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Surat  
Redaksi

Ada beragam jalan untuk bisa mewujud-
kan pemberdayaan masyarakat. Mela-
lui event tahunan pemerintah, yaitu 
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), 

ma syarakat diharapkan berpartisipasi dalam 
mengembangkan potensi daerah masing-ma-
sing di bidang teknologi tentunya.

Gelar TTG tahun 2015 ini diselenggarakan di 
Provinsi Aceh yang resmi dibuka oleh Menteri Da-
lam  Negeri, Tjahjo Kumolo. Dari kegiat an sema-
cam ini pemerintah mendapatkan ber bagai macam 
masukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
di desa dalam rangka meningkatkan potensi yang 
ada di desa sehingga menjadi desa yang berdaulat, 
mandiri secara ekonomi dan berkepribadian.

Dalam acara yang berlangsung pada 8 – 12 
Oktober 2015 ini diikuti oleh seluruh provin si se-
In donesia, termasuk Jawa Timur. Mewa kili Pe-
merintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Drs. 
Zarkasi, M.Si., Kepala Badan Pemberda ya an 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Ti mur 
mengatakan terkait Gelar TTG Nasio nal XVII 
Tahun 2015 diharapkan menjadi pe nguat rasa 
kebersamaan dalam mendukung pembangunan 
desa dengan penerapan teknologi yang lebih 
maju di berbagai sektor dan menjadi pemicu bagi 
kebangkitan keberda ya an masyarakat di desa-

desa khusunya di Ja wa Timur.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga begitu 

mengapresiasi atas diterimanya penghargaan Upa-
karya Wanua Nugraha oleh Bupati Pacitan sebagai 
kepala daerah yang dinilai berprestasi dalam mela-
kukan pembinaan hingga mendorong munculnya 
inovasi bersama 10 kepala daerah lainnya.

Gelar TTG Nasional XVII Tahun 2015 di ikuti 
tidak kurang 400 stand peserta yang berasal 
dari 34 provinsi dan sejumlah kabupaten/kota 
di seluruh Indonesia, kementerian, lembaga pe-
merintah non-kementerian, dan beberapa instansi 
lainnya. Turut serta berpartisipasi dalam PIN dan 
Gelar TTG Nasional XVII yang mampu menarik 
perhatian tamu undangan dari luar Aceh yang di-
perkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang.

Sebanyak 23 kabupaten/kota dari Provin-
si Jawa Timur berpartisipasi sebagai peserta 
dengan menampilkan berbagai macam alat TTG 
yang mudah dan murah dalam aplikasi serta 
operasionalnya. Selain itu karya unggulan dari 
Provinsi Jawa Timur masuk dalam 10 unggulan 
nasional kategori TTG Unggulan yaitu mesin pe-
rajang tembakau dari Kabupaten Tulungagung 
dan kategori Inovasi TTG yaitu mesin pengurai 
serabut kelapa dan pencacah sampah organik 
serba guna dari Kota Surabaya. (*)

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XVII Tahun 2015

Terapkan Teknologi Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat
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Laporan
Utama

Gelar TTG Nasional XVII Tahun 2015

WUJUDKAN 
DESA BERDAULAT

Menteri Dalam  Negeri, Tjahjo Kumolo membuka Pekan Inovasi 
Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional I dan Gelar 

Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVII di Stadion Harapan 
Bangsa, Banda Aceh, Kamis 8 Oktober 2015.  Acara pembukaan 

cukup meriah dengan menampilkan tari-tarian khas bumi serambi 
mekkah dan pameran produk innovasi yang dihasilkan dari 34 

Provinsi  di seluruh Indonesia.



05Edisi Nopember 2015GEMA DESA

Laporan
Utama

Gelaran PIN Desa dan 
TTG berlangsung hingga 
12 Oktober 2015 dalam 
Pembukaan Event Nasio

nal  tersebut  turut dihadiri juga oleh 
menteri DPDT dan Trans, pejabat 
dilingkungan Kemendagri, pejabat 
dilingkungan Kementerian Desa Pe
ngembangan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, Gubernur dan Bu
pati/Walikota  seIndonesia, Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Prov./Kab./Kota seIndonesia dan 
pejabat dilingkungan Dirjen Pem
bangunan dan Pemberdayaan Ma
sya  rakat Desa Kementerian DPDT 
dan Trans.

Menteri Dalam  Negeri, Tjahjo Ku
molo dalam sambutannya mengata
kan, program PIN Desa dan TTG di 
masa masa yang akan datang harus 
terus dilakukan dengan mangajak 
partisipasi masyrakat dari berba
gai daerah untuk mengembangkan 
potensipotensi desa sebagai tolak 
ukur sejauh mana perkembangan 
desa di Indonesia.

“Desa suatu saat akan semakin 
modern, berbagai informasi dan tek
nologi dari seluruh Indonesia akan 
masuk ke desa, program seperti ini 
sangat strategis dan harus dilesta
ri kan bekerjasama dengan Kemen
trian Desa dan Daerah Tinggal, 
Ke menterian Komunikasi dan In
formatika dan pihak terkait lainnya” 
kata Tjohjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri itu juga 
berharap dengan adanya PIN Desa 
dan Gelar TTG Nasional XVII, pe
merintah akan mendapatkan berba
gai macam masukan dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat di desa 
dalam rangka meningkatkan potensi 
yang ada di desa sehingga menjadi 
desa yang berdaulat, mandiri secara 
ekonomi dan berkepribadian.

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Ab
dullah dalam laporannya kepada 
Mendagri mengutarakan bahwa 
sua tu kehormatan bagi pemerintah 

aceh mendapat kepercayaan untuk 
menjadi tuan rumah Pekan Inovasi 
Nasional (PIN) Desa I dan Gelar 
TTG Nasional XVII tahun ini. kegiat
an PIN dan TTG dilaksanakan seba
gai upaya untuk mendorong pene
rapan teknologi dalam mendukung 
penguatan ekonomi masyarakat.

“Melalui PIN Desa dan Gelar 
TTG ini, kita dapat memperkuat 
persaudaraan, membangun keber
samaan, berdiskusi, berbagi penga
laman, dan saling mendukung demi 
membangun Indonesia yang mak
mur dan sejahtera” ujar Gubernur 

da lam sambutannya.
Menanggapai gelaran rutin na

sional ini Kepala Bapemas Prov. Ja
tim Drs Zarkasi, Msi. mengharapkan 
Gelar TTG Nasional XVII ini menjadi 
penguat rasa kebersamaan dalam 
men dukung pembangunan desa de
ngan penerapan teknologi yang lebih 
maju di berbagai sektor dan menjadi 
pemicu bagi kebangkitan keberday
aan masyarakat di desadesa khusu
nya di Jawa Timur. Selan jutnya Drs 
Zarkasi, Msi. memberikan apresiasi 
atas diterimanya penghargaan Upa
karya Wanua Nugraha oleh Bupati 

Mendagri Tjahjo Kumolo didamping Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah memukul 
genderang sebagai tanda dibukanya Gelar TTG XVII tahun 2015.
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Laporan
Utama

Pacitan sebagai kepala daerah yang 
dinilai berprestasi dalam melakukan 
pembinaan hingga mendorong mun-
culnya inovasi bersama 10 kepala 
daerah lainnya.

Selain pameran inovasi tekno-
logi, Pekan Inovasi Perkembangan 
(PIN) Desa/Kelurahan Nasional I dan 
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Nasional XVII juga tersedia forum di-
alog bisnis, diskusi, seminar  dan ke-
giatan ilmiah lainnya yang memberi 
ruang bagi peserta untuk  bertukar 
pengalaman dan berbagi pengeta-
huan, sehingga inovasi teknologi ini 
dapat diterapkan guna mendukung 
pergerakan ekonomi ma syarakat 
desa secara nasional dan regional.

Tidak kurang 400 stand peserta 
yang berasal dari 34 provinsi dan 
sejumlah kabupaten/kota di seluruh 
Indonesia, kementerian, lembaga 
pemerintah non-kementerian, dan 
beberapa instansi lainnya. Turut ser-
ta berpartisipasi dalam PIN dan Ge-
lar TTG Nasional XVII yang mampu 
menarik perhatian tamu undangan 
dari luar Aceh yang diperkirakan 
mencapai lebih dari 4.000 orang.

Provinsi Jawa Timur pada event 
tahunan ini menghadirkan 23 kabu-
paten/kota sebagai peserta dengan 
menampilkan berbagai macam alat 

TTG yang mudah dan murah dalam 
aplikasi serta operasionalnya. Se-
lain itu karya unggulan dari Provinsi 
Jawa Timur masuk dalam 10 unggu-
lan nasional kategori TTG Unggulan 
yaitu mesin perajang tembakau dari 
Kabupaten Tulungagung dan kate-
gori Inovasi TTG yaitu mesin pen-
gurai serabut kelapa dan pencacah 
sampah organik serba guna dari 
Kota Surabaya.

Selama berlangsungnya aca-
ra Pekan Inovasi Perkembangan 
(PIN) Desa dan Gelar Teknologi 
Tepat Guna (TTG) Nasional XVII di 
Aceh turut memberi berkah kepada 
pedagang souvenir di Banda Aceh. 
Se jumlah toko souvenir dan oleh-
oleh ramai dikunjungi oleh peserta 
yang mengikuti acara tersebut, se-
perti di pusat penjualan souvenir 
dan oleh-oleh di kawasan Penayong 
Banda Aceh. Bagi pedagang souve-
nir dan oleh-oleh di kawasan terse-
but, dengan adanya event PIN Desa 
dan Gelar TTG Nasional XVII di Ban-
da Aceh pengunjung ke toko souve-
nir dan oleh-oleh  banyak mengala-
mi peningkatan. Barang  yang paling 
banyak diburu konsumen souvenir 
khas aceh seperti tas, dompet, baju 
kaos khas aceh, gantungan kunci 
dan kopi aceh.

Dalam hal kuliner pihak panitia 
penyelenggara Pekan Inovasi Per-
kembangan (PIN) Desa dan Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional 
XVII di Banda Aceh telah menyedia-
kan tempat khusus yang menyedia-
kan berbagai jenis kuliner tradisional 
yang unik di Aceh. Aroma serta ciri 
khas masakan yang tentunya tidak 
boleh dilewatkan bagi peserta yang 
berasal dari penjuru tanah air.

