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suratredaksi

Terpilihnya Program Jalin 
Ma tra Penanggulangan Fe
mi  nisasi Kemiskinan (PFK) 

ma  suk ke dalam jajaran Top 99 
Inovasi Pelayanan Publik Nasio
nal 2016 ten tu menjadikan tahun 
2016 begitu membanggakan bagi 
Badan Pemberdayaan (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut menjadi salah sa
tu pemicu semangat untuk te rus 
bekerja dan berkarya demi ma
sya rakat Jawa Timur yang mandiri 
dan sejahtera. Penguatan koor
dinasi pun dilakukan tidak hanya 
dengan pemerintah daerah namun 
juga melibatkan partisipasi dan 
dukungan dari pemerintah pusat.

Bentuk koordinasi yang dilaku
kan Bapemas Provinsi Jawa Timur 
de ngan menyelenggarakan Ra
pat Koordinasi Bapemas SeJawa 
Timur. Dalam acara yang diikuti 
oleh Kepala Bapemas dari selu
ruh wilayah Jawa Timur tersebut 
menghadirkan narasumber dari 
Ke mendagri dan Kemendesa.

Pada triwulan awal tahun 2016 
ini, selain untuk menjalankan 

Wujudkan Masyarakat 
Jawa Timur Mandiri Sejahtera

AP  BD 2016, juga akan dilakukan 
pula proses perencanaan untuk 
tahun 2017 yang diawali dengan 
pelaksanaan Musrenbang di ting
kat desa/kelurahan, kecamatan, 
kabupaten/kota dan pada April 
ini akan dilaksanakan PraMusren
bang dan Musrenbang di Tingkat 
Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan nasional yang di
lak sanakan pada hakekatnya men 
ca kup semua aspek kehidu   pan 
ma  nusia yang dilakukan se cara 
ter  arah, terpadu dan ber ke si nam

bu  ng an serta menyeluruh ke se  lu
ruh pelosok tanah air. Sesuai Un
dangUndang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, pada pasal 112 ayat 
1 menyebutkan Pemerintah, Peme
rintah Daerah Provinsi, dan Pe
merintah Daerah Kabupaten/Ko ta 
mem  bina dan mengawasi penye
lenggaraan Pemerintahan De sa.

Dalam Peraturan Menteri Da
lam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri, pada 
pasal 712 menyatakan bahwa Di
rektorat Jenderal Bina Pemerinta

han Desa mempunyai tugas me
nyelenggarakan perumusan dan 
pe laksanaan kebijakan di bidang 
pem binaan pemerintahan desa se
suai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

Sementara itu, Strategi Pemba
ngu nan Desa sesuai dengan UU No 
6 Tahun 2014 fokus pada  Pemenu
han Kebutuhan Dasar, Pembangu
nan Sarana Desa dan Pembangunan 
Pra sarana Desa. Pengembangan 
Po  tensi Ekonomi Lokal, Peman  fa
at   an Sumber Daya Alam dan Ling
kungan Hidup Berkelanjutan.

Arah Kebijakan Kementerian 
De sa PDTT dalam Bidang Pemba
ngunan Desa yaitu  pelayanan mi
nimum desa sesuai dengan kondisi 
geografis desa, penanggulangan 
ke  miskinan dan pengembangan 
usa  ha ekonomi masyarakat desa 
serta pembangunan sumber daya 
manusia, peningkatan keberda ya
an, dan pembentukan modal sosial 
budaya masyarakat desa untuk 
men dukung peningkatan karakter 
jati diri bangsa melalui revolusi 
mental. (*)

Sekretaris dan Kepala Bidang Bapemas Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi program prioritas.
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Memasuki tahun 2016, se
de ret program pemerintah 
terus berlanjut. Terlebih 

program yang bertujuan untuk 
kesejahteraan masyarakat, seper
ti yang dinaungi oleh Badan Pem
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Provinsi Jawa Timur.

Agenda di tahun 2016 ini ada

lah untuk perencanaan program 
pem bangunan Tahun 2017, diha
rap kan sejalan dengan rencana 
pe nataan struktur organisasi pe
rang kat daerah. oleh karenanya 
di perlukan langkah dan sinegritas 
perencanaan program yang sinergi 
antara Pemerintah Pusat, Peme
rintah Provinsi dan Pemerintah 

Ka bupaten/Kota.
Drs. Tajul Falah, M.Si., selaku 

Sekretaris Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, dalam pembukaan acara 
yang diselenggarakan pada 6 – 7 
April 2016 menyampaikan Rapat 
Koordinasi (Rakor) ini diselengga
ra kan dalam rangka mengkoordi
na sikan dan mensinkronkan ran ca

Gelar Rapat Koordinasi
Bapemas Se-Jawa Timur 2016

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
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ngan-rancangan terhadap agenda 
perencanaan dan penataan pro-
gram yang ada.

Tajul menginformasikan pada 
Rakor Bapemas Se-Jawa Timur 
2016 kali ini hadir sebagai Nara-
sumber yang akan menginforma si-
kan kebijakan program Pemerin tah 
Pusat adalah dari Direktorat Jen-
dral Pembangunan dan Pember da-
yaan Masyarakat Desa, Kemente-
ri an Desa, serta Pembangunan 
Dae rah Tertinggal dan Transmigra-
si dan Direktorat Jendral Bina 
Pem bangunan Desa, Kemendagri.

“Selain itu juga dibahas menge-
nai program Bapemas Prov. Jatim 
yang disampaikan oleh masing-
ma sing Kepala Bidang Bapemas 
Pro vinsi Jawa Timur,” katanya.

Melalui Rapat Koordinasi ini 
akan diperoleh informasi terkait 
dengan kebijakan-kebijakan pro-
gram pemerintah pusat yang ter-
kait dengan pemberdayaan ma-
sya rakat dan desa, termasuk 
pe nataan dan penyelengaraan pe-
me rintah desa.

“Segala yang dipaparkan nanti 
dapat dijadikan acuan dalam pe-
ru musan kebijakan program pem-
berdayaan masyarakat dan desa 
untuk bisa diaplikasikan di ma-
sing-masing kabupaten/kota,” pa-
par Tajul.

Rancangan Kerja Pembangun-
an (RKP) 2017 kali ini mengusung 
tema ‘Memacu Pembangunan In-
fra struktur Dan Ekonomi Untuk 
Mengurangi Kesenjangan Antar 
Wi layah, Peningkatan Kesempatan 
Kerja Dan Pengurangan Kemiskin-

an’. Tema tersebut menjadi dasar 
pemikiran untuk pembangunan 
yang berorientasi manfaat untuk 
rakyat dan prioritas untuk menca-
pai tujuan pembangunan nasional.

Drs. Zarkasi M.Si., Kepala Ba-
pe mas Provinsi Jawa Timur men-
jelaskan berbagai program pe-
nang gulangan kemiskinan yang 
te lah dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, 
te lah memberikan dampak nyata 
penurunan angka kemiskinan di 
Jawa Timur.

“Selama periode maret 2015 
sampai september 2015, per sen-
ta se penduduk miskin Jawa Timur 
mengalami penurunan walaupun 
kecil yaitu sebesar 0,06 poin per-

Drs. Zarkasi, M.Si., memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rapat 
Koordinasi Bapemas se-Jawa Timur.

sen dari 12,34 persen pada Maret 
2015 menjadi 12,28 persen pada 
September 2015,” lapornya.

“Penurunan selama satu semes-
ter tersebut ditunjukkan dengan 
jumlah penduduk miskin pada ma-
ret 2015 sebanyak 4.789,12 ribu 
jiwa menjadi sebanyak 4.775,97 
ri bu jiwa pada september 2015 
atau turun sebesar 13,15 ribu ji-
wa,” tambah Zarkasi.

Untuk diketahui, prestasi Jawa 
Timur sangat membanggakan dari 
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
Nasional Tahun 2016, 30 dianta-
ranya  diterima oleh Pemprov Ja-
wa Timur termasuk kabupaten/
ko ta melalui berbagai inovasi.

“Untuk Kategori Provinsi 

Drs. Imran, MSi., MA., perwakilan Kemendagri RI (kiri) dan Etty Diana perwakilan Kemendesa RI, hadir sebagai narasumber 
pada Rapat Koordinasi Bapemas se-Jawa Timur.
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terda pat 14 inovasi yang diraih, 
di antaranya adalah Jalin Matra 
(Ja lan Lain Menuju Mandiri dan 
Se jahtera) untuk Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK),” 
ucap Zarkasi bangga.

“Prestasi yang membanggakan 
ini, khususnya inovasi dalam Ja lin 
Matra PFK, tentunya adalah ber
kat dukungan kerjasama yang baik 
antara Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan pemerintah kabupa
ten/kota, dalam pelaksanaan Ja
lin Matra PFK.  Untuk itu saya atas 
na ma Pemerintah Provinsi Jawa 
Ti mur menyampaikan rasa bangga 
dan ucapan terima kasih yang  se
ting gitingginya atas pencapaian 

prestasi tersebut,” imbuhnya.
Pada triwulan awal tahun 2016 

ini, selain untuk menjalankan AP
BD 2016, juga akan dilakukan 
pula proses perencanaan untuk 
tahun 2017 yang diawali dengan 
pelaksanaan Musrenbang di ting
kat de sa/kel, kecamatan, kabu
paten/ko ta dan pada bulan april 
ini akan di laksanakan PraMusren
bang dan Musrenbang di Tingkat 
Provinsi Ja wa Timur.

Tidak hanya itu, pemerintah 
ju   ga mulai menyusun rancangan 
struk tur organisasi perangkat dae
rah sesuai dengan kewenangan 
yang telah diatur didalamnya. Be
sa ran organisasi perangkat daerah 

baik untuk urusan wajib dan uru
san pilihan adalah dengan mem
pertimbangkan faktor jumlah 
pen duduk, luas wilayah, beban 
ker ja dan kemampuan keuangan 
daerah.

Berkaitan dengan hal terse
but, sebagai bahan pertimbangan 
da lam penataan organisasi per
angkat daerah, baik di provinsi 
maupun kabupaten/kota pada 
rapat koordinasi Bapemas se
Pro  vinsi Ja wa Timur kali ini, di
harapkan mem peroleh saran dan 
pendapat yang positif, melalui 
diskusi lang sung dengan perwaki
lan dari ma singmasing kabupa
ten/kota. (*/hpy)

Peserta mengikuti Rapat Koordinasi Bapemas se-Jawa Timur dengan antusias.
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Mewujudkan masyarakat 
yang mandiri dan sejahtera 
tetap menjadi fokus pemer

intah. Salah satunya melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape
mas) Provinsi Jawa Timur dengan 
sederet programprogramnya yang 
selalu berorientasi pada kemandi
rian untuk masyarakat.

