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suratredaksi

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
membuka tahun 2016, salah 
satunya, dengan kegiatan In 

House Training Fasilitasi Penata
usahaan Keuangan Tahun 2016. 
Kegiatan yang berlangsung  di Ru
ang Amarta Bapemas Prov. Jatim 
ini diikuti oleh semua staf Bape
mas Provinsi Jawa Timur. Sekreta
ris dan kepala bidang di lingkung
an Bapemas Jatim semua hadir.

Ini house training ini penting 
di laksanakan. Menurut Kepala Ba
pemas Prov. Jawa Timur, Drs Zar
ka si, M.Si., Dalam sambutannya, 
Zarkasi mengingatkan agar selu
ruh pejabat dan staf di lingkungan 
Ba pemas Prov. Jatim mempunyai 
komitmen kuat untuk menyelesai
kan dengan baik dan benar seluruh 
program kerja yang telah diren
canakan sesuai dengan jadwal. 

“Penyelesaian kerja dimaksud 
termasuk pertanggungjawaban 
peng  gunaan anggaran yang harus 
didukung dengan buktibukti ad

Sesuai Perundang-Undangan

mi nistrasi yang baik dan benar se
suai ketentuan dan tepat waktu. 
Apabila administrasi tidak dilaku
kan secara baik dan benar maka 
hal itu merupakan awal dari tim
bulnya permasalahan,” papar 
Zarkasi.

Bapemas Prov. Jawa Timur se
lama ini menjadi ujung tombak da
lam pemberantasan kemiskinan di 
Jawa Timur. Sementara itu Guber
nur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, 
dan Wakil Gubernur, Drs Saifullah 
Yusuf, sejak pertama kali dilantik 
menjadi GubernurWagub Jatim, 
sudah berjanji mengajak wong 
cilik melu gemuyu alias mense
jahterakan orangorang miskin.

Visi Pemprov Jawa Timur ada
lah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, 
Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Sa
ing dan Berakhlak”, sedangkan mi
si nya “Makin Mandiri dan Sejahtera 
Bersama Wong Cilik.” Sudah tentu 
visimisi tersebut harus diimple
mentasikan dan diwujudkan.

Peningkatan Keberdayaan Ma
sya rakat Pedesaan, Peningkat
an Partisipasi Masyarakat dalam 
Mem bangun Desa, Peningkatan 
Ke berdayaan Masyarakat Pedesa
an dalam Pemanfaatan TTG dan 
Pendayagunaan Sumberdaya Alam, 
Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Masyarakat dan Program Peningka
tan Kapasitas Sumber Daya Manu
sia dan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan ada lah program 
Bapemas Provinsi Jawa Timur un
tuk mewujudkan visimisi di atas.

Guna mewujudkan program
pro gram tersebut dituntut kerja 
keras. “Agar kepercayaan Bapak 
Gubernur dapat kita pertanggung
jawabkan,” kata Zarkasi. Pertang
gungjawaban dalam hal ini juga 
pengelolaan keuangan. In house 
training yang diselenggarakan Ba
pe mas Prov. Jawa Timur dimak
sudkan agar staf Bapemas Prov. 
Jatim tidak melenceng dari aturan 
undangundang yang berlaku. (*)
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Kerja Keras Wujudkan
Visi-Misi Jatim

In House Training Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Bapemas Provinsi Jawa Timur tahun 2016 
kembali mendapatkan kepercayaan besar 
dari Gubernur Jawa Timur untuk melak-

sanakan program-program yang berkaitan 
dengan visi-misi Pemprov Jatim. Visi dalam 

mengemban amanat rakyat Jawa Timur 
itu adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, 
Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan 
Berakhlak”, sedangkan misinya “Makin 

Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik.”

Guna mewujudkan visi misi 
tersebut Bapemas Provinsi 
Jawa Timur mempunyai pro

gram Peningkatan Keberdayaan 
Ma syarakat Pedesaan, Peningkat
an Partisipasi Masyarakat dalam 
Membangun Desa, Peningkatan 
Ke berdayaan Masyarakat Pedesa
an dalam Pemanfaatan TTG dan 
Pendayagunaan Sumberdaya 
Alam, Pengembangan Lembaga 
Ekonomi Masyarakat dan Program 
Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia dan Lembaga Ke
masyarakatan Desa/Kelurahan.

Melihat kepercayaan yang besar 
itu, Kepala Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, Drs Zarkasi, M.Si, meminta 
staf di jajaran Bapemas Provinsi 
Jawa Timur menyikapi de ngan 

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



Gema Desa | Januari 2016 | 05

laporanutama

kerja keras, cermat dan sungguh-
sungguh. “Agar keperca ya an Bapak 
Gubernur dapat kita pertanggung-
jawabkan,” kata Zar ka si dalam 
sambutannya yang di  bacakan Sek-
retaris Bapemas Pro vinsi Jawa 
Timur, Drs Tajul Falah M.Si, dalam 
pembukaan rapat In House Training 
Fasilitasi Penatausahaan Keuangan 
Tahun 2016 di Ruang Amarta Bap-
emas Prov. Jatim, 27 Januari 2016.

“Untuk pelaksanaan program 
dan kegiatan di Bapemas Prov. Ja-
tim, seluruh pejabat dan staf di 
ling kungan Bapemas Prov. Jatim, 

ha rus mempunyai komitmen yang 
kuat untuk dapat menyelesai-
kan dengan baik dan benar selu-
ruh program kerjanya yang telah 
direncanakan sesuai dengan jad-
wal. Penyelesaian kerja dimaksud 
termasuk pertanggungjawaban 
peng gunaan anggarannya yang ha-
rus didukung dengan bukti-bukti 
administrasi yang baik dan be-
nar sesuai dengan ketentuan dan 
tepat waktu (maksimal tanggal 5 
setiap bulannya). Apabila admin-
istrasi tidak dilakukan secara baik 
dan benar maka hal itu merupakan 
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Memacu Kinerja Staf
In House Training Penatausa

ha an Pengelolaan Keuangan dila
ku kan untuk memacu kinerja 
ba gi staf di Bapemas Prov. Jawa 
Timur.  

Hadir dalam kegiatan ini Se
kretaris Bapemas Provinsi Jatim, 
Drs Tajul Falah, Msi, Suria man SH, 
MSi (Kepala Bidang So sial Budaya 
dan Partisipasi Masyarkat), Ir Hadi 
Sulistyo, MSi (Kepala Bidang Pen
dayagunaan Sumber Daya Alam 
dan Pemanfa at an Teknologi Tepat 

Guna), Ir Mohammad Yasin, MSi 
(Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat) dan 
Heru Suseno, STP, MT (Kepala 
bidang Pemberdayaan Kelemba
gaan dan Pelatihan).

Kegiatan ini diikuti para Ke
pa la Bidang, Kasubag/Kasubid, 
pelaksana fungsi penatausahaan 
keuangan, panitia pengadaan 
barang dan jasa, panitia pen
erima hasil pekerjaan dan petu
gas teknis pengelola administrasi 

keuangan di lingkungan Bapemas 
Provinsi Jatim. 

Materi in house meliputi Pen
gawasan Kegatan Rapat di Luar 
Kantor oleh Inspektorat Provinsi 
Jawa Timur, Sosialisasi Penatausa
haan Pengeluaran Kas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur oleh Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Persediaan Barang oleh 
Bidang Pengelolaan Aset  BPKAD 
Provinsi Jawa Timur. (*)

awal dari timbulnya permasala
han,” papar Zarkasi.

Dikatakan oleh Zarkasi, meng
ingat beban dan tanggung jawab 
SKPD akan lebih berat karena 
pertanggungjawaban keuangan 
(SPJ), mulai proses verifikasi 
sampai dengan persiapannya be
rada di SKPD, dengan demikian 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(PPK) SKPD dan bendahara penge
luaran mempunyai peran penting 
guna terwujudnya penatausahaan 

keuangan daerah yang tertib, un
tuk dilakukan tim work yang solid 
bagi pengelola keuangan daerah, 
khususnya Bapemas Prov. Jatim.

“Kepada seluruh pengelola 
keuangan di Bapemas Prov. Jatim 
supaya ke depan lebih berhati
hati dalam mengelola keuangan. 
Jangan mengambil kebijaksanaan 
yang tidak sesuai dengan aturan 
perundangundangan yang ber
laku,” kata Zarkasi.

Ditambahkan oleh Zarkasi, pe

na taan administrasi kedinasan 
mau pun penatausahaan keuangan 
dapat dilaksanakan secara baik 
dan benar, maka sekretaris dan 
para kepala bidang serta kasubag 
dan kasubid harus mendorong staf 
masingmasing untuk terus mem
perkaya pengetahuan melalui 
re fe rensi peraturan perundang
un dangan atau pembekalanpem
bekalan, baik yang dilaksanakan 
oleh intern maupun oleh Pemerin
tah Provinsi Jawa Timur. (tim)
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Program Jalin Matra merupa
kan kelanjutan dari program 
Jalan Menuju Kesejahteraan 

Rakyat (Jalin Kesra). Program Ja
lin Matra mengemban visi “Terwu
judnya Ke berdayaan dan Kemandi
rian Ma sya rakat Desa/Kelurahan  
di Jawa Timur.” 

Program Jalin Matra yang di
laksanakan sampai 2019 ini memi
li  ki tiga kegiatan unggulan, yaitu 
program bantuan RTSM atau Ru
mah Tangga Sangat Miskin dan PFK 
atau Penanggulangan Feminisasi 
Ke miskinan, dengan sasaran kepa

Jalin Matra Tahun 2016,
Sempurnakan Pedum

Pemerintah Provinsi Jawa Ti mur masih 
tetap menjadikan program Jalan Lain 

Menuju Man diri dan Sejahtera (Jalin Ma-
tra) sebagai program unggulan Ja wa 

Timur untuk memberantas ke miskinan. 
Program yang diluncurkan Gubernur 

Jawa Timur, Dr H.Soekarwo, Desember 
2014 ini terbukti mampu menggerus 

angka kemiskinan di Jawa Timur.
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la rumah tangga perempuan, dan 
program Penanggulangan Keren
tanan Kemiskinan (PK2).