Makanan khas Aceh dibuat de-
ngan cita rasa khusus yang meng-
gugah selera semisal mie aceh de-
ngan berbagai bahan ayam, daging 
dan seafood atau martabak aceh 
dengan bahan dasar roti cane, se-
pintas mirip dengan telur dadar bia-
sa, tapi pada saat dinikmati baru 
terasa perbedaannya. Dengan rasa 
yang gurih dan sedikit pedas, mar-
tabak aceh ini enak untuk dinikmati 
dengan kopi.

Salah satu menu yang paling ba-
nyak dipesan para pengunjung adalah 
kopi aceh, sangat spesial rasa nya ka-
rena para peserta pameran meyakini 
tidak akan menemukan kopi senikmat 
kopi aceh di daerah manapun di Indo-
nesia. Menikmati kopi di Aceh dengan 
cara penyajian yang khas adalah pen-
galaman yang unik dan langka bagi 
para penikmat kopi. (bpm)

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs. Zarkasi, M.Si., hadir di Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015 di Aceh.
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Laporan
Utama

Bupati, wali kota, atau siapa 
pun oknum yang melaku
kan pemotongan dana ban
tuan desa, minta jatah, atau 

mengalihkan penggunaan dana 
ban tuan desa itu bagi kepentingan 
pribadi maupun kelompoknya, maka 
akan diberi sanksi.

“Kepada polisi, LSM antikorupsi, 
dan masyarakat, kita minta untuk 
me ngawasinya secara proaktif,” 
tegas Mendagri menjawab warta
wan seusai pembukaan Pekan Ino
vasi Nasional (PIN) Perkembangan 
Desa/Kelurahan I dan Gelar Tek
nologi Tepat Guna (TTG) Nasional 
XVII Tahun 2015 di Stadion Lhoong 
Raya, Kota Banda Aceh.

Sejumlah wartawan memperta
nya kan hal itu kepada Mendagri 
Tjahjo Kumolo sehubungan dengan 
munculnya berita di sejumlah media 
tentang ulah Komite Peralihan Aceh 
(KPA) sebagai paguyuban eks kom

batan GAM yang diisukan meminta 
jatah dana bantuan desa yang di
berikan pemerintah pusat melalui 
APBN 2015 ke desadesa di Aceh.

Tjahjo mengatakan, akan ada 
sanksi terhadap pemangkas dana 
desa. Konkretnya, Menteri Keuang
an yang bertanggung jawab menya
lurkan dana desa tersebut bisa saja 
bertindak mengurangi anggaran da
na untuk desa tertentu tahun depan
nya. Padahal, lanjut Tjahjo, tahun 
depan anggaran untuk setiap desa 
akan ditambah dua kali lipat.

Tahun depan, dana desa akan dit
ingkatkan dari Rp 20,7 triliun menjadi 
Rp 40,8 triliun. Anggaran kementerian 
dipotong 30 persen untuk diserahkan 
kepada daerahdaerah guna memper
banyak programnya. Ditambah lagi 
bupati dan wali kota akan mendapat
kan tambahan dana taktis untuk ke
giatan mendadak. Per kabupaten/kota 
akan mendapat Rp 100 miliar. (*)

Mendagri: Jangan Pangkas Dana Desa
Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri), Tjahjo 
Kumolo mengatakan, 

bantuan untuk desa 
dan kelurahan yang 

bersumber dari 
Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
(APBN) 2015 tidak 

boleh dipangkas atau 
dialokasikan untuk 

penggunaan lain, 
kecuali yang sudah 

ditentukan dalam 
aturan (Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa).
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Laporan 
Utama

Berdaya Saing, 
Gelar TTG Nasional XVII 

Tahun 2015 Aceh Meriah
Bertempat di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Banda Aceh, di 
ikuti oleh 34 provinsi se Indoneisa, Pekan Inovasi Perkembangan 
(PIN) Desa/Kelurahan Nasional I dan Gelar Teknologi Tepat Guna 

(TTG) Nasional XVII Tahun 2015 berlangsung meriah. Dibuka oleh 
Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo perhelatan nasional ini akan 

dibuka dari tanggal 7 s/d 12 Oktober 2015.

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Drs. Zarkasi, M.Si., meninjau stand Jawa Timur di Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015 .
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Laporan 
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Stand pameran terbagi 
kedalam beberapa Hall 
yang di dalamnya diisi 
oleh stand-stand pro-

vinsi yang menampilkan hasil 
kar ya TTG unggulan mereka. 
Tak ketinggalan hasil karya sis-
wa SMKN 1 Cikande yaitu alat 
pengubah Minyak Jelantah Men-
jadi BBM turut di tampilkan di pa-
meran ini. BKBPMP Kabupaten 
Serang bidang Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat sebagai 
penyelenggara TTG tingkat ka-
bupaten sekaligus pembina dan 
penanggung jawab program 
ini turut hadir berkunjung pada 
event Nasional tersebut.

Kepala BKBPMP Kabupaten 
Serang Drs. Oyon Suryono, MM 
berkesempatan untuk mengun-
jungi stand pameran Provinsi 
Banten yang menampilkan hasil 
karya inovasi siswa-siswi SMK 
se Provinsi Banten dimana se-
belumnya telah dilombakan di 
tingkat kabupaten dan provinsi. 
Gelaran ini juga sebagai ajang 
promosi daerah yang tepat di 
ting kat nasional, menciptakan 
daya saing nasional bahkan in-
ternasional sebagai perwujudan 
Nawa Cita ke 6 Presiden Joko 
Widodo

Pada kesempatan ini juga 
diadakan Lokakarya Pekan Ino-
vasi Perkembangan (PIN) Desa/
Kelurahan Nasional I dan Ge-
lar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Nasional XVII Tahun 2015 yang 
dilaksanakan di Amel Convention 
Hall Banda Aceh pada tanggal 
9 Oktober 2015 dengan materi, 
antara lain arti pentingnya eva-
luasi Perkembangan Desa  da-
lam mengawal UU nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa oleh Dr. Eko 
Prasetyanto PP; Best practise 
membangun Indonesia melalui 
Desa dan Kelurahan yang mandi-
ri, dari Desa Demak dan NTT; ser-

ta membangun bangsa dengan 
integritas tinggi bagi aparatur 
desa/kelurahan dengan narasum-
ber dari Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Juntikan Nuriskhan dan 
Ir. David Yama M,sc,MA.

Kepala Bidang Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat BKBPMP 
Kabupaten Serang Dra. Epon 
Anih Ratnasih, M.Si yang turut 
hadir pada lokakarya tersebut 
mengaku materi yang disampai-
kan cukup bermanfaat sebagai 

pelajaran dalam mengembang-
kan Desa di Kabupaten Serang 
Khususnya.Diharapkan Pekan 
Inovasi Perkembangan (PIN) 
Desa/Kelurahan Nasional I dan 
Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) Nasional XVII Tahun 2015 
ini dapat menginspirasi dan me-
macu semangat berinovasi dan 
seterusnya mampu mengangkat 
Kabupaten Serang di tingkat na-
sional bahkan Internasional ke-
depan. (*)

Pengunjung memadati 
stand Provinsi Jawa 
Timur di Gelar TTG 

Nasional  XVII tahun 
2015.
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Kedatangan tamu luar dae-
rah yang berasal dari ham-
pir seluruh provinsi di Indo-
nesia itu membuat tempat 

penginapan sejak 4 Oktober penuh 
(full booked). Tak hanya pengina-
pan, tiket pesawat juga mencapai 
isian hingga 100 persen untuk sepu-
luh hari mendatang.

General Manager Hip Hop Ho-
tel Banda Aceh, Firmansyah Putra 
kepada Serambi, Senin (5/10) men-
gatakan, tamu yang menginap di ho-
telnya penuh dengan tamu dari luar 
daerah, di antaranya Kalimantan 
Tengah dan Jakarta.

“Ada dua even nasional TTG Na-
sional dan Pra-PON yang akhirnya 

membuat hunian hotel kita di bulan 
ini meningkat, mulai tanggal 4 hing-
ga 21 Oktober full hunian. Bahkan 
untuk bulan November kami juga 
nyaris penuh karena ada even juga,” 
kata Firmansyah.

Sekretaris General Manager 
Hermes Palace Hotel, Nana, juga 
mengaku hunian hotelnya untuk 
tanggal 7-12 Oktober ini juga penuh. 
“Semua kamar untuk tanggal terse-
but sudah penuh dibooking untuk 
tamu luar daerah,” ucap Nana.

Begitu juga dengan pesawat, 
selama pelaksanaan even nasio-
nal tersebut terjadi peningkatan 
arus penumpang dari dan ke Banda 
Aceh. (*)

Ribuan Tamu Luar Banjiri Banda Aceh

Laporan 
Utama

Ribuan tamu luar 
daerah memadati 

Banda Aceh dalam 
rangka Pekan Inovasi 
Perkembangan Desa/

Kelurahan Nasional dan 
Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) Nasional 

2015 yang akan 
diselenggarakan 7-12 

Oktober di Kota Banda 
Aceh.
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Profil
Desa

Desa yang letaknya tidak 
jauh, sekitar 21km dari 
kota ini, sebagian besar 
penduduknya bermata-

pencaharian sebagai petani. Ane-
ka tanaman pertanian diantaranya 
yaitu tanaman Padi, Ketela, Ceng-
keh dan Kelapa. Seperti halnya 
kelapa ini, tiap 5 (lima) hari sekali 
petani memanen hingga 10.000 

Juara I Lomba Desa Tingkat Jawa Timur 2015

Gara-gara “Tabungan Hijau” 
Desa Jatigunung Raih Juara

Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten 
Pacitan kini menjadi desa nomer wahid dalam 

jajaran provinsi Jawa Timur. Desa yang memiliki 
8.152 penduduk dengan luas wilayah 1.362,87 

hektare ini terdiri dari 8 dusun, 38 RT dan 14 RW.
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Profil
Desa

buah untuk di olah menjadi Gula 
Jawa (merah) atau gula ‘Batok’.

Meski begitu, dalam setiap 5 
hari sekali produksi gula ini men
capai 1 ton dengan kisaran harga 
sekitar Rp 12 juta. Kepala Desa 
Ja tigunung, Etik Wulaningsih me
nga takan, bahwa sebagian be
sar warganya merupakan petani, 
walau ada beberapa diantaranya 
yang berprofesi sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), Swasta, Peter
nak, Buruh Tani dan Pedagang.

