askes ini
antara lain: pelayanan rawat jalan  tingkat pertama
di dokter keluarga serta perawatan tingkat lanjut
di RS. Paru Batu dan RSU. Saiful Anwar Malang
untuk semua jenis penyakit. Selain itu peserta juga
berhak mendapatkan penggantian persalinan baik
normal maupun SC, kacamata, protese gigi, pen,
plate, alat bantu gerak dan alat bantu dengar. (hms)(hms)(hms)(hms)(hms)

P K K

  Ny.Dewanti Rumpoko
pada acara pemberian
kartu “Askes”
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TP PKK Kab. Sampang

Sosialisasikan Budaya Kerja

”P”P”P”P”PERUBAHANERUBAHANERUBAHANERUBAHANERUBAHAN adalah salah satu
hukum kehidupan. Mereka yang
melihat pada hanya masa lalu atau se-
karang, akan kehilangan masa de-
pan.” Kalimat tersebut merupakan
sepenggal ucapan John F. Kennedy
yang dikutip dari makalah yang
diterima oleh peserta pada acara so-
sialisasi budaya kerja yang  digelar
oleh PKK Kab. Sampang. Acara yang
dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak
PKK mulai tingkat desa, kader DWP
dan istri kepala dinas ini merupakan
hasil kolaborasi apik antara PKK dan
DWP Kabupaten Sampang.

Acara yang ditujukan untuk
memberikan motivasi  ini digelar di
Sekretariat PKK Kabupaten Sam-
pang, Selasa-Rabu (11-12/5) lalu.
Meski Ny. Winahyu Noer Tjahja
berhalangan hadir karena harus
merawat suami yang sakit dan sedang
istirahat total tidak menyurutkan
semangat ketua tim penggerak PKK
ini untuk terus memantau kegiatan
sosialisasi.

Acara yang dibuka oleh Ny. Eny
Muharjuni Hermanto selaku Ketua
DWP Sampang ini disisipi dengan
pemberian motivasi oleh
salah satu badan di
Surabaya ini menda-
pat tanggapan antu-
sias dari para pe-
serta yang hadir
dari 186 desa ini.
Acara yang me-
rupakan bentuk
nyata dalam men
sukseskan pro-
gram Tim Pengge
rak PKK untuk
m e n g e d u k a s i
ketua PKK dan ka-
der DWP di daerah
agar berani mengada-
kan perubahan dam be-
rani tampil untuk mengko-
munikasikan idenya demi perbaikan
Sampang.

Ditemui terpisah, Ny. Winahyu
mengatakan bahwa PKK dan DWP

bertekat bahu- membahu memper-
baiki kualitas SDM Sampang agar
perempuan Sampang bisa turut serta
membantu program Pemkab Sam-
pang untuk membawa Sampang
menjadi lebih baik.

Sosialisasi budaya kerja yang juga
bertujuan untuk memberi dan me-
nularkan kepercayaan diri bagi tiap

kader PKK dan istri PNS
untuk berani mengada-

kan perubahan bagi di-
ri dan lingkungan-

nya. “Selaku istri
PNS, kita pun me-
nyandang gelar
sebagai abdi ma-
syarakat. Apalagi
ibu meme gang
peranan penting
di keluarga selaku
orang keperca-

yaan bapak. Sudah
seyogyanya kita

mendukung sua-mi
sesuai porsi sebagai pe-

rempuan,” tutur wanita
kelahiran Solo ini. “Setelah

suami terpilih menjadi ikon masya-
rakat (pejabat) sudah menjadi bagian
dari tanggung jawab istri untuk
menjadi contoh bagi warganya,”

sambung wanita yang tidak segan
untuk memberikan pendidikan
kepribadian bagi wanita Sampang
dalam pertemuan gabungan PKK dan
DWP sebelumnya ini tegas.

Pernyataan diatas bukan tidak
beralasan. Bersama sahabat sekaligus
ketua DWP Sampang, ibu empat
anak ini terjun langsung dalam mem-
persiapkan pemuda terbaik Sampang
pada ajang pemilihan Cak dan Ning
2009. Dibantu kader PKK dan DWP
lainnya, kedua ikon wanita ini meng-
ajarkan kepribadian, sopan santun,
cara berjalan, berpose, bahasa tubuh
serta materi pendukung lain bagi
Kachong-Jebbing Sampang untuk
maju ke tingkat provinsi. Walhasil,
salah satu putra terbaik Sampang
berhasil menyabet juara II Cak 2009.

Lebih lanjut, istri bupati Sam-
pang ini juga mengatakan bahwa
dirinya bersama Ny. Hermanto se-
laku ketua DWP sepakat untuk ber-
jalan beriringan dalam mengajak
wanita Sampang mengikuti lang-
kah para pemimpin yang bertekat
membawa Sampang maju dan ber-
akhlak, lewat perubahan mindset
dan tampil percaya diri dengan
mengekplorasi kemampuan yang
mereka miliki. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

Ny.Eny Muharjuni Hermanto

P K K

  Pengurus PKK Kab.Sampang dengan para pembicara
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Peringkat Pertama
TP PKK Kab.Nganjuk,

Keluarga Harmonis se Jatim
DI DI DI DI DI era globalisasi saat ini, realita
kualitas keluarga ditengarai semakin
tidak peduli akan eksistensi keluarga
sebagai lingkungan awal proses
pemanusiaan. Padahal, keluarga
yang secara umum merupakan unit
terkecil dari masyarakat merupakan
tempat untuk pendidikan dan pem-
bentukan watak, moral, serta mela-
tih kebersamaan sebagai bekal ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. 

Dalam rangka sosialisasi mem-
bangun keluarga yang berkualitas di
Jatim, pada 20 Mei 2010 lalu, Ketua
PKK Kabupaten Nganjuk, Ny. Dra

Hj Ita Triwibawati, Ak, MSi diun-
dang oleh BKKBN Prov Jatim untuk
menjadi narasumber di Acara Talk
Show di stasiun TV di Surabaya de-
ngan topik “Memperkuat Ketahanan
Keluarga”.

Dalam acara tersebut turut hadir
pula sebagai narasumber Kepala BK
KBN Provinsi Jawa Timur, Drs. H.
Muhammad Is.MM, dan Darsono,
juara I keluarga harmonis tingkat Ja-
tim yang juga Kepala Kelurahan
Jatirejo Kec. Nganjuk. Dalam talk-
show tersebut Ny. Ita yang juga istri
Bupati Nganjuk Drs. H. Taufiqur-
rahman menjelaskan peran serta

PKK dalam memberikan pembinaan
dan penyuluhan kepada keluarga
harmonis.

Menurut Ny. Ita untuk mewu-
judkan keluarga harmonis di daerah
nya, TP PKK Nganjuk bekerjasama
dengan Badan PPKB Daerah Kab.
Nganjuk. TP PKK Kab. Nganjuk me-
lalui kader-kadernya terus menso-
sialisasikan tentang pentingnya
penerapan 8 fungsi Keluarga, yaitu
fungsi agama, fungsi budaya, fungsi
kasih sayang, fungsi perlindungan,
fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi
pendidikan, fungsi ekonomi dan
fungsi lingkungan.

“Keluarga sebagai unit terkecil
dalam masyarakat harus dapat ber-
peran sebagai subyek pembangunan
yang dinamis dengan upaya mening
katkan kualitasnya dalam berbagai
aspeknya,” terang Ny. Ita.

