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KATA  PENGANTAR  
 

 
Program Pengurangan Pekerja Anak melalui Pelatihan Ketrampilan Kejuruan & 

Mata Pencaharian yang dilaksanakan oleh Yayasan Paramitra adalah kerjasama 
dengan ILO – IPEC Jakarta . Pelatihan ini memiliki sasaran anak usia 15-17 tahun, 
tidak sekolah rentan menjadi pekerja anak, atau potensi untuk bermigrasi kedaerah lain 
tanpa memiliki ketrampilan terutama anak perempuan.  

 
Jumlah target sasaran sebanyak 120 anak yang tersebar di Kabupaten 

Lamongan sebanyak 40 anak serta Kabupaten Blitar sebanyak 80 anak. Materi 
pelatihan di Kabupaten Lamongan adalah ketrampilan pengolahan makanan berbahan 
ikan laut sedangkan di Kabupaten Blitar adalah ketrampilan pengolahan makanan dan 
minuman berbahan coklat, ketrampilan budidaya ayam Jawa Super dan Itik, serta 
ketrampilan pijat refleksi.  

 
Pendekatan pelatihan yang digunakan adalah pendekatan community base 

yang diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ), Pondok 
Pesantren, Balai Desa. Penyelenggara pelatihan di PKBM adalah pengurus PKBM, di 
Pesantrean adalah Pengurus Pesantren dan di Balai Desa adalah organisasi ekonomi 
masyarakat yang ada di desa tersebut.  

 
Pembelajaran  pelatihan lebih difokuskan pada praktek, sedangkan teori sekitar 

40 %. Narasumber pelatihan direkrut dari pengusaha lokal sehingga pasca pelatihan 
peserta dapat dimagangkan pada bidang usaha yang dimiliki oleh narasunber.   

 
Pendampingan pasca latihan dilaksanakan melalui  pengelompokan peserta 

berdasar  kedekatan tempat tinggal, jenis ketrampilan yang mereka pelajari. Peserta 
pelatihan yang sudah memulai usaha mendapat bimbingan klinis dalam berusaha, 
peserta yang belum memulai usaha mendapatkan konseling dalam memulai usaha. 
Untuk membangun komunikasi antar peserta dilakukan pertemuan insidental guna 
sharing informasi dalam berusaha.  

 
           
 
 

Team Penyusun  
@copyright 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Pada bab ini akan dipaparkan alur kegiatan pelaksanaan program 

pengurangan pekerja anak melalui pendidikan keterampilan kejuruan dan mata 

pencaharian. Ada beberapa tahap pelaksanaan kegiatan meliputi a). Sosialisasi dengan 

Pemda setempat;   b) Penggalian potensi ekonomi dan peluang pasar; c) Focuss Group 

Discussion (FGD) ; d).identifikasi peserta pelatihan; e) Konseling kepada anak dan 

orang tua; f). penyusunan modul; g) Pelaksanaan pelatihan. 

 

A. Sosialisasi Dengan Pemda Setempat;  

Dalam rangka menyampaikan rencana program pengurangan pekerja anak 

melalui pendidikan keterampilan kejuruan dan mata pencaharian kepada Pemda 

setempat, Yayasan Paramitra sebagai pelaksana program di Kabupaten Lamongan 

dan Blitar, pada tahap awal adalah menyampaikan rencana program kepada 

Bappeda masing-masing kabupaten. 

 

Kegiatan sosialisasi pertama dilakukan dengan konsultasi dengan Kepala 

Bappeda atau yang mewakili untuk menyampaikan tujuan, sasaran, pelaksanaan, 

peserta program. Kegiatan sosialisasi berikutnya, dengan di fasilitasi oleh Bappeda 

mengundang beberapa stakeholder antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas 

Pendidikan, Apindo, Sarikat pekerja setempat, Dinas lain yang terkait. 

 

Dari hasil sosialisasi, disepakati wilayah sasaran yang akan dijadikan focus 

kegiatan, untuk Kabupaten Lamongan ditetapkan wilayah pantai utara meliputi 

kecamatan Solukoro, brondong, Laren, dan Paciran. Dengan alas an wilayah 

tersebut merupakan penghasil ikan laut yang belum termanfaatkan secara optimal. 

 

Sedangkan Kabupaten Blitar disepakati wilayah Blitar selatan dengan 

pertimbangan wilayah tersebut pengirim TKW ke luar negeri dan wilayah tersebut 

memiliki anak putus sekolah yang cukup tinggi, serta banyak rumah tangga dengan 

kategori miskin. 

 

 

B. Penggalian potensi ekonomi dan peluang pasar;  

Setelah ditetapkan wilayah sasaran ditetapkan pada kegiatan sosialisasi, 

tahapan berikutnya adalah penggalian penggalian potensi ekonomi dan peluang 

pasar.  
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Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi ekonomi yang masih 

potensial dikembangkan maupun peluang pasar produk-produk hasil pengolahan 

potensi ekonomi. 

 

Penggalian potensi ekonomi dilakukan dengan mencari data dari Dinas terkait 

seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, 

disamping itu dilakukan dengan dialog dengan beberapa stakeholder yang 

mempunyai kepdulian terhadap pengembangan ekonomi. 

 

Dari hasil proses penggalian potensi ekonomi dan peluang pasar, disusun 

alternative tema pelatihan yang dianggap potensial dan layak untuk dilatihkan 

kepada anak. 

 

C. Focuss Group Discussion (FGD) ;  

Alternative pelatihan yang akan dikembangkan dalam penggalian potensi 

ekonomi dan peluang pasar akan didiskusikan pada forum diskusi kelompok 

terfokus (FGD). 

 

Kegiatan FGD difasilitasi oleh masing-masing Bappeda, dan diikuti oleh 

Bappeda, Disnaker, Dinas Pendidikan, Apindo, Sarikat pekerja, Dinsos, 

Disperindag, Dinkop dan UMKM, Dinas Perikanan, aktifis LSM, dan pengusaha local 

yang terkait dengan tema alternatif pelatihan. 

 

Di Kabupaten Lamongan, 

dari hasil FGD ditetapkan tema 

pelatihan meliputi pengolahan 

makanan berbahan ikan laut. 

Dimana tema ini sesuai dengan 

potensi kabupaten Lamongan 

wilayah utara sebagai produsen 

ikan laut. 

 

 

Di Kabupaten Blitar, dari hasil FGD ditetapkan Tiga tema meliputi 1) 

Pengolahan makanan dan minuman berbahan cokelat, hal ini didasarkan pada ikon 

kabupaten Blitar yang memiliki wisata kampong cokelat, disamping itu makanan 

yang berbahan cokelat memiliki potensi pasar baik. 2) Budidaya ternak Ayam Jawa 

Super dan itik, hal ini didasarkan pada potensi kebutuhan ayam potong (kampong) 

yang cukup potensial. Disamping itu ayam jawa super merupakan budidaya ayam 

kampong disilangkan dengan ayam Bangkok yang memiliki produktifitas yang cukup 
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baik dibanding dengan ayam kampung, 3). Pijat Refleksi, dengan alas an 

pengobatan alternative pada saat ini semakin diminati masyarakat dan memiliki 

potensi pasar yang cukup baik. 