Namun demikian, yang paling 
khas dari desa ini yaitu produksi 
gula jawanya. “Memang, ba nyak 
yang petani penduduk disini. Khu
susnya tanaman kelapa yang 
diolah lagi menjadi gula jawa (me
rah),” terangnya.

Pantas saja desa ini menang, 
hal itu dikarenakan partisipasi dan 
antusiasme masyarakat sangat 
besar, dan kebetulan juga mantan 

Kepala Desa Jatigunung menjadi 
panitia lomba desa pada waktu itu. 
Dengan beragam program dian
taranya yaitu program pendidikan 
“Tabungan Hijau”.

Program ini sengaja difokuskan 
untuk Anakanak warga Jatigunung 
ketika mau masuk SD harus mena
mam sedikitnya 5 bibit pohon Sen
gon. Pohon sengon tersebut ketika 
sudah memasuki masa panen, akan 
dihargai Rp 1 juta per pohonnya.

“Ini sama juga dengan mena
bung. Sehingga, pada saat anak
anak ini lulus SD, mereka bisa 
memperoleh hasil panen tersebut 
untuk dijadikan modal ke seko
lah jenjang yang lebih tinggi. Jika 
dengan harga satu pohon sengon 
seharga Rp 1 juta, berati kalau 5 
pohon sama halnya dengan Rp 
5 juta. Itulah modal mereka sen
diri untuk meneruskan pendidikan 
yang lebih tinggi,” terang wanita 

berjilbab ini.
Sementara itu, program ini juga 

tengah menjadi salah satu program 
unggulan dari sektor pendidikan. 
Namun begitu, uniknya, lanjut Etik 
menjelaskan, desa ini juga memiliki 
satgas perlindungan anak, dimana 
tiap RT memiliki sedikitnya 3 perso
nil yang siap dan siaga selalu.

Lantaran menjadi nomor wa
hid, desa ini juga sudah mencakup 
8 indikator penunjang, diantara
nya yaitu Pendidikan, Kesehatan, 
Ekonomi, Keamanan, Partisipasi, 
Pemerintahan, Kelembagaan dan 
PKK. Dari keseluruhan kelompok 
kerja (pokja) ditiaptiap indikator 
saling melengkapi.

“Perlu diketahui saja, Desa 
kami (Jatigunung) ini tidak pernah 
melakukan studi banding. Namun, 
desa ini dari awal sudah dibentuk 
menjadi desa yang mandiri,” tutup 
ibu dari empat anak ini.(Lana)

Perangkat desa Jatigunung, Kecamatakan Tulakan,     Kabupaten Pacitan.
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Kembang
Desa

Etik Wulaningsih, perempuan asal 
Pacitan, selain menjabat sebagai 
Kepala Desa Jatigunung, juga me-
miliki aktivitas lain di luar bidang 

pemerintahan. Batu hias taman dipilihnya 
sebagai objek dalam dunia bisnisnya. Wa-
nita kelahiran Pacitan, 30 September 1966 
ini dikaruniai empat putera, salah satunya 
masuk dalam satuan Komando Pasukan 
Khusus (Kopasus).

Meski menjabat sebagai kepala desa, 
sejak setelah menikah tahun 1990, dirinya 
mengawali usaha produksi batu dekorasi 
taman mulai dari nol. Hingga akhirnya batu 
dekorasi taman tersebut mampu terdistri-
busikan hingga manca negara seperti, Ger-
man, Taiwan dan Korea.

Sedangkan kalau untuk wilayah Indone-
sia sudah menyebar ke Surabaya, Jakarta, 
Bali dan Semarang. Walau hanya berbisnis 
batu, omzet perbulan yang diperoleh bisa 
mencapai Rp 30 juta. Namun, saat ini ting-
kat kesulitan dari keberadaan batu tersebut 
kian menjadi langka.

“Entah kenapa batu ini menjadi langka, 
bisa jadi musim kemarau yang berkepan-
jangan ini membuat batu-batuan tersebut 
enggan untuk muncul,” cetus warga Desa 
Jatigunung, Dusun Krajan 1 -  RT1, RW1 ini.

Selain memiliki usaha batu dekorasi, 
Etik juga memiliki usaha pertokoan berupa 
Swalayan dimana swalayan tersebut baru 
didirikan sekitar tahun 2009 dengan omzet 
mencapai lebih dari Rp 100 juta. Wanita 
berjilbab yang memiliki kegemaran olahra-
ga voli dan badminton ini selalu menanam-
kan pentingnya berwiraswasta.

“Saya sering kedusun-dusun untuk men-
sosialisasikan bahwa wirausaha itu penting 
untuk menumbuhkembangkan perkonomian 
dan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” 
terangnya dengan penuh optimis.(Lana)

Sukses Merintis Usaha 
Dari Batu Hingga Swalayan

Etik Wulaningsih, Kepala Desa Jatigunung, 
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan
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Profil
Desa

Dengan memiliki luas wi
layah 310,10 hektar, Desa 
Purworejo Kecamatan Pa
citan Kabupaten Pacitan, 

mampu menduduki peringkat perta
ma lomba gotong royong tingkat pro
vinsi Jawa Timur. Desa yang terbagi 
menjadi 3 Dusun, 14 RT dan 3 RW 
ini memiliki jumlah penduduk 1.712 
dan 558 Kepala Keluarga (KK).

Sebagai salah satu desa yang 
ter letak di Pacitan, Purworejo menja
di desa yang mayoritas masyarakat
nya hidup dan bekerja sebagai pe
ta ni dan buruh bangunan, serta 
pe ternak. Meski hanya ada 3 kelom
pok ternak dengan jumlah Peternak 
ada sekitar 72 orang, kelompok
kelompok ini mampu memproduksi 
madu asli dari Lebah Liar (Hutan), 
Ayam, Itik, Kambing dan Sapi.

Desa yang terletak diantara Desa 
Nanggungan, Banjarsari, Ketepung 
dan Desa Mentoro ini tergolong ma
suk dalam indikator yang mencakup 
diantaranya yakni Bidang Lingkung
an, Agama, Ekonomi dan Kemasya
ra katan. Kerjasama seluruh perang

kat desa untuk mencapai juara I, 
ra sa kegotong royongan masih ken
tal. Pada musim mau puasa  Kerja 
bakti gugur gunung Tiap agustusan 
 berbenah dan bersihbersih desa

Kepala Desa Purworejo, Ro
sid Subianto S.Sos mengatakan, 
de  ngan memiliki sekitar 16 POS 
KAMLING, warga sekitar menyepa
kati kalau pada setiap pelaksanaan 
ronda malam dan patroli keliling ke
seluruh rumah warga dengan me
ng ambil “Jimpitan” yang tiap malam 
digunakan untuk ronda dengan sifat 
sukarela.

Adapun kegiatan ekonomi sekitar 
diantaranya yaitu pembentukan kope
rasi, lembaga kemasyarakat an, dan 
kelompok usaha bersama. Disam
ping itu juga terdapat fasili tas peng
embangan usaha mikro dan usaha 
kecil masyarakat seperti Budidaya 
Lebah Madu, Ikan Lele, Ke lom pok ter
nak Sapi Perah, Budidaya Jamur Ti
ram, Pengrajin Mebeler dan Topeng.

Tidak hanya itu saja potensi per
eko nomian desa Purworejo, desa 
yang menang juara satu tingkat pro

vinsi ini juga memiliki Industri Ru
mah Tangga seperti Emping Mlinjo, 
Tumpi/Peyek, Sale Pisang, Tempe, 
Jenang Dodol, Tahu Tuna dan Lum
pia Tuna. “Dari kegiatan tersebut, 
sudah termasuk dengan Peraturan 
Desa (Perdes) No 10 Tahun 2013,” 
cetus Kepala Desa Purworejo.

Seperti diketahui, Tahu Tuna 
ini sudah menyebar hingga Jawa 
Tengah dan Jawa Barat dengan om
zet lebih dari Rp 10 juta per bulan
nya. Sedangkan untuk industri me
beler bisa mencapai Rp 3040 juta 
perbulannya dengan berbahan baku 
dari kayu Jati “Brekele” Pacitan yang 
notabenenya untuk konsumsi ekspor.

“Target kedepan, semoga dita
hun 2019 lepas dari kepengurusan, 
warga kami sudah tidak ada yang 
mis kin, jadi ada sekitar 28 warga 
yang ekonominya lemah, kami beru
paya mendorongnya serta memfa
si litasinya agar lebih maju dan ber
kembang lagi. Program kami yaitu 
mengentas kemiskinan seluruh war
ga purworejo,” harapnya dengan pe
nuh optimis. (Lana)

Desa Purworejo Optimis Tahun 2019 
Warganya Tidak Ada yang Miskin

Pelaksana Gotong Royong Terbaik I Tingkat Jawa Timur 2015
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Profil
Kelurahan

Berhasil meraih prestasi se-
bagai Pelaksana Gotong 
Royong Terbaik III Gotong 
Royong Tingkat Provinsi 

Jawa Timur tahun 2015, Kelurahan 
Bunulrejo cukup berbangga hati. Be-
rada di lingkungan perkotaan tentu 
nilai-nilai gotong royong merupakan 
sesuatu yang berharga, terlebih ke-
tika masih dijunjung bersama.

Ditemui tim Gema Desa di se-
la-sela kesibukannya, Suswanto, 
S.Sos., M.Si., Lurah Bunulrejo me-
nyampaikan dalam kehidupan per-
kotaan, gotong royong jangan hanya 
dimaknai dalam arti sempit seperti 
dahulu. “Karena dalam aplikasinya 
pun sudah berbeda, tidak lagi hanya 
sebatas berupa kerja sama membe-
reskan sesuatu,” paparnya.

Suswanto menambahkan gotong 
royong memili ki arti yang luas, bisa 

Gotong Royong Itu Kebutuhan
Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang

berupa kegiatan kerja bakti, pem-
bangunan atau perbaikan. “Gotong 
royong yang kini tenar di lingkungan 
perkotaan adalah melalui kegiatan 
iuran, misalnya membangun taman 
di sebuah perumahan, iuran sangat 
diperlukan,” ucap Suswanto mem-
beri contoh.