Untuk membangun keluarga
berkualitas, hendaknya peran dan
fungsi masing-masing anggota ke-
luarga harus diperhatikan. Suasana
komunikasi dan interaksi yang har-
monis dalam praktek sehari-hari
pada akhirnya akan memberikan
ketahanan keluarga yang lebih baik.
Membangun keluarga sangat terkait
dengan berbagai kendala dan pe-
ngaruh, terlebih di tengah arus deras
globalisasi yang serba terbuka,
kompetitif di semua bidang yang
tanpa disadari turut merubah gaya
hidup dan pola perilaku.

Karena itu kedepannya Ny. Ita
berencana menambah jumlah kader
TP PKK Kab. Nganjuk untuk turun
langsung memberikan sosialisasi dan
motivasi kepada masyarakat untuk
menerapkan 8 fungsi keluarga demi
terwujudnya keluarga harmonis.
Dengan kiat ini diharapkan keluarga
harmonis yang ada di Kab. Nganjuk
semakin banyak. (rif)

SEBANYAK SEBANYAK SEBANYAK SEBANYAK SEBANYAK 25 orang penyandang cacat mengikuti pelatihan ke-
trampilan potong rambut yang diselenggarakan Kantor Sosial Kabupaten
Lumajang. Tujuan dari pelatihan tersebut, agar mereka menjadi lebih
mandiri dalam mencari nafkah, tanpa menggantungkan diri kepada or-
ang lain.

Selama satu pekan, terhitung mulai Senin kemarin hingga Sabtu para
penyandang cacat itu, mendapatkan materi dan praktek potong rambut.
Kepala Kantor Sosial Kab. Lumajang, H. Benny Subandrio, S.H, menje-
laskan pelatihan ini bukan semata-mata membina ketrampilan para
penyandang cacat, tetapi agar mereka memiliki mentalitas yang mandiri
dan sehat mentalnya.

“Barangkali mereka ditakdirkan menjadi panyandang cacat, namun,
mudah-mudahan mereka tidak cacat mentalnya” ujar Benny, Sehingga
mereka masih memiliki masa depan yang lebih baik. Dorongan kepada
penyandang cacat bukan hanya datang dari Kantor Sosial.

Kantor Sosial Kabupaten Lumajang, bukan hanya menyelenggarakan
pelatihan ketrampilan potong rambut. Dalam waktu dekat ini, Kantor
Sosial juga kan menyelenggarakan pelatihan service HP bagi penyandang
cacat. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut datang sesuai dengan
keinginan mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun. Pelatihan-
pelatihan tersebut, diselenggarakan Kantor sosial secara gratis.

Para penyandang cacat di Kab. Lumajang, selama ini mendapat
pembinaan dari Kantor sosial secara rutin dan berkala. Misalnya, setiap bulan
mereka diundang untuk melakukan pertemuan guna membahas hal-hal
yang diperlukan bagi mereka, terutama dalam menuju kemandirian. (rif)(rif)(rif)(rif)(rif)

Ketua PKK Kabupaten Lumajang

Tinjau Pelatihan Penyandang Cacat
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MUSYAWARAHMUSYAWARAHMUSYAWARAHMUSYAWARAHMUSYAWARAH
Daerah II Dharma
Wanita Persatuan
(DWP) Kota Surabaya
berlangsung pada 5
Mei 2010 lalu.
Ny.Sukamto Hadi
selaku Ketua DWP
Kota Surabaya dan
Ny.Dyah Katarina
selaku Penasehat
memberikan arahan
materi Musda. Nampak
para pengurus dan
peserta Musda II DWP
Kota Surabaya
mengikuti dengan
serius jalannya Musda
dan seusai acara
mereka tidak menyia-
nyiakan untuk berfoto
bersama.

D W P
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Luangkan Waktu
Pengurus PIPSG Dituntut

PERSATUAN ISTRI PEGAWAI SEMEN GRESIK

Pengurus PIPSG Dituntut
PERSATUAN PERSATUAN PERSATUAN PERSATUAN PERSATUAN Isteri Pegawai Se-
men Gresik ( PIPSG) dalam kiprah-
nya memang lebih menonjolkan
pada aspek sosial kemasyarakatan,
khususnya bidang sosial, ekonomi
dan pendidikan. Untuk itulah,
pengurus PIPSG senantiasa ditun-
tut meluangkan waktunya untuk
kegiatan tersebut.

Wakil Ketua I PIPSG, Ny.Diana
Fardhi Syahrul Ade, di sela-sela
pelatihan Sulampita (11/5) lalu
mengatakan, bahwa kepengurusan
PIPSG  selain pengurus inti juga di-
lengkapi bidang organissi, pendi-
dikan, sosial & budaya dan bidang
ekonomi.

Menurutnya, kalau sudah berse-
dia ditunjuk sebagai pengurus di or-
ganisasi, ia minta kerelaan waktu-
nya untuk menangani organisasi.
Sebab, anggota berharap agar peng-
urus mau bekerja sesuai dengan
bidang masing-masing, ini semua
bertujuan agar program PIPSG, se-

tiap tahun menunjukkan kema-
juan.

Pelatihan kali ini dilakukan PIP
SG yang membidangi pendidikan.
Pelatihan Sulampita yang sudah
kedua kalinya ini diikuti 55 peserta,
dari pengurus blok, setiap blok me-
ngirimkan 1 orang peserta.

Pelatihan selama empat hari itu
berlangsung di Ruang Sartika lantai
dua gedung PIPSG, diharapkan
hasil dari pelatihan bisa disebarluas-
kan ke anggota yang belum meng-

ikuti pelatihan.
Disamping itu, pelatihan juga

untuk menambah wawasan  atau
usaha mandiri seperti home in-
dustri dan lain sebagainya.

Sebelumnya pengurus PIPSG
bidang pendidikan telah meng-
adakan kursus kue, hantaran dan
potong rambut, bahkan pernah
mengadakan latihan indoteraphi.

Pengajar pelatihan diambilkan
dari keluarga besar Semen Gresik,
tetapi pelatihan yang perlu diam-
bilkan dari luar juga banyak. Ang-
garan untuk kegiatan masing-
masing bidang didapat dari intern
PIPSG, karena organisasi ini si-
fatnya sosial. (har)(har)(har)(har)(har)

  Kegiatan pelatihan
Sulampita oleh ibu-ibu
PIPSG
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WISATA KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
DAERAH V / BRAWIJAYA BESERTA PESERTA KE GUNUNG BROMO - PROBOLINGGO

Tanggal, 14 Mei 2010

Taman TOGA ala
Koorcab Korem 083

PARA PARA PARA PARA PARA pembaca yang budiman, pada kesempatan ini perke-
nankan saya mengajak menengok sejenak tentang Toga (tana-
man obat keluarga) yang bisa tumbuh di sekitar tinggal kita
dan juga merupakan tanaman yang mudah didapat, banyak
manfaat baik dari segi ekonomis maupun dari segi kesehatan.
Dengan Toga, lingkungan kita tampak asri, indah dan berseri.

Penanaman Toga selain bisa ditaman di pemukiman juga
bisa ditanam di lingkungan kerja atau di lingkungan kantor.
Contoh di kantor Persit Koorcab Korem 083.Terletak di jalan
Mayjen Wiyono F16 tampak berdiri dengan megah, sehingga

terlihat sejuk dan nyaman. Itulah kantor Persit
Koorcab Korem 083 Malang.