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
hingga tahun 2016 ini memiliki 

ber bagai program yang terbagi da
lam beberapa bidang, diantaranya 
adalah Bidang Pengembangan Per
eko nomian Masyarakat (PPM), Bi
dang Pemberdayaan Kelembagaan 
dan Pelatihan (PKP), Bidang Sum
ber Daya Alam (SDA) dan Teknologi 
Te pat Guna (TTG), Bidang Sosial 
Bu daya (Sosbud) dan Partisipasi 
Masyarakat (PM).

Bidang PPM hingga tahun 2016 

ini berbagai program dari Bidang 
PPM menjadi andalan dan bahkan 
mengantar Provinsi Jawa Timur 
ung gul di Top 99 Inovasi Pelayan an 
Pu blik untuk Jalin Matra PFK (Pe 
nanggulangan Feminisasi Ke mis
kin  an).

“Sedangkan target PFK tahun 
2016 ini ada 11.775 Kepala Rumah 
Tang ga Perempuan (KRTP) yang 
ada di 372 desa tersebar di 29 ka

Tak Gentar Berkarya 
untuk Kesejahteraan

Masyarakat Jawa Timur

Pasar menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
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bu  paten,” terang Ir. Mohammad 
Yasin, M.Si., selaku Kabid PPM.

Sementara dari Bidang PKP 
te  rus menguatkan program-pro-
gram nya seperti Pendataan dan 
Pendayagunaan Data Profil Desa 
dan Kelurahan, Pemberdayaan dan 
Penataan Kelembagaan (P2LK), 
Ja  lin Matra Bantuan Rumah Tang-
ga Sangat Miskin (B-RTSM) dan 
Pem  berdayaan Kesejahteraan Ke-
luarga (PKK), pemberdayaan Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM), 
serta Pengembangan Pelatihan 
Pem berdayaan Masyarakat (P3M).

“Target terbaru adalah penda-
ta an dan pendayagunaan profil 
de  sa dan kelurahan, yang kini 
men capai 6.676 desa/kelurahan 
(79,56%) dari total 8.504, diharap-
kan akan selesai di tahun 2017,” 
ka ta Ir. Heru Suseno, MT., Kabid 
PKP, dalam pemaparannya

Di sisi lain, Kabid SDA dan TTG, 
Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., menjelas-
kan pemberdayaan Masyarakat 
D alam Pengelolaan Dan Pemanfa-
at an Sumber Daya Alam merupa-
kan program dari Sub Bidang SDA 
yang bertujuan mewujudkan upa-
ya pengelolaan sumber daya alam 
yang menerapkan prinsip-prinsip 

konservasi dalam bentuk pemenu-
han dan pemeliharaan kebutuhan 
sarana dan prasarana lingkungan.

“Tidak hanya itu, juga mening-
katkan kapasitas dan kapabilitas 
ke lembagaan serta sumber daya 
manusia dengan proses pembe la-
jaran sosial (social learning) dan 
memberikan peran kepada ma-
sya rakat dalam memutuskan me-
la l ui musyawarah mufakat; serta 
mengembangkan usaha sektor riil 
yang berbasis pada pendayaguna-

an potensi sumberdaya alam den-
gan mewujudkan produk unggulan 
yang berdampak kepada pening-
katan pendapatan dan perluasan 
lapangan kerja,” tambahnya.

Ada pula Program Pemberda ya-
an Masyarakat Dalam Pembangu n-
an Sarana Dan Prasarana (Sarpras) 
Perdesaan dengan tujuan menye-
diakan prasarana dan sarana dasar 
perdesaan yg memadai, khususnya 
di desa miskin ataupun desa pasca 
bencana; meningkatkan fungsi 

Jalin Matra, program andalan Bapemas Jawa Timur.
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pra  sarana dan sarana di Desa/Ke
lu rahan bagi masyarakat; mening
katkan kualitas Permukiman dan 
Sanitasi bagi Rumah Tangga Mis kin 
(RTM); serta pemberdayaan ma
sya rakat secara aktif, terpadu, 
go tong royong dan partisipatif.

Program tersebut terus berlan
jut dengan sasaran desa dengan 
jumlah RTM (Desil 1 dan Desil 2) 
yang tinggi dan belum memiliki 
sarana dan prasarana dasar per
desaan yang memadai, Utamanya 
sarana dan prasarana kesehatan 
lingkungan dan air bersih.

“Ada pun beberapa kendala 
se perti masih terdapat beberapa 
kab/kota yang belum dapat mere
alisasikan dan mengalokasikan 
da na sharing untuk mendukung 
program; juga proses pencairan 
anggaran terhambat karena ter
jadi keterlambatan pengiriman 
ber kas pencairan program. Oleh 
karena itu memang diperlukan 
du kungan pembinaan dari kab/
kota,” ungkap Hadi.

Sedangkan program yang ber
kait an dengan TTG bertujuan me
numbuhkan, menguatkan dan me
mandirikan  fungsi kelembagaan 
TTG (Posyanyek/Wartek) di Desa/
Kel., Kecamatan dan Kabupaten/
Ko ta bagi masyarakat; memperlu
as pemanfaatan TTG sesuai kebu
tuhan masyarakat; meningkatkan 
kua litas teknologi perdesaan yang 
dimanfaatkan masyarakat; mela
ku kan kerjasama TTG dengan ber
bagai pihak melalui pemberda yaan 
masyarakat secara efektif, efisien, 
terarah, terpadu dan berkelanju
tan; serta membangun kesamaan 
pemahaman tentang pentingnya 
pengembangan Posyantek/Wartek 
dalam rangka pemberdayaan ma
sya rakat melalui pendayagunaan 
TTG.

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
dalam kiprahnya juga memperha
ti kan aspek sosial budaya yang 
ter cermin dalam kegiatannya dari 
Bidang Sosbud dan PM. Beberapa 
program andalannya adalah Bu

lan Bhakti Gotong Royong, Lomba 
Desa/Kelurahan, Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 
Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Suriaman, SH, M.Si., Kabid Sos
bud, menjelaskan program Fa si
litasi Penguatan Keswadayaan Ma
sya rakat, bertujuan mewujudkan 
kemandirian masyarakat melalui 
peningkatan kapasitas individu, 
kapasitas ekonomi dan kapasitas 
ke lembagaan masyarakat; mendo
rong keterpaduan (sinergitas) ke
lem bagaan ekonomi masyarakat 
yang ada di desa/kelurahan.

“Tentunya juga untuk mendo
rong keterpaduan (sinergitas) ke 
swadayaan dalam bentuk finansial; 
mengembangkan pola ker jasama 
antara pemerintah pro vinsi, peme
rintah kabupaten/kota, pemerin
tah desa/kelurahan dan masyarakat 
serta swasta; serta meningkatkan 
partisipasi masyarakat beserta sta
keholders  lainnya  dalam pengelo
laan pembangunan,” kata Suria
man. (*/hpy)

Realisasi bantuan KRTP di Kabupaten Situbondo.
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Keberadaan Undang-undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (UU Desa) diharapkan 

membawa penduduk di Desa lebih 
sejahtera melalui 4 (empat) aspek 
utama, yaitu pemenuhan kebutu-
han dasar, pembangunan sarana 
dan prasarana, pengembangan 
po  tensi ekonomi lokal, dan pe-
manfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan (Pasal 78 ayat 1).

Selanjutnya juga disebutkan 
di ayat 2, Pembangunan Desa 
me  liputi tahap perencanaan, pe -
laksanaan, dan pengawasan yang 
mengedepankan kebersama an, 
ke keluargaan, dan kegotong ro yo-
ng an guna mewujudkan pengaru-

sutamaan perdamaian dan keadi-
lan social (ayat 3). Sesuai arah 
Pembangunan Nasional dalam 
RPJMN 2015-2019, pada tahun 
2019 diharapkan ada penurunan 
desa tertinggal hingga 5.000 desa 
dan peningkatan desa mandiri 
sedikitnya 2.000 desa.

Dengan rincian, pada 2015 pe-
nu runan desa tertinggal sampai 
500 desa, peningkatan desa man-
diri sedikitnya 200 desa. Tahun 
se lanjutnya, ada penurunan desa 
tertinggal hingga 1.000 desa dan 
pe ningkatan desa mandiri 400 
desa. Pada tahun 2017 dan 2018, 
di targetkan ada penurunan desa 
tertinggal masing-masing 1.500 

de sa dan peningkatan desa man-
diri masing-masing 600 desa. 

Untuk mewujudkan itu, strate-
gi Kementerian Desa PDTT dalam 
Bidang Pembangunan Desa dianta-
ranya menyusun dan memastikan 
terlaksananya NSPK SPM Desa.

Penataan dan penguatan BUM-
Desa untuk mendukung ke ter se-
dia an sarana prasarana produksi 
khususnya benih, pupuk, pengo-
lahan produk pertanian dan peri-
kanan skala rumah tangga desa; 
fasilitasi, pembinaan, maupun 
pendampingan dalam pengem-
bangan usaha, bantuan permoda-
lan/kredit, kesempatan berusaha, 
pemasaran dan kewirausahaan; 

Kurangi Desa Tertinggal,
Dongkrak Desa Mandiri

Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa RI
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meningkatkan kapasitas ma sya
rakat desa dalam pemanfaatan 
dan pengembangan teknologi te
pat guna Perdesaan; mengem
bangkan pendidikan ber basis ket
erampilan dan ke wi ra usahaan; 
mendorong peran aktif masyarakat 
dalam pendidikan dan keseha
tan; mengembangkan kapasitas 
dan pendampingan lembaga ke
masyarakatan desa dan lembaga 
adat secara berkelanjutan; men
guatkan partisipasi ma sya rakat 
dengan pengarusutamaan gen der 
termasuk anak, pemuda, lansia 
dan penyandang disabilitas dalam 
pembangunan desa; menguatkan 
kapasitas ma sya ra  kat desa dan 
masyarakat adat dalam mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya 
alam lahan dan perairan, serta 
lingkungan hidup desa termasuk 
desa pesisir secara berkelanjutan; 
meningkatkan kapasitas ma   sya
rakat dan kelembagaan ma  sya 
rakat desa dalam mening kat  kan 
ketahanan ekonomi, so sial, ling
kungan keamanan dan po li tik. 
Meningkatkan kapasitas ma sya
ra  kat dalam perencanaan, pelak
sanaan, dan monitoring pemban
gunan desa. Serta, meningkatkan 
partisipasi dan kapasitas tenaga 

kerja (TKI/TKW) di desa.
Sementara itu, Strategi Pemba

ngunan Desa sesuai dengan UU No 
6 Tahun 2014 fokus pada Pemenu
han Kebutuhan Dasar, Pembangu
nan Sarana Desa dan Pembangunan 
Prasarana Desa. Pengembangan 
Potensi Ekonomi Lokal, Peman
faatan Sumber Daya Alam dan 
Ling kungan Hidup Berkelanjutan.