Bagi warga Kelurahan Bunulrejo 
sendiri, gotong royong sudah menja-
di kebutuhan. Meskipun wilayah Ke-
lurahan Bunulrejo ada yang sebagi-
an berupa kawasan perumahan dan 
perkampungan, kehidupan sosial di-
antara warga berlangsung harmonis.

“Bahkan sampai berhasil menja di 
Juara III sebagai Pelaksana Gotong 
Royong Terbaik, tidak ada per siapan 
khusus dari kami karena pada dasar-
nya nilai-nilai gotong royong sudah 
terbina sejak lama dan telah menjadi 
kebiasaan di lingkungan Kelurahan 

Bunulrejo,” ungkap Suswanto.
“Sebagai tambahan, kuatnya ko-

ordinasi di masing-masing bidang 
yang ada di Kelurahan Bunulrejo 
serta prestasi-prestasi yang pernah 
kami raih menjadi poin plus bagi 
kami di saat mengikuti penilaian 
lomba tersebut,” imbuhnya.

Terpeliharanya nilai gotong ro-
yong di Kelurahan Bunulrejo ada-
lah untuk mengantisipasi sikap ego 
sektoral yang timbul antara dua ling-
kungan yang berbeda, perumahan 
dan perkampungan, misalnya saling 
membatasi wilayah seakan orang di 
luar lingkungan tidak boleh masuk.

“Konflik perbatasan memang ke
rap terjadi karena perbedaan po la 
pikir diantara mereka, namun se-
mua itu pasti bisa dicegah, yaitu me-
nyikapinya dengan saling berkoor-
dinasi dari seluruh kalangan. Oleh 
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karenanya, di lingkungan Kelurahan 
Bunulrejo bisa dipastikan sudah ti-
dak ada lagi konflik serupa, semua 
demi kepentingan interaksi bersa-
ma,” kata Suswanto.

Kelurahan Bunulrejo juga memi
li ki lembaga yang dibentuk masya
ra kat, berperan sebagai mitra 
pe merintah yaitu Lembaga Pember
da yaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK). LPMK, selain sebagai moti
vator, juga sebagai perencana dan 
pelaksana kegiatan pembangunan 
yang ada di wilayah kelurahan.

Ahmad Budiono, Ketua LPMK, 
menjabarkan pembangunan yang ada 
di Kelurahan Bunulrejo mencakup 
pembangunan fisik dan non fisik. 
Pembangunan fisik contohnya seperti 
kucuran dana hibah dari kota malang 
disalurkan untuk pembangunan ja-
lan kampung, gorong2 plengsengan, 
penghijauan, sedangkan non fisik 
berupa pelatihan-pelatihan yang bia-
sanya usulan dari lembaga di kelura-
han seperti PKK, karang taruna, Po-
syandu, RT RW dan lain-lain sesuai 
kebutuhan warga.

“Contohnya untuk bidang kewi-
rausahaan  adalah membuat minu-
man sari buah, menjahit, membatik. 
Untuk Posyandu misalnya seperti 
sosialisasi peningkatan wawasan 

tentang peningkatan mutu gizi ba-
lita,” kata Ahmad memberi contoh.

Ahmad menambahkan untuk ke-
biasaan warga yang bernilai gotong 
royong meskipun dari kegiatan iu-
ran, warga Kelurahan Bunulrejo ber-
satu padu patuh dan rutin. “Salah 
satunya adalah iuran untuk mem-
bayar Linmas dengan LPMK seba-
gai koordinatornya,” terang Ahmad.

Untuk diketahui, Kelurahan Bu-
nulrejo merupakan salah satu ke
lu  rahan di Kecamatan Blimbing de
ngan luas area sebesar 2,05 hektar. 
Jumlah penduduk di Kelurahan Bu-
nulrejo adalah sekitar 25.600 jiwa 
yang tersebar di 21 RW dan 145 RT. 
Kelurahan Bunulrejo merupakan ke-
lurahan yang cukup aktif dalam ber-
bagai kegiatan.

Torehan prestasi juga tidak per-
nah sepi dari daftar yang ada, se-
perti RW 13 di tahun 2013 menjadi 
juara I tingkat kota hingga maju 
menjadi kelurahan berseri yang dia-
dakan oleh BLH Provinsi, 2013 me-
raih predikat pratama, sedangkan di 
2014 meraih predikat mandiri.

“Ada juga posdaya, yaitu pos 
pem berdayaan, untuk pembinaan 
ke luarga yang isinya pembinaan. 
Dari pembinaan tersebut, sudah 
ba nyak perajin-perajin yang berha-

sil meraih juara I tingkat kota, yang 
kemudian menjadi juara harapan I 
tingkat provinsi, namun maju di ting-
kat nasional hanya masuk kategori 
juara harapan. Meskipun demikian 
itu adalah sebuah prestasi yang 
patut diapresiasi karena kebanya-
kan dari mereka merupakan binaan 
baru. Untuk IT ada pelatihan pem-
buatan website,” papar Ahmad.

Suswanto menambahkan Kelu-
rahan Bunulrejo juga tidak ketingga-
lan mengikuti Lurah/Camat Award. 
“Ada juga lomba kampung bersi-
nar, saya ikutkan RW yang dulu 
lingkungannya kumuh, untuk bisa 
menjadi motivasi bagi masyarakat 
itu sendiri untuk menjadikan ling-
kungannya hijau dan asri,” katanya.

“Namun dari seluruh kegiatan 
tersebut, yang paling utama adalah 
kualitas pelayanan kepada warga 
yang harus bisa cepat dan efektif,” 
ungkap Suswanto.

Suswanto berharap, ke depan 
harus selalu meraih prestasi di bi-
dang apa pun untuk Kelurahan 
Bunulrejo. “Semua itu adalah un-
tuk mewujudkan masyarakat yang 
berprestasi, serta untuk mening-
katkan kesejahteraan masyarakat,” 
papar bapak empat anak tersebut 
menutup perbincangan. (hpy)

Profil
Kelurahan

Suswanto (baju merah tengah),  Lurah Bunulrejo, bersama staf kelurahan
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Fenomena yang sering di
ke nal sebagai feminisasi 
kemiskinan atau kemiskin
an yang semakin berwa

jah perempuan tersebut memerlu
kan upaya khusus dalam rangka 
penanganannya. Dalam rangka 
menangani permasalahan terse
but, Pemerintah Provinsi Jawa Ti
mur merancang program untuk 
menangani kemiskinan perempu
an, terutama bagi rumah tangga 
yang Kepala Rumah Tangga Pe

rempuan (KRTP) melalui Program 
Penanggulangan Feminisasi Ke
miskinan.

Program tidak hanya sebagai 
upaya jangka pendek untuk mem
berikan bantuan kepada KRTP 
tetapi terlebih daripada itu adalah 
sebagai program yang berkelanju
tan dalam rangka untuk menganti
sipasi adanya perangkap kemis
kinan (poverty trap) pada KRTP.

Monitoring dan evaluasi reali
sasi bantuan Program Jalin Ma

tra, penanggulangan feminisasi 
ke miskinan Jawa Timur 2015 
kem bali digelar. Sasaran kali ini 
berlokasi di Desa Kalianget, Ke
camatan Banyuglugur, Kabupaten 
Situbondo. Kegiatan yang ber
langsung di Kantor Desa Kali
anget dilaksanakan pada 15 Sep
tember 2015.

Pada kegiatan tersebut hadir 
Camat Banyuglugur, Kasi Pem ba
ngunan Kec. Banyuglugur, Kepala 
Desa Kalianget, Ketua Sekretariat 
PFK Desa Kalianget, Pendam
ping Kabupaten, Pendamping 
De sa, serta KRTP sasaran Desa 
Kalianget.

Sebanyak 39 KRTP yang terda
ta di Desa Kalianget memperoleh 
bantuan Program Jalin Matra PFK 
Tahun 2015. Besar nominal ban
tuan adalah 112.375.000 rupiah, 
yang telah ditransfer dari rekening 
Pemprov Jawa Timur ke rekening 

Rembug Pokmas Desa Kalianget, Kabupaten Situbondo

Realisasi Bantuan KRTP Tahun 2015
Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan 

menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
namun secara khusus saat ini mencermati adanya 
peningkatan populasi perempuan yang hidup di 

bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan 
akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah 

tangga dengan kepala rumah tangga perempuan.
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desa-desa se-Jawa Timur pada 
tanggal 13 Agustus 2015.

Sedangkan bantuan untuk 
KRTP Desa Kalianget sendiri ada-
lah sebesar 97.500.000 rupiah, 
dibagikan kepada 39 KRTP. Ke-
seluruhan bantuan digunakan un-
tuk usaha perdagangan sembako. 
Pengadaan barang dagangan di-
koordinir oleh pendamping desa.

Bantuan yang diberikan dike-
mas dalam paket barang dagang-

an, yang diisi berupa timbangan 
duduk senilai 300 ribu rupiah, be-
ras 50 kg senilai 525 ribu rupiah, 
gula 25 kg senilai 275 ribu rupiah, 
minyak goreng 25 kg senilai 600 
ribu rupiah, mi instan 4 dos senilai 
320 ribu rupiah, telur 5 kg senilai 
102.500 rupiah, tepung 10 kg se-
nilai 100 ribu rupiah, serta sabun 
mandi dan sabun cuci.

Sedangkan untuk paket ba-
rang dagangan dan warung ma-

kanan terdiri dari kompor gas dan 
tabung senilai 340 ribu rupiah, 
timbangan duduk senilai 300 ribu 
rupiah, beras 50 kg senilai 525 
ribu rupiah, gula 25 kg senilai 275 
ribu rupiah, minyak goreng 25 kg 
senilai 600 ribu rupiah. Setelah 
acara pembagian selesai, KRTP 
penerima bantuan membawa pu-
lang barang bantuan dengan ban-
tuan becak maupun mobil pick up 
ke rumah masing-masing. (*/hpy)
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Ti’ah (55) kini berstatus Ke
pala Rumah Tangga Pe
rempuan (KRTP), yang 
akan mendapat bantuan 

kegiatan Penanggulangan Femi
nisasi Kemiskinan program Jalan 
La in Menuju Mandiri dan Sejahte
ra (Jalin Matra) Provinsi Jatim. 
Da ri usulan usaha konveksi yang 
diajukannya, dia berharap dapat 
menghidupi anaknya yang juga 
ber status janda serta cucunya 
yang masih kecil.