Selanjutnya kalau kita melihat di dalam
gedung terdapat ruang rapat yang tertata rapi
dan ruang-ruang yang lain dengan data-data
yang lengkap. Sehingga menambah suasana
nyaman bagi ibu-ibu pengurus maupun bagi
ibu-ibu anggota Persit yang lain. Suasana ter-
sebut membuat betah untuk tinggal berlama-
lama di kantor Koorcab Korem 083.

Apalagi di halaman belakang, kita bisa
menikmati indahnya kolam ikan dan taman
toga yang disusun / ditanam dengan rapi. Ada
sekitar 60 jenis tanaman toga. Dari banyaknya
jenis tanaman tentu juga akan banyak manfaat
yang dapat diperoleh untuk dimanfaatkan
sebagai obat bagi keluarga kita.

Para pembaca yang budiman, semoga me-
lalui tanaman toga kita bisa ciptakan keluarga
yang sehat, hemat dan dapat memanfaatkan
lingkungan dan semoga dapat menjadi sebuah
inspirasi bagi masyarakat yang membacanya
untuk mengembangkan tanaman obat keluar-
ga di sekitar rumah tinggalnya. (pen)(pen)(pen)(pen)(pen)

  Halaman belakan Korem 083 yang asri, indah dan berseri
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PANGLIMAANGLIMAANGLIMAANGLIMAANGLIMA     Kodam V/
Brawijaya Mayor Jenderal
TNI Suwarno, S.IP., M.Sc.

pada Senin (10/5) menerima ban-
tuan bibit tanaman penghijauan
dari BP Migas, yang bertempat di
Makodam V/Brawijaya. 

Acara yang dihadiri pula oleh
wartawan media cetak dan elek-
tronik wilayah Surabaya ini, Pang-
dam menerima 97.500 bibit
pohon dari BP Migas per-
wakilan Japalu, anta-
ra lain bibit
pohon Mang
ga, Rambutan,
Sukun, Sawo Ma
toa, Jati dan Trem-
besi. Bibit-bi-
bit pohon ter-
sebut akan di
tanam di wila-
yah-wilayah kerja
BP Migas dan KKKS

(Kontraktor Kontrak Kerja Sama)
Produksi dan Eksplorasi di Jawa
Timur, guna mendukung upaya
pemerintah dalam memperbaiki
lingkungan hidup dan peningkat-
an kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini, secara
simbolis Pangdam V/Brawijaya
menerima sebuah bibit pohon dari
Ketua BP Migas R. Priyono,
demikian juga sebaliknya Pang-

dam V/Brawijaya menyerahkan
tali asih kepada Ketua BP

Migas R. Priyono be-
rupa plakat miniatur
Kodam V/Brawijaya
yang disaksikan para
undangan lainnya.

Panglima Kodam
V/Brawijaya May-
jen. TNI Suwarno

mengatakan, kegiatan se-
perti ini memiliki nilai

yang sangat strategis,

karena selain sebagai upaya mem-
perbaiki dan meningkatkan kuali-
tas lingkungan, juga diharapkan
kegiatan tersebut dapat menyen-
tuh kelangsungan kehidupan bang
sa serta menyelamatkan dunia dari
dampak Global Warming.

Seusai Konferensi Tingkat Ting
gi PBB ke-15 di Copenhagen, Den-
mark beberapa waktu lalu, Peme-
rintah RI mengambil langkah un-
tuk mengantisipasi dampak per-
ubahan iklim terbatas secara
komprehensif dalam “Copenhagen
Accort”. Kodam V/Brawijaya se-
bagai Komando Kewilayahan di Ja-
tim memiliki tugas antara lain
membantu tugas pemerintah di
daerah, termasuk dalam hal ini
program penghijauan.

Dengan semboyan “Lakukan
yang kita bisa” Kodam V/Brawi-
jaya mendukung program pena-
naman satu miliyar pohon dan
menciptakan Indonesia berseri
(Bersih) di wilayah Jatim, dengan
melibatkan berbagai komponen
masyarakat serta membuat pem-
bibitan trembesi maupun jenis
pohon lainnya. (pen)(pen)(pen)(pen)(pen)

Panglima Kodam V/Brawijaya Ma-
yor Jenderal TNI Suwarno, S.IP.,
M.Sc.(kanan) menerima bantuan
bibit tanaman penghijauan dari Ke-
tua BP Migas R. Priyono, pada Se-
nin (10/5) di Makodam V/Brawijaya.



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 201030

PKK Kabupaten
Bangkalan

Ketua TP
PKK Desa se
Kec.Kwanyar
Dilantik
B ERAKHIRNYA ERAKHIRNYA ERAKHIRNYA ERAKHIRNYA ERAKHIRNYA masa ja-

 batan kepala desa di ke-
 camatan Kwanyar dan di-

ganti dengan klebun  baru mem-
buat Ketua Tim Penggerak PKK
Kab. Bangkalan, Ny.Siti Masnuri
Fuad, S.Pd menginstruksikan
diadakannya pelantikan bagi para
ketua tim penggerak PKK baru.

Sebanyak 16 Ketua TP PKK
Desa di Kec. Kwanyar Bangkalan
akhirnya dilantik oleh Ketua TP
PKK Kec. Kwanyar Ny. Ulfa
Aniwibawanti Mosleh,SE di
pendopo kecamatan Kwanyar,
Selasa (18/5) lalu.

Acara yang merujuk dari pro-
gram pemerintah sehubungan
dengan perluasan otonomi daerah,
dimana gerakan PKK memiliki
peluang untuk berpartisipasi dalam
peningkatan kemampuan daerah
ini berlangsung khidmat.

Ketua TP PKK Kabupaten
Bangkalan Ny. Siti Masnuri yang
disampaikan oleh Ketua IV PKK
Kab Bangkalan, mengimbau para
ketua TP PKK desa yang baru di-
lantik untuk segera melaksanakan
tugas mereka dalam memberda-
yakan kader PKK di desa masing-
masing, selain mendampingi dan
mendukung suami dalam bertugas.
Istri Bupati Bangkalan ini juga
minta para istri kepala desa untuk
turut membantu mensukseskan

program pemerintah sesuai dengan
peran mereka sebagai mitra kerja
pemerintah.

Tidak terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat menjadi salah
satu penyebab melemahnya par-
tisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan, namun lambat laun,
peran kader PKK yang  bergerak
dan mengisi pembangunan melalui
10 Program Pokok PKK telah
terjalin dan berkembang dengan
hasil-hasil yang positif.

Masih melalui perwakilan ke-
tua IV tim penggerak PKK Kab.
Bangkalan, Ny. Imas, panggilan
akrab Ny. Siti Masnuri Fuad kem-
bali mengingatkan bahwa saat ini
gerakan PKK berperan penting
dalam penanganan berbagai ma-
salah moral, etika, kekerasan da-
lam rumah tangga, ekonomi kerak
yatan, pendidikan, ketahanan pa-
ngan, kesehatan lingkungan yang
membutuhkan prioritas kerja ke-
tua penggerak PKK dari tiap desa.

Dewan penyantun PKK keca-
matan Kwanyar yang hadir me-
nyaksikan acara pelantikan terse-
but turut menyampaikan terima
kasihnya atas dorongan, pengarah-
an, suri tauladan  serta semangat
yang ditularkan ketua tim peng-
gerak PKK kab. Bangkalan kepada
kader PKK di daerah. “Kami sangat
berterima kasih karena ketua tim
penggerak PKK Kab Bangkalan
sangat peduli pada kader PKK di
daerah, sehingga ini selalu menjadi
suri tauladan bagi kami yang di
daerah untuk terus berbagi ilmu
pengetahuan dalam rapat pleno
tim penggerak PKK setiap bu-
lannya,” ujar Moh. Mosleh S.Sos,
Msi.