 

D. Identifikasi Peserta Pelatihan;  

Kegiatan identifikasi dimaksudkan untuk menemukan calon sasaran yang 

sesuai dengan kriteria program yakni anak usia 15-17 tahun yang tidak sekolah, 

potensial untuk menjadi TKI/TKW, pembantu rumah tangga (perempuan) atau 

terjadi migrasi anak-anak laki-laki tanpa memiliki keterampilan yang memadai. 

 

Kegiatan identifikasi dilakukan melalui konsultasi dengan pihak camat 

setempat, dilanjutkan dengan kepala desa untuk memperoleh data anak-anak 

sesuai dengan kriteria diatas. 

 

Melalui data yang disampaikan oleh kepala desa atau pamong setempat, 

petugas lapangan melakukan kunjungan rumah dan ajakan kepada anak untuk 

mengikuti pelatihan. 

 

Pendataan anak diupayakan melebihi jumlah target sasaran yang telah 

ditetapkan, hal ini dilakukan untuk menghindari apabila sebagian anak membatalkan 

untuk mengikuti pelatihan. Sebagai ilustrasi di kabupaten Blitar, target sasaran 

sebanyak 80 anak, namun pendataan dilakukan sekitar 140 anak. Sedangkan di 

Lamongan sekitar 80 anak, walaupun target sasaran sebanyak 40 anak. 

 

E. Konseling kepada anak dan orang tua;  

Untuk memantapkan kesediaan anak mengikuti latihan maupun kerelaan 

orang tua melepaskan anak untuk mengikuti pelatihan, petugas lapangan 

melakukan konseling kepada anak maupun orang tua. Tujuan dari konseling adalah 

memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak tentang tujuan, pelaksanaan, 

hasil yang diharapakan, peluang kerja, dan tempat rencana latihan. 

 

Metode konseling yang digunakan adalah dialog petugas lapangan dengan 

anak (berdua) maupun bersama dengan orangtuanya. Pengalaman petugas 

lapangan dalam mengidentifikasi anak sering anak siap untuk mengikuti pelatihan 

namun orang tua tidak merelakan, atau sebaliknya orang tua mendorong untuk 

mengikuti pelatihan namun anak tidak bersedia. Sering terjadi pengalaman petugas 

lapangan melakukan konseling kepada anak dan orang tua tidak cukup sekali, 

bahkan banyak anak dan orang tua mendapatkan konseling dari petugas lapangan 

beberapa kali, dan tidak selalu berhasil. 
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Hasil identifikasi dan konseling, calon peserta pelatihan di Kabupaten 

Lamongan sebanyak 40 anak dan Kabupaten Blitar sebanyak 80 anak. 

 

F. Penyusunan Modul;  

Untuk memberikan pelatihan yang memadai perlu penyiapan modul yang 

memadai pula. Untuk menyusun modul Yayasan Paramitra bekerja sama dengan 

calon fasilitator pelatihan baik di Kabupaten Lamongan maupun di Kabupaten Blitar 

melakukan diskusi berulang-ulang sehingga bisa menyusun modul yang siap 

sebagai bahan pelatihan  

Perlu diketahui bahwa fasilitator pelatihan 

mitra dari Yayasan Paramitra adalah 

merangkap sebagai pengusaha local, 

walaupun mereka berpengalaman sebagai 

fasilitator pelatihan tetapi tidak selalu 

memiliki modul seperti harapan dari 

program ini. 

 

Untuk menyamakan bentuk, 

sistimatika, dan isi modul sesuai dengan 

materi pelatihan dilakukan kegiatan 

Adaptasi Modul. Disamping itu dalam 

adaptasi modul juga dibahas tentang 

metode penyampaian materi, media yang 

digunakan oleh fasilitator serta proporsi 

teori dan praktek. Dengan kegiatan 

adaptasi modul ini memiliki pemahaman 

yang sama antara pengelola program 

dengan fasilitator. 

 

 

 

 

Dalam kegiatan adaptasi modul juga 

dilakukan latihan kepada petugas lapangan 

beserta Guide shelter dalam mendampingi 

fasilitator dan peserta dalam proses pelatihan  
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Guide shelter akan memberikan ice 

breaking kepada peserta pelatihan saat 

kondisi peserta semangatnya melemah. 

 

 

 

 

 

 

G. Pelaksanaan pelatihan. 

Pelatihan dilaksanakan setelah semua persiapan telah memadai  yakni calon 

peserta telah ditetapkan, tempat pelatihan dan segala daya dukungnya. Modul 

pelatihan, fasilitator , jadwal telah ditetapkan, maka pelatihan siap untuk 

dilaksanakan. 

 

Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Paramitra dibagi 

menjadi 2 gelombang, gelombang pertama di Kabupaten Lamongan sebanyak 40 

anak dengan materi pelatihan pengolahan pembuatan olahan makanan berbahan 

ikan laut dan Kabupaten Blitar sebanyak 30 anak belajar pembuatan makanan dan 

minuman berbahan cokelat. 

 

Gelombang kedua  di Kabupaten Blitar sebanyak dua kelas, kelas pertama 

sebanyak 30 anak mereka belajar budidaya Ayam Jawa Super dan itik, dan kelas 

kedua belajar keterampilan Pijat Refleksi. 

 

Rangkaian kegiatan pelatihan meliputi : pembelajaran di kelas untuk belajar 

teori dan praktek,studi banding di tempat pengusaha sesuai dengan jenis 

ketrampilan yang dipelajari dan dilanjutkan dengan magang. Jumlah jam teori 

sebanyak 40 % sedangkan praktek sebanyak 60 %. Kegiatan magang ditempatkan 

pada lembaga usaha milik narasumber sekaligus membimbing peserta pelatihan 

Pendampingan pasca magang dilaksanakan dengan memberikan bimbingan teknis 

bagi yang sudah  memulai usaha oleh pendamping lapangan,sedang bagi yang 

belum dilakukan pendampingan melalui pertemuan incidental untuk memberikan 

motivasi maupun konseling hal – hal yang terkait dalam  merintis usaha.      
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BAB II 

LATIHAN KETERAMPILAN DAN MATA PENCAHARIAN  

BERBASIS MASYARAKAT 

 

Pada Bab ini dibahas tentang kegiatan pelatihan keterampilan dan mata 

pencaharian berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan Yayasan Paramitra Jawa 

Timur. Kegiatan dimaksud meliputi latihan keterampilan dan mata pencaharian yang 

diselenggarakan di (a) Pondok Pesantren, (b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM), dan (c) Organisasi ekonomi masyarakat (Kelompok Petani Ternak). 

Pembahasan pada setiap lokasi mencakup: (i) karakteristik,(ii) peserta, (iii) narasumber, 

(iv) materi belajar, (v) tempat magang, (vi) magang, (vii)  pemasaran produk, (viii) 

kekuatan dan kelemahan, dan (ix) penguatan kapasitas tempat pelaksana program.  