Seperti dikatakan Sekretaris 
Dae rah Provinsi Jawa Timur, Dr 
Ach mad Sukardi, ketika membu
ka sosialiasi Jalin Matra di Ma
lang, berpijak pada RPJPD, peri
ode kedua kepemimpinan Pakde 
Karwo dan Gus Ipul berkomitmen 
untuk meningkatkan dan mem
perluas program penanggulangan 
kemiskinan. Perwujudan dari ko
mitmen tersebut adalah dengan 
me ngembangkan program Jalin 
Kesra menjadi Jalin Matra.

“Penanggulangan kemiskinan 
men jadi prioritas utama pemba
ngu nan Jawa Timur. Hal tersebut 
me rupakan rencana strategis yang 
dijanjikan Gubernur Jawa Timur 
yang telah menunjukan konsis ten
si nya terhadap komitmen keberpi
hakan kepada masyarakat yang 

le mah dan belum beruntung yang 
disimbolkan dengan ikon ‘wong ci-
lik’,” kata Achmad Sukardi dalam 
sambutannya membuka sosialisasi 
Jalin Matra di Malangm 2015

Dikatakan oleh oleh Kepala Ba
pemas Provinsi Jawa Timur, Drs 
Zarkasi M.Si., substansi dan prinsip 
program Jalin Matra tahun 2016 
tidak berubah dibanding tahun 
2015. Pada tahun 2016 dilakukan 
penyusunan pedoman umum atau 
Peraturan Gubernur tahun 2016. 
“Hanya penyusunan pe doman 
umum saja, secara prinsip tidak 
ada perubahan,” kata Zarkasi.

Bantuan program Jalin Matra 
tidak diberikan kepada ma sya ra
kat yang sudah menerima bantu
an dari program Jalin Kesra. Jika 
Jalin Kesra mewujudkan keluarga 
sejahtera, Jalin Matra fokusnya 
me wujudkan keluarga mandiri 
dan sejahtera. Untuk program ini 

pemprov Jawa Timur juga me nyi
ap  kan pendampingan dari pergu
ruan tinggi.

Salah satu prioritas program 
ini adalah mengentas kemiskin an 
kaum perempuan yang hidup di 
bawah garis kemiskinan dan me
nyandang status kepala rumah 
tangga, atau Kepala Rumah Tang
ga Perempuan (KRTP). Kemiskinan 
berwajah perempuan tersebut 
tentu membutuhkan upaya khusus 
dalam penanganannya.

Program ini tidak hanya sebagai 
upaya jangka pendek untuk mem
berikan bantuan kepada KRTP, 
tetapi terlebih sebagai program 
yang berkelanjutan dalam rang
ka untuk mengantisipasi adanya 
pe rangkap kemiskinan (poverty 
trap) pada KRTP.

Panitia Penyelenggara Orienta
si Pengelola Program Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi Ke mis 
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kinan Bapemas Provinsi Jawa Timur 
tahun 2015 telah menyelesai kan 
tahap orientasi. Orientasi ini di-
laksanakan dengan metode partisi-
patorisandrogogi, di mana peserta 
sosialisasi memperoleh pemaha-
man dari narasumber un tuk kemu-
dian mendiskusikan ber bagai topik 
dengan menggali peran aktif pe-
serta untuk mengungkapkan pen-
dapat berdasarkan pengalaman 
pribadi masing-masing. 

Program Jalin Matra Penanggu-
la ngan Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
mempunyai sasaran Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) dengan 
status kesejahteraan 1 – 10% teren-
dah (Desil 1). Di tahun 2015 terca-
tat sebanyak 14.435 KRTP menjadi 

sasaran penerima bantuan dana 
pro gram Jalin Matra PFK. Adapun 
sasaran tersebut terbagi ke dalam 
411 desa, 231 kecamatan, 29 kabu-
paten se Jawa Timur.

Untuk RTSM, tahun 2016 lokasi 
diarahkan ke 20 kabupaten, yaitu 
67 desa dan 35 kecamatan. Penen-
tuan lokasi ini sudah sudah masuk 
dalam desain lokasi tahun 2014 sd 
2018. Sasaran RTSM tahun 2016 
sebanyak 10.132 orang.

Program RTSM yang masuk da-
lam kelompok desil satu, de ngan 
status kesejahteraan lima per-
sen terendah. RTSM sasaran mi-
ni  mal juga harus memiliki dua 
orang anggota keluarga. Selain itu 
RTSM sasaran juga harus berjum-

lah minimal sepuluh RTSM dalam 
satu desa. RTSM tersebut nantin-
ya harus membentuk kelompok 
masyarakat  atau pokmas, dengan 
minimal anggota dua puluh orang. 
Pokmas harus diketuai oleh RTSM 
itu membuka rekening untuk pe-
nyaluran bantuan.

Adapun 9 tahapan kerja pro-
gram RTSM ini adalah tahap sosiali-
sasi, tahap bimbingan teknis, ta-
hap verifikasi dan klarifikasi RTSM, 
tahap identifikasi kebutuhan 
RTSM, tahap pengajuan proposal 
bantuan keuangan khusus, tahap 
pencairan dana, tahap monitoring 
dan evaluasi, tahap pengawasan 
dan terakhir tahap pertanggung-
jawaban dan keberlanjutan. (res)
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Mewujudkan kehidupan yang 
sejahtera di kalangan war
ga pedesaan merupakan 

hal yang tidak mudah. Pola pikir 
warga desa yang masih tradi sio
nal, membuat peningkatan kese
jah teraan berjalan lambat. Keber
adaan Badan Umum Milik Desa 
(BUM Desa) yang menaungi kegiat
an ekonomi warga seolah memberi 
angin segar, sehingga peningkatan 
kesejahteraan bisa dicapai. De
mikian juga BUMDesa Sekar Mulia, 
Desa Kedung Banteng, Kecamatan 
Bakung, Kabupaten Blitar  yang 
berhasil menjadi katalisator pere
konomian desa.

Didirikannya BUMDesa di de sa 
ini bertujuan meningkatkan ke
sejahteraan sosial, ekonomi ma

Katalisator Perekonomian Desa
BUMDesa Sekar Mulia, Kabupaten Blitar
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profilbumdes

sya rakat serta penanggulangan 
kemiskinan ter hadap desa yang 
tertinggal. Selain itu, BUMDesa 
se bagai sarana mewujudkan ke
mandirian ekonomi desa melalui 
pengembangan kelembagaan dan 
pe ngelolaan usaha ekonomi. De
ngan adanya badan usaha ini di
harapkan juga bisa mengura ngi 
pengangguran, membantu ma
syarakat mendapatkan modal un
tuk membuka usaha, dan lainlain.

Desa yang memiliki jumlah 
pen duduk 3.111 juta jiwa ini, 
mempunyai potensi perekonomian 
besar terutama disektor peterna
kan, pertanian, dan penggemukan 
sapi. Sedangkan mayoritas  pen
duduk desanya bermata pencaha
rian sebagai petani, peternak, dan 

pedagang. Sedangkan kaum wani
ta, kebanyakan berprofesi sebagai 
pedagang dan petani.

Siswono, Direktur BUMDesa Se
kar Mulia menjelaskan BUMDesa 
ini memiliki beberapa sektor us
aha sebagai penunjang ekonomi 
masyarakat desa. Diantaranya 
me layani sarana permodalan atau 
simpan pinjam, penggemukan sa
pi, sarana pertanian, peternakan, 
persewaan toko, dan persewaan 
kamera.

Simpan pinjam merupakan unit 
unggulan di BUMDesa Sekar Mulia. 
Warga desa yang ingin mengem
bangkan usahanya bisa memin
jam uang di unit simpan pinjam 
ini. “Hal ini tentu juga membantu 
warga terlepas dari rentenir. Pem
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injam terdiri dari 2 jenis yaitu 
peminjam perorangan dan pem
injam kelompok. Untuk peminjam 
perorangan ada 17 orang,” terang 
Siswono.

Revolosiono, selaku bendaha
ra menambahkan, peminjam 
ke   lompok ada 67 kelompok. 
Be sarnya pinjaman untuk kelom
pok sebesar Rp500.000 sampai 
Rp5.000.000. Sedangkan besar
nya pinjaman untuk perorangan 
ada lah Rp1.000.000 sampai 
Rp5.000.000 per orang. “Adapun 
persyaratan pinjaman kelompok 
yaitu mengisi blanko perjanjian, 
sedangkan untuk perorangan yaitu 
memakai anggunan BPKB atau ser
tifikat tanah,” tutur Re vo losiono.

BUMDesa Sekar Mulia juga me
miliki unit usaha lainnya yakni 
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BUMDesa yang tergolong ma
sih seumur jagung ini, mampu 
mengembangkan perekonomian 
desa dengan mengelola po
tensi alam  yang ada. Potensi 
BUMDe sa Sekar Mulia yang terus 
mengalami perkembangan tern
yata mendapat respon positif 
dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Salah satunya dengan di
anugerahi prestasi juara 1 ting
kat provinsi sebagai BUMDesa 
terbaik seJawa Timur.

Marsaid mengungkapkan 
pres tasi sebagai peringkat 1 
ini merupakan hal yang tidak 
diduga sebelumnya, sebab per
siapannya minim, hanya modal 
kemampuan yang ada. “Selain 
piagam, BUMDesa ini juga men

erima hadiah sebesar dua puluh 
dua juta lima ratus ribu rupiah. 
Uang ini nantinya akan dibuat 

modal simpan pinjam desa dan 
pembangunan desa,” ucap Mar
said.

Marsaid menambahkan BUM
Desa Sekar Mulia ini harus jalan, 
terlepas dari meraih juara atau 
tidak. “Ketika ada peluang apa 
pun untuk kami bisa berpresta
si, akan terus kami upayakan 
untuk keberlanjutan BUMDesa 
Sekar Mulia ini,” katanya.

“Melalui BUMDesa, apa yang 
ada di desa ini bisa dilaksana
kan bersamasama, Tentu po
tensi desa ini mampu menyokong 
dan akan berkembang lebih baik 
menuju kehidupan yang mandiri 
dan sejahtera sesuai citacita 
bersama,” harap Marsaid sembari 
menutup perbincangan. (hpy)

Marsaid, Kepala Desa Kedung Banteng

BUMDesa Ini Harus Terus Eksis

sarana penggemukan sapi. Meski 
tergolong baru, namun perkem
bangannya cukup baik. Terbukti 
dari sapi yang digemukan oleh 
warga desa telah banyak yang 
berhasil.