“Semangat yang kami terima
dari ketyua tim penggerak PKK
Kabupaten selalu kami tularkan
dalam perencanaan dan pelaksana-
an program PKK di tingkat ke-
camatan dan tingkat desa,” sam-
bungnya. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)

 Para Ketua TP PKK Desa saat foto bersama seusai pelantikan

P K K
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APPMPI APPMPI APPMPI APPMPI APPMPI BPD Jawa Timur kerjasama
dengan Tunjungan Plaza Surabaya
menggelar Surabaya Fashion Parade
2010 bertajuk L’Ambaian D’Un Sa-
rong ( Keaneka ragam sebuah sarung)
Selasa (25/5) di Atrium Plaza
Tunjungan Surabaya III. Acara yang
digelar tiap tahun tiga kali ini
mengangkat potensi dari designer-
designer muda asal Jawa Timur
khususnya kota Surabaya. Selain itu,
dalam event ini tidak hanya menggali
potensi designer muda saja, tetapi
tahun ini Surabaya Fashion Parade
(SFP) mengangkat pamor dari ma-
terial kain Indonesia.

Kain sarung untuk menjadi lebih
ekslusif. Dari dua penyelenggaraan,
Surabaya Fashion Parade ini meng-
angkat produk Indonesia untuk bisa
menjadi bagian fashion yang bisa di-
perhitungkan di dunia internasional.

Sarung pada umumnya hanya di-
pakai untuk ibadah, dengan adanya
event SFP para designer sengaja
mendesainn secara kreatif untuk
menghasilkan suatu karya busana
yang elegan diakui oleh masyarakat
luas.

Dalam acara tersebut menghadir-

kan beberapa designer handal seka-
ligus menampilan koleksi rancangan
terbarunya, seperti Denny
Djoewardi, Melia Wijaya, Lia Afif,
Sony Radji, Ayok Dwipancara, Djoko
Sasangko, Lilik Suharyati, Yunita
Kosasih, Geraldus sugeng, Elok Rege
Napio dan Yayuk Nurmaisyah.

Seperti yang dikatakan oleh salah
satu designer Melia Wijaya, dirinya
sengaja menggunakan Tai Silk warna
primer dan sarung kotak garis untuk
rancangannya dan mengambil tema
The New Wave. “ Gelombang ke-
hidupan setiap budaya mempunyai
arti tersendiri yang dituangkan pada
perpaduan antara gelombang emosi
dan jiwa seseorang, yang digam-
barkan dengan warna merah yang
berani, biru yang menyatukan dan
kuning symbol emosi spiritualnya,”
ungkapnya

Berbeda dengan Djoko Sasongko
yang sengaja mengangkat batik de-
ngan tema Glamorous Divas. “ Glam-
orous Divas terinspirasi dan kecan-
tikan dan keanggunan para dewi kah-
yangan. Bahan tembus pandang
dengan warna yang cerah memperte-
gas aura kecantikan wanita. Dengan

bahan brokat Jepang, lace dan tulle
Perancis aneka warna dengan detail
drapperi dan border bertahta gradasi
payet dan kristal swarovski,” kata
Djoko Sasaongko

Selain itu, APPMI BPD Jatim juga
menggelar kompetisi calon designer
muda asal Jawa Timur untuk ber-
karya. Sekaligus juga mengadakan
beberapa event diantaranya, Sura-
baya Self Make Up Competition yang
disponsori oleh La Tulipe dan Su-
rabaya Model Search untuk mencari
model berbakat, Surabaya Fashion
Illustration Award dan Surabaya Tex-
tile Display. Dalam SFP 2010 ini
semuanya menggunakan model-
model asal Surabaya.

Penutupan Surabaya Fashion
Parade 2010 akan menampilkan
designer terkenal yakni, Deden
Siswanto dan Ali Charisma masing-
masing menampilkan koleksi
busana ter-baru seperti Urban Ad-
venture dari Deden Siswanto dan
La Mer dari Ali Charisma.. Nampak
hadir dalam acara itu Walikota
Surabaya dan Wakilnya, Bambang
DH dan Arif Efandi serta beberapa
undangan lainnya (ali)(ali)(ali)(ali)(ali)
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  Para model memperagakan karya desainer muda Surabaya
dalam SFP 2010 di Plaza Tunjungan Surabaya
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MENJADI ENJADI ENJADI ENJADI ENJADI tuan rumah da-
lam acara tahunan Rota-
ry International sempat

membuat Ny. Yetty Sutan selaku
ketua panitia pelaksana konferensi
memutar otak. Ia harus mencari te-
ma yang tepat untuk welcome din-
ner bagi para peserta Rotary yang
datang dari 12 negara perwakilan
Rotary Internasional.

Setelah melalui berbagai per-
timbangan dipilihlah Suramadu
sebagai ikon Kota Surabaya, tem-
pat konferensi Rotary Internatinal
D-3400 tahun ini yang berlang-
sung di Hotel Bumi Surabaya, Ka-
mis – Jumat (13-15/5) lalu.  Batik
madura juga terpilih menjadi pen-
damping Jembatan Suramadu un-
tuk suguhan mata bagi para tamu
yang mencapai 500 orang itu.

Mengusung tema “Sampang
Madura Night” jamuan makan ma-
lam ini mendapat dukungan penuh
dari Pemda Kabupaten Sampang
yang mengusung makanan khas
madura ‘Nasi Serpang’, tarian tra-
disional dan musik duk-duk nya,
membuat para undangan berdecak
kagum dengan kebudayaan Ma-
dura yang begitu eksotis. “Kami
ingin menampilkan daya tarik
Surabaya, terpilihlah Suramadu.

Untuk ini kami bekerja sama de-
ngan Kabupaten Sampang yang
membawa budaya mereka untuk
kami suguhkan kepada seluruh
perwakilan distik Rotary Inter-
nasional yang hadir malam ini,”
ujar Ny. Yetty Sutan. “Hampir
seluruh peserta termasuk dari luar
negeri antusias dengan keunikan
budaya Sampang yang eksotis,”
sambung wanita yang menjabat
sebagai Deputy Government Ro-
tary Internasional 3400 Jatim.

Jamuan makan malam yang
dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa
Timur yang berpakaian ala Sakera
Madura ini dimeriahkan oleh
tarian daerah Madura Car Kele dan
juga suguhan ritmik nan enerjik
para pemuda Sampang. Salah satu
dari empat kabupaten di Madura.
Gus Ipul yang didampingi istri ter-
lihat akrab dengan para Rotarian
lokal maupun yang datang berba-
gai negara.

“Saya terkesan dengan pakaian
adat yang saya kenakan ini, tapi
saya tidak tahu bagaimana me-
makainya hingga saya perlu ban-
tuan orang lain untuk mengenakan
baju ini,” seloroh Janet Lawrence,
perwakilan dari Australia yang
kala itu mengenakan setelan ke-

baya dan sarung batik madura ber-
warna merah.