Warga Dusun Jogo  RT 003 
RW 007, Desa Jubel Kidul, Keca
ma tan Sugio, Kabupaten Lamo
ngan ini beralasan ingin menerus
kan usaha mendiang ibunya. “Ibu 
saya dulu juga usaha menjahit di 
rumah dan bisa menghidupi kelu
arga,” katanya.

Sejak suaminya meninggal, ibu 
empat anak ini hidup tanpa peng
hasilan. Dia tidak mampu me
lanjutkan usaha suaminya mem

produksi barang peralatan bambu 
seperti bojok, boran, kalo, dan 
peralatanperalatan dapur lainnya.

Beban Ti’ah semakin berat, 
ke tika Putri bungsunya bercerai 
dengan suami, dan meninggal
kan satu anak yang kini hidup 
ber samanya. Tiga anaknya yang 
pe rempuan, semuanya sudah 
me nikah dan hidup bersama sua
minya masingmasing. “Mereka 
Gotong royong membantu hidup 
saya, dari memperbaiki rumah 
dan membantu kebutuhan sehari
hari,” terangnya.

Tahun ini, nama Ti’ah diaju
kan mendapat bantuan dana dari 
pemprov Jatim melalui program 
Ja lin Matra sebesar Rp 2,5 juta. 
Dana bantuan itu rencananya 
akan digunakan untuk membeli 
pe r alatan mesin jahit. Dibantu 
anak nya yang juga berstatus jan
da, dia bermimpi usaha jahitannya 
bisa berkembang untuk meng

hi dupi keluarga. “Syukursyukur 
bisa berkembang dan bermanfaat 
bagi orang lain,” ujarnya.

Ti’ah adalah satu dari 14.466 
KRTP di 412 desa pada 29 kabu
paten di Jawa Timur, yang tahun ini 
akan mendapatkan dana program 
Jalin Matra. Mereka didampingi tim 
penggerak PKK di masingmasing 
daerah yang bertindak sebagai 
“Mother Care” bagi KRTP.

Kegiatan PFK adalah satu dari 
tiga kegiatan Jalinmatra selain 
Bantuan Rumah Tangga Sangat 
Miskin, dan Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan. Melalui 
kegiatan PFK, KRTP atau “Jan
da Produktif” akan diberi modal 
usaha untuk membantu mendo
rong ketahanan sosial ekonomi, 
memenuhi kebutuhan hidup da
sar, memotivasi berusaha (need 
for achivement) dan kemampuan 
(litle skill) dalam upaya mening
katkan kesejahteraannya. (*)

Hidupi Anak dan Cucunya, 
Ti’ah Ingin Buka Konveksi
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Profil
Pasar

Berbeda dengan kebanyak
an pasar lainnya, jika selo
kan dikebanyakan pasar 
tra disional tidak tertata sa

ma sekali, selokan pasar desa Sido
laju ini berada dibawah lantai (terta
nam). Jadi pasar pun terlihat rapi 
dan bersih. Bahkan, sama sekali tak 
tercium bau amis atau busuk.

Lurah Desa Sidolaju, Wagi Su
priyono mengatakan, selain itu juga, 
masingmasing komoditas yang di
perdagangkan di pasar ini, dimasu
kan kedalam golongan yang sesuai 
dengan komoditasnya. Pantas, jika 
pasar Desa Sidolaju menyabet pre
dikat juara III lomba Pasar Desa se

provinsi.
“Memang, sebelum saya menja

bat sebagai lurah saya malu dengan 
kampung halaman saya yang sangat 
acakacakan dan tidak tertata. Oleh 
karena itu, saya sendiri mencoba 
men contoh Walikota Surabaya, Tri 
Ris maharini untuk selalu bersih,” 
ungkapnya.

Wagi lanjut mengatakan, reno
vasi terakhir pembangunan pasa 
de sa ini sekitar akhir tahun 2013 
dengan 132 pedagang. Hingga saat 
ini, pasar desa Sidolaju memiliki 157 
pedagang yang notabenenya ada
lah warga asli desa tersebut. Dalam 
sehari nilai transaksi dari pasar ini 

Pemenang III Lomba Pasar Tingkat Jawa Timur 2015

Terapkan Sistem Selokan Tertanam, 
Belanja pun Nyaman

Pasar Desa Sidolaju di 
Desa Sidolaju, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten 
Ngawi merupakan salah 

satu pasar tradisional 
yang memang terlihat 
lebih bersih dibanding 

pasar tradisional lainnya 
yang berada di Jawa 

Timur. Mulai dari penataan 
ruangnya hingga sistem 
pembuangan (selokan) 

juga tertata rapi.
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mampu mencapai Rp 300 jutaan. Tentu, menjadikan 
perekonomian dae rah setempat bisa maju.

Sementara itu, aktivitas pasar ini dimu
lai pukul 03.00 wib dini hari. “Selokan ini 
memang sengaja kami tanam dibawah 
bangunan. Karena dengan begitu, pasar 
menjadi bersih dan para pembeli bisa ny
aman berbelanja. Sedangkan para peda
gangpun juga leluasa menjajakan barang 
dagangannya,” jelas Lurah Desa Sidolaju 
yang sekaligus pengusaha Kontraktor ini.

Seperti diketahui, seluruh pe
rangkat desa sangat mendu
kung penuh terkait kegiat
an pembangunan pasar. 
Uniknya lagi, didalam 
pasar ini terdapat Pos 
Mik Cu (Mimik Cucu) 
dan Mushola yang 
ter bilang sangat ber
sih juga toilet pasar 
yang sangat bersih.

Target kedepannya, penataaan pasar harus lebih di
tingkatkan, dan menambah bloknlok guna perlu

asan pasar. Selain itu, sosialisasi kepada para 
pedagang terkait produk lokal tetap harus 
dipertahankan, juga sering dilakukan penga
rahan dan pembinaanpembinaan tersendiri 

kepada warga sekitar.
Sewa kelas A : Rp 1,5jt/10th, kelas B : 

Rp 500 ribu/10th. Untuk masalah biayabi
aya lain seperti penerangan (listrik) maupun 

keamanan juga dikenakan sendiri kisa
ran Rp 5.000/bulan. SDM yang 

terlibat murni pendu duk 
Desa Sidolaju.  “Kami op

timis produk lokal harus 
tetap dipertahankan. 

Dan itu lebih dari 80 
persen produk lo

kal yang diperda
gangkan dipasar 
ini,” tutupnya. 

(lana)Wagi Supriyono, Kepala Pasar Sidolaju.

Suasana pasar Sidolaju.
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Seperti,  transparan dan akuntabel. “Ya, informasi 
yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan atau 
usaha harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. 
Hal ini dimaksudkan agar semua warga memiliki 

peluang luas dalam melaksanakan kritik maupun pengawa
san, sehingga pelaksanaan program dapat di pertanggung
jawabkan,” kata Lukman, Ketua UPKu Sumber Makmur, di
dampingi Ibu Dewi, bendaharanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut adalah Unit Pengelola 
Keuangan dan Usaha (UPKu) “Sumber Makmur” selalu kon
sisten untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
secara rutin tiap tahun guna menyampaikan kepada masya
rakat, terutama yang menjadi nasabahnya, terutama ada

lah anggota Pokmas. Hal itu tentu saja  terkait kinerja 
pengurus dalam pengelolaan lembaga dan 

usa ha selama satu periode akuntasnsi. 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

juga dimaksudkan guna mem
bangun kredibilitas lembaga se
hingga masyarakat percaya dan 
yakin terhadap peran penting 
UPKu Sumber Makmur. Sehing
ga, diharapkan adanya partisi
pasi dan dukungan aktif dalam 
mengembangkan dan melesta
rikan keberadaan UPKu “Sum
ber Makmur”.

Unit Pengelola Keuangan 
(UPKu) “Sumber Makmur” 
ber diri pada 2013 merupakan 
Lembaga Keuangan yang di 
dirikan melalui musyawa

Mempercepat Permodalan Usaha Kecil

UPKu Sumber Makmur Desa Sidodowo, 
Kec Modo, Kab Lamongan

Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) ”Sumber Makmur” Desa 
Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan cukup menjadi 

harapan warga setempat. Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang 
diharapkan kelak mampu menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

berdaya saing tentunya harus mampu menyelenggarakan pengelolaan 
organisasi maupun usaha sesuai dengan kaidah atau prinsip pengelolaan.

Lukman, Ketua UPKu Sumber Makmur.
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rah Desa (Musdes) dan dikuatkan 
dengan legalitas Peraturan desa 
(Perdes) Desa Sidodowo; melalui 
Program PPKM Provinsi Jawa Timur 
dan sharing Kabupaten Lamongan. 

Sebagai program pengentasan 
kemiskinan maka UPKu “Sumber 
Makmur” dalam kiprahnya juga sel-
alu berpihak kepada Rumah Tangga 
Miskin dalam pelayanan kebutuhan 
modal usaha maupun membantu 
kebutuhan dasar lainnya. Karena 
pada umumnya Rumah Tangga 
Miskin mempunyai masalah dalam 
pengembangan usaha karena sulit 
mendapatkan akses permodalan 
secara mudah, murah dan cepat 
dari perbankan.

“Alhamdulillah, keberadaan 
UPKu “Sumber Makmur” di desa  
ka mi sedikit banyak telah berkontri-
busi dalam memecahkan masalah 
permodalan tersebut,” kata Dewi, 
menambahkan, didampingi Sekre-

taris UPKU Abdul Ghafur.
Semula dalam UPKu “Sumber 

Makmur” mempunyai anggota 15 
orang, dan kini berkembang hingga 
20 orang, yang tergabung dalam 
kelompok masyarakat. Dengan mo-
dal awal Rp46 Juta, dan kini mulai 
berkembang untuk berperan serta 
dalam permodalan masyarakat di 
desanya.

Yang lebih menarik, ketika akhir-
nya tahun sebagian dana diserah-
kan kepada fakir miskin, anak-anak 
yatim dan sebagian kepada pembi-
naan Taman Kanak-Kanak. Hal ini 
merupakan tanggung jawab moral 
kepada masyarakat yang membu-
tuhkan pembinaan. Sedang kepada 
TK, hal itu untuk mensuport pembia-
ya an yang biasanya dikeluarkan 
dari kas desa.

