
fikasi Halal, Sertifikasi BPOM atau se-
suai bidang usaha masing-masing pe-
megang kartu; Pendampingan Pemasa-
ran Digital dan Pengemasan; Besaran
Bantuan Modal Pemegang Kartu Kur-
ma Bervariasi; Giat Pendampingan
UMKM   bekerjasama dengan Balai La-
tihan Kerja (BLK) Sidoarjo.

Memaknai Gagasan
Gus Mudhlor - Subandi

Kartu KURMA ‘dilahirkan’ sebagai
salah satu solusi mengatasi terpuruk-
nya perekonomian warga. Pember-
dayaan Perempuan sebagai penggerak
ekonomi keluarga dan mitra suami di-
mungkinkan dapat meningkatkan
penghasilan rumah tangga dan terwu-
judnya kualitas hidup lebih baik.

Mengalirnya sumber penghasilan
keluarga, berpotensi menumbuhkan
pola hidup sehat, terjaganya kualitas
pendidikan; berkembangnya daya beli
keluarga dan masyarakat; bergeraknya
beragam jenis usaha kecil – menengah
lokal; dinamika perekonomian desa pun
tumbuh. Oleh karena itu, marilah kita
memaknai Sejahtera sebagai Amanah
Mewujudkan Kebutuhan dan  Kepenti-
ngan Rakyat.

Efek Domino KURMA
Bergeraknya sumber penghasilan

keluarga dan perekonomian lokal,

dimungkinkan menambah kegiatan
pengurus Rukun Tetangga - Rukun
Warga (RT-RW). Aktivitas rutin pengu-
rus tidak lagi sekedar administratif nor-
matif terkait surat keterangan nikah,
surat pindah antar kecamatan atau
daerah, perubahan atau mengurus KTP
baru.

Mungkin bisa lebih dari itu. Misal-
nya: mengurusi surat keterangan domi-
sili usaha, membuat berbagai surat ter-
kait bertambahnya wirausaha baru,
perubahan status usaha, sampai meng-
informasikan dan merekomendasi war-
ga yang ingin atau layak ikut pelatihan
demi memperoleh pekerjaan serta
modal usaha.

Penambahan aktivitas kerja ini RT-
RW ini perlu diberikan apresiasi.  Apa-
lagi mereka juga berperan sebagai
ujung tombak bagi pemerintahan desa
atau pemerintah daerah untuk me-
mantau status  kondisi riil masyarakat.
Oleh karena itu, tidak berlebihan bila
secara proporsional pengurus RT mem-
peroleh reward terkait kinerjanya.

Selama ini untuk menjalankan tu-
gas pokok dan fungsinya pengurus RT
menerima Rp 100 ribu/bulan. Demi
menjaga dan meningkatkan kualitas
layanan, perlu dilakukan penyesuaian
dana operasional yaitu Rp 6 juta / ta-
hun atau Rp 500 ribu / bulan.

(TIM)

Berbagi Manfaat  KURMA
Ala Gus Muhdlor Ali  - Subandi

P
embangunan pondasi kese
jahteraan, membutuhkan in
ovasi dan kreatifitas; kemam-

puan intelektual menggunakan dan
memahami tekonologi informasi;
membangun komunikasi bisnis yang
mampu menguatkan sumber peng-
hasilan keluarga; menciptakan tero-
bosan ekonomi kreatif dan menstim-
ulan tampilnya wirausaha baru; men-
golah sumber daya alam (SDA) dan
sumber daya manusia yang sinergis
antara dunia usaha dan pendidikan
(dudi); mengoptimalkan kerjasama
pelaku sektor industri  dan  pemerin-
tah demi pemberdayaan PKL dan
UMKM berbasis kewilayahan.

Berbagi Kurma
Siapa tidak kenal Kurma. Buah ke-

sukaan Nabi Muhammad SAW ini tidak
hanya manis dan berkhasiat,  namun
menjadi  inspirasi bagi pasangan Calon
Bupati Ahmad Muhdlor Ali  -  Wakil
Bupati Subandi. Kedua putra daerah
tersebut berharap diberi kesempatan
mengemban amanah dan menebarkan
beragam kemanfaatan seperti buah
kurma.

Putra, pemilik Pondok Pesantren
Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri
( Gus Ali )  itu ingin membudidayakan
‘KURMA’ sebagai pondasi kesejahter-
aan keluarga dan menggerakan perko-
nomian lokal.  Pilar utama kegiatan ini
adalah kaum perempuan. Kaum hawa
ini sudah teruji sebagai pelaku  utama
pengelola dan pengolah keuangan ke-
luarga.

 Oleh karena itu, bila ingin mewu-
judkan kesejahteraan dan menggera-
kan roda pembangunan berbasis eko-
nomi wajib optimalkan potensi perem-
puan.

KURMA yang akan
 dibudidayakan

Gus Muhdlor - Subadi
dalam wujud Kartu Usaha

Perempuan Mandiri (Kurma).
Program ini diharapkan

 mampu memperkuat
sumber penghasilan

keluarga dan ketahanan
ekonomi lokal.

Pemilik Kartu Kurma akan memper-
oleh fasilitas: Bantuan Permodalan;
Pelatihan Manajemen Bisnis Keuang-
an dan Legalitas Sertifikasi Usaha. Wu-
judnya: Sertifikasi seperti PIRT, Serti-

Kesejahteraan itu masih terlalu rumit tanpa
menggerakan duet generasi milenial dan perempuan.
Sudah saatnya generasi muda turun gelanggang, turut

menggerakan roda pemerintahan.
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