Hadir pula dalam acara yang
bernuansa Madura kental ini
Bupati Sampang, Noer Tjahja yang
memberikan sambutannya dalam
bahasa Inggris sebagai bentuk
penghormatan bagi peserta man-
canegara. Hadir dengan mengena-
kan kemeja batik Madura, bapak
empat anak ini menyatakan ke-
gembiraannya berkesempatan
menunjukkan kekayaan budaya
tradisi leluhur Madura berupa ta-
rian, batik dan makanan khasnya.
“Kami ingin memajukan budaya
tradisionalsupaya bisa dikenal oleh
negara lSain, pada prinsipnya kami
ingin memajukan seni Madura
untuk go-internasional” ujarnya.

Bahkan, beberapa tamu wanita
juga diberi kesempatan untuk
mencicipi ramuan khas Madura,
sari rapat. Di penghujung acara,
para hadirin dimanjakan dengan
koleksi terbaru Ramli yang meng-
usung batik madura sebagai eye-
cather dari koleksinya. Gaun
rancangan Ramli kali ini dibawa-
kan oleh model professional. Be-
berapa artis ibu kota dan anggota
PKK kab. Sampang termasuk ketua
tim penggerak PKK. (tya/ali)(tya/ali)(tya/ali)(tya/ali)(tya/ali)

  Yetty Sunan, Fatma Syaifullah
Yusuf, Gus Ipul, Noer Tjahja dan
beberapa perwakilan dari luar negeri

  Janet Lawrence sedang
mencicipi ramuan madura

KEGIATAN
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RUMAHUMAHUMAHUMAHUMAH     makan bernuansa
China, Dewa Ndara, di ka-
wasan Mayjen Sungkono

terlihat ramai sejak kedatangan para
anggota Arisan Berry, Jumat (21/5).
Arisan Berry merupakan arisan
bulanan yang dihadiri  lebih dari 40
orang anggota yang mayoritas kaum
wanita. Kelompok ini diikuti oleh
wanita dari berbagai profesi mulai
ibu rumahtangga, pengusaha, dok-
ter, model dan lainnya.

Suasana rumah makan semakin
ramai karena dalam acara tersebut
dihibur dengan acara kuis. Sebagaian
para anggota tersebut saling bere-
butan menjawab untuk memenang-
kan bermacam hadiah, termasuk

voucher. “Ya beginilah suasananya
kalau anggota kami sedang berkum-
pul suasana jadi ramai,” ungkap Na-
na yang juga sebagai pemandu kuis.

Setelah pembagaian voucher,
acara penarikan undian arisan di-
mulai. Sepuluh nama anggota yang
beruntung yakni, Nanta Ratna, Edna
P, Anita Yusuf, Jeng. Lita, Ika Kuma-
rasen, Alfia Tanti, Edith Nugraha,
Santhia Pramanti, Venny Amelia
dan Yanti Sutomo. Wajah-wajah
para pemenang nampak senang,
Nana kemudian memberikan ha-
diah masing-masing mendapatkan
uang 1 juta. Seperti aturan sebelum-
nya bahwa setiap kelompok ada 10
anggota dan 1 kelompok harus di-

wakilkan 1 orang saja dalam arisan
ini,” jelas Nana.

Dalam acara tersebut juga me-
ngeluarkan hadiah doorpize untuk
semua anggota arisan berupa ponsel.
Saat ketua arisan mengundi dan di-
baca langsung di depan para anggota,
Roseiyanti Dewi W. berhasil jadi
anggota yang beruntung. Tepuk ta-
ngan para anggota arisan langsung
serentak menyambut gembira atas
hadiah yang diraih oleh Roseiyanti.

Bagi masyarakat umum yang
ingin bergabung dengan grup arisan
ini, Nana menjelaskan beberapa
syarat-syarat bagi calon anggota
baru. Dalam Arisan Berry, lanjut Na-
na, akan menunjuk seorang modera-
tor untuk menyeleksi calon anggota
baru. Jika sang moderator sudah me-
nyetujui dan menyatakan si calon
layak menjadi anggota, maka ia bisa
ikut bergabung. Seluruh anggota
arisan memiliki panggilan khas yaitu
dengan menambah sebutan “Jeng”
pada nama depannya.

Jeng Nana menambahkan bahwa
para anggota Arisan Berry tidak
hanya dari kota Surabaya saja tetapi
sudah merambat ke luar pulau se-
perti, Palembang, Mataram, Banjar-
masin dan Jakarta. Cara pembayaran
arisan bagi anggota luar pulau
maupun luar kota terbilang mudah
dan gampang cukup dengan trans-
fer lewat ponsel masing-masing.

Komunitas ini akan memberi in-
fo-info menarik sesama anggota mu-
lai dari kecantikan, dunia usaha dan
banyak lagi info yang berhubungan
de-ngan wanita melalui email. Anda
ingin daftar langsung akses di e-mail
arisanberry-subscribe@yahooarisanberry-subscribe@yahooarisanberry-subscribe@yahooarisanberry-subscribe@yahooarisanberry-subscribe@yahoo
groups.comgroups.comgroups.comgroups.comgroups.com          (ali)(ali)(ali)(ali)(ali)
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Maia Estianty
Wujudkan

Bisnis Busana

KKKKK     ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA Maia bertahan,
 maka Maia ada. Itu karena ia
 telah mengolah perasaan

menjadi keberadaan.
Maya Estianty, belakangan lebih

dikenal dengan nama Maia, adalah
sosok perempuan perkasa tempat
banyak perempuan bisa berguru.
Kericuhan rumah tangga, orang ke-
tiga, dan gosip murahan yang me-
landanya selama lebih dari setahun
tanpa henti terus menerpa, bukan
lantas membuatnya terlihat menjadi
sosok yang lemah. Apalagi menua.
Jelas, Maia jauh dari itu. Siapakah dia
kiranya yang berani begitu nekad
mengatakan Maia tua? Sebaliknya,
ia justru tampak memuda. Tentu
bukan karena obat apalagi suntikan,
dan juga bukan sekadar karena,
“Pasrah,”

Perjuangan mencapai ketenang-
an hidup bukan tanpa rasa pahit.
Teror psikis jauh lebih menyakitkan
dibanding kesakitan fisik. Sorotan
kamera yang selalu membuntuti ke-
manapun dia pergi, pasti bukan ce-
rita yang menyenangkan. Jangan
harap ia tak tersiksa karenanya. Maia
bahkan pernah mengalami depresi
berat akibat teror media (baca:
infotainment) dan pelecehan men-

tal yang membuatnya harus
banyak berhadapan dengan
banyak psikiater.

“Saat itu, saya sampai pada
tahap ketika saya sudah tak
punya kepekaan rasa sama
sekali, sudah tak bisa mena-
ngis,”katanya. Tapi sekarang,

dia sudah berhasil menaklukkannya.
“Jadi sabaran mana aku sama Ayat-
Ayat Cinta?,”ucap wanita kelahiran
Surabaya, 32 tahun lalu, tersenyum.

Pada saat itu, ia seperti layang-
layang putus tali. Tanpa manager.
Mantan anak buahnya melepaskan
diri sembari membajak band yang
dibentuknya. Berjuang sendirian
tidaklah dirasakannya mudah,
karena ia merasa selama ini berada
di bawah bayang-bayang nama besar
suaminya, Ahmad Dhani. Tapi dia
harus hidup, terutama menghidupi
jiwanya yang babak belur dalam
pembabakan kehidupan, yang
penuh haru dan biru. Dalam bahasa
awam: Habis-habisan.