Menurut Kades Sidodowo 
Ha di Yasma’un, pihaknya selalu 
berko munikasi dengan UPKu 

Sumber Mak mur agar dalam se-
ga la kegiatan bisa mendapat 
perhatian dari masyarakat. Be-
tapa pun keterlibatan Kades dan 
pengelola UPKu Sumber Makmur 
sangat tergantung bagaimana 
kerja sama itu diterapkan. “Yang 
jelas, kami berupaya agar per-
ekonomian warga kami bisa ter-
topang, minimal mendapat dana 
untuk pengembangan usahanya 
lewat UPKu ini,” katanya.

Di Desa Sidodowo kini berpen-
duduk 6.013 jiwa atau 1.449 Kepala 
Keluarga (KK). Sebagian besar pe-
tani, dan sebagian sebagai peternak 
unggas. Selain itu, pihaknya juga 
mendapat bantuan dari dari Pem-
kab Lamongan lewat program Ge-
merlap alias Gerakan Membangun 
Masyarakat Ekonomi Lamongan. 
Program ini juga dilaksanakan lewat 
kelompok Joyo Mulyo di desa terse-
but. (aba sugeng/yad)
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“Kami memberikan pinjaman 
sebanyak Rp 1-3 juta kepada 
ma syarakat sesuai dengan ke-
bu tuhan. Bunga yang kami 

ber lakukan sebesar 2 persen. Sya-
ratnya mereka menyerahkan BPKB 
motor atau sertifikat rumah,” kata 

simpan pinjam dan sektor riil ternak 
sapi.

Jumlah anggota simpan pinjam, 
yang sebagian besar memiliki usaha 
produktif seperti perdagangan, me-
lijo, peternak sapi. Para peminjam 
UPKu adalah warga Desa Blawi rejo 
yang membutuhkan modal untuk 
pengembangan usaha.

”UPKu “Tetap Abadi”merupakan 
lembaga keuangan yang memberi-
kan kemudahan bagi warga dalam 
hal permodalan. Apalagi UPKu me-
nyediakan dana sosial untuk san-
tunan beasiswa dan anggota yang 
sakit,” tuturnya, didampingi Mastutik 
dan Sunaryati, bendahara dan se-
kretaris UPKu Tetap Abadi.

Pemberdayaan Usaha Pedagang Sayur 
dan Pemeliharaan Sapi

UPKu “Tetap Abadi” Desa Blawirejo 
Kec Kedungpring Lamongan

UPKu “Tetap Abadi” sebagai pioner pemberdayaan 
ekonomi masyarakat Desa Blawirejo Kecamatan 

Kedungpring, Kabupaten Lamongan.  UPKu Tetap Abadi 
berdiri sejak 2013 dengan modal awal Rp46.500.000,- 

dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut disalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kepada 

warga. UPKu mendapatkan dana untuk Pemberdayaan 
Usaha hingga sekarang mencapai Rp 52.426.500.

Kusno, Ketua UPKu Tetap Abadi.
Awalnya, pemanfaatan di UPKu 

“Tetap Abadi”sebanyak 22 orang 
yang terbagi atas sejumlah kelom-
pok masyarakat (Pokmas). Setiap 
pokmas beranggota 5 orang. UPKu 
“Tetap Abadi”membuka unit usaha 
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Menurut Kusno, selain membe-
rikan pinjaman modal kepada ma-
syarakat, UPKu “Tetap Abadi”juga 
terlibat dalam pemberdayaan masy-
arakat. Seperti, pembinaan kepada 
kelompok masyarakat sehingga ma-
syarakat setempat memdapat per-
hatian dalam hal kesejahteraannya 
makin meningkat.

Desa Blawirejo adalah desa 
agraris dan mayoritas penduduknya 
bermata pencaharian sebagai petani 
dan pedagang kecil. Tanaman perta-
nian dengan kondisi alam yang ke-
rap kekurangan air. Lahan pertanian 
kurang subur, karena itu kebanyakan 
lahan di Desa Blawirejo membutuh-
kan fasilitas pengairan yang lebih.

Kepala Desa Blawirejo Sumaji 
SPd menjelaskan, kondisi ini sangat 
memprihatinkan lantaran masyara-
kat Blawirejo hanya sebagai buruh Sumaji, S. Pd, Lurah Blawirejo bersama staf UPKu Tetap Abadi.
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tani dengan pendapatan minim. 
Penghasilan masyarakat yang tidak 
menentu itu mengharuskan masy-
arakat mencari alternatif mata pen-
caharian lain di antaranya sebagian 
pekerja pabrik, dan juga sebagian 
beternak sapi, berdagang di pasar 
dan membuka warung serta usaha 
kecil lainya.

“Kami terus berusaha agar peng-
airan yang dibutuhkan warga tetap 
mendapat perhatian. Karena itu, 
lewat HIPPA (Himpunan Petani Pe-
makai Air) setiap usaha kami diik-
htiarkan untuk mengatasi persoalan 
tersebut,” tuturnya.

Saat ini, UPKu “Tetap Abadi” me-
nempati gedung sendiri di dekat Ba-
lai Desa setempat. Letaknya strate-
gis, karena berada di tepi jalan arteri 
memasuki Desa Blawirejo.  “Ruang 
ini pelan-pelan kami benahi, sambil 
menjalankan kegiatan simpan-pin-

jam,” kata Kusno, menambahkan.
 “Ya, dalam organisasi seperti ini 

harus ada ketegasan,” kata Kusno. 
Di lapangan, ia tidak segan-segan 
menagih warga yang memang me-
miliki tanggungan keuangan yang 
harus dikembalikan ke program. 
Kedisiplinan itu diterapkan secara 
sungguh-sungguh.

Akibatnya, karena kemauan dan 
komitmennya sangat jelas, Pemkab 
Lamongan meluncurkan program-
program lain. “Ya, dengan kerja-
sama yang baik antarpengurus, kita 
bisa melaksanakan program organi-
sasi dengan baik,” kata Kusno.

Hingga kini, Desa Blawirejo me-
miliki nasabah kredit yang terus ber-
tambah dari waktu ke waktu. Dengan 
omset uang yang baru berkembang 
bisa berputar di antara anggota dan 
warga desa setempat. UPKu “Tetap 
Abadi”, sebagai organisasi yang 

dibentuk masyarakat tetapi sudah 
memiliki tingkat kepercayaan untuk 
menyimpan tabungan masyarakat.

Kegiatan pengurus UPKU “Tetap 
Abadi” Desa Blawirejo Kecamtan 
Kedungpring, makin hari semakin 
banyak saja. “Kami ini yang penting 
terus bekerja saja. Karena menda-
pat amanah seluruh warga desa,” 
kata Kusno.

Ketika mengakhiri pembicaraan, 
Kepala Desa Blawirejo Sumaji ber-
kesempatan mengajak kepada war-
ga yang mengerjakan pemeliharaan 
sapi. Dengan pemeliharaan tersebut, 
sektor riil  UPKU “Tetap Abadi” ber-
jalan dengan lancar. Di samping ke-
giatan rutin yang terus berlangsung 
dengan simpan pinjam, yang lebih 
mendapat perhatian dari warganya 
yang memang membutuhkan tam-
bahan modal  bagi pengembangan 
usahanya. (aba sugeng/yad)

Sumaji, S. Pd, Lurah Blawirejo bersama perangkat desa.
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Saat mendalami masalah 
pemetaan pikiran ini, Tony 
Buzan terinspirasi oleh per-
kembangan teknologi kom-

puter. Komputer yang dibuat oleh 
manusia itu bisa melakukan banyak 
hal, sedangkan manusia dianuge-
rahi otak yang luar biasa pastinya 
dapat melakukan lebih banyak hal 
dibandingkan komputer. Otak manu-
sia terdiri dari jutaan sel yang berge-
rak aktif, oleh karena itu otak mampu 

Manfaat Pemetaan Pikiran 
(Mind Mapping)

Istilah mind mapping rasanya sudah tidak asing lagi bagi 
banyak orang. Mind mapping adalah teknik memaksimalkan 

otak manusia yang diperkenalkan oleh Tony Buzan 
sekitar tahun 1970-an. Tony Buzan adalah seorang ahli 

pengembangan potensi manusia yang berasal dari Inggris. 
Sebenarnya, mind mapping atau pemetaan pikiran telah 
dikembangkan sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa 
ilmuwan terkenal di dunia telah menggunakan metode 
berpikir ini, misalnya Arsitoteles, Leonardo da Vinci, atau 

Galileo Galilei.



28 Edisi Oktober 2015 GEMA DESA

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

menyimpan banyak sekali in formasi. 
Nah, pemetaan pikiran di butuhkan 
untuk membantu Anda mengelola 
semua informasi tersebut.

Disadari atau tidak, manusia bia-
sanya lebih lama menyimpan sesu-
atu yang berbentuk gambar diban-
dingkan tulisan. Contohnya, Anda 
pasti lebih mengingat adegan da-
lam film Harry Potter dibandingkan 
dengan naskah dalam novelnya, 
kan? Karena itulah, Tony lalu mem-
bantu membuatkan metode untuk 
menyusun dan mengelompokkan pi-
kiran-pikiran dalam bentuk gambar-
gambar sederhana yang berwarna. 
Dalam metode berpikir tersebut, 
tidak perlu mengingat keseluruhan 
informasi, cukup kata-kata kuncinya 
saja (keywords).

Sebagai bantuan, Anda bisa meng-
gunakan kertas dan pena berwarna. 
Tuliskan kata kunci yang merupakan 
ide pertama di bagian tengah kertas. 
Setelah itu, ide-ide pendukung diletak-
kan di sekitar ide pertama itu dengan 
menambahkan cabang-cabang. Con-
toh-contoh pemetaan pikiran ini ba-
nyak terdapat di internet. Lalu, apa sih 
manfaat mind mapping ini?

Digunakan untuk melihat keselu-
ru han persoalan lengkap dengan 

detail-detail informasinya dengan 
cara yang lebih mudah. Dengan 
begitu, Anda bisa memusatkan per-
hatian pada pokok persoalan dan 
mencari penyelesaiannya melalui 
informasi-informasi pendukung yang 
sudah disusun dan dikelompokkan. 
Sama seperti peta pada umumnya, 
mind mapping akan membantu 
Anda mencari langkah untuk meny-
elesaikan sebuah persoalan.