Dengan adanya unit ini, BUM
Desa maupun masyarakat yang 
menggemukkan sapi bisa sama
sama mendapatkan keuntungan. 
“Misalnya harga awal satu ekor 
sapi adalah  10 juta rupiah maka 
setelah sapi tersebut dipelihara 
dan digemukkan oleh warga, sapi 

tersebut bisa laku seharga 14 juta 
rupiah,” terang Revolosiono.

Uang keuntungan hasil penjual
an sapi tersebut, kemudian dibagi 
2 yaitu separo untuk BUMDesa 
dan separuh untuk warga yang 
meng gemukkan sapi. Dengan ca
ra ini, warga juga tidak butuh 
mo dal banyak, hanya cukup mau 
memelihara sapi tersebut hingga 
bisa gemuk. Ketua BUMDesa Sekar 
Mulia juga berharap nantinya unit 
penggemukan sapi ini bisa men
jadi besar di kemudian hari.

BUMDesa Sekar Mulia juga me
nyewakan beberapa toko untuk 
dikelola warga masyarakat. Ini 
juga menjadi keuntungan ter sen
diri bagi warga maupun BUMDesa. 
Selain menyewakan toko, kini 
BUMDesa Sekar Mulia juga mem
buka unit baru yaitu persewaan 
kamera. “Persewa an kamera ini 
akan ramai jika musim orang ha
jatan. Selain itu, di harihari biasa 
banyak juga orang yang membu
tuhkan jasa persewaan kamera,” 
kata Siswono. (hpy)
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Kinerja Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) tidak bisa dipan
dang sebelah mata. Tak seka

dar multisektoral, pelayananya 
pun menjujung tinggi profesionali
tas. Hal itulah yang diwujudkan 
BUMDesa Sekapuk yang terletak di 
Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung
pangkah, Kabupaten Gresik.

Sebagai pemenang Juara III 
Lom ba BUMDesa Tingkat Provinsi 
Jawa Timur, BUMDesa Sekapuk 
mem punyai visi menjadi badan usa
ha professional dengan pela ya n an 
multisektoral. Sedangkan mi sinya 
antara lain memberikan pelayanan 
terbaik dan dapat me la kukan pem
berdayaan serta tang gung jawab 
sosial kepada ma sya  rakat, mem
berikan kontribusi kepada pemer

BUMDesa Sekapuk, Kabupaten Gresik

Tegakkan Pelayanan
Professional dan Multisektoral
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intah desa sehingga dapat meno
pang penyelenggaraan Pemerintah 
Desa, dan mampu mem berikan kes
ejahteraan serta da pat meningkat
kan skill bagi pe ga wai.

BUMDesa Sekapuk tidak serta 
mer ta berdiri. Embrio dari BUMDe
sa Sekapuk adalah UED (Usaha 
Eko nomi Desa) yang berdiri tahun 
2003. UED adalah badan usaha di 
desa seperti halnya BUMDesa yang 
bergerak di bisang ekonomi desa. 
UED mempunyai unit yaitu simpan 
pinjam. Nampaknya UED ini ku rang 
berjalan maksimal di Desa Se kapuk, 
kemudian tumbuhlah BUM  Desa 
seiring dengan kebijakan pemerin
tah mengenai lembaga desa. 

BUMDesa Sekapuk berdiri pada 
tanggal 16 Maret 2009. BUMDesa 

yang mempunyai motto “Tumbuh 
dan Berkembang Bersama Ma sya
rakat” ini mempunyai 7 orang pen
gurus. Pengurus ini sangat aktif 
dan peduli dengan kelangsung an 
hidup BUMDesa. Sedangkan kantor 
BUMDesa Sekapuk berada di Jalan 
Buya Hamka no.126 RT 03 RW 02, 
Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Ka
bupaten Gresik. Jika dari gapura 
Desa Sekapuk, tidak jauh sudah 
terlihat kantor BUMDesa Sekapuk.

Asjudi, ketua BUMDesa Sekapuk 
memperkenalkan pengurus BUM
Desa Sekapuk, antara lain Agustin 
Nailiyah sebagai sekreta ris, Evi 
Husnawati sebagai benda ha ra, Tit
is Khusnayanti sebagai ka  bid lay
anan, Imam Rifa’I sebagai kabid 
PAM, Muhammad Sulihaji sebagai 
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kabid LKM, dan Purwanto sebagai 
kabid tambang. “Mereka ini yang 
mengontrol dan menja lan kan tu-
gas masing-masing,” katanya.

“Bahkan para pengurus tidak 
segan setiap hari datang ke kan-
tor untuk mengerjakan segala se-
su atu yang berhubungan dengan 
kegiatan BUMDesa Sekapuk. Para 
pengurus inilah yang bertanggung 
jawab atas berjalannya kegiatan 
BUMDesa Sekapuk. Pengurusnya 
pun ada yang masih muda sehing-
ga dapat menjadi penerus untuk 
BUMDesa Sekapuk ke depannya,” 
imbuh Asjudi.

Untuk kepengurusan telah di-
ba gi masing-masing jabatan de-
ngan tanggung jawabnya. Ketua 
yang bertanggung jawab atas ke-
lang sungan BUMDesa, Administra-
si, bertugas bertanggung jawab 
atas administrasi umum termasuk 
pengadaan semua kebutuhan ad-
mi nistrasi serta pendukungnya. 
Sedangkan keuangan bertanggung 
jawab memegang dan membuku-
kan keuangan BUMDesa. SDM dan 

PR bertugas menyusun konsep dan 
melaksanakan kegiatan peningka-
tan kemampuan SDM.

Untuk membantu pekerjaan 
di setiap unit, ada bidang logistik 
yang bertanggung jawab atas pen-
gadaan peralatan dan perlengka-
pan yang telah direncanakan atau 
yang dibutuhkan BUMDesa.

Ada lagi bagian layanan yang 
ber  tanggung jawab melakukan 
ke giatan pelayanan untuk semua 
unit. Sedangkan collector tu gas-
nya melakukan penagihan kepa-
da nasabah yang mempunyai 
tung gakan. Mengingat unit usaha 
simpan pinjam sangat berjalan di 
BUMDesa Sekapuk, maka collector 
ini sangat diperlukan demi kelan-
caran kinerja BUMDesa. 

Dalam mewujudkan keber ada an 
BUMDesa Sekapuk agar dapat ber-
manfaat bagi masyarakat dan meli-
hat potensi desa yang ada, maka 
saat ini BUMDesa Sekapuk mempu-
nyai 5 bidang usaha, yakni Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM), Pengelolaan 
Air Masyarakat (PAM), Agrobisnis, 

Pertambangan, dan La yanan. Ten-
tu saja ada unit pertambangan, 
karena Gresik sa ngat berpotensi 
untuk pertamba ngan gunung ka-
pur. Sedangkan Lem baga Keuangan 
Mikro juga sangat penting, karena 
dibutuhkan oleh masyarakat kecil 
hingga menengah.

Terdapat dua pokmas yang ak-
tif hingga kini. Sementara menge-
nai pola angsuran dan jasa pinja-
man adalah 1,5%. Untuk jangka 
waktu pinjaman maksimal adalah 
2 tahun. Peraturan ini telah dike-
tahui dan disepakati oleh semua 
elemen masyarakat Sekapuk.

Sekapuk yang dekat dengan gu-
nung kapur mengharuskan pendu-
duk nya mencari rezeki lewat ber-
tambang. Di unit pertambangan, 
BUMDesa Sekapuk bekerjasama 
de ngan PT.Polowijo. Kerjasama ini 
termasuk untuk menangani ma sa-
lah administrasi.

Kerjasama ini dilakukan karena 
tanpa kerjasama dengan PT, tentu 
BUMDesa akan keberatan dengan 
pengurusan administrasi tambang. 
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Selain itu, untuk pengaturan loka-
si dan untuk mempermudah surat 
ijin lokasi garapan. Setelah diteli-
ti, 70% masyarakat Desa Sekapuk 
bekerja di pertambangan. Ketika 
sudah tidak musim tambang, baru 
mereka akan bertani.

Namun demikian, keinginan 
Ke tua BUMDes Sekapuk, Asjudi, 
berharap bisa terjun kerana in-
ternasional dengan mengekspor 
kapur-kapur hasil tambang ini ke 
luar negeri. “Namun, peluang itu 
harus terhambat karena minimnya 
modal yang dimiliki. Pasalnya, om-
zet per akhir 2015 hanya menca pai 
Rp 50,7 juta saja,” ungkap Asjudi.

Terkait target, ia berharap bah -
wa pengembangan pemanfa at an 
sumber daya alamnya agar ditanga-
ni oleh desa, terlebih dalam hal 
pengelolaan tambang kapur. “Ten-

tunya, juga berharap bekerjasama 
dengan pokmas-pokmas (ke lompok 
masyarakat) yang ada di sekitar 
desa Sekapuk dengan me nerapkan 
sistem bagi hasil,” ha rap Asjudi.

BUMDesa Sekapuk giat menga-
dakan kegiatan setiap tahunnya. 
Di hari jadinya, rutin menggelar 
HARLA 1 tahun sekali. Pasti ke-
giat an ini dimeriahkan dengan 
be   berapa acara yang menarik ma-
syarakat. Juga mengadakan ja-
lan sehat yang sangat digemari 
masyarakat desa.

Tidak cukup disitu, untuk nasa-
bah yang berprestasi, BUMDesa 
Sekapuk memberikan pengharga-
an dan bonus seperti gratis cicilan 
1 bulan dan lain-lain. Krite rianya 
diperuntukkan kepada na sabah 
yang rajin membayar dan tidak 
pernah menunggak serta aktif di 

kegiatan BUMDesa Sekapuk.
Sebagai badan usaha yang 

ber gerak di bidang kemasyaraka-
tan, BUMDesa Sekapuk tidak lupa 
mengadakan kegiatan sosial. Se-
suai visi dan misinya, BUMDesa 
Se  kapuk akan bekerja untuk ma-
sya rakat. Memberikan santunan 
ke pada fakir miskin sejumlah 100 
orang merupakan contoh kegiatan 
sosial yang pernah diselenggara-
kan BUMDesa Sekapuk.