Arah Kebijakan Kementerian 
Desa PDTT dalam Bidang Pemba
ngunan Desa yaitu pelayanan mini
mum desa sesuai dengan kondisi 
geografis desa, penanggulangan 
ke miskinan dan pengembangan 
usa ha ekonomi masyarakat desa 
serta pembangunan sumber daya 
ma nusia, peningkatan keberda
ya an, dan pembentukan modal 
so sial budaya masyarakat desa 
un tuk mendukung peningkatan 
ka rakter jati diri bangsa melalui 
revolusi mental.

Ada 9 prioritas utama kebija
kan pemberdayaan masyarakat 
desa yaitu mengawal implemen
tasi UndangUndang Desa secara 
sistematis, konsiten dan berkelan
jutan dengan fasilitasi, supervisi 
dan pendampingan; memastikan 
berbagai perangkat peraturan 
pelaksanaan UndangUndang Desa 

sejalan dengan substansi, jiwa 
dan semangat desa; menyiapkan 
dan menjalankan kebijakanregu
lasi baru untuk membebaskan 
de sa di kantongkantong hutan 
dan perkebunan; memastikan re
distribusi negara, baik dana desa 
(APBN) dan Alokasi Dana Desa 
(AP BD), maupun distribusi lahan 
kepada desa berjalan secara efek
tif; menyiapkan dan menjalankan 
kebijakanregulasi baru tentang 
shareholding antara pemerintah, 
investor dan dana dalam pengelo
laan sumber daya alam; menyiap
kan dan menjalankan kebijakan
regulasi baru tentang akses dan 
hak desa untuk mengelola sumber 
daya alam berskala lokal(tambang, 
hutan, kebun, perikanan, dsb) un
tuk kemakmuran rakyat; melaku
kan pengembangan kapasitas dan 
pendampingan seca ra berkelanju
tan; menjalankan pro gram inves
ta si pembangunan per desaan (hu
tan,kebun, ternak, perikanan, 
agroindustri kerakyatan dsb) de
ngan pola shareholding yang me
li batkan desa dan warga desa 
se bagai pemegang saham; tera
kir menjalankan UndangUndang 
ten tang desa khususnya dengan 
me  nyiapkan pemerintah provinsi 

Etty Diana dan Ramdani DH, tim narasumber dari Kemendesa RI.
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dan pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengoperasionalisasi peng
akuan hakhak masyarakat adat 
un tuk dapat ditetapkan menjadi 
desa adat.

Target yang harus segera 
direa lisasikan adalah terlaksan
anya pro gram pendampingan Desa 
pada 50 Kab/Kota sebagai pilot 
project antara lain terlaksananya 
rekrutmen dan pelatihan calon 
pendamping desa/Fasilitator 
Pemberdayaan Ma syarakat Desa 
sebanyak 74.093 Desa; terlaksan
anya pendamping an Desa pada 
seluruh kecamatan dan desa; 
Meningkatkan penga ku an hakhak 
masyarakat adat me lalui peneta
pan desa adat di 50 desa; terlak
sananya “blusukan tematik” Pres
iden ke tempattempat pelayanan 
publik, daerah terpencil, daerah 
rawan konflik, daerah potensial 
dan pulau terdepan; tersusunnya 
skema pengelolaan hutan nega
ra oleh desa untuk peningkatan 
produktivitas pangan di 15 desa; 
konsolidasi satuan kerja kemen
terian untuk pemantauan peng

gunaan dana dan alokasi dana 
desa berjalan secara efektif serta 
terlaksananya penyelarasan dan 
penguatan koordinasi program 
kemiskinan.

Untuk diketahui, program ung
gulan pembangunan dan pember
dayaan masyarakat desa terang

kum dalam Matra Pembangunan 
Desa. Inovasi menuju kemandirian 
desa diantaranya Jaring Komuni
tas Wiradesa (JKWD) dengan pen
guatan daya dan ekspansi kapa
bilitas masyarakat desa.

Ada juga Lumbung Ekonomi De
sa (LED) yaitu optimalisasi sumber 
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daya Desa untuk mewujudkan ke
mandirian ekonomi, kedaulatan 
pangan dan ketahanan energy. Ter
akhir adalah Lingkar Budaya De sa 
(LBD) melalui partisipasi ma sya
rakat desa sebagai kerja budaya.

Untuk inovasi JKWD, kegiat an 
yang diutamakan anatara lain fasil
itas Pembentukan Balai Rakyat; 
peningkatan Kapasitas Pengelola 
Balai Rakyat; penyleneggaraan 
Pendidikan Non Formal seperti 
Jambore Balai Rakyat; Promosi 
Kesehatan Berbasis Komunitas; 
Ruang Pameran Produk Unggulan 
Masyarakat Desa; Perpustakaan/
Internet Desa/ Pengembangan In
formasi/Publikasi; Kewirausahaan 
(Pelatihan, Fasilitasi, dan Inkuba
si); serta Fasilitasi Desa Inklusif 
(Ramah terhadap kaum difabel).

Lumbung Ekonomi Desa de
ngan program membangun fa si  
litasi Desa Wisata (Religi, Bu daya 
dan Bahari) atupun De sa Mandiri 
Energi; Identifi ka si Sumber Da ya 
Ekonomi (Potensi & Kelemba ga

an); Revitalisasi kelembaga an 
ekonomi desa; Fasilitasi dan pe
nyediaan teknologi tepat gu na; 
Inisiasi: a) Desa Agrotechnopark, 
b) Industri berbasis Organik; 
Ban tuan sarana & prasarana 
Eko no mi;Pemberdayaan Kelom
pok Perempuan Wirausaha 
(PER WIRA); Ad vokasi kebijakan 
eko  nomi desa; serta Fasilitasi: 
a) legalitas dan pengendalian 
mutu produksi; b) Promosi dan 
pengembangan jaringan; c) ke
mitraan permodalan.

Sementara untuk Lingkar Bu
daya desa programnya adalah 
pemberdayaan masyarakat hukum 
adat; Penyusunan almanak desa; 
Festival budaya desa; Pemetaan 
budaya desa partisipatif; Pemben
tukan Lembaga Mediasi Desa; dan 
Inisiasi Desa Herbal.

Program Dan Kegiatan Priori
tas Ditjen PPMD Berdasarkan RKP 
2017, di bidang pelayanan kes
ehatan diantaranya Penguatan 
Promotif dan Preventif Gerakan 

Masyarakat Sehat, Peningkatan 
Akses dan Mutu Pelayanan Keseha
tan dan Percepatan Perbaikan Gizi 
Masyarakat .

Selanjutnya program Pemban
gunan SDM, Keberdayaan, dan Mo
dal Sosial Budaya Masyarakat Desa 
termasuk di Permukiman Trans
migrasi dan Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minumum di desa ter
masuk Permukiman Transmigrasi.

Untuk Desa dan Kawasan 
Pedesaan programnya adalah 
Pemenuhan Standar Pelayanan 
Minumum di desa termasuk 
Permukiman Trans  migrasi, Pen
anggulangan Ke   mis kinan dan 
Pengembangan Usa  ha Ekonomi 
Masyarakat Desa termasuk di 
Permukiman Transmigrasi serta 
Pengawalan Implementasi UU 
Desa secara Sitematis, Konsist
en dan Berkelanjutan serta Pen
gelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan Hidup Berkelanjutan 
termasuk di Kawasan Transmi
grasi. (*/dya)

Sumber: Kementerian 
PPN/Bappenas (2015)
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Pembangunan nasional meru-
pakan perwujudan tujuan na-
sional bangsa Indonesia pada 

intinya bertujuan untuk mewujud-
kan masyarakat adil dan makmur 
yang merata baik materiil maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional yang 
di lak sanakan pada hakekatnya 
men cakup semua aspek kehi du-
pan ma nusia yang dilakukan se-
cara ter arah, terpadu dan ber ke-
si nam bu ngan serta menyeluruh 
kese lu ruh pelosok tanah air. Sesuai 
Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa, pada pasal 112 
ayat 1 menyebutkan Pemerintah, 
Peme rintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota membina dan mengawasi pe-
nyelenggaraan Pemerintahan De sa.

Sementara dalam Peraturan 
Pre siden Nomor 11 Tahun 2014 
ten tang Kementerian Dalam Ne-

ge ri disebutkan Kementerian Da-
lam Negeri menyelenggarakan 
fung si perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan kebijakan di bi-
dang politik dan pemerintahan 
umum, otonomi daerah, pembi-
naan administrasi kewilayahan, 
pem binaan pemerintahan desa, 
pem binaan urusan pemerintahan 
dan pembangunan daerah, pembi-
na an keuangan daerah, serta ke-
pendudukan dan pencatatan sipil, 
sesuai dengan ketentuan peratu-
ran perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Da-
lam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri, pada 
pasal 712 menyatakan bahwa Di-
rektorat Jenderal Bina Pemerin-
tahan Desa mempunyai tugas me-
nyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan pemerintahan desa se-
suai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
Ditjen Bina Pemdes memiliki 

tugas menyelenggarakan perumu-
san dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan pemerintahan 
desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Sementara fungsinya melaku-
kan perumusan kebijakan, pelak-
sanaan kebijakan, pelaksanaan 
pem binaan umum, penyusunan 
NSPK, pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi, pemberian bimtek 
di bidang fasilitasi penataan desa, 
penyelenggaraan administrasi pe-
me rintahan desa, pengelolaan ke-
uangan dan aset desa, produk hu-
kum desa, pemilihan kepala desa, 
perangkat desa, pelaksanaan pe-
nugasan urusan pemerintahan, 
ke  lembagaan desa, kerja sama 
pe merintahan, serta evaluasi per-
kembangan desa, pelaksanaan ad-
mi nistrasi , dan pelaksanaan fung-
si lain dari menteri.