 

A. Pelatihan Keterampilan dan Mata Pencaharian di Pondok Pesantren  

1. Karaketristik 

 

Beradasarkan pengalaman 

pelaksanaan latihan keterampilan dan mata 

pencaharian yang diselenggarakan di 

pondok pesantren diketahui memiliki 

sejumlah karakteristik yang berbeda dari 

pelaksanaan program yang sama di tempat 

lain. Deskripsi karakteristik dimaksud dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Selama pelaksanaan latihan dan 

seluruh peserta diasramakan di 

pondok pesantren.  

b) Karena tinggal di pondok pesantran, seluruh peserta program harus mengikuti 

seluruh aturan yang berlaku di pesantran. 

c) Disamping materi keterampilan 

hidup, seluruh peserta diberi materi 

tambahan tentang pengembangan 

mental keagamaan. 

d) Selama masa program seluruh 

peserta memperoleh pendidikan 

nilai-nilai agama di pondok 

pesantren, 
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2. Peserta Pelatihan 

Peserta pelatihan yang bertempat di pondok pesantren sebanyak 50 orang, 30 

Orang peserta pada tahap pertama mengikuti pelatihan pengolahan makanan dan 

minuman berbahan cokelat. Peserta laki-laki 9 orang dan perempuan 21 orang. Asal 

peserta berasal dari kecamatan kademangan 18 anak, wonotirto 12 anak. 

 

 20 orang pada tahap kedua 

mengikuti pelatihan keterampilan Pijat 

refleksi. Peserta laki-laki 18 anak, 2 

perempuan. Yang berasal dari kecamatan 

Kademangan 12 anak, dan kecamatan 

Kanigoro 2 anak. 

 

 

 

3. Narasumber 

Berpijak pada pengalaman pengimplementasian program di pondok pesantren, 

diperoleh data bahwa narasumber kegiatan latihan keterampilan dan mata pencaharian 

adalah:  

a) Narasumber program sebagian berasal dari pengasuh di pondok pesantren, 

yang memiliki pengalaman praktis sebagai pelatih (trainer) dan sebagian 

narasumber berasal dari pengusaha lokal di luar pondok pesantren.  

b) Karena narasumber yang berasal dari pesantren merupakan praktisi dan pemilik 

usaha, maka tempat magang bagi sebagian peserta program dapat dilakukan di 

perusahaan milik narasumber tersebut dan sebagian yang lain magang di tempat 

usaha milik narasumber yang berasal dari luar pondok pesantren 

c) Narasumber program berkomitmen untuk menjadi inti dari plasma usaha yang 

dikembangkan peserta dalam mengontrol kualitas dan pemasaran hasil produksi 

peserta pelatihan. 

d) Terbangunnya pola hubungan usaha plasma dan inti plasma, dimana 

narasumber merupakan pelatih sakaligus praktisi usaha, maka narasumber 

berkomitmen untuk menjadi pendamping pada (rintisan) usaha yang 

dikembangkan oleh peserta, baik semasa program maupun pasca program.  
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4. Materi pelatihan keterampilan  

Berpijak pada pengalaman dalam implementasi program, materi keterampilan 

yang dikembangkan di Pondok Pesantren meliputi 2 Gelombang Pelatihan: pada 

gelombang pertama, materi pelatihan tentang pengolahan makanan dan minuman 

(mamin) berbahan baku cokelat, dengan produk olahan berupa permen cokelat, monde 

coklat, nastar, kue tar, bronis, kue salju coklat, minuman coklat.  

Pada gelombang kedua materi pelatihan tentang Keterampilan akupresure (pijat 

refleksi), bekam, herbal dasar.  

 

5. Tempat Magang  

Untuk meningkatkan kompetensi dan mematangkan penguasaan peserta 

terhadap keterampilan yang dilatihkan, sebanyak 30% dari peserta pelatihan difasilitasi 

kegiatan magang atau praktik lapang di perusahaan yang sejenis dengan jenis 

keterampilan yang dilatihkan. Berpijak pada pengalaman dalam implementasi program 

ini, tempat magang untuk pengolahan makanan dan minuman berbahan coklat 

dilaksanakan di 3 tempat sebanyak 10 orang peserta. Sedangkan untuk peserta 

pelatihan Akupresur (pijat refleksi) dilaksanan di 2 tempat dengan peserta sebanyak 7 

orang.  

 

 
 

6. Pendampingan  

Sebagai upaya untuk memperkuat rintisan usaha yang dikembangkan peserta, 

dilakukan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama masa program dan pasca 

program. Agar proses pendampingan berjalan otimal, peserta dikelompokkan 

berdasarkan jenis usaha yang dikembangkan dan kedekatan tempat tinggal peserta. 

Pengalaman YPM melakukan pendampingan peserta program berbasis di pondok 

pesanten, peserta dikelompokkan menjadi 5 kelompok untuk usaha makanan dan 

minuman, dan untuk usaha pijak refleksi dilakukan secara individual. Untuk mengetahui 

perkembangan anak dalam menumbuhkan usaha dengan pertemuan rutin setiap bulan 

dengan berpindah-pindah tempat sesuai dengan kesepakatan peserta pelatihan. Untuk 

menumbuh-kembangkan rintisan usaha tersebut, pemerintah daerah berkomitmen 

untuk melakukan upaya mencarikan tambahan modal melalui program-program CSR 

yang ada di daerah sekitar, dan juga mengaitkan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi 
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dan UMKM, untuk diikutkan pada kegiatan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

peluang dan pengembangan usaha.  

 

7. Pemasaran produk 

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam pengembangan rintisan 

usaha adalah kurangnya perhatian serius terhadap pemasaran produk. Di awal 

pengembangan usaha, perhatian lebih banyak difokuskan pada produksi: bagaimana 

membuat dan mengemas produk, sedangkan strategi pemasarannya, seperti 

bagaimana memasarkan, siapa pangsa pasar utamanya, siapa pesaingnya, dimana 

letak keunggulan atau kelebihan produk dibanding produk pesaing dan lain sebagainya, 

biasanya kurang mendapat porsi perhatian memadai. Strategi pemasaran produk yang 

dilakukan oleh peserta program ini melalui: 

- Inti – plasma. Fasilitator atau narasumber program telah berkomitmen untuk 

menampung seluruh barang yang diproduksi oleh peserta. Meskipun demikian, 

barang yang diproduksi oleh peserta harus tetap memenuhi standar seperti 

yang diproduksi oleh narasumber. 

- Retail. Selain melalui jaringan inti – plasma, peserta program diperkenankan 

melakukan penjualan produknya melalui penjualan langsung (baca, retail). 

Peserta juga diperbolehkan menjual produk secara langsung, dengan cara 

menitipkan produk peserta pelatihan pada toko atau pemjual makanan di sekitar 

sekolah.  