Di hari raya, BUMDesa juga 
mem berikan THR (Tunjangan Hari 
Raya) agar masyarakat lebih se-
mangat dan mendukung berjalan-
nya BUMDesa. Malah jika ada orang 
yang benar-benar tidak mampu 
membayar kekurangan cicilan dari 
pinjaman UED yang dulu, sudah 
dibebaskan oleh pengurus BUM-
Desa Sekapuk. (mar/don)
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Memasuki tahun 2016 Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa 

Timur terus melanjutkan program-
progra unggulannya, Jalin Matra 
misalnya. Jalin Matra diterapkan 
melalui beberapa jalan, salah sa-
tunya berupa bantuan untuk Ru-
mah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Bantuan RTSM ditetapkan Pe-
me rintah Provinsi Jawa Timur se-
besar 2,5 juta rupiah untuk setiap 
penerimanya. Di setiap desa yang 
ditunjuk diambil masing-masing 
40 RTSM. Jika terdata lebih dari 
60 RTSM tetap diambil 40 RTSM na-
mun ketika di desa tersebut hanya 
ada kurang dari 40 RTSM maka se-
luruhnya untuk jumlah yang ada 
akan langsung masuk daftar pen-
erima bantuan RTSM.

Monitoring dan evaluasi (Mo-
nev) Jalin Matra bantuan RTSM Ta-
hun 2016 kali ini dilaksankan den-

gan dimulai di beberapa titik. Pada 
14 – 15 Januari 2015 Monevdilaku-
kan ke Kabupaten Tulungagung, 
Ka bupaten Ngawi, Kabupaten Ma-
getan, Kabupaten Mojokerto. Se-

dangkan pada 20 – 21 Januari 2015 
berlanjut ke Kabupaten Tuban, 
Ka bupaten Ponorogo, Kabupaten 
Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabu-
paten Kediri.

Bantuan RTSM Terus Bergulir
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Dalam kegiatan monitoring dan 
evaluasi bantuan RTSM ini meli-
batkan pihak sekretariat di mas-
ing-masing kabupaten/kota yang 
menjadi titik wilayah penerima 
bantuan. Sedangkan dari Bapemas 
Provinsi Jawa Timur sendiri dalam 
satu tim melibatkan 3 – 4 orang 
untuk setiap kabupaten/kota ter-
gantung luas tidaknya wilayah 
tersebut.

Untuk diketahui, Jalin Matra 
bantuan RTSM ini menggunakan 
dana PABD Provinsi Jawa Timur 
tahun 2015. Pemberian bantuan 
tersebut ditujukan untuk bisa di-
manfaatkan oleh RTSM sebagai 
modal usaha. Ini merupakan upaya 
untuk meminimalkan kemiskinan 
yang menjangkiti masyarakat.

Monitoring dan evaluasi pun 
dilakukan sebagai langkah peman-
tauan apakah bantuan yang telah 
diterima RTSM telah sampai tepat 
ke sasaran dan digunakan sesuai 
dengan pedoman dan petunjuk 
tek nis yang ada. Monev kali ini 
di lakukan setelah bantuan RTSM 
di berikan sekitar 1 – 2 bulan lalu, 
ditinjau bagaimana perkembangan 
pemanfaatan bantuan tersebut.

Salah satu tujuan monev terse-
but adalah Kabupaten Tuban. Su-
gi yanto, penerima bantuan RTSM, 
me rupakan warga Dusun Krajan 
In dah, Desa Tegalbang, Kecama-
tan Palang, Kabupaten Tuban. 
Kon disinya pun cukup mempriha-
tinkan ketika dikunjungi tim ban-
tuan RTSM, nampak rumahnya 

yang hampir roboh.
Bantuan RTSM senilai 2,5 juta 

ru piah dimanfaatkan Sugiyanto 
de ngan membeli hewan ternak 
berupa kambing. Pembelian kam-
bing senilai 2,450 ribu rupiah ter-
sebut berupa 2 induk dan 1 anak-
an, sedangkan sisanya 50 ribu 
ru piah adalah untuk membeli ke-
butuhan pakannya.

“Saya berterima kasih dan sa-
ngat bersyukur, pemerintah te-
rus memperhatikan kondisi ma-
syarakat seperti kami ini melalui 
bantuan semacam ini untuk bisa 
kami manfaatkan untuk modal us-
aha,” kata Kismiyati, istri Sugiyan-
to, mewakili suaminya ketika di-
kunjungi tim monev bantuan RTSM.

“Saya berharap akan ada ban-
tuan-bantuan lainnya, misalnya 
un  tuk renovasi rumah,” tambah 
Kismiyati penuh harap.

Selain Sugiyanto, ada juga Ras-
mono, penerima bantuan RTSM. 
Salah satu warga Desa Cendoro, 
Kecamatan Palang, Kabupaten 
Tuban ini memanfaatkan bantuan 
RTSM sebagai modal usaha untuk 

berjualan kripik pisang.
Bantuan senilai 2,5 juta rupiah 

tersebut dibelikannya paket kom-
por gas dan tabung gasnya senilai 
650 ribu rupiah, lemari pendingin 
senilai 1,650 ribu rupiah untuk 
tempat menyimpan bahan-bahan, 
sisanya sebesar 200 ribu rupiah 
adalah untuk belanja bahan kripik 
berupa pisang dan bahan pen-
dukung lainnya.

Rasmono mengaku bantuan 
RTSM yang diterimanya dapat 
langsung dirasakan keuntungan-
nya. Rasmono memilih menggu-
nakannya untuk membuat kripik 
pisang kemudian menjualnya di 
sekolah-sekolah yang ada di ling-
kungan tempat tinggalnya.

Dibantu sang istri, Rasmono 
memproduksi kripik pisang setiap 
hari mencapai 500 kemasan dan 
selalu habis terjual. “Saya sangat 
bersyukur dan berterima kasih, 
melalui bantuan RTSM ini keun-
tungannya bisa langsung bisa kami 
rasakan, dilihat dari pendapatan 
keluarga menjadi bertambah,” 
ungkapnya bahagia. (hpy)
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Pasar Desa Kutukan, Desa Slo
rok, Kec. Garum, Kab. Blitar, 
berada di lokasi yang strat

egis. Pasar ini berada di perem
patan jalan yang menghubungkan 
desadesa lain di Kecamatan Ga
rum. Juga menghubungkan de ngan 
Kecamatan Pare, Kab. Kediri.

Bagi pengurus BUMDes Karya 
Ma  dani Sejahtera, BUMDes yang 
me ngelola Pasar Desa Kutukan, 
Pasar Kutukan adalah pasar peng
hubung dengan “desa pedalaman” 
atau produsen hasil bumi. Dari de
sadesa di “desa pedalaman” itu
lah setiap hari mengalir hasil bumi 
dan ternak ke Pasar Desa Kutukan, 
yang kemudian segera dikulak oleh 
pedagang untuk dijual ke kota.

Pasar Desa Kutukan yang berdi
ri di lahan seluas 3.830 m2 ini 
ada lah tempat jujugan pedagang 
sa yursayuran. Boleh dibilang sa

Pasar Desa Kutukan, Desa Selorok, Kec. Garum, Kab. Blitar

Tetap Eksis Bersaing
dengan Pasar Modern
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tu-satunya pasar besar di kawasan 
tersebut. Dulu ada Pasar Gandusa-
ri, tetapi kemudian tutup. Sejum-
lah hasil bumi dari Pasar Kutukan 
di antaranya dikirim ke Jakarta. 

Selain memenuh kebutuhan 
luar, Pasar Kutukan juga menja-
di pusat belanjanya warga Desa 
Slorok dan sekitarnya. Maklum, 
pasar ini terbilang besar. Di pasar 
ini terdapat 21 unit kios yang be-
rada di pinggir jalan. Sedangkan 
di dalam pasar terdapat 28 kios, 
166 lapak dan 2 toilet.  

Pasar Kutukan buka setiap hari. 
Untuk sayur-sayuran, sejak habis 
subuh pedagang sudah beraktivi-
tas, berakhir pk 08.00. Setelah itu 
dilanjut pedagang pracangan atau 
sembako, mulai pk 08.00 sd 13.00. 
Sore hingga malam Pasar Kutukan 
diramaikan oleh pedagang ma-
kanan/camilan dan mainan.

“Pasar Desa Kutukan tidak per-
nah mati. Dari pagi sampai malam 
aktvitas terus berlangsung. Bah-
kan kalau malam tambah ramai,” 
kata Moch. Sirojudin, pengurus 
BUMDes Karya Madani Sejahtera, 
Desa Slorok, Kec. Garum.

Pasar Desa Kutukan sudah ada 
sejak tahun 1947, yaitu di kam-
pung Pohono, Dusun Sumber. Pasar 
yang berada di sudut Desa Selorok 
ini sangatlah sederhana. Dinama-
kan Pasar Pohono. Pada tahun 
1965 oleh Pemerintah Desa Slorok, 
atas persetujuan pedagang pasar, 
dipindah ke wilayah perkampun-
gan Kutukan yang lebih ramai dan 
strategis karena dekat perempa-
tan jalan antardesa.

Di wilayah Kutukan pertama 
kali kegiatan pasar dilakukan di 
pekarangan penduduk, di bawah 
pohon pisang. Dari waktu ke waktu 
jumlah pedagang bertambah hing-
ga akhirnya meluber ke pinggir 
jalan dan mengganggu lalu lintas. 
Tahun 1966 pedagang mengajukan 
ijin lokasi pasar desa ke pemerin-
tah Desa Slorok. Dipilihlah tanah 
bengkok Kepala Desa Slorok.

Tahun 1990 Pasar Kutukan ru-
sak berat kena imbas meletusnya 
Gunung Kelud. Pedagang tidak 
bisa berdagang. Pedagang ber-
swadaya memperbaiki pasar yang 
rusak. Untungnya Pemerintah Ka-
bupaten Blitar mengucurkan dana 

untuk perbaikan Pasar Kutukan.
“Dalam kurun waktu 75 tahun 

Pasar Desa Kutukan sampai seka-
rang masih eksis sebagai salah satu 
pusat perbelanjaan masyarakat 
pedesaan di tengah-tengah mun-
culnya pasar-pasar modern. Sep-
erti kita tahu, banyak pasar desa 
yang mengalami penyurutan bah-
kan tidak beroperasi sama sekali 
sebagai dampak dari munculnya 
pasar modern,” kata Sirojudin. 