Menata Pengelolaan
Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



Gema Desa | April 2016 | 15

laporankhusus

Kegiatan prioritas Ditjen Bina 
Pemdes  tahun 2016 dari segi kebi
jakan/regulasi diantaranya review 
peraturan menteri  dengan men
gevaluasi dan melakukan kajian 
efektifitas pelaksanaan peraturan 
menteri yang telah dikeluarkan; 
pe rubahan peraturan menteri  
yai tu melakukan revisi terhadap 
beberapa peraturan menteri dan 
penyusunan peraturan menteri  
dengan melaksanakan tindaklanjut 
amanat peraturan pemerintah atau 
kebutuhan dalam dalam pelaksan
aan  peraturan pemerintah.

Terkait Kapasitas Aparatur de
ngan melakukan Penyegaran Pe la
tih Peningkatan Kapasitas Apara
tur Desa (PKAD) Pusat, Pro vinsi 
dan Kab/Kota; Pelatihan MOT dan 
TOT untuk Pelatihan Pendamping 
Teknis Pemerintahan Desa di Ke
camatan; Pelatihan Peningkatan 
Ka pasitas Aparatur Desa (PKAD) 
168.252 orang ; Pelatihan Pen
damping Teknis Pemerintahan De
sa (PTPD) di Kecamatan dan Su
pervisi Pemerintah Daerah dalam 
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Pengelolaan Pemerintahan Desa.
Sedangkan program priori

tasnya adalah Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimum di Desa; Pe
nanggulangan kemiskinan dan 
pe ngembangan usaha ekonomi 
masyarakat Desa; Pengemba ng
an ekonomi kawasan untuk men
dorong Pusat pertumbuhan dan 
keterkaitan desakota; Pengelolaan 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup Berkelanjutan; Penguatan 
Pemerintahan De sa; Pembangu
nan SDM, Keberda ya an, dan Modal 
Sosial  Budaya Masyarakat Desa; 
Pengawalan Implementasi UU Desa 
secara Sistematis, Konsisten, dan 
Berkelanjutan

Hingga saat ini hasilhasil yang 
dicapai Ditjen Bina Pemdes di an
ta ranya, Revisi PP 43/2014 menja
di PP 47/2015 tentang Perubahan 

atas PP 43/2014 tentang Peratu
ran Pelaksanaan UU 6/2014 ten
tang Desa; Keluarnya Keputusan 
Bersama Mendagri, Menkeu, dan 
Mendespdtt  No. 900/5356/SJ, 
No. 959/KMK.07/2015, No. 49 Ta
hun 2015 ttg Percepatan Penyalu
ran, Pengelolaan dan Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015; Permend
agri 111/2014 tentang Pedoman 
Teknis Peraturan di Desa.

Selain itu pembuatan Permen
dagri 112/2014 tentang Pemili
han Kepala Desa; Permendagri 
113/2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa;Permendagri 
114/2014 tentang Pedoman 
Pem bangunan Desa; Permenda
gri 81/2015 tentang Evaluasi 
perkembangan Desa; Permendagri 
82/2015 tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Kepala Desa; 

Permendagri 83/2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhen
tian Perangkat Desa ;Permendagri 
84/2015 tentang Susunan Organ
isasi dan tata Kerja Pemerintah 
Desa dan Permendagri 1/2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa.

Untuk Kapasitas Aparatur hing
ga saat ini sudah ada Hasil yang 
Dicapai Ditjen Bina Pemdes ada 
317 orang Master of Trainer dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi hingga Perguruan Tinggi. 
Sementara Training of trainer se
banyak 2.540 orang dengan rincian 
5 orang Per Kabupaten/Kota dari 
BPMD,Bappeda, Bagian Keuangan, 
Bagian Pemerintahan dan Inspek
torat. Ada juga pelatihan apara
tur desa sebanyak 152.253 orang 
dengan rincian 2 orang setiap ke
camatan. (*/dya)
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Batu batuan sungai yang bia
sa digunakan sebagai salah 
sa lah satu material dalam 

membuat pondasi bangunan atau 
biasa disebut dengan batu kali 
(Rivers Stones) kini bisa digunakan 
sebagai bahan kerajinan yang ber
tema alam/natural.

Banyak tempat penginapan, 
ho tel, hingga rumah hunian yang 
mengambil konsep tema Back To 
The Nature. Untuk mewujudkan 
konsep tersebut tentu bahan se
per ti batu kali adalah salah satu 
pi lihan yang tepat.

Melihat peluang tersebut, Se
muri selaku Ketua Unit Sektor Riil 
Ba dan Usaha Milik Desa UPK Se
jahtera Desa Bareng, Kecamatan 
Su gihwaras, Kabupaten Bojonego
ro tergerak untuk mengajak pe
muda membuat kerajinan dengan 
bahan batu kali.

Untuk diketahui, mayoritas 
pen duduk Desa Bareng sebenarnya 
adalah buruh tani dan buruh kayu. 
Namun, karena kreatifitasnya, pe
muda di desa ini terbilang piawai 
dalam mengolah bebatuan alam 
menjadi sebuah kerajinan tangan 
yang bagus. Terbukti, dengan ha
nya bemodalkan sebuah alat pahat 
(kubut) dan palu (ha mer), mampu 
menghasilkan karya yang eksotis.

“Meski mereka hanyalah tu
kang kayu, namun mereka menco
ba menggunakan media batu alam 
(sungai) sebagai media pahatnya,” 
jelas Semuri.

Batu alam dari sungai ini dimo
di fikasi menjadi hiasan perabotan 
ru  mah tangga. Diantaranya jam 
din ding, asbak, patung hiasan ru
ang tamu dan masih banyak lain
nya. “Harga yang ditawarkan pun 
bervariasi mulai dari Rp 60.000 
hingga lebih dari Rp 250.000 per 
unitnya,” urainya.

Produkproduk dari buatan 

tangan remaja Desa Bareng ini 
rencananya akan dipasarkan di
tokotoko hiasan dan kerajinan 
tangan. Sekadar informasi, bahwa 
karyakarya batu alam ini merupa
kan karya dari Karang Taruna Desa 
Bareng yang merupakan menjadi 
binaan BUMDes UPK Sejahtera.

Ini sesuai visi BUMDes UPK 
Sejahtera yaitu kreatif, pro duk
tif,untuk meningkatkan kese jah
teraan masyarakat dan keter
ja minan sosial. Misinya sendiri 
di  antaranya, mengembangkan 
eko  nomi produktif  melalui usa
ha simpan pinjam dan usaha riil; 
men jalin kerjasama ekonomi de
ngan berbagai pihak dan  menge
lo la dana program yang masuk ke 
desa yang bersifat dana bergulir 
dalam rangka mengentaskan ke 
mis kinan dan pengembangan eko
no mi pedesaan.

Konsultan BUMDesa M. Fatkur 
Rochman menyampaikan bahwa 
pentingnya pengembangan usa

hausaha ekonomi produktif ber
dasarkan potensi lokal dalam me
ningkatkan SHU BUMDesa.Usa  ha 
produktif ini bisa dijadikan se
bagai unit usaha dari BUMDe sa 
Sejahtera. Banyak usaha yang bi
sa dikembangkan, seperti usaha 
di sektor peternakan, pertanian 
mau pun olahan hasil pertanian dan 
kerajinan. Contoh usaha disektor 
peternakan yang bisa dikembang
kan seperti ternak cacing, ternak 
kroto, ternak unggas dan beberapa 
alternatif usaha ternak lainnya.

Menurut data Kementerian 
Per dagangan, batu alam Indonesia 
se kitar 90% produksinya diekspor 
ke Eropa (Prancis, Italia, Jerman, 
Yunani, Belanda) dan Asia (Thai
land, Taiwan, Malaysia). Untuk di
ke tahui, Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Des) Sejahtera Desa Bareng 
Kecamatan Sugihwaras, Kabu
paten Bojonegoro, meraih juara 
terbaik keempat seJawa Timur 
tahun lalu.(Lana)

Mengubah Batu Kali
Menjadi Kerajinan Sumber Rezeki
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Program Jalan Lain Menuju 
Man diri dan Sejahtera atau 
biasa disebut Jalin Matra 

terus berlanjut di tahun 2016 ini. 
Program andalan Bapemas Provin
si Jawa Timur untuk tahun 2016 ini 
disosialiasikan pada 14 – 16 Maret 
2016.

Acara yang berlangsung di Ho
tel Ollino Garden Kota Malang ini 
bertujuan membangun komitmen 
dan meningkatkan pemahaman 
aparat Pemerintah Provinsi, Ka
bupaten dan Tim Penggerak PKK 
Kabupaten tentang pelaksanaan 
ke   giatan Program Jalin Matra Pro
vinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Peserta Sosialisasi Program 
Jalin matra Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2016 berjumlah 140 orang, 
terdiri dari unsur pejabat/staf 
SKPD Prov. Jatim anggota Sekre
tariat Program Jalin Matra, serta 
Bakorwil Pemerintahan dan Pem

bangunan seJawa Timur.
Selain itu juga pengurus TP

PKK Prov. Jatim, pejabat Bapemas 
dan Bappeda dari 38 Kabupaten/
Kota, Pengurus TPPKK Kabu
paten,  dan staf perguruan tinggi 
pendamping Program Jalin Matra 
(Universitas Airlangga, Universitas 
Brawijaya dan Universitas Negeri 
Malang) serta perwakilan koordi
nator pendamping Kabupaten.

Dalam acara Rakor Sosialisasi 
Program Jalin Matra 2016 ini meng
hadirkan narasumber dari berba
gai unsur, antara lain Direktorat 
Penanggulangan Kemiskinan Bap
penas RI; Ketua Dewan Riset Dae
rah Prov. Jatim; Bappeda Provinsi 
Jawa Timur; BPKAD Provinsi Jawa 
Timur; Inspektorat Provinsi Jawa 
Ti  mur; Bapemas Provinsi Jawa Ti
mur; Dekan FISIP Universitas Air
langga Surabaya; LPPM Universitas 
Brawijaya Malang; serta LP2M Uni

versitas Negeri Malang.
Mewakili Kepala Bapemas Pro

vin si Jawa Timur, Drs. Tajul Falah 
M.Si., selaku Sekretaris Badan 
me nyatakan dari 600 desa, ada 
67 desa diantaranya untuk pro
gram Jalin Matra RTSM, 372 desa 
program Jalin Matra PFK, serta 
161 desa untuk program Jalin 
Matra PK2. “Untuk Jalin Matra 
RTSM sasarannya 10.132 RTSM, 
sementara Jalin Matra PFK 11.769 
Kepala Rumah Tangga Perem
puan,” ucapnya.