Mind mapping akan membuat 
Anda mengenal lebih baik otak se-
hingga dapat mencari cara untuk 
memudahkannya dalam belajar dan 
mengingat informasi. Setiap orang 
punya sudut pandang masing-
masing mengenai suatu informasi. 
Dengan mengenal otak, maka Anda 
bisa mengerahkan seluruh potensi 
mental dan fisik untuk melakukan 
sesuatu yang berguna.

Dengan pemetaan pikiran, maka 
sisi kreativitas Anda juga akan dia-
sah. Hal ini karena dalam membuat 
mind mapping, Anda akan mem-
buat garis lengkung yang beraneka 
warna dan mungkin juga menam-
bahkan gambar yang akan membu-
atmu mengingat berbagai informasi 
dengan cara yang lebih mudah. Wa-
lau terlihat sederhana, namun dalam 

proses membuat garis lengkung itu, 
Anda bisa berimajinasi dan biasanya 
akan timbul informasi-informasi pen-
dukung tambahan. Informasi tamba-
han ini bukan tidak mungkin akan 
menjadi pencetus tindakan untuk 
membuat suatu kreativitas.

Lalu, bagaimana cara membuat 
pemetaan pikiran ini? Caranya cu-
kup sederhana. Jangan malas untuk 
menuliskan ide yang dipikirkan oleh 
otak! Saat otak memikirkan sesuatu, 
segera tulis di atas selembar kertas. 
Lengkapi dengan informasi-infor-
masi pendukung sebagai cabang-
cabangnya. Agar lebih menarik, tulis 
dengan tinta berwarna-warni. Kalau 
perlu, tambahkan gambar, karena 
gambar akan lebih mudah diingat di-
bandingkan tulisan. Misalnya, Anda 
akan menjalani wawancara kerja. 
Berarti, wawancara kerja adalah ide 
utamanya. Apa saja yang harus di-
perhatikan dalam wawancara kerja 
itu? Biasanya adalah waktu wawan-
cara, kenapa Anda melamar posisi 
tersebut, bagaimana supaya Anda 
dapat menarik perhatian si pewa-
wancara, bagaimana agar di akhir 
wawancara nanti Anda dapat mem-
berikan kesan yang baik. Semua itu 
adalah cabang-cabangnya. (*)
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Tembakau merupakan tana-
man yang dapat dijadikan 
sebagai penghasil rokok 
dan cerutu. Produk  perta-

nian ini sangat dibutuhkan sebagai 
sumber pemenuhan kebutuhan pri-
mer pada rokok. Untuk meningkat-
kan produktivitas tembakau, salah 
satunya dilakukan dengan dicipta-
kannya alat perjang tembakau.

Singgit Muryanto, seorang war-
ga asal Tulungagung menciptakan 
inovasi mesin perajang yang telah 
ada. Mesin perajang tembakau bua-
tan Singgit mampu merajang halus 
1,5 ton tembakau selama 5 jam la-
manya dan merajang kasar 3,5 ton 
tembakau selama 5 jam. Secara ke-

seluruhan, dimensi mesin perajang 
tembakau inovasi Singgit adalah  
panjang 83 cm, lebar 69 cm, tingggi 
93 cm.

Mesin rajang tembakau ini pada 
dasarnya terdiri dari dua bagian 
akan tetapi merupakan satu kesa-
tuan gerak mekanis, yaitu bagian 
konveyor yang akan menggerakan 
bahan (dalam hal ini daun tembakau 
basah dengan kapasitas tertentu) 
dan bagian pisau yang akan memo-
tong daun.

Adapun gerakan konveyor dan 
putaran pisau rajang telah dirancang 
sedemikian rupa sehingga memiliki 
‘step’ yang tepat, yaitu setiap puta-
ran pisau kebawah sampai menje-
lang pisau mengenai daun, maka 
konveyor akan bergerak maju untuk 
mendorong daun keluar, dan sampai 
disitu konveyor berhenti kemudian 
pisau rajang akan memotong daun 
pada posisi konveyor berhenti.

Begitu pisau telah memotong 
daun dan pisau bergerak memutar 
kearah bawah lagi, maka konveyor 
kembali berjalan untuk mengulangi 
gerakan seperti semula, begitu se-
terusnya. Sehingga dapat dipas-
tikan daun bisa terpotong dengan 
sempurna. Bahan konveyor sendiri 
terbuat dari karet belt yang memang 
khusus digunakan untuk konveyor. 
(*)

Mesin Perajang Tembakau
Kebutuhan daun 

tembakau dari 
tahun ke tahun 

terus meningkat 
seiring dengan 
bertambahnya  

jumlah penduduk. 
Tembakau 

merupakan tanaman 
pertanian yang 

banyak ditanam dan 
dibudidayakan baik 

dalam skala besar, 
menengah maupun 

skala kecil.
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Kondisi Kabupaten Ngawi 
masa jenjang Pejabat (PJ) 
Bupati, dalam pemerintah 
daerah sangat mempenga

ruhi pelaksanaan pembangunan 
de sa. Sebanyak 219 desa di Kabu
pa ten Ngawi melangkah dengan 
ke raguan. Dana desa yang sangat 
besar dari tahun sebelumnya, yang 
berasal dari APBD (daerah) dan 
APBN (pusat), sudah mulai mengisi 
rekening yang siap cair sampai Sep
tember ini, sebagai gelontoran untuk 
alokasi pembangunan desa.

Namun sebagian Kepala Desa 
(Ka des) yang seharusnya sudah 
mu lai menjalankan program dana 
de sa sesuai pengajuan program, 
kenyataan sampai sekarang belum 
satupun memulai pelaksanaan dan 
dana berhenti didalam rekening.

Setelah ditelusuri di masyarakat 
tentang Bapemas & Pemdes di

ba wah kepemimpinan Drs. Moch. 
Sodiq Triwidiyanto, ada isu Badan 
ini “mempersulit terkait dana desa”. 
Me lalui perwakilan Kabid Edy P 
yang dijelaskan oleh Kasi Roy dije
laskan bahwa “tidak ada kata Bape
mas & Pemdes itu dipersulit terkait 
pencairan dana desa”.

Bahkan pihaknya justru memban tu 
para kepala desa mengatasi ke su  litan 
di bagian mana. “kami menya da ri dana 
desa tidak bisa dibikin mainmain se
mua harus fokus pada pedoman, tidak 
bisa diingkari bila me nyalahgunakan 
atau kesalahan administrasi sepenuh
nya harus bertanggung jawab di ranah 
hukum,” tandas Edy P.

Sebenarnya malah sebaliknya 
ka des banyak yang takut, baik di ad
ministrasi atau prosedur pelaksana 
mulai pembelanjaan kepentingan. 
Un tuk itu untuk memantapkan juga 
mengclearkan permasalahan, Ba

pemas dan Pemdes Ngawi mengun
dang seluruh kades.

Bapemas dan Pemdes mengada
kan sosialisasi pada Senin (14/9) 
di Notosuman untuk menampung 
sekaligus memberikan jawaban be
berapa pertanyaan dari perwakilan 
desa. Dan secara global telah di
berikan pedoman yang mudah di
mengerti sesuai aturan.

Aturan dalam pedoman harus 
di laksanakan, misalnya dana desa 
senilai kurang sampai Rp 50 juta, 
pihak desa bisa langsung secara 
lesan membeli barang. Bila nilainya 
Rp 50 juta keatas tentu mengajukan 
dokumen penawaran. “Intinya be
lanja yang dianjurkan satu toko itu 
siap menyediakan barangbarang 
yang dibutuhkan walau sebagian ti
dak tersedia toko tersebut harus ada 
kesepakatan siap menyediakan spj 
dalam satu NPWP,” tegasnya. (*)

Diikuti 219 Kades se-Kabupaten
Bapemas Ngawi, Sosialisasi Penggunan Dana Desa
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Desa Unik dan Menakjubkan Dunia (I)

Ensiklopedia

DESA VIGANELLA, ITALIA, MEMILIKI MATAHARI SENDIRI
Viganella adalah sebuah desa yang terdapat di dasar lembah 

di Piedmont, Provinsi Verbano-Cusio-Ossola, Italia. Hampir sepan-
jang tahun, desa ini tidak pernah disinari oleh matahari seperti wi-
layah lainnya di dunia. Pada saat musim dingin datang, masyara-
kat Viganella bisa merasakan dingin yang luar biasa. Karena tidak 
pernah disinari matahari, sebuah ide brilian muncul dari seorang 
arsitek bernama Giacomo Bonzani, yang mencoba untuk mem-
buat matahari untuk masyarakat Desa Viganella. Meskipun pada 
awalnya banyak kalangan yang membatah ide sang arsitek karena 
dinilai mustahil. Namun, Bonzani telah membuktikannya dengan 
mewujudkan semua yang ada di kepalanya. Bonzani pun membuat 
cermin raksasa yang bisa memantulkan cahaya matahari yang ada 
didasar lembah. Cermin tersebut dikendalikan oleh perangkat lunak 

komputer agar bisa melacak dimana sumber matahari yang bisa memantulkannya secara otomatis ke arah desa.

DESA BUFORD, COLORADO, BERPENDUDUK 
HANYA SATU ORANG

Biasanya dalam satu desa pastinya akan ada 
banyak penduduk nah ada hal unik yang ada di 
desa Desa Buford terletak di Wyoming, Colora-
do desa ini hanya berpenduduk sau orang saja 
karena suhu yang terlalu dingin di musim dingin 
dan terletak di daerah perbukitan membuat desa 
ini di tingalkan oleh penduduknya namun hanya 
ada stu orang dia adalah Don Sammons (60th) 
yang tetap setia menempati desa ini sendiri tan-
pa tetangga dan penduduk lainya.