Pasar Desa Kutukan tahun 2015 
terpilih sebagai juara IV lomba 
pasar desa tingkat Provinsi Jawa 
Timur. Juara I diraih Pasar Waringin 
Baru, Desa Gedog Wetan, Kec. 
Turen, Kab. Malang, juara II Pa sar 
Tasikmadu, Desa Tasikmadu, Kec. 
Watulimo, Kab. Trenggalek dan 
juara III Pasar Pon, Desa Si dolaju, 
Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.

Atas prestasinya ini peme-
nang lomba pasar menerima uang 
pembinaan Rp 25.000.000 un-
tuk pelaksana terbaik I, Rp 22. 
500.000 pelaksana terbaik II, Rp 
20.000.000 pelaksana terbaik 
III  dan pelaksana terbaik IVRp 
17.500.000. (res)
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Ditahun 2016 ini, UPKu Se
jahtera, Desa Sekargadung 
Kecamatan Dukun Kabupaten 

Gresik memiliki progres tersendi
ri, diantaranya ada 2 bentuk keg
iatan simpan/pinjam dan sektor 
riil. Seperti diantaranya kegiatan 
sektor riil tersebut yaitu peng
gilingan padi keliling dan pengge
mukan kambing etawa.

Nur Hanif, S.Pd.I selaku Ketua 

UPKu Sejahtera, Desa Sekarga
dung Kecamatan Dukun Kabupaten 
Gresik mengatakan, awalnya usa
ha slep padi keliling ini kerap kali 
dicemooh oleh beberapa warga 
sekitar. Lambat laun, lanjut Hanif 
mengungkapkan, UPKu Sejahtera 
berhasil membuktikan bahwa 
mampu menghasilkan laba bersih 
hingga Rp 14 juta pertahunnya.

Sedangkan untuk kegiatan 

peng gemukan kambing etawa ini 
dimulai pada tahun 2013 akhir. 
UPKu ini mengawalinya dengan 
tahap uji coba 4 ekor kambing. Al
ha sil, uji coba tersebut berhasil.

Melihat keuntungan tersebut, 
pihak UPKu akhirnya mengembang
kan lebih banyak lagi, yakni 8 ekor 
kambing. “Harga satu ekor kambing 
yang sudah layak jual seharga kisa
ran lebih dari Rp 4 juta,” paparnya.

Optimis Bakal Punya Mesin 
Tanam dan Blower Padi Sendiri

UPKu Sejahtera, Kabupaten Gresik
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Pihak UPKu Sejahtera ini juga 
sangat ingin sekali mengajak ke-
pada seluruh nasabah untuk ber-
gabung pada sektor tabungan 
diantaranya seperti tabungan per-
orangan, serta tabungan idul fitri 
dan idul adha.

Dari SHU ini diperuntukkan 1. 
Pembangunan desa 1,5% 2. Dana so-
sial 1,5% 3. Dana pengurus 4. Dana 
karyawan 5. Dana modal UPKu

Kendati demikian, nasabah yang 
sudah tergabung sudah men capai 
260. Untuk kelompok ma syarakat 
yang ada di desa Sekarga dung 
ini memiliki 13 pokmas. Pok mas-
pokmas ini merupakan ujung tom-
bak UPKu Sejahtera. Pasalnya, 
pokmas-pokmas inilah yang kian 
gencar bergerak disektor bawah.

Seperti diketahui, desa Sekar-

gadung ini memiliki jumlah pen-
duduk sebanyak 2.190 jiwa. Se-
mentara 90% dari keseluruhan 
warga Sekargadung ini adalah 
pemilik warung kopi yang ada 
disetiap plosok wilayah Gresik ini. 
Bahkan, sudah mencapai wilayah 
Lamongan, Sidoarjo dan Surabaya. 
Paguyupan Warung Kopi Giras ini 
ada sekitar 800 an.

Rencananya UPKu Sejahtera 
ini akan mencoba menjajaki dan 
mengembangkan sektor perta-
nian. Sekadar informasi, UPKu Se-
jahtera ini mulai terbentuk pada 
tahun 2005 dengan modal awal 
sekitar Rp 76,61 juta. Total aset 
per akhir Desember mencapai Rp 
692,594 juta. Sedangkan untuk 
modal yang dimiliki saat ini sebe-
sar Rp 217,189 juta.

Seiring berjalannya waktu 
Jumlah pinjaman yang diberikan 
pun semakin bertambah tiap ta-
hunnya. Dikatakannya, pada ta-
hun 2006 jumlah pinjaman yang 
diberikan Rp 141,25 juta.

Namun demikian, sampai akhir 
2015 kemarin sudah menembus 
angka Rp 935 juta. “Semoga kita 
bisa lebih berkembang lagi dita-
hun ini dan kedepannya,” pung-
kasnya sembari berharap.

Target kedepan, pihaknya lebih 
meningkatkan SHU dan melangkah 
sektor pertanian, khususnya memi-
liki mesin tanam padi dan blower 
padi. Pasalnya harganya bisa dibi-
lang tak cukup murah, bisa mencapai 
lebih dari Rp 70 juta. Serta membeli 
skapolding untuk disewakan kepada 
masyarakat sekitar.(Lana)
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Unit Pengelola Keuangan dan 
usaha (UPKu) Gerdu Taskin 
Wahana Sejahtera telah me

no rehkan banyak prestasi. Namun 
semua itu tidak membuat pengu
rusnya puas. Mereka ingin terus 
berbuat untuk anggotanya agar 
bisa menjadi sejahtera. 

Seperti namanya, ‘Wahana Se
jahtera’, lembaga yang awalnya 
me rupakan Gerdu Taskin (Gerakan 
Terpadu pengentasan kemiskinan) 
ini ingin menjadi jalan atau sara
na masyarakat di sekitarnya untuk 
mencapai kesejahteraan. Sejak 
di bentuk tahun 2009 Gerdu Taskin 

ini terus mengembangkan dirinya. 
Kinerja UPK Wahana Sejahtera 

sudah diakui banyak pihak. Bahkan 
pada tahun lalu, UPK ini  terpilih 
sebagai Terbaik III Evaluasi Unit Pe
ngelola Keuangan dan Usaha (UP
Ku) Berhasil Tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2015. Sebelum berla
ga di tingkat provinsi, di Kelurahan 
Wates, Kecamatan Magersari, Kota 
Mojokerto Gerdu Taskin Wahana 
Sejahtera mendapat penghargaan 
sebagai Terbaik I Evaluasi/Lomba 
UPK/UPKU Tingkat Kota Mojokerto 
di tahun yang sama. 

Ditanya mengenai kiatnya 

Kian Eksis dan Berkembang
UPKu Wahana Sejahtera, Kota Mojokerto

se hingga bisa terus mendapat 
penghargaan, Ketua UPKu Gerdu 
Taskin Wahana Sejahtera, Didik 
Mujiantoro mengaku pihaknya 
ber usaha konsisten. ”Kami te
rus melakukan te robosan agar 
ma syarakat bisa me ningkat kes
ejahteraannya,” ujarnya. 

Di awal pembentukannya, pen
gurus giat bergerilya mengumpul
kan data rumah tangga miskin di 
wilayah Wates. Untuk mendata 
warga yang berjumlah sekitar 
20.000 jiwa tersebut pengurus 
bekerjasama dengan RT, RW se
hingga bisa didapatkan data kelu
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arga yang layak dibantu. 
”Dari awal, kegiatan kami se

la  lu berdasar pada tridaya yaitu 
pembangunan ekonomi, pember
dayaan sumber daya manusia dan 
sosial,” ujarnya. Di awal, Gerdu 
Taskin Wahana Sejahtera menda
pat bantuan dana Rp 60,570 juta 
dari modal bergulir Bapemas Pro
vinsi Jawa Timur. Dana itu diguna
kan untuk pemberdayaan ekonomi 
warga, kegiatan sosial dan pem
bangunan fisik.

Pada tahun 2012, modal UPK 
Wahana Sejahtera bertambah 
se telah berhasil memenangkan 
orien tasi UPKu berhasil tingkat 
Provinsi Jatim dan menduduki pe
ringkat ketujuh dengan hadiah se
besar Rp 15,500 juta. Dari hadiah 
tersebut, Rp 8 juta diantaranya 
dialokasikan untuk tambahan mo
dal bergulir. 

Selanjutnya pada tahun 2014, 
melalui Badan Pemberdayaan Ma
sya rakat Kota Mojokerto, UPK 
Wa hana Sejahtera mengajukan 
pe nguatan modal kepada Bape
mas Provinsi Jawa Timur  dan 
men dapatkan bantuan sebesar Rp 
25 juta. Dari jumlah tersebut, di
alokasikan untuk tambahan modal 
sebesar Rp 22, 500 juta. 

Selain itu, pada tahun 2010 
UPK Wahana Sejahtera meeroleh 

bantuan sebesar Rp 50 juta dari 
Pemerintah Kota Mojokerto yang 
digunakan untuk pembangunan fi
sik seperti pembuatan jamban di 
ru mah kelumodal UPK Wahaarga 
miskin, rehab rumah tidak layak 
dan pavingisasi. ”Di Kelurahan 
Wates ini, terbagi menjadi dua. 
Yaitu yang tinggal di perumahan 
dan ini umumnya mampu. Sedang
kan yang di kampung banyak yang 
belum memiliki jamban. Buang 
airnya ke sungai atau barongan 
di belakang rumah. Ini yang kami 
data, seleksi hingga akhirnya kami 
bangunkan jamban,” tutur Didik. 

Sedangkan di bidang sosial, 
pengurus Gerdu Taskin memberi
kan paket sembako kepada 100 pe
nerima yang dianggap membu tuh
kan. Bantuan ini diberikan ke pada 
warga yang rentan miskin atau 
tidak punya penghasilan tetap. 