Bila malam tiba dan ia berada da-
lam kesendiriannya, Maia memilih
menyepi di studio pribadi yang di-
sewa tak jauh dari rumahnya-tem-
pat Maia bisa memeluk ketiga anak
saat mereka tidur. Di sana, ia ber-
juang keras untuk tetap berdaya,
mengubah energi tak-produktif
yang memuncak itu menjadi pro-
duktif. Berusaha menemukan, se-
kaligus melepaskan diri dari bayang-
bayang masa lalu yang bagai meng-
gelapkan setiap langkahnya. Ia me-
micu semangat untuk melakukan

proses audisi penyanyi, membuat
lagu, rekaman, mastering, konsep
album, klip hingga peluncuran al-
bum yang dilalui kurang dari waktu
satu tahun, di tengah badai rumah
tangga dan somasi dari sang anak
didik.

Kerja kerasnya terba-
yar. Maia kini penuh
kesibukan. Album ba-
runya Maia & Friends
yang mengusung la-
gu Cinta Kamu dan
EGP laris manis,
terjual lebih dari
125 ribu kopi ha-
nya dalam hi-
tungan hari. Bah
kan, lagu Cinta
Kamu sempat
menduduki po-
sisi terbaik dalam
tangga lagu na-
sional selama le-
bih dari 6 minggu.
Konsekuensinya,
sudah banyak pihak
yang mengantri ke-
hadirannya, entah se-
bagai penyanyi, musisi,
produser, bintang iklan, dan
masih banyak lagi. Iapun
melakukan tur keliling Indonesia
bersama 3 label besar yang me-
ngontraknya. Keberhasilan ini
membuat Maia — yang pernah
mendapatkan penghargaan sebagai
produser rekaman terbaik Anugerah
Musik Indonesia (AMI) 2006 —
mulai mempertimbangkan untuk
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menjadi produser dan merekrut
bintang-bintang baru. Ia juga men-
dapat tawaran untuk menuliskan
lagu untuk salah satu artis inter-
nasional.

Rencana ke depan, Maia ingin
mewujudkan bisnis busana dengan
label dirinya. “Seperti Gwen Stepha-
nie, aku juga ingin membuat label
fashion dari gayaku. Aku memang
pecinta fashion. Karena itu, aku lagi
memikirkan seperti apa nanti label
fashionnya supaya tidak terjadi
persoalan seperti halnya kasus
Jimmy Choo,”ucap Maia, yang
tampaknya tahu persis mengenai
perkembangan dunia fashion ter-
kini. Sesuatu yang seperti baru
disadarinya, betapa dunia bergaya
busana itu ternyata sangat dikua-
sainya.

Tangan dingin Maia memang
terbukti. Ia berhasil mene-

mukan satu formula fash-
ion yang unik sehingga

menciptakan pasar sen-
diri. “Brandku nanti

konsepnya agak me-
ngacu ke gaya
London, lebih ka-
sual dan fashion
street. Unik. Ka-
lau mau gaya bia-
sa, ya, ke Zara
atau Topshop.
Kalau mau yang
unik ya ke Maia,”
begitu ia memba-
yangkan.

Begitulah Maia.
Ia mengungkap

kegelisahan bukan
dengan mencari sen

sasi, melainkan deng-
an pernyataan fashion.

Ia sudah sampai pada
sikap yang lebih dewasa

dengan mencoba berjarak
dengan “realitas” yang dialami.

Menyanyi, sembari mempelesetkan
beberapa syair-syairnya-adalah
pelepasan lainnya. “Waktu aku
menyanyi, banyak yang nangis, tapi
aku kini sudah bisa menertawakan
diriku sendiri,”tukasnya sambil
mengulang syair lagu Aku Baik-Baik

Saja-lagu yang katanya dia banget–
yang sudah dipelesetkan syairnya
itu. Bukan bermaksud cengeng,
namun sekitar 6 jam bersama Maia,
rasa sesak memang begitu menyer-
gap. Tapi Maia tampaknya sudah
berhasil mengatasinya. Di atas
panggung, tempat di mana ia ber-
kuasa penuh, ia menyanyi dengan
segenap jiwa. Dan katanya, ter-
atasilah segala kesedihan. Penghibur
orang lain dengan lagunya yang
riang itu ternyata seorang penghibur
diri yang ulung.

“Dulu aku sangat tidak percaya
diri dengan apa yang kulakukan,”
katanya. Tapi dengan adanya ma-
salah ini, dia justru menemukan di-
rinya, yang selama ini menurut versi
Maia selalu berada di bawah bayang-
bayang orang lain. “Aku sadar, masa
lalu bukan untuk disesali. Sekarang
aku ingin menunjukkan bahwa pe-
rempuan itu power. Bisa menyanyi,
menciptakan lagu, main gitar, drum
dan bisa melompat-lompat,”katanya
serasa menyindir. “Aku pernah
dibilang perempuan umur 30-an
kok jingkrak-jingkrak,” ia meni-
rukan pemrotesnya. “Ah, mengapa
harus malu dengan umur? Itu kan
sesuatu yang wajar. Nah, semakin
aku ditekan, semakin ingin aku
break the rule,” ia menegaskan.

“Dulu aku pernah punya cita-cita
jadi musisi, sekarang kesampaian.
Nah, sekarang aku mimpi brand
Maia kuat: make up, aksesori, sepatu,
dan sekolah musik yang belum ada
di Indonesia,” tekadnya. Kesuksesan
karir ternyata tidak tergantung pada
siapa-siapa. Kecuali pada diri sendiri,
begitu ia berfilosofi. Ke depan, ia
ingin melanjutkan cita-citanya
untuk membuka label fashion dan
label musik, lepas dari siapa penya-
nyinya, tetapi tetap dengan meng-
gunakan labelnya: Maia. “Targetku,

aku menjadi performer hingga usia
35, setelah itu, aku akan menyiapkan
aktivitas lain,”tukas Maia yang kini
tengah memersiapkan album ba-
runya.

Hal ini dilakukan untuk meraih
cita-cita sepuluh tahun yang akan
datang.” Hidup santai, menikmati
keindahan alam, bersama suami dan
anak-anak. Membuat privat villa di
wilayah Ciputat atau Ciganjur, yang
dingin dengan daerah yang ber-
bukit-bukit. Aku mau menikmati
hidupku,” Ibu dari Ahmad Al Gazali,
El Jalaluddin Rumi, dan Ahmad
Abdul Qodir Jaelani ini berkisah
tentang masa depan keluarga yang
ingin dibangunnya. “Anak-anak
adalah hal terindah yang aku punyai.
Hari ini mereka bisa menghibur aku.
Anak-anak membuat aku kuat.”

Lalu apakah dia masih percaya
cinta? “Ya. Aku masih percaya cinta.
Cinta yang saling mendukung antar
pasangan. Kalau aku sekarang jatuh,
next will be better,”tukas Maia yang
sering menumpahkan perasaannya
di blog pribadinya duniamaia.
multiply.com. Namun bila suntuk
datang berkepanjangan, ia memilih
untuk ikut olahraga ekstrim seperti
skyjump. “He he he, pada dasarnya
aku memang tomboi. Bila dulu aku
tampil feminin, itu karena manage-
menku. Sekarang aku mau jadi di-
riku sendiri,” karakter Jawa Timur-
nya memang sangat terasakan pada
diri Maia.