Untuk diketahui, penanggula
ng   an kemiskinan merupakan prio
ritas utama pembangunan Jawa 
Ti mur, sebagaimana dinyatakan 
da lam rencana pembangunan 
jangka menengah daerah (RPJMD) 
Jawa Timur 20142019.

“Visi pembangunan Provinsi Ja
wa Timur yaitu ‘Jawa Timur lebih 
sejahtera, berkeadilan, mandiri, 

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
Gelar Rakor Sosialisasi Program 

Jalin Matra 2016

Drs. Tajul Falah, MSi., mewakili Kepala Bapemas Jawa Timur membuka Sosialisasi Jalin Matra 2016.
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berdaya saing dan berakhlak’ dan 
dengan misi ‘makin mandiri dan 
sejahtera bersama wong cilik’. Visi 
misi tersebut telah sejalan dengan 
program nawa cita atau 9 (sembi-
lan) agenda prioritas pemerinta-
han presiden jokowi dan wapres 
jusuf kalla,” terang Tajul.

Tajul menegaskan Jalin Matra 
merupakan program yang didesain 
secara khusus dan inklusif bagi 
masyarakat yang belum beruntung 
secara ekonomi, sosial, budaya 
(wong cilik) berdasarkan basis data 
terpadu (bdt) tim nasional perce-
patan penanggulangan kemiskinan 
(tnp2k) program perlindungan so-
sial tahun 2011 dengan status 30% 
kesejahteraan terendah.

“Bahkan, Jalin Matra Provinsi 
Jawa Timur tercatat masuk dalam 
top 99 inovasi pelayanan publik 
tahun 2016 yang diselenggara-
kan oleh Kementrian PAN dan RB, 
mengalahkan 2.377 program ino-
vasi yang didaftarkan dari unsur 
kementerian, lembaga, provinsi, 
kabupaten, kota dan BUMN se-
nusantara,” terangnya.

“Keberhasilan Jalin Matra ini 
bukan semata keberhasilan Pe-
me rintah Provinsi, tetapi juga 

ke  berhasilan semua pihak yang 
ber peran, mulai tingkat kabupa-
ten, kecamatan, desa dan tentu-
nya pendamping. Saya berharap 
keberhasilan ini akan semakin 
me macu kinerja kita untuk mem-
bantu saudara-saudara kita yang 
ku rang beruntung,” tambahnya 
pe nuh semangat.

Program Jalin Matra telah di-
laksanakan mulai tahun 2014 me-
la lui kegiatan pilot project Jalin 
Ma tra Bantuan RTSM dan Jalin 
Ma tra Penanggulangan Feminisa-
si Kemiskinan (PFK), kemudian 
pada tahun 2015 selain pelak-
sanaan Jalin Matra RTSM dan PFK 

ditambah pelaksanaan pilot pro-
ject Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) di 
29 kabupaten.

Sedangkan untuk 2016 ini, pro-
gram jalin matra direncanakan 
dengan sasaran Jalin Matra Ban-
tuan RTSM dengan sasaran 10.132 
RTSM di 67 desa yang tersebar di 
20 kabupaten; Jalin Matra Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK) dengan sasaran 11.769 KRTP 
di 372 desa pada 29 kabupaten; 
ser ta Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) de-
ngan sasaran 161 desa di 29 kabu-
paten. (hpy)

Perserta menyimak pemaparan pemateri dalam Sosialisasi Jalin Matra 2016.

hgwjhgsh
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Berdiri sejak 2012, BUMDesa 
Sejahtera terus berusaha se
baik mungkin dalam melayani 

anggotanya yang membutuhkan 
dana pinjaman yang dapat diman
faatkan sebagai tambahan modal 
usaha.

Berada di wilayah Desa Sukona
tar, Kecamatan Srono, Kabupaten 
Banyuwangi, BUMDesa Sejahtera 

memanfaatkan area kosong di 
samping kantor desa untuk diba
ngun los pasar sehingga bisa di
manfaatkan oleh para pedagang.

Ali Masroni, S.Pd., Kepala Desa 
Sukonatar menjelaskan proyek 
pa sar yang didapatkan tersebut 
ada lah dari Pemerintah Daerah 
(Pem da) sebesar 58 juta rupiah. 
“Se besar 15 juta rupiah dimanfa

at kan sebaga modal BUMDesa Se
jahtera, selebihnya untuk mem
bangun los pasar,” ucapnya ketika 
ditemui Gema Desa di sela kesibu
kannya.

“Meskipun saya baru dilan
tik tahun 2013 Dari modal 15 
juta rupiah tersebut kini sudah 
berkembang menjadi 50 juta ru
piah secara akumulatif, untuk 

BUMDesa Sejahtera, Kabupaten Banyuwangi

Fasilitasi Pedagang Pasar

Suasana pasar yang berada di lingkungan kantor Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
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urusan administrasi pun berjalan 
baik dan lancar. Apalagi di tahun 
2014 BUMDesa Sejahtera menjadi 
juara di Tingkat Kabupaten yang 
kemudian mewakili maju ting
kat provinsi, kemudian kami juga 
mendapat anggaran 86 juta rupiah 
dari program Jalin Matra PK2 ta
hun 2015,” tambah Ali bangga.

Waginah, S.Ag., Ketua BUMDe
sa Sejahtera pun menegaskan unit 
usaha utama yang dimiliki BUM
Desa Sejahtera adalah simpan 
pinjam dengan modal awal 15 juta 
rupiah untuk dipinjamkan kepada 
para pedagang. “Sedangkan ban
tuan dana yang didapatkan dari 
Jalin Matra PK2 dimanfaatkan ke
pada 29 orang yang masuk terbagi 
dalam 3 pokmas,” katanya.

Pembagian untuk 3 pokmas 
tersebut antara lain Pokmas Ayam 
yang beranggota 9 orang menda
patkan bantuan sebesar 9 juta ru

piah, Pokmas Mawar beranggota 
10 orang sebesar 23 juta rupiah, 
serta Pokmas Tani Makmur berang
gota 10 orang meminjam sebesar 
23 juta rupiah.

“Masingmasing pokmas tidak 
sama karena nominal pinjaman 
yang diajukan anggota tidak di pu
kul rata, berbedabeda. Mereka 
di utamakan yang memiliki usaha 
seperti usaha toko peracangan, 
penjual nasi, penjual ikan dan lain 
sebagainya,” ucap Waginah.

Sedangkan untuk anggota BUM
Desa Sejahtera sendiri ditetapkan 
dengan sistem nasabah atas nama 
individu, tidak dikelompokkan. 
Tidak hanya warga Desa Sukonatar 
saja melainkan pendatang juga 
yang memang sudah berkegiatan 
dagang di pasar lingkungan Kantor 
Desa Sukonatar.

Anggota BUMDesa Sejahtera 
da pat mengajukan pinjaman mini

mal sebesar 500 ribu hingga 2,5 
juta rupiah dengan pengembalian 
angsuran dilakukan maksimal se
pu luh bulan. “Kami menetapkan 
pembayaran angsuran setiap bu
lan sekali namun jika setiap pe
kannya para nasabah menyicil ya 
kami terima,” jelas Siti Musliha, 
Bendahara BUMDesa Sejahtera.

Siti melanjutkan, sedangkan 
un tuk pencairan dilayani setiap 
hari ketika ada yang mengajukan 
pinjaman namun tentu diproses 
terlebih dahulu, apakah ada 
dana yang siap atau tidak. “Jika 
uang nya siap sedia akan segera 
kami cairkan untuk mereka,” 
terang nya.

BUMDesa Sejahtera semula me
netapkan jasa sebesar 2% namun 
karena banyak dari anggota yang 
merasa berat dengan besar jasa 
tersebut, di pertengahan tahun 
2014 diturunkan menjadi 1,5%.

Kepala desa (kiri) bersama pengurus BUMDesa Sejahtera.
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Untuk anggota yang mengaju
kan kenaikan nominal pinjaman, 
tentu akan diperiksa terlebih da
hulu bagaimana riwayat pinjaman
nya. “Kami lihat dulu bagaimana 
ketepatan membayarnya jika re
cordnya baik maka kami bisa men
gusahakan untuk menambah jum
lah pinjamannya,” ucap Siti.

Keterlibatan perangkat desa 
pun mewarnai perjalanan BUM
Desa Sukonatar. Ali menjelaskan 
mulai 2016 akan menggulirkan se
bagian dana dari Anggaran Dana 
Desa (ADD), rencananya sebesar 
60 juta rupiah.

“Rencananya dengan dana ter

se but akan mengusahakan pengu

rus untuk mengurus distributor 
be ras dan sembako dengan meng
ajukan kerja sama  dengan be
berapa pihak seperti Pemda, juga 
dengan tenaga penimbang, se
lain dana dari pemerintah desa,” 
pungkas Ali.

Timbal balik dengan apa yang 
diusahakan pemerintah desa ter
hadap BUMDesa Sejahtera adalah 
BUMDesa pun harus selalu tepat 
waktu untuk melaporkan laporan 
keuangan terhadap kepala desa. 
“Apa lagi kini status kepala desa 
sebagai pembina jadi ya pasti 
melibatkan kami sebagai pemer
intah desa,” kata Ali.

Tidak hanya Ali, namun juga se

genap pengurus berharap BUMDesa 
Sejahtera ini bisa berjalan lancar 
selalu sebagai aset desa. Ali mene
gaskan semua demi kesejahteraan 
masyarakat desa sendiri.

“Dari BUMDesa pun akan men
support dana untuk Pemdes yang 
nantinya digunakan untuk pem
bangunan desa, semua kembali 
untuk masyarakat lagi. BUMDesa 
memberi kontribusi kepada desa 
dan itu luar biasa, tentu sebagai 
timbal balik pemerintah desa pun 
harus selalu membina dan ikut 
pe duli  terhadap perkembangan 
BUM Desa,” tutup pria kelahiran 
Banyuwangi tahun 1972 tersebut. 
(hpy)

Nurjanah (kiri) dan bu Santoso anggota BUMDesa Sejahtera
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Badan Umum Milik Desa (BUM
Des) Singomulyo terletak di 
Desa Kedungdowo Kecamatan 

Arjasa Kabupaten Situbondo. Desa 
yang secara geografisnya ini me
miliki luas wilayah 89,8468 KM2 
me miliki jumlah penduduk sekitar 
3.400 an jiwa dan 1.894 KK.