Dan pengembangan SDM dituju
kan kepada rumah tangga berpo
tensi miskin. Yaitu mereka yang 
pu nya penghasilan tetap tetapi 
ti dak mencukupi untuk kebutuhan 
keluarganya. Kepada mereka di
berikan rangsangan usaha berupa 
pinjaman modal usaha melalui ke
lompok masyarakat (pokmas). Di 
awal, terbentuk 7 pokmas. Bantu an 
yang diberikan berkisar Rp 500.000 
hingga Rp 1 juta.  Usaha yang di

2010: Juara Harapan I Lomba 
UPKu Berhasil Tingkat Kota 
Mojokerto

2011: Juara II Lomba Evaluasi 
UPKu Berhasil Tingkat Kota 
Mojokerto

2012: Juara I Lomba Evaluasi 
UPKu Berhasil Tingkat Kota 
Mojokerto

2012 : Terbaik VII Lomba 
Evaluasi UPKu Berhasil Ting
kat Provinsi Jawa Timur 

2014: Juara I Lomba Evaluasi 
UPKu Berhasil Tingkat Kota 
Mojokerto

2015: Juara I Lomba Evaluasi 
UPKu Berhasil Tingkat Kota 
Mojokerto

2015: Terbaik III Lomba 
Evaluasi UPKu Berhasil Ting
kat Provinsi Jawa Timur

PRESTASI:

jalankan anggota beragam. Mulai 
dari berjualan sayur, berjualan 
kue, gorengan hingga ternak lele. 

Pada tahun 2015, UPK Wahana 
Sejahtera telah menyalurkan ke
pada 16 pokmas dengan anggota 
sebanyak 114 orang dan melayani 
pinjaman perorangan sebanyak 17 
orang. Semua anggota pokmas dan 
peminjam perorangan masih ak
tif meskipun ada sedikit kendala 
dalam pembayaran angsuran. 

Mereka yang awalnya lan
car membayar pinjaman mulai 
tersendatsendat. Kepada mere
ka, pengurus Gerdu Taskin den
gan sabar memberikan pengertian 
dan pendekatan agar pembayaran 
bisa kembali dilakukan. ”Dengan 
pendekatan yang baik, kendala
ken dala itu dapat diminimalisir. 
Biasanya saya akan menelpon 
atau SMS mengingatkan waktunya 
membayar angsuran. Untuk yang 
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baru mengajukan pinjaman, kami 
lebih berhati-hati. Kami sur vey 
dulu, Tanya ke tetangganya, RT-
nya bagaimana karakter orang 
ini,” kata Bendahara UPK, S. Utari. 

Meskipun Gerdu Taskin yang 
lain sudah banyak yang tidak ek-
sis, namun Wahana Sejahtera 
terus mengepakkan sayapnya. 
Ditanya mengenai kiatnya agar 
tetap bertahan, Didik menuturkan 
ia dan pengurus yang lain selalu 
mengupayakan tertib administrasi 
dan selalu berkoordinasi setiap 
ada masalah. 

Tidak heran jika saat ini aset-
nya berkembang hingga Rp 150 ju-
ta. Kegiatan sosial yang dilakukan 
juga bertambah dengan memberi-
kan beasiswa pendidikan kepada 
siswa hingga lulus SD, santunan ke-
pada 10 orang lansia tidak mampu 
berupa dana tunai masing-masing 
sebesar Rp 200.000 serta pembe-

rian rombong kue kepada warga. 
Jika selama ini pinjaman dibe-

rikan melalui Pokmas, pengurus 
saat ini sedang menggagas untuk 
mengalirkan pinjaman ke pribadi 
atau individu. ”Karena selama 
ini banyak Ketua Pokmas yang 
mengeluh kalau ada anggotanya 
yang seret bayarnya. Kan yang dit-
agih mereka. Sekarang kami sudah 
mulai memberikan pinjaman lang-
sung ke pribadi. Tentunya melalui 
survey terlebih dahulu agar pem-
bayarannya nanti lancar,” ungkap 
Tari, panggilan S. Utari.

USAHA KAMPUNG KUE SEMAKIN 
BERKEMBANG

Salah satu Pokmas yang sudah 
me rasakan manfaat bergabung 
de ngan  UPK Wahana Sejahtera 
ada lah pokmas kue basah yang 
ber ada di Kampung Kue Kawi. Di 
kampung ini terdapat tiga pokmas 

yaitu Pokmas Bikang, Jenang Jag-
ung dan Kukus. 

”Selain mendapat bantuan 
modal, kami juga dibantu akses 
Dinas Koperasi dan Dinas Perindus-
trian Perdagangan untuk mengem-
bangkan usaha kami,” ujar Nanik 
Basuki, ketua pokmas di Kampung 
Kue Kawi. 

Meskipun berada di kampung, 
namun keberadaan rumah tangga 
yang memproduksi kue basah 
ini tidak bisa dipandang remeh. 
Setiap pagi, puluhan pedagang 
kue keliling sudah tampak meny-
emut di kampung yang berada di 
RW VI Kelurahan Wates ini. Dari 
kampung ini pula, kue-kue basah 
yang lezat diedarkan ke seluruh 
Mojokerto. 

”Kami sudah empat kali men-
dapat bantuan. Sekarang usaha 
kami lebih maju dan omzet lebih 
besar,” ujarnya. (ang)
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Dalam rangka HUT Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) Bap-
emas Provinsi Jawa Timur 

ke-16, pada 29 Desember 2015 
di ruang Amarta, kantor Bapemas 
Provinsi Jawa Timur diadakan lom-
ba kreasi buah lokal.

Selain memperingati HUT DWP, 
acara yang diikuti oleh seluruh 
anggota DWP Bapemas Provinsi 

Ja wa Timur juga untuk memeriah-
kan suasana di Bulan Desember 
sebagai Hari Ibu. Kegiatan lomba 
ter sebut diikuti oleh perwakilan 
dari sekretariat dan bidang-bidang 
di Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Buah lokal yang beraneka ra-
gam tersebut dikreasikan dalam 
hidangan salad buah. Dalam lomba 
kali ini salad buah yang disajikan 

harus sebagai hidangan pembuka 
(appetizer), bukan hidangan penu-
tup (dessert). Salad buah sebagai 
hidangan pembuka harus mengung-
gulkan cita rasa yang ti dak manis 
melainkan dominan asam untuk 
meningkatkan selera makan.

Lomba kreasi salad buah terse-
but menghadirkan juri dari guru 
SMKN 8 Surabaya, Bayu Alfandi. 

Lomba Salad Buah
Meriahkan HUT DWP Bapemas

Provinsi Jawa Timur
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

Dalam acara tersebut, disampai
kan pula sedikit tips bagaimana 
menyajikan salad buah yang can
tik dan menarik. “Misalnya un
tuk menghindari warna kuning 
kecoklatan pada buah yang telah 
dikupas dan diiris, bisa terlebih 
dahulu merendamnya dengan air 
gula,” tutur Alfandi.

Penilaian lomba kreasi salad 
buah adalah berdasarkan bebe

ra pa kriteria antara lain untuk 
ba han dasar menggunakan buah 
lokal. Poin berikutnya ditinjau 
dari tingkat kebersihan dan kera
pian dalam penyajiannya.

Selain itu, cara penyajian juga 
menjadi sorotan juri dalam me
nentukan pemenang lomba, serta 
yang terpenting adalah kekom
pakan dan kerja sama tim dalam 
mengkreasikan salad buah yang 

akan disajikann.
Ada pun urutan pemenang 

dalam lomba kreasi salad buah 
tersebut adalah dari Bidang SDA, 
Bidang PPM, Sekretariat, Bidang 
Sosbud dan Bidang PKP. Meskipun 
dikemas cukup sederhana dan sing
kat, namun penyelenggaraan lom
ba tersebut berlangsung meriah 
dan disambut antusias oleh seluruh 
anggota dharma wanita. (hpy)
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Inovasi bisa datang dari mana 
saja. Ide kreatif biasanya justru 
banyak muncul dengan memper

hatikan hal yang banyak terjadi di 
sekitar lingkungan kita. 

Konversi dari minyak tanah ke 
LPG sudah berlangsung sejak ta
hun 2007. Namun kejadian ledak
an akibat gas dari tabung LPG 
ma sih kerap terjadi di beberapa 
daerah. Kondisi ini memancing 
anak muda dari Mojokerto untuk 

Alat Pengaman
Hindarkan Ledakan Gas

membuat alat pengaman agar ke
jadian serupa tidak terjadi lagi. 

Alat pengaman regulator LPG 
yang membawa Ferdian Miko Wi
joyo menjadi pemenang Lomba 
Teknologi Tepat Guna Kota Mojo
ker to tahun 2015 itu masih seder
hana. Berbagai komponen elek
tro nik yang terdiri dari motor 
wi per, rangkaian control menggu
nakan resistor, transistor dan re
lay dirangkai dalam kotak kaca 

dan dari salah satu sisinya terjulur 
kabel untuk menghubungkan de
ngan saluran listrik. 

”Ini pengaman regulator LPG 
oto  matis. Walaupun tabung LPG 
su dah ada regulatornya dan dika
ta kan aman, tetapi masih se ring 
terjadi ledakan,” ujar Miko, sa
paan akrabnya. Dikatakannya, 
se benarnya yang dikatakan seba
gai kebocoran gas LPG yang me
nyebabkan ledakan bukanlah dari 
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tepat guna. Komponen sensor gas 
LPG dipasang di sekitar regulator. 
Ini berfungsi untuk mendeteksi ke-
bocoran gas yang mungkin terjadi. 

Sementara itu, di tuas regula-
tor dipasang mekanik dari bahan 
aluminium untuk mematikan reg-
ulator agar gasnya tidak keluar 
lagi. Untuk menggerakkan mekan-

iknya, dipasang sling baja yang 
terhubung dengan motor wiper. 
Mulai dari gas terdeteksi oleh sen-
sor hingga tuas di-off kan, waktu 
yang dibutuhkan tidak lebih dari 
10 detik. 

Pembuatan satu alat pendetek-
si kebocoran tersebut tidak mem-
butuhkan biaya besar dan waktu 

tabungnya. 
Kerusakan di regulator ini lebih 

sering dialami pada LPG 3 kg kare-
na lebih sering dibuka dan dipa-
sang kembali. ”Kalau tabungnya 
aman karena bahannya kuat. Yang 
sering terjadi justru dari katup 
regulatornya. Di dalam regulator 
ini ada karet atau seal yang kare-
na sering dilepas dan kemudian di-
pasang lagi bisa kendor. Ini akhir-
nya bisa menyebabkan gas bocor,” 
kata Miko.

“Yang bahaya kalau di ruang 
ter tutup, gas itu menjadi terpe-
rangkap dan ketika ada percikan 
api dari kompor atau bahkan ke-
tika kita menyalakan lampu saja 
bi sa meledak,” tuturnya lugas.