 

- Pameran. Sebagai media untuk 

mengenalkan produk, sejumlah 

pihak seperti Pondok Pesantren, 

narasumber, dan juga dinas 

terkait siap untuk melakukan 

fasilitasi kegiatan berupa 

pameran produk. Pameran 

merupakan salah satu cara 

strategis untuk memperkenalkan 

dan sekaligus cara penjualan 

produk-produk yang dihasilkan 

peserta.  
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8. Pengembangan kapasitas pesantren sebagai tempat pelatihan 

Pondok Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tempat para 

santri menimba ilmu keagamaan. Ketika pondok pesantren dijadikan tempat sekaligus 

pelaksana program pelatihan keterampilan, hal demikian dapat memberikan dampak 

positif tentang image pondok pesantren. Pertama, pondok pesantren secara riil mampu 

menjadi tempat pengembangan keterampilan produktif, baik untuk para santrinya 

maupun masyarakat umum. Pondok pesantren mampu berperan sebagai guide selter 

dalam pengembangan usaha-usaha produktif. Kedua, sumberdaya manusia di pondok 

pesantren tidak hanya dikenal ekspert dalam bidang keagamaan, tetapi juga ahli 

dibidang pelatihan keterampilan kecakapan hidup (life skills) dan wira-usahawan. 

Ketiga, sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan, pondok 

pesantren mulai dikenalkan 

dalam jejaring program ILO, dan 

layak untuk dijadikan sebagai 

mitra strategis dalam 

pelaksanaan program-program 

ILO terutama program latihan 

keterampilan lifeskills dan 

penguatan jaringan 

pengembangan usaha-usaha 

produktif.  
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B. Berbasis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  

1. Karakteristik  

Beradsarkan pengalaman 

pelaksanaan latihan keterampilan dan 

mata pencaharian yang dselenggarakan 

di PKBM diketahui memiliki sejumlah 

karakteristik yang berbeda dari 

pelaksanaan program di tempat lain. 

Deskripsi karakteristik dimaksud dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) PKBM tempat pelaksanaan 

program latihan keterampilan dan 

mata pencaharian adalah PKBM milik pondok pesantren, dan seluruh peserta 

diasramakan di pondok pesantren tempat PKBM berada. Dalam kenyataan 

sebagian PKBM sudah memiliki tempat pelatihan,  

 

b) Karena tinggal di pondok pesantren, 

seluruh peserta program harus 

mengikuti seluruh aturan yang berlaku 

di pesantren. 

c) Disamping materi keterampilan hidup, 

seluruh peserta diberi materi 

tambahan tentang pengembangan 

mental keagamaan. 

 

 

d) Selama masa program seluruh 

peserta memperoleh kesempatan 

belajar keagamaan di pondok 

pesantren pada malam hari, 
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2. Nara sumber 

Berpijak pada pengalaman pengimplementasian program di PKBM “Ihyaul Ulum” 

Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, diperoleh data bahwa 

narasumber kegiatan latihan keterampilan adalah:  

a) Narasumber program adalah narasumber lokal, karena narasumber tersebut 

merupakan orang yang berasal dari wilayah kabupaten dimana PKBM berada. 

Narasumber yang dipilih adalah orang yang memiliki pengalaman praktis 

sebagai pelatih (trainer) dan sekaligus pengusaha. Narasumber selama ini 

dikenal menjadi mitra dari Dinas Koperasi dan UMKM baik di tingkat propinsi 

(Jawa Timur) maupun di tingkat kabupaten (Lamongan). Diantara narasumber 

dimaksud adalah (1) Ahmad Zulfikor, adalah praktisi dan pelatih tentang produk 

makanan olahan hasil laut menjadi berbagai macam makanan seperti bakso 

ikan, nugget ikan, fillet, kekian, dsb dengan merek dagang “UD.King Ball”; (2) 

Sumiarsih, adalah 

praktisi dan pelatih 

untuk makanan olahan 

berbahan dasar ikan 

seperti: bandeng sapit, 

bandeng presto, otak2 

bandeng, krupuk ikan 

dengan merek dagang 

“SBY Coorporation”; (3) 

Sri Wahyuni, adalah 

praktisi dan trainer 

berbagai makanan 

ringan  tingkat Propinsi 

Jawa timur seperti krupuk amplang ikan, stik berbahan baku ikan, dll dengan 

merek dagang “UD Lembah Hijau”. 

 

 

 

b) Narasumber merupakan 

praktisi dan pemilik 

usaha, maka tempat 

magang bagi peserta 

program dilakukan di 

perusahaan milik ketiga 

narasumber tersebut 

diatas. 
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c) Narasumber berkomitmen untuk menjadi pendamping pada (rintisan) usaha yang 

dikembangkan oleh peserta, baik semasa program maupun pasca program.  

 

d) Narasumber bersedia menjadi penampung dan memasarkan  hasil produk dari 

peserta pelatihan. Disamping itu narasumber juga dapat menampung beberap 

peserta pelatihan sebagai karyawan. 

 

3. Materi pelatihan keterampilan. 

Pengalaman Yayasan Paramitra dalam implementasi program pelatihan 

keterampilan di PKBM, materi keterampilan yang dikembangkan meliputi beberapa hal 

berikut:  

a) Ahmad Zulfikor, adalah praktisi dan pelatih tentang produk makanan olahan hasil 

laut menjadi berbagai macam makanan seperti bakso ikan, nugget ikan, fillet, 

kekian, dsb;  

b) Sumiarsih, adalah praktisi dan pelatih untuk makanan olahan berbahan dasar 

ikan seperti: bandeng sapit, bandeng presto, otak2 bandeng, krupuk ikan;  

c) Sri Wahyuni, adalah praktisi dan trainer berbagai makanan ringan  tingkat 

Propinsi Jawa timur seperti krupuk amplang ikan, stik berbahan baku ikan, dll. 

 

4. Tempat magang 

Untuk meningkatkan kompetensi dan mematangkan penguasaan peserta 

terhadap keterampilan yang dilatihkan, sebanyak 16 peserta difasilitasi dengan 

kegiatan magang atau praktik lapang di UD Fasilitator. Pelaksanaan magang 

dilaksanakan selama 12 hari intensif. Berpijak pada pengalaman dalam implementasi 

program ini, tempat magang peserta dlaksanakan di 3 perusahaan milik narasumber, 

yaitu  

a) UD King Balls  adalah perusahaan pengolahan 

makanan ikan seperti Bakso Ikan, Tahu Bakso 

Ikan, Nugget, Filet  

b) UD SBY Coorporation adalah perusahaan 

pengolahan ikan untuk bahan pembuatan krupuk 

ikan, bandeng presto,otak otak bandeng dan 

bandeng sapit  dan  

c) UD Lembah Hijau, adalah perusahaan pengolahan 

bahan makan untuk pembuatan ketrampilan steak 

ikan, krupuk amplang tengiri, kripik tengiri dsb  
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5. Pendampingan  

Untuk memperkuat rintisan usaha yang dikembangkan peserta, dilakukan 

kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama masa program dan pasca program. 