Moh.Hafit selaku kepala desa 
kedungdowo mengatakan, bentuk 
usaha BUMDes ini diantaranya yai
tu memiliki usaha warnet dengan 
jumlah unit sebanyak 18 CPU, Per
tokoan ATK, Photocopy, Pasar Desa 
dan HIPAM. Namun, untuk Unit Us
aha HIPAM ini sedang mengalami 
proses pembangunan jaringan dan 
kemungkinan akhir tahun 2016 
sudah mulai operasional. “Kami 
(BUMDes) juga memiliki unit usa
ha Simpan Pinjam,” terangnya.

Selain itu, Ketua BUMDes Singo
mul yo, Sujamin juga mengatakan, 
dari banyaknya ragam unit usaha 
di BUMDes ini, unit usaha warnet
lah yang berkembang. Terbukti, 
usa ha tersebut mampu mengan
tongi jumlah omzet mencapai Rp 
2 jutaan perbulannya. Sedangkan 
untuk ATK ini mengalami pendapa
tan kisaran Rp 500 ribu per bulan

nya. “Namun secara keseluruhan 
omzet BUMDes ini diakhir tahun 
2015 mampu mencatat hingga 
lebih dari Rp 150 juta,” ujarnya.

Meski begitu, per Februari 2016 
ini, unit usaha simpan pinjam ini 
masih dikatakan tergolong baru. 
Pasalnya, sebelumsebelumnya, 
unit simpan pinjam ini sempat 
ber gabung dengan koperasi wani
ta (kopwan). Sehingga proses 
managemennya agak sedikit ka
cau. “Oleh karena itu, BUMDes ini 
mencoba berdiri sendiri dengan 
unit simpan pinjamnya,” jelasnya.

Desa Kedungdowo ini memang 
terkenal dengan hasil tani berupa 
tembakau. Disamping itu juga, 
ham pir setiap penduduk di desa 
ini juga beternak sapi, khususnya 

sapi pedaging. Namun demikian, 
keunikkan desa ini memiliki jum
lah populasi sapi lebih banyak 
dibandingkan populasi penduduk 
desa setempat.

Menyoal target kedepan, Su
jamin menyebut, kalau pihaknya 
mencoba untuk menambah unit 
usaha travel dan ternak ditahun 
2017 mendatang. Hal itu dikare
nakan adanya peluang bisnis yang 
ditangkap oleh Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) tersebut.

“Sudah ada rencana untuk me
nambah unit usaha berupa peter
nakan, namun kali ini yang kita 
ternakkan bukan sapi melainkan 
ternak kambing dengan sistem per
guliran,” terangnya saat ditemui di
kantor BUMDes Singomulyo. (Lana)

BUMDes Singomulyo, Kabupaten Situbondo

Alami Progres Bagus

Pengurus BUMDesa Singomulyo.

Warnet, salah satu unit usaha BUMdesa Singomulyo.
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Desa Kumbangsari ini memiliki 
luas wilayah sebesar 351ha 
yang terbagi menjadi area 

sawah dan pemukiman, sisanya 
digunakan untuk peternakan. 
Desa ini memiliki potensi pereko
nomian sektor pertanian, peter
nakan dan perikanan. Akan tetapi 
potensi terbesarnya yaitu sektor 
pertanian nya.

Juwita, Ketua UP2K PKK Kum
bangsari mengatakan, terbentuk
nya UP2K PKK ini mulai 2015 ke
ma rin mulai berjalan setelah 
men dapatkan bantuan dana hibah 
dari Bapemas sebesar Rp 20 juta 
ditahun 2014. Bantuan ini dibagi 
ke pelaku usaha yang ada dalam 
keanggotaan UP2K PKK ini.

Unit usaha yang ada ha nya sim
pan pinjam. Namun begi tu, ke
depannya Juwita ingin me ngem
bang  kan UP2K PKK Kumbangsari 
ini menjadi lebih maju. Pihaknya 
mengakui, bahwa kendala yang 

ada didalam UP2K PKK ini tidak 
lain yaitu banyaknya anggota 
yang menunggak pembayaran 
angsuran.

30 orang terbagi menjadi 3 
kelompok masyarakat, diantara
nya kelompok Melati 1, 2 dan 
3. Meskipun demikian, seluruh 
kelompok dan anggotannya kerap 
kali mengadakan pertemuan rutin 
guna sharing dan evaluasi terkait 
bentuk usaha maupun yang akan 
membuka usaha.

Harapan kedepannya, UP2K 
PKK Kumbangsari ini sangat ingin 
menambah serta mengembangkan 
unit usaha baru lainnya. Seper
ti diketahui, Kripik Singkong dan 
Ka cang Telur menjadi produk 
unggulan UP2K PKK Kumbangsari 
Kecamatan Jangkar, Kabupaten 
Situbondo.

Produkproduk unggulan ini ju
ga tidak kalah kualitas rasanya de
ngan produk yang diproduksi oleh 

pabrikan. Namun, Juwita juga me
mohon pada dinas terkait khusus
nya Bapemas Kab. Situbondo yang 
notabenenya selaku pembina UP2K 
PKK tersebut untuk te  rus menun
tun agar lebih maju lagi.

Seperti halnya kacang telur ini 
dalam seminggu mampu terjual 
hingga lebih dari 100 bungkus. 
Untuk perbungkusnya dikenakan 
harga Rp 8.000 perbungkusnya, 
jika dikalkulasi dalam seminggu 
mampu meraup nominal lebih dari 
Rp 800 ribu.

Sama halnya dengan kripik 
singkong ini, dalam seminggu 
mampu terjual sampai 150 bung
kus dengan harga jual Rp 5.000 
perbungkusnya. Jadi dalam sem
inggu mampu mengantongi uang 
sekitar Rp 750 ribu. “Cuma ken
dala kita ini dipemasarannya saja, 
kalau produk gitu seperti itu tidak 
kalah dengan yang lainnya,” tan
das wanita berjilbab ini. (lana)

Terus Maju
Kembangkan Unit Usaha

UP2K PKK Kumbangsari, Kabupaten Situbondo

Kripik singkong dan kacang telur merupakan produk unggulan UP2K PKK Kumbangsari.
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Jangan Beri Ikan, Tapi Beri Kail
Membangun Masyarakat Cerdas

opini

Istilah  ini sering kita dengar ke
tika seorang fasilitator mencoba 
membangun kesadaran ma sya ra

kat untuk tidak membiasakan diri 
untuk meminta bantuan. Adanya 
programprgoram bantuan baik 
yang dilakukan oleh pemerintah 
mau  pun lembagalembaga lainnya 
menjadikan masyarakat biasanya 
menjadi sangat manja, mudah 
me ratap dan gampang putus asa. 
Dampak negatifnya terjadi ke
cemburuan sosial yang berujung 
pada meningkatnya angka krimi
nalitas, angka depresi dan lain
nya. Sehingga menjadi generasi 
yang tidak berguna.

Di satu sisi pendapat ini bisa 
ja di benar, namun di sisi lain bisa 
ja di kurang tepat. Karena tidak 
se mua kelompok masyarakat be
narbenar membutuhkan fasilitasi 
berwujud pendampingan, namun 

membutuhkan fasilitasi kebutu
han yang benar seperti makanan, 
minuman, pakaian, pendidikan 
dan sebagainya.

Masalah kesadaran, penya
da r an, menyadarkan dan segala 
bentuk definitif yang berkaitan
de   ngan kesadaran sosial bisa men
jadi prioritas nomor kesekian apa
bila kebutuhanfisik sudah terpe
nu hi. Bencana alam, kebakaran 
massal, perang, adalah sedikit 
dari sejumlah faktor nyata kenapa 
masyarakat sebuah negara men
jadi miskin, bukan hanya sekedar 
bahwa manusia itu malas, tidak 
pu nya pendidikan dan tidak bisa 
menangkap atau memanfaatkan 
kesempatan yang ada untuk ke
luar dari status kemiskinan.

Tapi apakah angka kemiskin an 
yang seperti itu sangat besar di 
negeri ini sehingga harus mengha

bis kan anggaran yang besarnya tri
liunan? Sepertinya harus dipikirkan 
dan didata kembali ang ka yang va
lid, sehingga penanganan masalah 
kemiskinan tidak berkutat dalam 
program charity yang membuat 
masyarakat tidak kreatif.

Apakah ini berarti bahwa pro
gramprogram pendampingan pro 
poor yang seharusnya diharapkan 
bisa menurunkan angka kemiski
nan benarbenar tidak efektif? 
Atau malah pendampingan sosial 
justru lebih menyadarkan ma
syarakat mampu agar ‘pintarpin
tar’ memposisikan dirinya supaya 
sama seperti masyarakat awam 
lainnya yang kurang mampu yang 
sebenarnya lebih pantas menda
patkan perhatian ?

Belum lagi ditambah dengan si
kap masyarakat yang tidak peduli 
dengan kriteria miskin yang telah 
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ditetapkan misalnya dalam BLT, JAM
KESMAS dan program charity lain
nya. Sehingga menimbulkan salah 
sasaran bagi penerima manfaatnya.

MASYARAKAT HARUS CERDAS
Ketika masyarakat sedang la par 

bukan hanya diberi makan saja. 
Ketika sudah kenyang, mereka 
harus diajak berfikir untuk men
coba keluar dari kemiskinan. Tam
pung semua keluhan mereka, dari 
sisi kesehatan, lingkungan, keah
lian yang sangat minim sampai pa
da masalah permodalan usaha.

Kemudian ajak diskusi dengan 
mereka bagaimana caranya untuk 
keluar dari kemiskinan. Keinginan 
yang diharapkan dijadikan acuan 
yang realistis dan sangat mung
kin untuk direalisasikan. Hal ini 
harus digabungkan dengan potensi 
pemecahan permasalahan dari 
lingkungan terdekat dahulu. Ka
rena setiap wilayah (contoh Desa) 
pasti ada potensi pemecahan 
masalah, biasanya masyarakat 
telah tahu pemecahanannya, tapi 
berat untuk menjalankannya.

Memang perlu leader/fasili

tator yang handal, perlu waktu 
un tuk merubah paradigma yang 
terbiasa pasrah menjadi jiwa 
pejuang.Tapi itu adalah proses be
lajar, dimana ketika ingin mewu
judkan masyarakat cerdas perlu 
waktu untuk belajar. tidak semu
dah membalikan telapak tangan.