Alat pengaman yang sudah di-
kerjakannya sejak menjadi maha-
sis wa D3 Jurusan Elektronika Uni  -
versitas Negeri Malang ini memi liki 
fungsi yang sederhana namun 
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lama. Hanya Rp 800.000 dan bisa 
diselesaikan oleh Miko dalam wak
tu 3 hari hingga satu minggu. Kon
sumsi listrik penggunaan alat itu 
juga tidak besar, hanya 25 watt.

Menurutnya, banyak pemilik 
kompor gas yang tidak mengeta
hui bahwa karet regulator bisa 
ken dor karena seringnya dilepas 
dan dipasang kembali. Di rumahn
ya yang juga membuka jasa servis 
kompor, masalah tersebut paling 
banyak dikeluhkan. Padahal solu
si nya mudah, yaitu hanya dengan 
mengganti karet di dalam regula
tor yang berbentuk seperti cincin. 

Pria penghobi otomotif ini men
uturkan, alat pe ngaman regulator 
LPG ini sudah ia mulai saat me ng
erjakan Tugas Akhir D3nya tahun 
2011. Saat me lanjutkan jenjang 
pendidikan ke S1 Pendidikan Elek
tronika Universitas Negeri Malang 
tahun 2015, ia kembali menyem
purnakan alat ciptaannya. 

Hingga akhirnya selepas menye
lesaikan pendidikan dan kembali 
ke kota asalnya di Mojokerto, Mi ko 
mendapati selebaran lomba Tek no
logi Tepat Guna (TTG) yang dise
leng garakan Badan Pemberda ya an 
Ma syarakat (BPM) Kota Mojokerto.

Dengan waktu yang mepet, ha
nya tinggal satu minggu sebelum 
batas akhir, ia nekat mendaftar. 
Tahap demi tahap mulai dari pre
sentasi proposal dan demo alat ia 
jalani hingga akhirnya karyanya di
akui menjadi Juara I dari 13 peser
ta yang mengikuti lomba tersebut. 

Atas prestasinya, warga Jalan 
Brawijaya, Kota Mo jokerto ini ke
mudian mendapat kesempatan un
tuk mengikuti Gelar TTG Nasional 
yang diadakan di Banda Aceh, 
Oktober tahun lalu. Saat mengi
kuti pameran tersebut, karyanya 
banyak mendapat perhatian dari 
siswa yang berkunjung. 

Tidak ingin kreasinya kemudian 
mandeg begitu saja, pemu da kela
hiran 22 Agustus 1990 ini tengah 
mengurus paten untuk tek no logi 
yang diciptakannya. ”Tapi sayangn
ya di sini baru ada paten merk. 

Kalau paten alat atau tek nologi 
belum ada,” ujar anggota Yamaha 
Vixion Club IndonesiaMo jokerto 
ini. Namun ia terus ber usaha men
cari jalan agar alat cip taannya bisa 
diakui dan dikembangkan bahkan 
untuk produksi massal.

Ke depan, diakuinya masih 
ha rus dilakukan serangkaian pe
nyem purnaan agar alat pengaman 
tesebut lebih mudah digunakan 
atau user friendly. ”Ada usulan 
agar bisa menggunakan baterai 
sehingga alat ini bisa tetap beker
ja saat listrik padam. Ini yang se
dang saya pikirkan lagi,” ujarnya 
dengan nada penuh keyakinan. 

Ia juga memikirkan bagaimana 
nantinya pemasangan alat ini bisa 
menjadi lebih mudah dan bisa di
lakukan siapa saja. Termasuk ibu 
rumah tangga dan asisten rumah 

tangga tanpa perlu memanggil te
na ga teknisi untuk memasangnya. 

Sementara itu, Kepala BPM 
Ko ta Mojokerto. Drs Suhartono 
me nyatakan apresiasinya atas 
alat yang bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat banyak dari anak mu
da seperti Miko. ”Ini bisa sangat 
berguna untuk industri kuliner. Ka
rena mereka kan pastinya meng
gunakan gas LPG dan umumnya 
ukuran besar. Kalau sampai terjadi 
kebocoran gas dan meledak tentu 
bahaya. Dan alat yang diciptakan 
Miko ini bisa meminimalisir ba
haya tersebut,” kata Suhartono. 

Ia juga memberikan usulan agar 
alat tersebut bisa dikemas menjadi 
lebih ringkas dan tidak memakan 
banyak tempat. ”Ini sudah sangat 
bagus. Tinggal dibenahi sedikit 
agar lebih efisien,” ujarnya. (ang) 
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Kementerian DPDTT juga me
mantau kemampuan master 
pe latih pendamping desa 

ting kat provinsi agar mampu mem
buka cakrawala pendamping desa 
ke ruang yang lebih produktif.

Menteri Desa, PDT, dan Trans
migrasi Marwan Jafar mengatakan 
tugas kementerian DPDTT me mang 
berat, yaitu bagaimana mencipta
kan pemberdayaan ma sya rakat ke 
ruang yang lebih pro duktif karena 
penguatan para pen damping desa 
memang sangat penting, mengingat 
masih ba nyak ke luhan masyarakat 
atas pelayan an dan pendampingan 
oleh aparatur pemerintahan yang 
belum optimal.

Menteri Marwan Jafar mene
gas kan bahwa pendamping dana 
de sa merupakan fasilitator pene
ri maan dana desa, sebagai ben
tuk pengawasan mengawal kepala 
daerah/desa menggunakan angga
r an. “Sekaligus memastikan pe
nyerapan anggaran desa berjalan 
dengan baik dan tidak menimbul
kan masalah hukum,” katanya.

Pada 1 Oktober 2015, Kemente
ri an DPDTT meluncurkan seluruh 
fa silitator atau pendamping desa 
yang sudah direkrut. Peluncuran 
Pen damping Lokal Desa (PLD) di
awali dari Provinsi Gorontalo dan 
Sulawesi Tenggara, dan diikuti 31 
provinsi lain di Indonesia sehingga 
total mencapai 21.000 PLD.

Sesuai amanat UndangUndang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pemerintah mengalokasikan dana 
desa mulai tahun 2015 sebesar 
Rp20,766 triliun yang dialokasikan 
untuk 74.093 desa di 434 kabupa
ten/kota seIndonesia.

Hingga Oktober 2015, seba
nyak Rp16,5 triliun dana desa atau 
setara 80 persen dari total dana 
desa sebesar Rp20,766 triliun un
tuk tahun 2015 telah disalurkan 

dari pusat ke rekening kas umum 
daerah kabupaten/kota. Menteri 
Marwan Jafar mengatakan hingga 
Oktober 2015, sudah banyak desa 
yang telah mencairkan dana desa, 
yang penyerapannya mencapai 
79 persen. “Dana itu harus sudah 
terserap 100 persen pada Desem
ber 2015. Jika belum maksimal, 
kami akan memberi toleransi sam
pai Januari dan Februari,” kata 
Mar wan Jafar.

Marwan mengatakan, penyera
pan dana desa kebanyakan digu
nakan untuk pembelanjaan infras
truktur. Namun, itu juga belum 
signifikan karena banyak kabupa
ten/kota yang menunggu pelaksa
naan pilkada untuk menyerahkan 
dana itu ke seluruh desa.

Dia menambahkan, untuk me
nga wal penyerapan dana desa, pi
haknya sudah melakukan koordinasi 
dengan Kementerian Ke uang an dan 
Kementerian Dalam Ne geri. Sesuai 
kesepakatan dalam Surat Keputu
san Bersama (SKB) Ti ga Menteri, 
Kementerian DPDTT, Kemendagri, 
dan Kemenkeu, se muanya mem
punyai andil dan dapat membantu 
dalam pembangunan desa.

Sementara itu, pemerintah 
be  rencana meningkatkan alokasi 
dana desa guna menggenjot pem

bangunan daerah, sehingga mampu 
dijadikan salah satu motor peng
gerak perekonomian dalam negeri.

Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan, 
Boediarso Teguh Widodo, menga
takan, pada tahun anggaran 2016, 
pemerintah telah mengalokasikan 
dana desa hampir 6,4 persen dari 
anggaran transfer daerah, atau 
meningkat dibandingkan tahun 
anggaran 2015 sebesar 3,23 persen.

Atas persetujuan Dewan Per
wakilan Rakyat (DPR), alokasi dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Pemerintah (APBN) 2016 itu Rp46,9 
triliun atau 6,4 persen dari to tal 
anggaran transfer daerah. Se  tiap 
desa akan menerima Rp628 juta.

Langkah pemerintah dalam 
me ningkatkan alokasi dana desa 
ti dak akan berhenti pada ta
hun anggaran 2016. Rencananya, 
pemerintah akan meningkatkan 
kembali alokasi dana desa dalam 
dua tahun ke depan, yakni sampai 
dengan 2018.

Tahun 2017, dana desa direnca
na kan mencapai 10 persen dari 
trans fer daerah. Pada saat itu, se
tiap desa ratarata mendapatkan 
Rp1 miliar. Sedangkan tahun 2018, 
setiap desa bisa menerima Rp1,4 
miliar. (antaranews.com)

Fasilitator Penerimaan Kawal 
Penggunaan Dana Desa
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Di beberapa negara, taman merupakan salah 
satu keharusan yang berada di tengah kota. Hal 
ini dikarenakan taman dapat berfungsi sebagai 

tempat pelepas lelah, paru-paru kota, dan tempat 
berkembang biak hewan-hewan liar. Di kota besar 
seperti Jakarta dan Surabaya, taman kota semak-

in sulit untuk ditemukan. Harga tanah yang mahal 
membuat orang-orang memilih menjual tanahnya 
pada pengembang dibanding menjadikannya taman. 
Nah, di tempat-tempat lain, taman-taman bunga 
justru dikonsep sedemikian rupa agar memanjakan 
mata. Di mana saja?

Taman Bunga Terindah Dunia

THE HUNTINGTON BOTANICAL GARDENS,
SAN MARINO

Taman ini berada di luar Los Angeles dan telah 
diubah dari temat kerja petani menjadi surga bagi 
para pecinta bunga. Taman ini mempunyai lebih dari 
14.000 jenis tanaman bunga seperti bunga lily, ma-
war, dan bunga-bunga lain dari negara subtropis dan 
Australia.