Agar proses pendampingan 

berjalan optimal, peserta 

dikelompokkan berdasarkan jenis 

usaha yang dikembangkan dan 

kedekatan tempat tinggal mereka. 

Pengalaman Yayasan Paramitra 

Jawa Timur dalam pelaksanaan 

pendampingan peserta program 

berbasis di PKBM, peserta 

dikelompokkan menjadi 8 

kelompok.  

 

Untuk menguatkan semangat usaha anak pendamping lapangan Yayasan 

Paramitra melakukan pertemuan rutin bulanan untuk merefleksi perkembangan usaha 

maupun persoalan yang dihadapi anak dalam memulai usaha. 

 

Untuk menumbuh-kembangkan rintisan usaha tersebut, maka (a) narasumber 

program bersedia menjalin hubungan dengan usaha milik peserta sebagai pola inti-

plasma (b) pemerintah daerah berkomitmen menugaskan Dinas Koperasi memberi 

bantuan alat keterampilan untuk 27 anak. Memberi bantuan modal usaha untuk 40 anak 

masing-masing 1 juta rupiah. 

 

6. Pemasaran produk 

Strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh peserta program berbasis pada 

PKBM “Ihyaul Ulum”  Desa Bluri Kec. Solokuro Kab. Lamongan dilakukan melalui: 

- Inti – plasma. Fasilitator atau narasumber program telah berkomitmen untuk 

menampung seluruh barang yang 

diproduksi oleh peserta. Meskipun 

demikian, barang yang diproduksi oleh 

peserta harus tetap memenuhi standar 

seperti yang diproduksi oleh 

narasumber. 

- Retail. Selain melalui jaringan inti – 

plasma, peserta program 

diperkenankan melakukan penjualan 

produknya kepada masyarakat.  
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- Pameran.  Sebagai media untuk mengenalkan produk, sejumlah pihak seperti 

PKBM, narasumber, dan juga dinas terkait siap untuk melakukan fasilitasi 

kegiatan berupa pameran produk. Pameran merupakan salah satu cara 

strategis untuk memperkenalkan dan sekaligus cara penjualan produk-produk 

yang dihasilkan peserta.  

 

 

 
 

 

7. Pengembangan kapasitas PKBM   

Berdasarkan pengalaman Yayasan Paramitra Jawa Timur, pelaksanaan program 

latihan keterampilan dan mata pencaharian di PKBM, ternyata membawa dampak 

positif khususnya bagi penguatan kelembagaan PKBM tersebut. Dampak positif 

dimaksud antara lain berupa: 

a) PKBM mampu secara efektif menjadi pelaksana pelatihan keterampilan dan 

pelaksana program. Hal demikian membuktikan bahwa PKBM mampu menjadi 

Pusat Kegiatan Belajar yang adaptif dan kompatibel sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekitarnya.  

b) Kenyataan menunjukkan bahwa PKBM memiliki sumberdaya manusia yang 

layak dan mumpuni untuk dijadikan sebagai narasumber kegiatan pelatihan.  

c) PKBM mulai dikenalkan dengan jejaring program ILO, khususnya sebagai mitra 

dalam pelaksanaan program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas 

masyarakat, termasuk sebagai pelaksana program.  
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C. Basis Organisasi Ekonomi Masyarakat (Kelompok Peternak) 

1. Karakteristik  

Beradsarkan pengalaman Yayasan Paramitra Jawa Timur dalam pelaksanaan 

latihan keterampilan yang dselenggarakan di organisasi-organisasi ekonomi yang 

ada di masyarakat, memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

a) Organisasi ekonomi masyarakat yang menjadi 

tempat pelaksanaan program latihan 

keterampilan adalah organisasi ekonomi yang 

bergerak sesuai dengan materi pelatihan yang 

dipilih oleh program. Dalam kasus ini,bidang 

usaha dimaksud adalah bidang peternakan ayam 

petelor (jawa super) dan itik.  

b) O

r

g

a

n

i

s

a

si ekonomi masyarakat tersebut tumbuh karena kebutuhan usaha yang saling 

terkait (linkage): seperti usaha Penetasan, pembesaran, Breeding, Pemasaran 

Produk baik produk DOC , telur dan ayam yang siap bertelur. 

 

2. Nara sumber 

Narasumber kegiatan latihan keterampilan budidaya ayam jawa super yang 

diselenggarakan oleh kelompok peternak adalah:  

a) Narasumber program adalah pengusaha dan pengurus kelompok peternak yang 

berkembang di masyarakat. Diantara narasumber dimaksud adalah (1) Sholihin, 

adalah praktisi dan pengurus Kelompok peternak ayam Jawa Super meliputi 

materi Penetasan, pembesaran, 

breeding; (2) Drh Eko, adalah 

praktisi dan pengurus Kelompok 

peternak ayam meliputi materi 

Penyakit dan Vaksinasi; (3) Rahmat 

Hari Santoso, adalah praktisi dan 

pengurus Kelompok peternak ayam 

dengan materi perkandangan, 



 

19 

Sharing Model Pengurangan Pekerja anak Melalui Pelatihan Keterampilan dan Mata Pencaharian 
Kerjasama Yayasan Paramitra dengan ILO-IPEC 2015 

pemasaran, ransum dan pakan, dan jejaring kelompok peternak. 

b) Narasumber merupakan praktisi dan pemilik usaha, sekaligus sebagai tempat 

magang bagi sebagian peserta program.   

  

c) Narasumber berkomitmen untuk menjadi pendamping pada (rintisan) usaha yang 

dikembangkan oleh peserta, baik semasa program maupun pasca program 

sekaligus bersedia menampung produk peserta untuk dipasarkan. 

 

3. Materi pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 

Pengalaman Yayasan Paramitra dalam melaksanakan program pelatihan 

keterampilan berbasis masyarakat (Community base), maka materi keterampilan yang 

dikembangkan selaras dengan hasil FGD dan sesuai dengan kegiatan kelompok 

ternak. Beberapa materi tersebut meliputi: penetasan, pembesaran, breeding, penyakit 

dan vaksinasi, pembuatan alat penetasan, pembuatan kandang pembesaran, briding, 

praktik faksinasi, Ransum dan pakan, jejaring kelompok peternak. 

 

4. Tempat magang 

Untuk meningkatkan kompetensi dan mematangkan penguasaan peserta 

terhadap keterampilan yang dilatihkan, sebagian  peserta (10 anak) difasilitasi dengan 

kegiatan magang atau praktik lapang di usaha-usaha milik anggota kelompok peternak. 

Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 12 hari intensif. Kesempatan ini tempat 

magang peserta dilaksanakan di 3 pengusaha peternakan ayam yang milik anggota 

organisasi, yaitu: (a) peternakan ayam miliki Bapak Amali di Kanigoro dan (b) 

peternakan ayam milik Bapak Ali di Wlingi. (c) P Sholihin di desa Slorok Kec. Garum 

 

5. Pendampingan  

Untuk memperkuat rintisan usaha yang dikembangkan peserta, dilakukan 

kegiatan pendampingan yang dilaksanakan baik selama masa program maupun pasca 

program. Agar proses pendampingan berjalan otpimal, peserta dikelompokkan 

berdasarkan jenis usaha yang dikembangkan dan kedekatan tempat tinggal mereka. 