PRINSIP MEMBANGUN 
MASYARAKAT CERDAS:

1. Jadikan kejujuran hal yang 
paling utama

2. Jangan pikir nanti jadi apa, 
tapi pikirkan apa yang harus dik
erjakan sekarang untuk persiapan 
masa depan

3. Dapat membangun lembaga 
yang dipercaya

4. Dapat merencanakan keg
iatan untuk 3 tahun kedepan apa 
yang akan dilakukan

5. Dapat membangun kebersa
maan dengan pihak lain

Kejujuran adalah hal utama 
dalam memperbaiki segala hal, 
begitu pula halnya untuk mem
bangun masyarakat cerdas. Ketika 
transparansi dan akuntabilitas 

berjalan dengan baik, maka oto
matis akan menimbulkan keper
cayaan dari masyarakat.

Ketika kepercayaan itu te lah 
ada, maka akan mudah bagi fa
si litator/lembaga untuk memba
ngun masyarakat cerdas yang 
di dalamnya penuh dengan keber
samaan dan ideide kreatif un
tuk kesejahteraan wilayah (desa) 
masingmasing.

Yang menjadi kendala kini ada
lah ketika golongan masyarakat 
elit dan lebih mampu secara eko

no mi ‘lebih sadar’ dan ‘pintar
pintar’ memposisikan diri, sehing
ga  kesempatan yang seharusnya 
di berikan kepada golongan mis
kin malah ‘tepat sasaran’ kepada 
golongan tadi.

Maka seluruh komponen yang 
ter kait juga harus ‘lebih sadar’ 
dan ‘lebih peka’ untuk menentu
kan prioritas utama kepada sia
pa seharusnya penyadaran ta di 
diimplementasikan, atau dengan 
kata lain menempatkan kebija
kan yang benar pada orang yang 
tepat dan kondisi yang tepat. 
(sumber: kompasiana.com)
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TANTANGANNYA
Aturan keluarga adalah pon-

sel tidak boleh digunakan setelah 
pukul 21, tetapi pekan ini Anda 
dua kali memergoki putri Anda 
ber-SMS sampai lewat tengah ma-
lam. Jam pulang putra Anda se-
mestinya pukul 22, tetapi kema-
rin, sekali lagi, ia pulang setelah 
pukul 23.

Anak remaja Anda memang ti-
dak boleh begitu. Tetapi, perta-
ma-tama Anda perlu tahu menga-
pa ia sepertinya meremehkan 

atu ran Anda. Kabar baiknya, apa 
yang tampak seperti sikap mela-
wan yang terang-terangan mung-
kin sebenarnya tidak seserius itu.

MENGAPA ITU TERJADI
Batas yang tidak jelas. Ada re-

maja yang mengabaikan aturan 
untuk melihat sampai sejauh mana 
mereka bisa lolos. Misalnya, jika 
orang tua mengatakan bahwa akan 
ada sanksi untuk suatu perbuatan 
salah, seorang remaja mungkin 
mencoba-coba melanggar batas 

itu untuk melihat apakah orang 
tuanya akan benar-benar melak-
sa nakan apa yang dikatakan. Apa-
kah remaja seperti itu adalah 
pem berontak yang keras kepala? 
Belum tentu. Faktanya, remaja 
lebih besar kemungkinannya me-
lang gar aturan jika orang tua ti-
dak konsisten dalam menegak-
kannya atau sewaktu batas tidak 
di buat jelas.

Sikap kaku. Beberapa orang tua 
mencoba mengendalikan anak re-
maja mereka dengan aturan yang 

Mendisiplinkan 
Anak yang Beranjak Dewasa
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

tak habis-habisnya. Ketika si anak 
tidak patuh, orang tua ma rah dan 
memberikan lebih ba nyak aturan. 
Namun, sering kali itu hanya mem-
perunyam situasi. ”Semakin keras 
Anda berupaya memegang ken-
dali, semakin anak remaja Anda 
melawan,” seperti di jelaskan di 
buku ‘Parent/Teen Breakthrough’, 
yang juga menambahkan, ”Cara 
seperti itu ibarat me ngoleskan 
mentega beku ke ro ti yang lembut 
itu justru membuat rotinya sobek, 
sedangkan solusi nya bukan me-
ngoleskannya dengan lebih keras.”

Disiplin yang patut bisa ber-
manfaat. Berbeda dengan ‘huku-
m an’, yang berarti membuat se-
seorang menderita ‘disiplin’, yang 
pada dasarnya berarti mengajar. 
Jadi, bagaimana Anda bisa menga-
jar anak remaja Anda untuk men-
taati aturan?

YANG BISA ANDA LAKUKAN
Buatlah dengan jelas. Rema ja 

perlu tahu persis apa yang di h a-
rap kan darinya dan apa sanksinya 
kalau ia tidak taat. Tulis aturan-
aturan rumah Anda. Lalu pikirkan-
lah, ’Apakah aturan yang saya bu-
at terlalu banyak? Atau, apakah 
ter lalu sedikit? Adakah yang sudah 
tidak perlu lagi? Perlukah ada pe-
nyesuaian berdasarkan seberapa 
bertanggung jawabnya anak rema-
ja saya?’. Bersikaplah konsis ten. 
Re maja mungkin akan bingung 
jika minggu lalu mereka dikasiha-
ni tetapi minggu ini disanksi untuk 
pelanggaran yang sama.

SARAN:
Cobalah buat sanksinya lebih 

re levan dengan ‘kejahatannya’. 
Misalnya, jika anak remaja Anda 
melanggar jam pulang, menetap-

kan jam pulang yang lebih awal 
adalah sanksi yang berkaitan. Ber-
sikaplah masuk akal. Tunjukkan 
bahwa Anda orang tua yang tidak 
keras dengan memberi anak rema-
ja Anda lebih banyak kebebasan 
kalau ia layak mendapatkannya.

Duduk dan bahaslah aturan ber-
sama anak remaja Anda. Bahkan, 
Anda mungkin bisa memintanya 
mempertimbangkan sanksi apa 
yang hendaknya diberikan untuk 
pe langgaran tertentu. Remaja ja-
uh lebih besar kemungkinannya 
me ntaati aturan jika mereka turut 
merumuskannya.

Bangun karakternya. Tujuan 
An da bukan hanya untuk membuat 
anak remaja Anda menaati aturan 
melainkan juga membantunya 
mengembangkan hati nurani yang 
sehat, perasaan batin tentang 
yang benar dan yang salah.(*)
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Berada di kondisi menyurutnya 
bahan baku, Posyantek Pang
gung Bahari terancam vakum. 

Meskipun demikian, Posyantek 
yang berada di wilayah Kecama
tan Panggung Rejo, Kota Pasuruan 
ini berusaha tetap berproduksi.

Muhammad Chozin, Ketua Pos
yantek Panggung Bahari, menga
ta kan dua tahun terakhir kelim
pa han kulit kerang semakin 
me nurun. Berbeda dengan kondisi 
di tahun 2009 hingga 2012 kulit 
kerang seakan menjadi limbah 
yang membutuhkan perhatian 
khu sus dalam penanganannya.

“Pada saat itu musim udang se
dang paceklik, menangkap kerang 
pun menjadi alternatif terakhir 
dan ternyata hasil tangkapan te
manteman nelayan dominan ke
rang, yang menjadikan limbah 
me numpuk di tepitepi jalan. 
Me lihat hal tersebut timbul gaga
san untuk memanfaatkan limbah 
de ngan mengolahnya menjadi 
cam puran bahan pakan ternak,” 
terang Chozin.

“Akhirnya kami coba dengan 
alat seadanya namun dalam per
jalanannya sering mengalami ke
sulitan, mesin sering drop. Oleh 
karenanya pada 2011 kami me
nga jukan permohonan mesin alat 
penghacur kulit kerang dan ter
nyata baru terealisasikan pada 
2013,” tambahnya.

Sayangnya ketika alat yang di
maksud telah direalisasikan mela
lui Bapemas Provinsi Jawa Timur, 
kondisi di lapangang justru me
ngalami perubahan sehingga hing
ga saat ini pun belum maksimal 
dalam pemanfaatannya.

“Kemungkinan ini disebabkan 
oleh kondisi alam yang menyebab

kan kelimpahan kerang menga
la  mi perubahan, semakin hari 
me ngalami penurunan, alhasil ke
giatan Posyantek Panggung Bahari 
nampak vakum,” papar Chozin.

“Meskipun demikian kami te
tap melakukan proses produksi 
na mun dengan bahan baku yang 
tidak banyak. Oleh karena itu 
kami menggunakan alat dengan 
kapasitas bahan baku sedikit kare
na untuk alat yang kami dapatkan 
tersebut adalah untuk kapasitas 
produksi besar, bahkan mam
pu mengolah 5 ton bahan 
baku, pernah sekali kami 
operasikan sebagai uji 
coba,” imbuhnya.

Untuk mengata
si minimnya 
ba  han baku, 
C h o z i n 
dan ang

Berusaha Produksi dalam 
Kondisi Minimnya Bahan Baku

Posyantek Panggung Bahari, Kota Pasuruan

Moch Chozin, Ketua Po-
syantek Panggung Bahari, 
Kota Pasuruan.
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gota Posyantek Panggung Bahari 
pernah mengusahakan dengan 
men datangkan bahan baku dari 
wilayah lain namun ternyata jus-
tru berat di biaya operasional.

Posyantek Panggung Bahari me-
miliki 2 kelompok, masing-masing 
memiliki 10 anggota. Anggota po-
syantek biasanya menyetorkan ku-
lit kerang yang kemudian diolah, 
dihancurkan untuk digunakan se-
bagai campuran bahan pakan ter-
nak. “Untuk tingkat kehalusan 
hasil bisa ditentukan karena dari 
alat tersebut bisa ditentukan un-
tuk hasil gilingan kasar atau gilin-
gan yang benar-benar halus,” kata 
Chozin.

Bahan baku kulit kerang yang 
digunakan adalah kerang yang bi-
asa diolah sebagai sate kerang yai-
tu kerang jenis Anadara sp., atau 
biasa dikenal dengan kerang da-
rah. Satu karung kulit kerang bia-
sa nya didapatkan dengan harga 7 
– 10 ribu rupiah dan setelah masuk 

proses produksi, menghasilkan 45 
kilo dengan harga jual 400 rupiah 
setiap kilonya.

Amir Mahmud, anggota Pos-
yan tek Panggung Bahari meny-
ampaikan keinginan posyantek 
menggunakan alat penghancur 

kulit ke rang yang sudah dida-
patkan tersebut dan menjadi-
kan wilayah Kecamatan Pang-
gung Rejo sebagai centra home 
indutry kerang meskipun se-
mentara ini masih belum berja-
lan dengan teratur. (hpy)

Moch Chozin memaparkan cara kerja alat penghancur kulit kerang.