DESA GIETHOORN, BELANDA, DESA 
BEBAS POLUSI

Tidak ada jalan raya di Desa Giet-
hoorn, yang ada hanya kanal dan jalan 
yang tidak terlalu luas untuk pejalan kaki. 
Setiap harinya, penduduk Giethoorn bi-
asa menggunakan kanal sepanjang 4 
kilometer ini sebagai akses utama. Giet-
hoorn pun menjadi desa paling bebas 
polusi di dunia. Pemandangan sangat 
asri begitu terasa di daerah Giethoorn, 
air yang jernih yang dihiasi dengan po-
hon-pohon rindang disekitarnya. Desa 
yang mendapat julukan Venisia dari Be-
landa ini menjadi wisata paling populer di 
negeri Belanda.
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Ensiklopedia

DESA SUKU UROS, PERU, TERAPUNG DI ATAS DANAU TITICACA
Sungguh menakjubkan desa ini, desa ini ada di atas Danau 

Titicaca dan terapung. Berlokasi di ketinggian 3812 meter di 
padang Peruvian. Awalnya Desa ini dibuat oleh orang-orang 
Uros dari Peru dari jaman Inca, pulau-pulau cantik ini diguna-
kan untuk tempat pelarian dan berlindung dari peperangan 
yang tidak pernah berhenti. Cara suku Uros ini bisa benar-
benar membuat mereka sulit dijangkau oleh agresor, dan ka-

rena dikerjakan dengan sangat baik untuk masyarakat mereka selama berabad-abad, sepertinya tidak ada 
alasan untuk berpindah ke tanah daratan. Desa Terapung ini disusun dari lapisan-lapisan rumput ilalang 
tortora yang dijadikan satu dan diikatkan ke suatu struktur dasar terapung, seperti ponton. Hasilnya adalah 
seperti rakit raksasa, dan hebatnya mampu menahan beban yang berat dan besar.

DESA YANG MEMILIKI NAMA TERPANJANG 
DI DUNIA, INGGRIS

Pada 1860an, untuk menarik turis, desa ini 
mengubahnya menjadi sepanjang itu. Strategi 
ini berhasil karena wisatawan memang kerap 
datang untuk berfoto di stasiun kereta desa ini, 
yang memajang nama panjangnya. Papan nama 
kota yang bernama unik ini bukanlah satu-satu-
nya penarik wisatawan. Kota ini juga memiliki sta-
siun bergaya Victorian, toko yang memamerkan 
lokomotif kereta uap kuno, dan pertokoan souve-
nir serta kerajinan tangan khas Wales. Ada pula 
gereja peningga lan abad ke-15, Gereja St. Tysi-
lio yang berada di pinggir tebing pulau ini, men-
ghadap ke laut. Desa ini semakin populer sejak 
pasangan kerajaan, Pangeran William dan Kate 
Middleton membangun rumah pertama mereka di sini. Pangeran William ditempatkan oleh tentara nasional Inggris 
di pulau ini, dan pusat pelatihan militernya terletak 27 kilometer dari desa ini.

DESA HUANGLUO, CINA, PENDUDUK WANITANYA BERAMBUT PANJANG
Bagi wanita, keindahan rambut adalah sesuatu yang sangat pen-

ting. Namun, bagi penduduk etnis Yao di Desa Huangluo, China, 
makna rambut lebih dari itu. Terletak di Gulin, China, Desa Huangluo 
terdiri dari 82 rumah tangga etnis Yao Merah. Seperti banyak desa di 
China, penduduk desa ini tinggal di area dengan pemandangan alam 
yang indah dan memiliki banyak tradisi unik yang menarik wisatawan. 
Salah satu tradisi desa ini yang unik adalah obsesi penduduk wa-
nita Desa Huangluo terhadap rambut mereka. Para wanita di desa ini 
sangat mencintai rambutnya, dan merawatnya hingga menjadi sang-
at panjang. Panjang rambut mereka masuk dalam Guinness World 
Records sebagai “Desa dengan Rambut Terpanjang di Dunia”. Dari 

penghargaan itulah, Desa Huangluo lebih dikenal sebagai Desa Rambut Panjang. Dari 120 wanita penduduk 
desa ini, semuanya rata-rata memiliki rambut dengan panjang hingga 1,7 meter hingga 2,1 meter. Bagi wanita 
di desa ini, rambut adalah hal terpenting dalam hidup mereka, setelah suami dan anak-anak.
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Tips 
Sehat

Tuhan menciptakan tanaman 
di sekitar bukan hanya se
bagai hiasan saja. Tanaman 
bukan hanya menyediakan 

oksigen yang kita butuhkan untuk 
bernafas, namun juga bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan. Sudah 
sejak lama tanaman herbal dimanfa
atkan untuk obat penyembuh dan 
prak tek pengobatan lainnya.

Sebagai negara dengan keraga
man jenis tanaman, Indonesia punya 
banyak sekali tanaman herbal yang 
bisa dimanfaatkan untuk membuat 
panjang umur. Kita hanya perlu tahu 
beberapa tanaman saja dan selalu se
diakan di rumah untuk konsumsi seha
rihari. Berikut ini beberapa daftarnya.

BAWANG PUTIH
Bawang putih digunakan sejak 

lama sebagai obat menurunkan te

kanan darah tinggi dan mencegah 
penyakit jantung. Beberapa orang 
menggunakannya karena sifatnya 
yang mampu membunuh bakteri 
dan mencegah berkembangnya sel 
kanker di tubuh.

KAYU MANIS
Kayu manis bukan hanya jadi 

bumbu rempah, namun juga jadi ta
naman herbal yang mampu mening
katkan sirkulasi darah dan perna
pasan, menurunkan hipertensi dan 
mengendalikan kadar kolesterol.

KETUMBAR
Biji yang juga jadi bumbu masak

an ini awalnya justru jadi tanaman 
obat. Ketumbar yang diseduh atau 
direbus dan diminum bisa melancar
kan peredaran darah, mempercepat 
pemulihan tubuh setelah sembuh 

dari penyakit dan menguatkan sis
tem kardiovaskuler.

KAYU SECANG
Kayu secang cukup populer jadi 

tanaman herbal karena fungsinya 
yang melancarkan pencernaan, 
mengatasi diare, batuk, mengobati 
luka dan penyakit ringan lainnya.

AKAR ALANG-ALANG
Akar alangalang bisa digunakan 

untuk mengobati demam, melancar
kan sistem pembuangan air seni se
perti batu ginjal, kencing batu, batu 
empedu, pendarahan dan mengo
bati penyakit lainnya.

Jadi, jangan hanya bergantung 
pada obat kimia saja, karena obat
obatan alami herbal dari alam justru 
lebih efektif menjaga kesehatan. (*)

Tanaman Herbal Ini Berkhasiat 
Perpanjang Umur
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Tips 
Karier

Semua orang butuh uang un-
tuk hidup, hal ini tidak bisa 
dipungkiri. Semua orang 
butuh hidup layak dan ba-

hagia, oleh karena itu mereka beker-
ja agar mendapat penghasilan. Jika 
Anda merasa tabungan Anda ku-
rang dari penghasilan utama, saat-
nya mencari penghasilan tambahan. 
Ada banyak hal-hal sederhana dan 
menarik yang bisa Anda lakukan un-
tuk bisa mendapat penghasilan tam-
bahan, seperti beberapa hal berikut 
ini. Anda cukup memutar otak sedi-
kit serta memaksimalkan potensi 
dan keterampilan yang kamu punya.

KERJA PART TIMER
Ada banyak sekali cafe-cafe yang 

membuka lowongan kerja untuk part 
timer, dan jika Anda berminat, bisa 
apply dan mulai kerja sesuai waktu 
yang Anda bisa.

TRANSLATOR

Jika memiliki ketrampilan baha-
sa asing, Anda bisa memanfaatkan 
kemampuan bahasa ini untuk jasa 
translator. Bahasa Inggris, Bahasa 
Jepang atau apa pun bisa sangat 
berguna untuk mereka yang butuh 
penerjemah.

DISTRIBUTOR BROSUR
Tidak ingin capek kerja di kafe 

atau berpikir karena menerjemah-
kan? Coba pekerjaan simpel menye-
bar brosur atau selebaran. Pekerja-
an ini cukup simpel, Anda hanya 
per lu menyebar brosur di jalan atau 
ke tempat-tempat potensial dan 
men dapatkan gaji pada hari yang 
sama. Kuncinya, tak perlu malu.

GARAGE SALE
Banyak baju-baju dan barang-

ba rang bagus di rumah yang seper-
tinya tak dipakai? Buka garage sale 
saja, tawarkan ke teman atau tetan-
gga jika mau membelinya. Jika tidak 

mau repot, jual ke pasar.

MENJUAL BUKU LAMA
Ada banyak buku-buku bekas yang 

pastinya bisa menghasilkan uang. Bi-
asanya kertas atau buku bekas dihar-
gai per kilo. Daripada menumpuk di 
gudang dan tidak digunakan, jual saja.

MENJUAL KERAJINAN TANGAN
Anda suka melakukan recycle 

atau punya hobi merajut? Manfaat-
kan keterampilan yang Anda punya. 
Anda bisa menjual lagi barang hasil 
kreasi Anda, seperti gantungan kun-
ci, penjepit rambut, tas dan barang 
handmade unik lainnya.

MENJUAL KUE
Suka membuat kue dan banyak 

yang bilang enak? Jangan ragu co-
ba-coba jualan. Anda bisa membuka 
usaha kecil jika dagangan kue laku 
keras. Anda bahkan bisa mengandal-
kannya sebagai penghasilan utama.

Cara Kreatif dan Gampang
Mendapatkan Penghasilan Tambahan
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Resep

Anda penggemar petai? Petai 
memang memberi aroma dan rasa 
tersendiri saat diolah. Kali ini, akan 
kami bagikan resep sambal udang 
petai sedap yang dijamin bakal bikin 
Anda ketagihan. Yuk, ikuti resepnya 
di bawah ini.

Bahan-Bahan:
- 3 siung bawang putih
- 10 butir bawang merah
- 2 butir kemiri
- 75 gram cabai merah
- 2 buah tomat, potong dadu

- 2 sdm santan kelapa
- 2 sdm kecap manis
- 10 gram cabai rawit
- 100 gram petai
- 250 gram udang
- minyak goreng

Cara Membuat
Bersihkan udang dan petai, sisih-

kan. Tumis petai kurang lebih 1 me-
nit, sisihkan. Ulek bawang putih, 
ba wang merah, kemiri, dan cabai 
merah, sisihkan.

Panaskan minyak, tumis bumbu 

ulek hingga beraroma harum. Ma-
sukkan potongan buah tomat, tam-
bahkan air dan santan kelapa.

Masak dengan api sedang 2-3 
menit. Tambahkan garam dan ke-
cap manis, masak hingga sambal 
mengental.

Masukkan cabai rawit dan petai 
goreng, 3 menit kemudian masukkan 
udang. Udang biasanya akan langs-
ung matang dalam waktu 1 menit.

Sambal udang petai ini paling 
nikmat disantap dengan sepiring 
nasi hangat. Selamat memasak! (*)

Sambal Udang Petai Sedap