Pelaksanaan pendampingan peserta program pelatihan budidaya ternak jawa Super 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Disamping itu dilaksanakan pertemuan rutin pasca 

latihan maupun studi banding di beberapa usaha peternakan. 

 

Untuk menumbuh-kembangkan rintisan usaha tersebut, maka pemerintah 

daerah berkomitmen mencarikan dana CSR dari perusahaan di daerah sekitar Blitar, 

menghubungkan dengan program-program dinas terkait (Disperindag, Dinas Koperasi 

dan UMKM) untuk peningkatan kemampuan tehnis dalam budidaya ternak maupun 

dalam pemasaran dan pendanaan.  
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6. Pemasaran produk 

Strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh peserta program berbasis pada 

organisasi ekonomi masyarakat dilakukan melalui: 

- Inti – plasma. Fasilitator atau narasumber program yang merupakan praktisi 

dan/atau pengurus Kelompok peternak berkomitmen untuk berjejaring dengan 

peserta pelatihan dalam memasarkan produk, Support makanan ternak, dll.  

 

- Retail. Selain melalui jaringan inti – plasma, peserta program diperkenankan 

melakukan penjualan produknya melalui penjualan langsung konsumen  

 

 

7. Pengembangan kapasitas  

Kerjasama dengan kelompok peternak dengan Yayasan Paramitra dalam 

pelaksanaan pelatihan keterampilan Budidaya ayam super dan itik ternyata 

membawa dampak positif khususnya bagi penguatan kelembagaan di kelompok 

tersebut. 

 

Dampak positif dimaksud antara lain berupa: 

a) Kelompok Peternak mampu secara efektif menjadi pelaksana pelatihan 

keterampilan. Hal demikian membuktikan bahwa Kelompok Peternak mampu 

menjadi organisasi yang adaptif dan kompatibel sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekitarnya.  

b) Kenyataan menunjukkan bahwa Kelompok Peternak memiliki sumberdaya 

manusia yang layak dan mumpuni untuk dijadikan sebagai narasumber kegiatan 

pelatihan terkait dengan usaha mereka.  

c) Kelompok Peternak mulai dikenalkan dengan jejaring program ILO, khususnya 

sebagai mitra dalam pelaksanaan program-program pelatihan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat, termasuk sebagai pelaksana program. 
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D. Pendidikan Mata Pencaharian (Kewirausahaan) 

Disamping mendapatkan materi pelatihan tersebut diatas, peserta pelatihan  juga 

mendapat materi pendidikan 

mata pencaharian 

(Kewirausahaan). Materi ini 

dimaksudkan untuk 

membangun mental 

berwirausaha peserta 

pelatihan dan kemampuan 

mengelola usaha serta 

memasarkan. 

 

 

 

 

 

Materi pendidikan mata pencaharian meliputi :  

1. Pengetahuan tentang Bisnis 

2. Pendidikan Keuangan 

3. Pengetahuan tentang tekhnologi dan informasi (IT) guna memasarkan produk 

4. Pengetahuan Asosiasi dan koperasi dalam berjejaring dengan pihak lain baik 

dalam pemasaran, permodalan, maupun pengadaan bahan baku 

 

 

BAB III 

LESSON LEARNED 

 

Pada Bab ini akan dibahas sejumlah pelajaran berharga (lesson learned) yang 

dapat dipetik dari pelaksanaan program pelatihan keterampilan berbasis masyarakat 

(community based). Pokok bahasan yang dideskripsikan meliputi: a) hasil pelaksanaan 

program, dan b) dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut 

program. 

 

A. Hasil Pelaksanaan Program 

Masalah pekerja anak sesungguhnya telah menjadi perhatian semua pihak, 

termasuk masyarakat. Seluruh komponen masyarakat secara langsung atau tidak 

ternyata memiliki kepedulian terhadap pekerja anak, dan juga memiliki cara tersendiri 

untuk turut serta dalam “menanggulangi” permasalah tersebut. Hanya karena kurang 
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dilibatkan secara sungguh-sungguh, atau mungkin “diabaikan” oleh pihak-pihak yang 

selama ini peduli terhadap pekerja anak, seringkali peran serta masyarakat diabaikan.  

 

Pengalaman Yayasan Paramitra Jawa Timur (YPM) dalam pelaksanaan program 

pelatihan keterampilan dan mata pencaharian berbasis masyarakat di dua Kabupaten 

Blitar dan Lamongan, Jawa Timur, menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat di dalam 

penanganan masalah pekerja anak justru merupakan langkah tepat dan strategis. 

Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik yang sangat boleh jadi tidak dapat 

diperoleh jika penanangan permasalahan tersebut diserahkan pada lembaga-lembaga 

yang tidak berbasis masyarakat.  

 

Diantara sejumlah pelajaran berharga (lesson learned) yang dapat dipetik dan 

dapat dikemukakan adalah a) kepedulian, b) praktikal dan c) keberlanjutan.  

 

1. Kepedulian  

Selama masa persiapan, pelaksanaan dan pasca pelatihan keterampilan dan 

mata pencaharian bagi pekerja anak, YPM mendapati bahwa lembaga-lembaga 

berbasis masyarakat yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pelatihan tersebut 

menunjukkan antusiame cukup tinggi. Hal demikian antara lain ditunjukkan oleh 

keseriusan lembaga tersebut dalam menyiapkan dan mengelola program pelatihan. 

Hampir seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki betul-betul disiapkan untuk 

mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program. Untuk keperluan sumberdaya baik 

untuk tenaga pelatih atau narasumber, misalnya, setiap lembaga secara total (all out) 

menyediakannya dengan baik. Tenaga pelatih dan/atau narasumber yang disiapkan 

untuk program betul-betul dipilihkan orang yang kapabel: matang dari segi praktik 

(karena memang praktisi dibidangnya), dan mumpuni dari segi teori dan pengalaman 

(umumnya fasilitator/pelatih yang memiliki “jam terbang” cukup lama dan dikenal di 

tingkat kaputaten dan/atau propinsi). Seluruh narasumber atau pelatih pada umumnya 

bersedia menjadi narasumber atau pelatih, dan sama sekali tidak mempersoalkan 

jumlah finansial yang bakal diterima. Kepedulian, komitmen, dan ketulus-ihlasannya 

justru yang nampaknya sangat menonjol ketika ditugasi menjadi narasumber/pelatih.  