THE DALLAS ARBORETUM
Meski tergolong masih ‘muda’, taman bunga yang 

satu ini begitu memukai. Usianya memang kurang 
dari 30 tahun, namun gugusan tulip daffodils yang 
tumbuh di sini pasti membuat Anda terpesona. 
Jangan lupa mengujungi Johnsson Color Garden.

THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN, ST. LOUIS
Taman ini pertama kali ditemukan pada tahun 

1859. Dengan luas 79 hektar, taman bunga yang satu 
ini memanjakan pengunjungnya dengan pemandan-
gan-pemandangan bunga yang indah dan berwarna-
warni. Uniknya, meski terletak di daerah barat, ta-
man ini justru berkonsep Jepang. Taman ini banyak 
sekali dikunjungi wisatawan dari mancanegara tiap 
tahunnya.
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THE UNITED STATES BOTANIC GARDEN, 
WASHINGTON

Saat Kongres beraksi pada tahun 1820, taman ini di-
jadikan taman nasional. Saat ini, taman ini menjadi ta-
man nasional tertua yang terletak di ibukota Amerika. 
Taman ini dikunjungi hingga satu juta orang tiap tahun-
nya. Taman ini bernuansa padang sampai hutan.

SUZHOU, CINA
Taman yang satu ini mempunyai 

ciri klasik oriental ala Cina. Taman 
yang termahsyur sejak abad ke-11 
ini dipenuhi oleh tanaman bon-
sai, batu-batuan, perairan, dan 
gedung-gedung bersejarah. Sa lah 
satu yang paling ramai dikun jungi 
adalah Lingering Garden.

THE SKAGIT VALLEY, 
WASHINGTON

Taman ini termasuk dalam 
daftar “1000 tempat yang harus 
dikunjungi sebelum Anda mening-
gal.” Banyak sekali bunga-bunga 
yang ditanam dengan warna yang 
semarak, seperti tulip, daffodils, 
dan sebagainya.

GRANT PARK, CHICAGO
Taman ini selalu menjadi milik umum dan yang 

lebih enaknya lagi gratis. Yang membuatnya menarik 
adalah letaknya di pusat kota yang terletak di antara 
distrik yang sibuk dengan Danau Michigan. Tak heran 
kemudian tempat ini ramai dikunjungi masyarakat 
yang ingin melepas lelah.
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Apakah Anda pernah menge
ta hui William Henry Bill 
Gates? Pria yang biasanya 

dikenal dengan nama Bill Gates 
ini adalah seorang pengembang 
Microsoft sejak tahun 1975 hingga 
se karang. Siapa yang menyangka 
ka lo Bill Gates yang sukses dan 
ter masuk salah satu orang ter
kaya versi majalah Forbes ini tidak 
per nah menyelesaikan kuliahnya 
di Universitas Harvard. Perlahan 
na mun pasti, akhirnya Microsoft 
menjadi perusahaan software yang 
sukses dan terkenal di seluruh du
nia. Lalu, apa rahasianya? Berikut 
5 rahasia sukses ala Bill Gates yang 
bisa Anda tiru dan ikuti.

MEMBACA
Salah satu buku karangan 

Bill Gates adalah “Road to Suc
cess”, ia mengatakan, “have such 
a sense of curiousity about the 
world helps anyone to succeed, no 
matter what job they choose”.Bill 
Gates percaya, senang membaca 
merupakan salah faktor dari kes
uksesan. Dan hal ini terbukti pada 
Bill Gates yang sejak remaja gemar 
membaca buku dan mencari infor
masi dari buku yang dibacanya.

JANGAN MENUNDA
Salah satu quotes dari Bill Ga

tes mengenai kesuksesan adalah 
“if you’re in the right place at 
the right time and had a vision of 
where technology will go but take 
no action, you will never be suc-
cessful”. Bill Gates tidak pernah 
menunda apa yang akan dilaku
kannya. Bill Gates berusaha untuk 
cepat menjalankan ide dan ren
cana yang telah dibuat. Ini patut 
dicontoh. Karena semakin cepat 
sebuah ide dijalankan, maka Anda 
menjadi lebih cepat mengetahui 
hasilnya. Jika gagal, Anda bisa 
dengan cepat memperbaikinya.

VISIONER
Penting bagi Anda untuk berpi

kir ke depan seperti Bill Gates. 
Ter nyata Bil Gates telah mem
prediksikan di masa depan bahwa 
nanti akan ada banyak orang yang 
menjadi pelaku bisnis. Inilah yang 
membuat Bill Gates menciptakan 
produkproduk yang lebih unggul 
di bandingkan produk pesaingnya. 
Yang perlu diteladani dari Bill Ga
tes adalah Bill Gates selalu me
ren canakan tujuantujuan yang 
ingin dicapainya. Oleh karena itu, 
Anda juga harus memikirkan dan 
menuliskan tujuantujuan yang 
ingin dicapai bisnis Anda. Dengan 
begitu, maka Anda akan memper
olah pedoman dalam menjalankan 

bisnis Anda.

MENDENGARKAN
Bill Gates tidak pernah meng

anggap sepele kritik dan komentar 
terhadap yang dilontarkan pelang
gannya. Hal yang membuatnya se
nang adalah komplain dari pelang
gan. Komentarkomentar tersebut 
dianggap sebagai bahan evaluasi 
kinerja tim dan produknya. “Your 
consumers who most unhappy are 
the largest source for you to learn”, 
itulah yang diungkapkan Bill Gates.

PELAJARI TEKNOLOGI
Semakin lama teknologi sema

kin berkembang di dunia. Inilah 
yang membuat Bill Gates per
caya bahwa teknologi akan selalu 
membantu kehidupan manusia. 
Bill Gates juga menyarankan agar 
generasi muda tidak malas untuk 
mempelajari teknologi. Karena 
tiap menit selalu ada yang baru 
dari teknologi. Bill Gates berpen
dapat, “if you see the most in-
teresting things that emerged in 
the last decade, whether it’s cool 
things like portable music play-
ers and video game or something 
more practical like smartphone 
and medical technology, all of 
which come from the fields of sci-
ence and technology”. (*)

Rahasia Sukses 
Ala Bill Gates
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Tekanan darah tinggi meru
pakan penyakit yang dapat 
memicu serangan jantung, 

gagal ginjal dan stroke. Hal ini 
sangat berbahaya bagi kesehatan 
tubuh. Jika Anda memiliki indi
kasi tekanan darah tinggi, segera 
lakukan tindakan khusus. Tinda
kan umum adalah berkonsultasi 
dengan dokter atau mengatur 
pola makan. Mengurangi konsumsi 
garam, kalori dan protein adalah 
salah satu cara untuk diet bagi 
penderita tekanan darah tinggi.

Bagi Anda yang ingin mengura
ngi tekanan darah tinggi, tiga mi
numan ini akan membantu Anda. 
Seperti yang dilansir eatingwell.
com menyebutkan bahwa men
gonsumsi minuman berikut dapat 
mengurangi risiko tekanan darah 
tinggi.

SUSU TANPA LEMAK
Mengonsumsi susu sangat baik 

untuk menjaga daya tahan tubuh. 
Susu kaya akan kalsium yang san
gat baik untuk kesehatan tulang 
dan gigi. Selain itu susu juga men
gandung vitamin D yang baik untuk 
menekan tekanan darah Anda. Pil
ih susu rendah lemak untuk mem
bantu menurunkan tekanan darah 
tinggi, meski susu dengan lemak 
penuh juga tidak akan mengurangi 
manfaatnya. Susu mengandung 
asam paltimat yang dapat mem
bantu tubuh untuk memberikan 
efek rileks pada pembuluh darah, 
sehingga mampu menjaga tekanan 
darah tinggi.

TEH
Minum teh baik untuk kese

ha tan tubuh, teh mengandung 
an tioksidan yang dapat menjaga 

pembuluh darah menyempit. Hal 
ini dapat membantu tubuh ter
hindar dari bahaya tekanan darah 
tinggi.

Jus berry
Jus berry sangat baik untuk 

menjaga tekanan darah. Menurut 
sebuah studi 2010 di Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 
antioksidan dalam jus berry yang 
disebut proanthocyanidins, dapat 
menghambat sintesis dari sen
yawa yang disebut ET1 yang ber
peran dalam konstriksi pembuluh 
darah. Mengonsumsi minuman se
hat sangat penting untuk menjaga 
tubuh agar tetap sehat dan dapat 
membantu mengurangi risiko te
kanan darah tinggi. Jangan lupa 
untuk tetap minum air putih 8 ge
las sehari, agar membantu tetap 
fit. Selamat mencoba. (*)

Minuman Sehat 
Turunkan Tekanan Darah
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Sup 
Tulang Sapi 
Rempah Sedap

BAHAN:
>> 500 tulang sapi yang masih berdaging
>> 2 buah kentang besar, potong-potong
>> 1 buah wortel besar, potong-potong
>> 3 batang daun bawang
>> 10 batang seledri
>> 1000 ml air

BAHAN BUMBU:
>> 5 siung bawang putih
>> 8 butir bawang merah
>> 2 ruas kunyit
>> 1 ruas jahe
>> 2 lembar daun salam
>> 4 lembar daun jeruk
>> 1 batang serai, memarkan
>> 1/2 sdt garam

>> minyak goreng

CARA MEMASAK:
>> Masak air sampai mendidih.
>> Masukkan tulang dan rebus selama kurang 
     lebih 30 menit.
>> Kecilkan api.
>> Haluskan bumbu bawang putih, bawang 
     merah, jahe dan kunyit.
>> Tumis sampai wangi dan tambahkan daun 
     jeruk, salam dan serai.
>> Tuangkan bumbu dalam rebusan tulang sapi.
>> Aduk rata dan rebus selama 5 menit.
>> Masukkan wortel dan kentang.
>> Masak sampai empuk.
>> Tambahkan daun bawang dan seledri.
>> Masak lalu matikan api.

Bagi Anda yang suka dengan olahan dari daging sapi, berikut 
tersaji satu resep spesial. Resep ini merupakan sajian sup 

tulang sapi yang sangat kaya akan rempah-rempah sehingga
sangat gurih dan juga lezat. Penasaran dengan resepnya?

Sajikan sup dengan nasi hangat Ladies. Selamat mencoba ya!
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