“Perempuan itu harus kuat.
Menjadi dirinya sendiri. Jangan mau
dijajah. Harus mandiri, tanpa tidak
melupakan kodrat sebagai perem-
puan,”ungkap pengagum Nicole
Kidman, dengan serius menghadapi
kenyataan dengan segala keterba-
tasannya. Maka ia potong rambut-
nya, menjadi pendek seperti supaya
kesan berdaya dan merdeka itu
tampak sejelas-jelasnya. “Kalau
jatuh, nyungsep, menyesal sebentar,
lalu siaplah terbang lagi. Jangan
terbuai masalah. Bila sekarang jatuh,
besok harus lebih baik.”katanya te-
gas. Bila semua itu sudah terlaksana,
maka kebahagiaan akan terasa.

(((((rh/mjrh/mjrh/mjrh/mjrh/mj)))))

FIGUR
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Jantung
Makanan Sehat

untuk

PENYAKIT PENYAKIT PENYAKIT PENYAKIT PENYAKIT jantung di Indonesia
merupakan pembunuh terbesar
kedua setelah kanker. Pola makan
adalah poin pertama yang dapat
mencegah timbulnya penyakit ini.
Berikut ini beberapa jenis makan-
an yang sudah terbukti memang
bisa menekan risiko penyakit jan-
tung, yaitu:

1. Bawang putih1. Bawang putih1. Bawang putih1. Bawang putih1. Bawang putih. Sejumlah
penelitian telah membuktikan se-
jumlah manfaat dari bumbu masak
ini. Konsumsi teratur bawang pu-
tih bisa menurunkan penyakit da-
rah tinggi, mencegah penggum-
palan darah (penyebab stroke),
mencegah kenaikan gula darah
dan kadar kolesterol. Bawang pu-

tih juga dikenal mampu menurun-
kan atau menetralisasi pengaruh
buruk dari garam.

2. Ikan salmon.2. Ikan salmon.2. Ikan salmon.2. Ikan salmon.2. Ikan salmon. Gantikan
burger penuh lemak favorit Anda
dengan potongan ikan salmon.
Meskipun terkadang lemak baik
untuk tubuh, tapi sebagian kecil
dari lemak (dari konsumsi 1/2 po-
tong burger setiap hari) akan me-
nyebabkan penyumbatan di pem-
buluh darah arteri dan bisa mening
katkan resiko penyakit jantung.

3. Buah berry dan chery3. Buah berry dan chery3. Buah berry dan chery3. Buah berry dan chery3. Buah berry dan chery.
Buah-buahan ini bermanfaat ka-
rena memiliki sejenis zat yang bisa
mencegah kerusakan sel yang bisa
menyebabkan pembekuan atau
penyumbatan pembuluh darah.
Kalau Anda sulit mendapatkan
buah berry (misalnya strawberry
atau blueberry) atau buah chery,
maka simpan dalam jumlah yang

banyak jika tidak musim. Agar
tidak bosan, campurkan dalam bu-
bur gandum atau oatmeal, atau
gunakan perasan sarinya. Buah
berry juga baik untuk memper-
baiki detak jantung Anda.

4. Beras merah4. Beras merah4. Beras merah4. Beras merah4. Beras merah. Beras merah
merupakan sumber magnesium.
Mineral ini (magnesium) bisa
memperlancar aliran pembuluh
darah. Kekurangan magnesium bi-
sa menyebabkan penyakit hiper-
tensi, serangan jantung, dan gang-
guan irama jantung. Nasi merah
tidak perlu dimasak terlalu lama.
Hidangkan bersama sayuran yang
dipanggang, dan ayam panggang.

5. Minuman cokelat5. Minuman cokelat5. Minuman cokelat5. Minuman cokelat5. Minuman cokelat. Hobi
minum kopi? Coba gantikan deng-
an segelas cokelat hangat. Cokelat
hangat kaya dengan antioksidan.
Bahkan jumlahnya bisa lebih ban-
yak 3 kali lipat dari teh hijau. (kps)(kps)(kps)(kps)(kps)

Cegah Kanker
Jangan Cuma

MENGONSUMSI MENGONSUMSI MENGONSUMSI MENGONSUMSI MENGONSUMSI buah dan sa-
yuran     memang sangat diajurkan
untuk kesehatan, , , , , namun jangan
berharap kalau kebiasaan me-
nyantap dua jenis makanan ini
akan memberi perlindungan le-
bih terhadap kanker.     Para ahli     di
Amerika Serikat dalam riset
terbarunya mengatakan buah dan
sayur memang berkhasiat men-
cegah kanker.

Namun begitu, efeknya tidak
terlalu besar.”Buah dan sayur
cenderung bersifat protektif, te-
tapi efeknya tidak besar,” ungkap
Paolo Boffetta, Dr.Paolo Boffetta
dari Mount Sinai School of Medi-
cine di New York, AS.

Makanan dari tumbuhan me-
ngandung lebih dari 100 vitamin,
mineral, serat, dan bahan ber-
manfaat lainnya. Makanan yang

mengandung serat, seperti buah,
sayur dan biji-bijian diketahui
mengurangi risiko terkena kan-
ker kolorektal.

Bofetta dan timnya meng-
analisa data lebih dari 470.000
pria dan wanita di 10 negara Ero-
pa dalam studi bertajuk European
Prospective Investigation Into
Cancer and Nutrition (EPIC). Ha-
sil riset menunjukan kaitan yang
lemah antara makanan yang ber-
sumber dari tumbuh-tumbuhan
dan rendahnya risiko kanker.

“Pada dasarnya makan sayur
dan buah bukan satu-satunya
pencegah kanker. Masih ada fak-
tor lainnya, seperti tidak mero-
kok, menghindari makanan ber-
lemak dan olahraga yang me-
ngurangi risiko kanker”. (((((kpskpskpskpskps)))))

Andalkan
Buah & Sayur

SEHAT
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Tahu Tek Pak H. Ali

Paduan Tahu Lembut dan
Petis Mengigit

T IDAK IDAK IDAK IDAK IDAK ada yang spesial dari
  tahu jika hanya disajikan
 dalam bentuk gorengan

saja. Makanan kaya protein ini le-
bih nikmat dilidah jika diolah de-
ngan kreatif. Sebut saja, makanan
khas Surabaya yang menggunakan
bahan utama tahu. Tahu dipotong
dan digoreng, ditambahkan ken-
tang, lontong dan sedikit kecam-
bah. Hhmm… masakan tahu tek
memang sederhana tapi bumbu
kacang dan petis yang mengigit
membuatnya terasa spesial.

Satu referensi tempat makan
makan tahu tek di Surabaya adalah
‘Tahu Teck-Teck Pak H. Ali”.
Berlokasi di Jalan Dinoyo 147A,
atau depan Toko Roti Susanna,
warung H. Ali ini beroperasi mulai
pukul 16.00 - 01.00 WIB. Meski le-
taknya di pinggir jalan raya, wa-
rung H. Ali sudah jadi langganan
artis seperti Katon Bagaskara,
Robby Tumewu, dll. 

Tahu Petis ‘tek-tek’
Bahan :
- 1 siung bawang putih
- 1 buah cabe rawit (sesuai selera)
- 2 sendok kacang tanah yang sudah matang
- 1/2 sendok makan petis
- 2 sendok makan kecap manis
- 1 butir telur
- 2 potong tahu
- 1 sendok makan kecambah yang sudah direbus
- 2 sendok air matang
- 1/2 buah kentang
- bawang merah goreng untuk taburan
- kerupuk putih
- 1 buah lontong

Cara membuat :
1. Goreng bawang putih dan cabe sebentar saja. Lalu haluskan bersama kacang tanah, petis

dan kecap manis terakir air matang supaya tidak terlalu kental.
2. Goreng telur (dadar), kentang dan tahu digoreng jangan terlalu kering.
4. Letakkan lontong yang sudah diiris di atas piring, kemudian susun dengan tahu, kentang

dan telur yang sudah digunting atau diiris dadu.
5. Tahu dengan kecambah yang sudah matang ditambahkan bumbu sambal petis yang sudah

dihalus.
6. Taburi masakan dengan bawang goreng dan kerupuk.
7. Masakan siap disajikan.