 

Kepedulian lembaga pelaksana program juga ditunjukkan oleh kesediaan 

lembaga memberikan lebih dari apa yang ditetapkan dalam desain program. Hal 

demikian antara lain dapat dilihat dari kesediaan lembaga menerima seluruh peserta 

program untuk tinggal di pondok pesantren selama masa program. Lembaga juga 

memberi bimbingan lain, misalnya siraman rohani atau pembinaan keagamaan, yang 

sesungguhnya tidak terkait dengan teknis keterampilan dan mata pencaharian yang 

dilatihkan dalam program. Hal demikian, sangat boleh jadi tidak akan didapat oleh 

peserta program yang dilaksanakan di lembaga-lembaga lain.  
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2. Praktikal  

Yang dimaksud dengan praktikal disini adalah bahwa jenis keterampilan dan 

mata pencaharian yang dilatihkan dan dikenalkan kepada peserta program memang 

didasarkan pada pengalaman hasil praktik nyata di lapang. Penyelenggaraan program 

latihan keterampilan dan mata pencaharian yang dilatihkan di lembaga-lembaga 

berbasis masyarakat, seperti pondok pesantren, PKBM, dan organisasi ekonomi 

masyarakat (Kelompok peternak), pada umumnya dikaitkan dengan jenis usaha yang 

memang riil dilakukan oleh di lembaga tersebut. Pelatih dan/atau narasumber yang 

dipilih untuk melakukan proses fasilitasi pembelajaran merupakan orang-orang yang 

telah berpengalaman dalam praktik dan teori, dimana pada umumnya mereka adalah 

praktisi (pelaku) atas ragam keterampilan yang dilatihkan. Hal demikian menandakan 

bahwa jenis keterampilan dan mata pencaharian yang dilatihkan sangat nyambung 

dengan praktik di lapang, “membumi” dengan kenyataan di lapang.  

 

Secara teknis, pelaksanaan program tidak hanya dilakukan sebatas di kelas, 

tetapi peserta ditunjukkan dengan bukti riil apa dan bagaimana ragam keterampilan 

dipraktikkan. Peserta dibawa ke pengusaha tempat ragam keterampilan dan mata 

pencaharian itu dipraktikkan. Dengan cara demikian peserta memperoleh gambaran 

konkrit pengalaman yang diajarkan di kelas. Lebih dari itu, peserta program tidak hanya 

diminta untuk mengamati saja, tetapi diminta untuk mencoba mempraktikkannya, 

dibawah bimbingan dan supervisi dari para Fasilitator. 

  

3. Keberlanjutan  

Yang dimaksud dengan keberlanjutan program disini adalah keberlanjutan jenis 

usaha yang dirintis oleh peserta pelatihan. Penyelenggaraan program latihan 

keterampilan dan mata pencaharian yang dilatihkan di lembaga-lembaga berbasis 

masyarakat, seperti pondok pesantren, PKBM, dan organisasi ekonomi masyarakat 

(kelompok peternak), pada umumnya dikaitkan dengan jenis usaha yang memang riil 

dilakukan oleh fasilitator. Hal demikian memberi keuntungan dan kesempatan tersendiri 

bagi peserta pelatihan untuk bisa menjalin bekerjasama dengan pelaku usaha yang 

notabene adalah fasilitator. Pihak fasilitator ternyata juga memberi peluang kepada 

seluruh peserta pelatihan untuk membangun kerjasama atau bermitra dalam 

pengembangan rintisan usaha. Salah satu bentuk kemitraan dalam pengembangan 

usaha peserta adalah dengan berbentuk inti-plasma . Model inti-plasma ini sedang 

berjalan sampai saat ini. 

 

 Pihak peserta pelatihan bertindak sebagai plasma dalam usaha yang 

dikembangkan, dan fasilitator menjadi intinya. Bentuk riilnya adalah peserta dibimbing 

untuk membuat jenis produk yang telah dilatihkan, dan fasilitator bertindak sebagai 

tempat “pengepul” dan menerima produk dari peserta (selaku plasma). Pengembangan 
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rintisan usaha dengan model demikian, secara teknis, merupakan cara yang cukup 

tepat, karena pihak peserta (selaku plasma) sudah terkurangi beban dalam pemasaran 

produknya. Masalah utama yang seringkali menggayuti para pelaku usaha di masa-

masa awal-awal adalah 

kesulitan memasarkan 

produk karena 

persaingan pasar yang 

cukup ketat. 

Ketidakmampuan 

menembus pasar akan 

berdampak pada 

berhentinya rintisan 

usaha, yang pada 

akhirnya surut.  

 

Model inti-plasma dapat dikatakan sebagai cara jitu untuk menghindari dari 

berhentinya atau bahkan kematian rintisan usaha. Hal demikian berarti, model ini 

merupakan strategi ampuh untuk menjaga keberlanjutan rintisan usaha yang 

dikembangkan oleh peserta program. Inilah salah satu bentuk pelajaran berharga yang 

dapat dipetik dalam pelaksanaan program latihan keterampilan dan mata pencahrian 

yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramitra yang berbasis masyarakat. Dan barang 

kali sulit didapatkan ketika program tersebut dilakukan di lembaga-lembaga lain yang 

pada umumnya lembaga tersebut menjadikan kegiatan pelatihan keterampilan lebih 

didasarkan pada profit oriented. 

 

B. Dukungan Pemda setempat 

1. Kabupaten Lamongan  

Pemda Kabupaten Lamongan menyemangati anak peserta pelatihan dalam 

belajar maupun dalam berwirausaha akan memberikan bantuan berupa 

:seperangkat alat produksi untuk usaha pengolahan ikan laut menjadi hasil 

olahan yang sesuai dengan hasil pelatihan. Seperangkat alat diberikan kepada 

anak yang belum mendapat bantuan alat dari ILO sebanyak 27 anak, karena 13 

anak lainnya telah mendapatkan bantuan dari ILO. Disamping itu Pemda 

Kabupaten Lamongan akan memberikan modal usaha sebesar Rp.1.000.000,- 

kepada seluruh peserta pelatihan. 

 

Pemda Kabupaten Lamongan juga akan mengadopsi model pelatihan yang 

dikembangkan Oleh ILO-IPEC untuk menangani pekerja anak maupun keluarga 

miskin agar mereka dapat menuntaskan kemiskinan. 
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2. Kabupaten Blitar 

Pemda Kabupaten Blitar melalui Kantor Bappeda, akan menghubungkan 

kelompok usaha peserta pelatihan dengan CSR yang ada dari beberapa 

perusahaan baik swasta maupun pemerintah di kabupaten Blitar, disamping itu 

Pemda mendorong Dinas terkait untuk memperhatikan kelompok usaha peserta 

pelatihan dengan memberikan dukungan kegiatan baik peningkatan 

keterampilan, permodalan, peralatan, maupun pemasaran. 
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BAB IV 

TESTIMONI DAN SUCCES STORY 

 

Pada Bab ini akan disajikan testimoni dan success story dari sejumlah peserta 

program pelatihan keterampilan dan mata pencaharian dengan pendekatan community 

based yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramitra Jawa Timur.  