Kulit kerang jenis Anadara Sp. siap giling sebagai bahan tambahan pakan ternak.
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Gotong royong sebagai jati 
di ri bangsa dirasa semakin 
memudar. Salah satu upaya 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dalam mempertahankan nilai-nilai 
gotong royong di masyarakat ada-
lah dengan menggelar Lomba Go-
tong Royong.

Badan Pemberdayaan Masya-
ra  kat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Ti   mur, di tahun 2016 ini kembali 
menggelar Lomba Gotong Royong. 
Dari 38 kabupaten/kota di selu-
ruh Jawa Timur terpilih 20 pe-
serta yang lolos dari penilaian ad -
ministrasi kemudian maju ke tahap 
Penilaian Paparan. Dari 20 peserta 
tersebut ada 14 desa dan 7 kelura-
han, bahkan untuk Kabupaten Pa-
me kasan ada 2 desa yang berhasil 

maju hingga tahap tersebut.
Ajang Penilaian Paparan di-

adakan di Bapemas Provinsi Jawa 
Timur pada Selasa dan Rabu, 15 – 
16 Maret 2016. Selain mempresen-

tasikan tentang seluruh kegiatan 
yang ada di desa/kelurahan, yang 
mengandung nilai gotong royong, 
dalam gelaran tersebut juga me-
nampilkan pertunjukan seni buda-

Gelar Penilaian
Lomba Gotong Royong 2016

Bapemas Provinsi Jawa Timur
Kesenian menjadi salah satu poin penilaian dalam lomba Gotong Royong.

Unjuk kebolehan peserta dari Kota Blitar.
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ya dari masing-masing daerah.
Juri untuk Lomba Gotong Ro-

yong tersebut melibatkan pihak 
da ri berbagai instansi, seperti Ba-
kesbang Provinsi Jawa Timur, Dinas 
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Timur, penggerak PKK Provinsi 
Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 
Di nas Pariwisata Provinsi Jawa Ti-
mur, serta dari Bapemas Provinsi 
Ja wa Timur sendiri yaitu dari Bi-
dang Pengembangan Ekonomi Ma-

syarakat.
Sebagai program tahunan Ba-

pe mas Provinsi Jawa Timur, Lom-
ba Gotong Royong akan memilih 
terbaik dari 3 desa dan 3 kelura-
han. Penilaian yang disoroti oleh 
juri meliputi 4 bidang, antara lain 
Bidang Kemasyarakatan, Bidang 
Eko nomi, Bidang Sosial Budaya, 
ser ta Bidang Lingkungan. Hasil 
dari akumulasi penilaian admin-
istrasi dan penilaian paparan ini 
akan dijadikan sebagai penentu 

desa/kelurahan mana saja yang 
akan lanjut ke tahap penilaian 
lapang.

Pemenang Lomba Gotong 
Royong akan dianugerahi pada 
acara Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) Tingkat 
Provinsi yang tahun 2016 ini akan 
diselenggarakan di Kabupaten Tu-
ban. Dari masing-masing 3 desa 
dan kelurahan terbaik tersebut 
akan diumumkan urutan peme-
nangnya. (hpy)

Pemaparan Lomba Gotong Royong oleh peserta dari Kota Surabaya.

Dewan juri mencermati pemaparan peserta lomba Gotong 
Royong.

Kesenian Jaranan menjadi pilihan dominan peserta lomba Go-
tong Royong.
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Tips Ciptakan Kerja Cerdas
Jangan hanya kerja keras, bek

erjalah dengan cerdas. Anda 
pasti sudah pernah mendeng

ar istilah tersebut bukan? Ya, agar 
mampu produktif dalam bekerja, 
memang bukan hanya bekerja ke
ras, namun juga mampu me nyia
sati waktu yang ada dengan bek
erja lebih cerdas. Apa yang dapat 
dilakukan agar mampu memenuhi 
hal tersebut? Berikut ulasannya.

TIPS CIPTAKAN KERJA CERDAS
Salah satu cara yang dapat An

da lakukan agar mampu menghe
mat waktu lebih banyak adalah 
dengan menjadi pembaca cepat. 
De ngan membangun keahlian ini, 
Anda akan mampu menghemat 
waktu lebih banyak saat bekerja.

BUAT TO-DO-LIST 
DAN TENTUKAN PRIORITAS

Setiap harinya Anda mungkin 
su dah sering membuat todolist 

alias jadwal untuk memudahkan 
An da menyelesaikan pekerjaan. 
Akan tetapi, membuat todolist 
ti daklah cukup. Selain membuat 
todolist, Anda perlu menentu
kan mana kegiatan yang memiliki 
prioritas lebih tinggi. Dengan mel
akukan hal ini, Anda dapat me
nentukan bingkai waktu terhadap 
beberapa pekerjaan yang harus 
Anda selesaikan

MENERAPKAN MULTITASKING 
DENGAN BENAR

Seringkali, melakukan bebe ra
pa pekerjaan malah dapat mem
buat produktivitas menurun. Na
mun bukan berarti hal ini tidak 
bi sa dilakukan. Agar mampu lebih 
pro duktif, Anda dapat mencoba 
un tuk menerapkan teknik multi
tasking dengan benar. Sebelum 
me nerapkan hal ini, yang jelas 
Anda harus tau prioritas apa yang 
harus dikerjakan terlebih dahulu.

MEMANFAATKAN WAKTU SEBAIK 
MUNGKIN

Ada kalanya Anda memiliki 
wak tu senggang diantara pekerja
an yang dilakukan. Coba manfaat
kan waktu ini untuk melakukan 
beberapa pekerjaan yang belum 
Anda selesaikan seperti membalas 
email, membuat daftar belanja 
hingga mengorganisir kalender.

BUAT KEPUTUSAN SAAT PAGI 
HARI

Dua jam setelah Anda bangun 
di pagi hari merupakan waktu pal
ing baik untuk membuat keputu
san. Memanfaatkan waktu emas 
ini akan membuat Anda lebih mu
dah membuat keputusan. Seperti 
halnya tubuh, pikiran manusia pun 
dapat menjadi semakin lelah. Un
tuk itu, cobalah untuk menempat
kan pekerjaan yang membutuhkan 
kemampuan berpikir dan energi 
lebih banyak di awal hari.(*)
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Memenuhi kebutuhan nutrisi 
sangat penting. Selain un
tuk menjaga kesehatan 

tu buh kamu, nutrisi yang seim
bang akan membuat tubuh kamu 
menjadi fit dan bugar. Salah satu 
nutrisi penting bagi tubuh ada
lah vitamin yang berfungsi untuk 
menghasilkan energi dalam tubuh. 
Salah satu vitamin penting bagi tu
buh adalah vitamin B12. Vitamin 
ini penting untuk mencegah kulit 
kusam, mencegah kulit kering, 
dan menjaga kulit tetap sehat.

1. Istirahat Anda sudah cukup, dan 
Anda pun tidur 8 jam. Saat pagi 
hari tubuh Anda masih lemas dan 
merasa masih mengantuk. Jika 
Anda mengalami hal tersebut bisa 
jadi Anda kekurangan vitamin B12.

2. Salah satu tanda bahwa Anda 
kekurangan vitamin B12 adalah 
saat Anda mengangkat beban 
yang sebenarnya tidak terlalu be
rat Anda merasa sangat tersiksa. 
Anda merasa mengangkat beban 
dengan berat puluhan kilo.
3. Ujung jari Anda seperti ada sen
gatan listrik, dan sering merasa 
kesemutan. Jangan abaikan hal ini 
bisa jadi Anda kekurangan vitamin 
B12.
4. Menjadi sering lupa adalah 
salah satu tanda bahwa Anda 
kekurangan vitamin B12. Anda 
kurang konsentrasi dan sering me
lupakan hal sepele.
5. Sering pusing dan sakit kepala 
tanpa sebab adalah salah satu 
tanda bahwa Anda kekurangan vi
tamin B12.

6. Kulit kusam dan bersisik, meski
pun Anda sudah menggunakan 
body butter dan pelembab.
7. Lidah berwarna merah adalah 
tanda bahwa kamu kekurangan vi
tamin B12.
8. Mudah memar dan berdarah. 
Gusi sering berdarah adalah tanda 
bahwa Anda kekurangan vitamin 
B12.

Sebagai tambahan, sumber vi
tamin B12 bisa dari beberapa ba
han makanan seperti daging, susu 
dan telur. Mengonsumsi makanan 
yang banyak mengandung vitamin 
B12 adalah salah satu cara untuk 
memenuhi kebutuhan vitamin 
B12. Selamat mencoba dan semo
ga bermanfaat. (*)

Apakah Anda Kekurangan
Vitamin B12?
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BAHAN:
> 250 gram udang besar, kupas dan bersihkan
> 300 gram cumi, bersihkan dan potong
> 10 butir bakso ikan
> 3 buah jeruk nipis
> 4 buah cabai hijau besar
> 2 lembar daun bawang
> 5 batang serai, memarkan
> 1 ruas jahe, memarkan
> 1 ruas lengkuas, memarkan
> daun jeruk, daun salam secukupnya
> 1 sdt gula merah
> 1/2 sdt garam

BUMBU HALUS:
> 15 cabai merah
> 3 cabai rawit (sesuai selera)
> 3 siung bawang putih

CARA MEMASAK:
> Tumis bumbu halus dan masukkan jahe, lengkuas, 
dan serai

> Masak sampai harum dan tambahkan daun salam, 
dan daun jeruk
> Tambahkan air
> Masukkan bakso ikan yang sudah dipotong
> Masukkan udang dan cumi
> Masak sebentar
> Tambahkan air perasan jeruk nipis, gula, dan garam
Aduk rata dan sajikan

Untuk diketahui, sebaiknya tidak merebus tomyam 
terlalu lama karena bisa membuat cumi terlalu ken-
yal jika overcook. Segera setelah udang berubah 
warna matikan api. Selamat mencoba!

Tomyam Seafood Segar
Tomyam merupakan salah satu makanan khas dari 
Thailand. Bagi yang suka banget dengan seafood 
makanan yang satu ini bisa jadi pilihan tepat untuk 

dinikmati di sore hari saat cuaca sedang dingin. Beri-
kut ini Gema Desa menghadirkan satu resep yang 
mudah untuk dicoba.
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