Resep untuk

1 porsi

SELERA
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CITAITAITAITAITA-cita luhur Kartini
untuk keadilan dan kese-
taraan gender kini telah

tercapai, namun bukan berarti
wanita boleh lupa akan kodratnya
sebagi pendamping suami dalam
mempersiapkan putra-putrinya
agar kelak mampu menjadi pe-
mimpin yang mampu membawa
perubahan positif.

Kiat mendidik anak dalam ke-
luarga menjadi perhatian PKK
sebagai  mitra kerja pemerintah.
Hal ini dibuktikan dengan per-

dengan seksama pertumbuhan dan
pendidikan anak-anak mereka,”
tutur Ny. Siti Masnuri Fuad dalam
laporannya selaku ketua penye-
lenggara.  Mantan None Jakarta ini
juga mengatakan bahwa belakang-
an ini kesempatan perempuan
untuk menjadi wanita karier ma-
kin luas, dikhawatirkan akan lupa
pada tanggung jawab dalam mem-
persiapkan anak-anak mereka
menjadi pemimpin yang cerdas,
sehat, berakhlak , santun dan ka-
sih. “Semoga kiat-kiat yang

empat anak ini kembali meng--
ingatkan peran orang tua sebagai
pendidik untuk selalu memper-
hatikan anak mereka, khususnya
pada lima tahun pertama perkem-
bangannya dimana masa tersebut
ada masa terpenting bagi anak.
“Diperlukan pengawasan yang
cukup, khususnya pada lima tahun
pertama dimana anak-anak gam-
pang meniru perilaku dan ucapan
orang di sekelilingnya,” pesan
Bupati Bangkalan pada para pe-
serta.

Pernyataan orang nomer satu
kabupaten Bangkalan  turut
diperkuat oleh Shahnaz Haque
yang menjelaskan kepada para
peserta bahwa otak anak lebih
bersifat plastis ketimbang orang
dewasa. Anak dan balita lebih ter-
buka menerima berbagai macam
pelajaran dan pengkajian baik yang
bersifat positif maupun negatif.

“Apabila kita kurang menga-
wasi pembelajaran anak akibatnya
cukup berbahaya bagi perkemba-
ngannya. Semakin dini gangguan
perkembangan terdeteksi, makin
tinggi pula kemungkinan tercapai-
nya tujuan intervensi atau koreksi
atas gangguan yang terjadi,” ung-
kap artis yang menjadi duta Tup-
perware itu.

Sebelum acara ditutup, Shahnaz
juga membagikan 6 kunci penting
untuk membuka ruang pengasuh-
an dan pendidikan yang dapat me-
ningkatkan kecerdasan anak se-
perti komunikasi dan keterbukaan
serta saling percaya anatar anak
dan orang tua. (tya)(tya)(tya)(tya)(tya)
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hatian serius Ketua Tim Penggerak
PKK Kab Bangkalan yang selalu
memberikan dorongan dan suri
tauladan bagi kader PKK. Salah
satunya dengan menggelar semi-
nar nasional  bertajuk “kiat sukses
mendidik anak di tengah kesi-
bukan di dalam mengembangkan
minat baca dan belajar anak”, Rabu
(19/5) lalu, dengan menghadirkan
Shahnaz Haque.

“Tujuan seminar ini untuk
kembali mengetuk hati para orang
tua agar kembali memperhatikan

Nur Ainy Fardana, ahli psikolog
lulusan UNAIR yang memaparkan
bagaimana cara meningkatkan
kecerdasan anak disela kesibukan
orang tua ini bertempat di pendopo
agung Bangkalan.

Acara dihadiri oleh 500 pesrta
terdiri dari guru dari semua ting-
katan, unsur DWP, organisasi ke-
wanitaan, Kepala Satuan Unit dan
camat ini juga dihadiri oleh Bupati
Bangkalan R.K.H. Fuad Amin,
S.Pd.

Dalam sambutannya, bapak

diberikan pembi-
cara (Shahnaz Ha-
que) bisa memberi-
kan manfaat bagi
kita selaku orang
tua untuk memper-
siapkan anak bang-
sa yang berkuali-
tas,” sambung Ny.
Imas, panggilan
akrab Ny. Masnuri
Fuad.

Acara yang di-
buka dengan sapaan

  Ny.Siti Masnuri (kiri) saat mendampingi
pembicara Shanaz  Haque



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010



a   Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45Kirana 45     ||||| Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV  Tahun IV ||||| Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010 Juni 2010

Buku Bunga Rampai Wanita Pilihan Jawa Timur 2009 telah
mendapatkan sambutan yang hangat dari wanita hebat Jawa

Timur. Mereka berpartisipasi untuk menjadi bagian dalam buku
tersebut sebagai bentuk pemberian motivasi kepada kaum wanita lainnya agar

dapat menjadi wanita hebat Jawa Timur selanjutnya.
Profil mereka yang telah diabadikan pada Bunga Rampai Wanita Pilihan Jawa

Timur 2009, antara lain :
1. Anik Triwinarni Imam Utomo (istri mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo)
2. Nina Kirana Soekarwo (istri Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo)
3. Haeny Relawati Rini Widyastuti (Bupati Tuban)
4. Yetty Sri Suparyati (Birokrat)
5. Tutut Herawati (Birokrat)
6. Indiyati Oetomo (Direktur John Robert Power)
7. Istibsyaroh (Akademisi, anggota DPD RI)
8. Niniek Koesni Rahadjeng (Altet mater)
9. Rika Subarniati Triyoga (Akademisi)
10. Prita Muliarini (Aktivis dibidang kesehatan)
11. Hera Rachmawati (Aktivis sosial)
12. Padmi Rahayu (Pengusaha, tokoh olahraga)
13. Dan masih ada 60 wanita hebat lainnya.

Hadirnya buku Bunga Rampai Wanita Pilihan Jawa Timur 2009 ini juga mendapatkan
apresiasi dari Library of Congress, perpustakaan terbesar di dunia yang berada di
Amerika. Buku ini pun masuk dalam daftar koleksinya.

Satu lagi apresiasi yang diberikan Majalah Kirana
untuk wanita Jawa Timur adalah anugerah Kirana Award.
Penerima award ini, dijaring dari data lapangan, dan
beberapa nominator berasal dari buku Bunga Rampai
Wanita Pilihan Jawa Timur 2009.

Kirana Award 2009 yang telah terselenggara pada
akhir tahun lalu ini dihadiri oleh para tokoh wanita dari
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Piagam penghargaan
ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Ketua TP
PKK Provinsi Jawa Timur, Ny. Nina Kirana Soekarwo, dan
juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD V Brawijaya,
Ny. Toety Suwarno. Sebagai saksi dalam penyerahan
penghargaan adalah Ketua Bhayangkari Polda Jawa
Timur, Ny. Hetty Praktikyo dan Ketua Dharma Wanita
Persatuan Provinsi Jawa Timur, Ny. Purmiasih Rasiyo.

Kami berharap, anda bisa menjadi satu dari wanita
hebat Jawa Timur selanjutnya.