 

1. ANGGAR  ASIH  ( olahan makanan berbahan coklat ) 

 

 
 

Anggar Asih, dilahirkan di Desa Sumber Boto Kecamatan Wonotirto, sebuah 

desa yang terletak di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Meski lahir di 

desa jauh dari Ibukota Blitar, ternyata tidak membuat surut anak ke 2 dari 4 

saudara ini untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan olahan makanan 

berbahan coklat di Pondok Pesantren Al Falah. Dikonseling  oleh Pak Sumaji 

selaku GS di Blitar, akhirnya Anggar Asih bisa bertemu dengan peserta yang lain 

pada program pelatihan keterampilan dan mata pecaharian dari ILO. Motivasi 

yang mendorong Anggar Asih tertarik mengikuti program pelatihan adalah rasa 

ingin tahunya yang begitu besar untuk belajar mengolah makanan olahan 

berbahan coklat, seperti: kue kering coklat, minuman coklat, brownies kukus, 

brownies oven, pralin, kue tart, nastar, salju dan sejenisnya.  Menurut teman-

teman peserta pelatihan, bahkan pengelola yakni Pak Arief dan Pak 

Edo,dikatakan bahwa brownies buatan Anggar enak. Karena itu, tidak heran 

kalau diantara peserta pelatihan menyatakan bahwa bila urusan brownies kukus, 

brownies oven, maka Anggar yang paling jago. Bila di Malang ada brownies 

terkenal namanya AMANDA, maka brownies buatan Anggar dia namai ANANDA. 

Setelah selesai mengikuti program pelatihan, Anggar ingin kembali ke kampung 

halamannya, dan menyampaikan hasil pelatihannya kepada keluarga. Gayung 

bersambut, saudara dan keluarganya berkenan untuk membiayai bahan-bahan  

dan menyediakan alat–alat kue brownies. Anggar mencoba memulai dengan 1 

resep membuat brownies kukus, yang dibuat dengan model irisan-irisan, 
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dibungkus dengan plastik mika kecil, ada tapingnya (hiasan di roti). Brownis 

buatan Anggar dijual dengan harga Rp 850 per biji kepada toko sekitar tempat 

tinggalnya. Ternyata pada hari itu habis semua. Bahkan ada satu toko besoknya 

pesan 50 biji. Hari – hari selanjutnya anggar rutin membuat dari 1 resep menjadi 

3 resep dengan pengambilan tiap 2 hari sekali. Penjualannya anggar titipkan di 

toko – toko terdekat, warung , kantin sekolah –sekolah, warung bakso. Dikemas 

dalam satu toples isi 15 biji. Penghasilan anggar sehari paling sedikit bersihnya 

sebesar Rp 30.000. sampai  Rp 150.000,- 

 

2. Muhammmad Sahrul Fahnurohim (Ketrampilan Pijat Refleksi, Pijat Akupresure, 

Bekam dan Pengobatan Herbal).  

 

 

Lulusan MTS tahun 2013 ini tidak bisa melanjutkan SMA / SMK karena 

terkendala biaya, tetapi tidak menyurutkan niat 1 anak ini dalam belajar. 

Sehingga ketika ada rekrutmen untuk menjadi peserta pelatihan  jasa pijat tanpa 

berpikir panjang langsung diterima. Instruktur yang sangat menguasahi materi, 

didukung dengan alat – alat  praktek yang lengkap membuat saya terinspirasi  

nantinya untuk membuat usaha jasa sendiri. Menurut saya materi – materi yang 

disampaikan sangat bermanfaat karena bisa membantu orang yag sakit. Menurut 

Pak Kiefas ( instruktur pelatihan ) bahwa saya sangat potensi menjadi pekerja 

yang trampil. Sehingga setelah pelatihan ini, instruktur berencana akan merekrut 

saya menjadi salah satu pekerja di klinik kesehatan KINAYUNG DHARMA  atau 

di Klinik Kesehatan yang semitra dengan KINAYUNG DHARMA.  

 

Materi yang sangat saya kuasahi adalah HERBAL. Prospek ke depan saya 

dipandu Pak Kiefas akan mengembangkan bersama Kliniknya Ramuan Teh 

Celup dikemas sachet kertas seperti Teh Sari Wangi. Tetapi isinya adalah 

Tanaman Obat Penting seperti : Sambiloto, Mahkota Dewa, Jahe Merah, Jahe 

Gajah yang digunakan untuk pengobatan Penyakit DIABETES.  
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3. ANDI WIDODO  ( Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jawa Super dan Itik) 

 

 

 

Andi Widodo salah satu peserta pelatihan dari Wonotirto mengungkapkan 

bahwasanya selama  pelatihan di Desa Slorok ini sangat mengesankan. Saya 

sangat kerasan karena materinya bagus, jelas dan mudah dimengerti, serta 

faslitatornya yang ramah dan baik. Budidaya ternak Ayam Jawa Super menurut 

anak lulusan SMP dan tidak bisa melanjutkan SMA / SMK karena biaya ini 

mengangggap bahwa peluang usaha ternak peluangnya bagus  dan 

menjanjikan. Meskipun ada materi yang belum saya kuasahi yakni RANSUM 

makan tetatpi saya bertekad akan mempelajari secara praktek lapangan. 

Magang nanti saya akan ditempatkan pada salah satu pengusaha lokal yang ada 

di Wlingi Kab Blitar yakni Bapak Hartoyo yang sukses dengan ternaknya hamper 

kurang lebih 26.000 ekor . Kiat – kiat menjadi wirausaha sukses akan saya tiru, 

termasuk mempelajari INSEMINASI  BUATAN bila berkenan diberikan 

gambanrannya. Beliau berjanji bila kerja sama bagus akan ditarik menjadi 

karyawan yang kreatif  bukan hanya sebagai pekerja saja.  
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4. MOHAMMAD FARID  (Pelatihan Olahan Makanan Berbahan IKAN, Lamongan) 
 

 

Mohhamad Farid , anak usia 16 tahun ini berasal dari keluarga yang kurang 

beruntung di desa Bluri. Kec Solokuro  Anak ini terkenal anak yang riang dan 

supel. Selama pelatihan selalu tekun , rajin, dan sifatnya yang  ingin bertanya 

pada instruktur bila resep masakan kurang jelas. Materi yang disukai sebenarnya 

semua, tetapi Farid sangat menguasahi dalam pembuatan Otak Otak Bandeng , 

Bandeng Sapit dan Krupuk Ikan.  

 

Farid  termasuk  kategori anak yang masuk dalam Magang. Bermagang di UD 

Lembah Hijau milik bu Sri Wahyuni membuat dirinya semakain terasah. Bila Bu 

Yuni kerap mengadakan pameran produk termasuk demo masak ,  Farid selalu 

diajak. Terakhir ketika ada pelatihan di Sampang , Madura . Semua pengunjung 

dibuat kagum karena anak sekecil itu sudah pandai membuat olahan makanan 

berbahan ikan. Pasca Magang ini Farid berencana akan membuat olahan 

makanan ikan berbentuk bandeng presto untuk yang bahan mateng. Rencana 

akan dititipkan ke kantin sekolah sekolah Sementara untuk bahan yang tahan 

lama akan membuat stick  ikan. Harga jual Rp 6000 / pak dengan biaya produksi 

sampai dengan Rp 4000 / pak. 
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