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Gema Desa adalah majalah  
yang diterbitkan setiap bulan 

oleh Badan Pemberdayaan Mas-
yarakat Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini  dimak-
sudkan untuk  memberikan 

informasi tentang pemberdayaan 
masyarakat di Jawa Timur 
secara lebih komprehensif. 

Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis sepu-
tar pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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suratredaksi

Hall Hotel Selecta, Kota 
Batu, malam (27/4) 
itu berubah menjadi 
hangat. Ratusan pe-

rempuan hampir memenuhi 
hall yang besar dan sejuk itu. 
Mereka mendominasi tempat 
duduk. Siapa mereka? Pen-
damping desa program Jalin 
Matra Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan (PFK).

Memang, Orientasi Pen-
damping Desa dan Orientasi 
Sekretariat Desa Kegiatan Jalin 
Matra Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan Tahun 2016 
yang dibuka Wakil Gubernur 
Jawa Timur, Drs Saifullah Yu-
suf, itu didominasi kaum pe-
rempuan.

Mereka adalah kader PKK 
yang ditunjuk menjadi pen-
damping di tingkat desa. Mere-
ka terpilih untuk melaksanakan 
tugas yang mulia, yaitu me-
ngentas kemiskinan kaumnya, 
yaitu ibu-ibu yang menjadi 
kepala rumah tangga yang ter-
golong miskin atau Kepala Ru-

mah Tangga Perempuan (KRTP). 
Ibu-ibu yang menjadi kepala 
rumah tangga karena suaminya 
meninggal atau cerai.

Program Jalin Matra Penang-
gulangan Feminisasi Kemiski-
nan (PFK) pada tahun 2016 
menyasar ke 11.769 Kepala Ru-
mah Tangga Perempuan (KRTP) 
pada 372 desa di 29 kabupaten. 
Mereka diberi bantuan berupa 
permodalan untuk usaha. Usia 
mereka tergolong produktif,  
yaitu di bawah 50 tahun, se-
hingga mempunyai peluang be-
sar melakukan kegiatan usaha 
untuk menghidupi diri sendiri 
dan anak-anaknya.

Tidak berlebihan kalau dika-
takan, kondisi permasalahan 
dan kemiskinan yang dihadapi 
KRTP secara umum lebih kronis 
dibanding kepala rumah tangga 
laki-laki. Mereka tidak hanya 
mengalami permasalahan di 
sektor ekonomi, tetapi juga 
problematika psikologis, sosial 
dan budaya.

Menariknya adalah pemi-

kiran bahwa mereka, para KRTP 
miskin ini, tidak hanya diberi 
bantuan keuangan, tetapi juga 
perhatian dan pendamping an 
dari figur yang secara sosial 
mampu memberi perlindungan 
secara berkelanjutan. Mother 
care ini layaknya seorang ibu 
kepada anaknya, yang mela-
kukan pendampingan dengan 
 penuh kasih sayang. 

Itu sebabnya dalam program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan ini PKK 
memegang peranan yang cukup 
besar dan penting. PKK adalah 
wadah perempuan yang mem-
punyai jejaring hingga ke ting-
kat RT. Melalui wadah inilah 
ibu-ibu yang miskin perlahan-
lahan diangkat dari lembah 
kemiskinan.

Keikhlasan pada pendam-
ping untuk mendampingi ibu-
ibu miskin ini patut diacungi 
jempol. Kerja sosial seperti ini 
sungguh mulia dan terhormat 
di mata Tuhan. Tugas seperti ini 
seharusnya bukan hanya dilaku-
kan oleh kader pendam ping, 
namun semua masyarakat. Me-
nolong dan membantu kaum 
yang miskin adalah kewajiban 
kita semua. (*)

Mother Care
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laporanutama

BBGRM XIII mengusung tema 
‘Dengan Bulan Bhakti Go-
tong Royong  Masyara kat 
Kita Dayagunakan Peran 

Lembaga Kemasyarakatan Seba-
gai Mitra Pemerintah Desa dan 
Kelurahan’. Tingkat Jawa Timur, 
pencanangan BBGRM XIII dan 

HKG PKK ke-14 dilakukan oleh 
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. 
Soekarwo, SH., M.Hum.

Pencanangan yang dilakukan 
di pendopo Kabupaten Tuban 
tersebut, 11 Mei 2016, dihadiri  
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen 
TNI Sumardi, bupati dan pejabat 

di lingkungan Pemerintah Provin-
si Jawa Timur dan Kabupaten 
Tuban serta diikuti oleh seluruh 
pengurus PKK se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Soekar-
wo mengingatkan kembali kepa-
da masyarakat untuk selalu men-
jaga semangat gotong  royong 
yang sudah menjadi landasan 
masyara kat Indonesia. “Gotong 
royong merupakan ruh pemba-
ngunan bangsa. Berdasarkan 
ikrar gotong royong dapat disim-
pulkan bahwa esensi untuk me-
nyokong gotong royong dibutuh-
kan empat pilar,” ucapnya penuh 
semangat.

Menariknya, pada pencangan 
Pembacaan IKRAR SEGORO (Ikrar 

BBGRM XIII dan HKG PKK Ke-14 Tahun 2016 

Gotong Royong Ruh 
Pembangunan Bangsa

Bertempat di pendopo Kabupaten Tuban 
yang megah, Gubernur Jawa Timur, Dr 
H Soekarwo, M.Hum, mencanangkan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak 

(HKG) PKK ke-14.BAPEM
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Semangat Gotong Royong) atas 
nama masyarakat Jawa Timur 
yang dibacakan oleh HM. Mi-
yadi, Ketua DPRD Tuban, ber-
sama ele men tokoh agama dan 
tokoh pemuda di Kabupaten 
Tuban, serta penandatanganan 
bersama ikrar Segoro dengan di-
saksikan Gubernur dan Pangdam 
V/Brawijaya. Ikrar ini berisi 
ajakan tetap mempertahankan 
dan menjunjung tinggi budaya 
gotong  royong yang merupakan 
nilai luhur bangsa yang harus di-
jadikan ruh dalam segala aspek 
kehidupan.

Gubernur mengatakan,  se i    ring 
per tumbuhan ekonomi di Jawa 
Timur nilai gotong royong sangat 
penting di era pasar bebas saat 
ini. Karena itu Gubernur me-
ngajak bupati dan walikota un-
tuk melakukan gotong royong 

memperbarui tenaga kerja in-
dustri kecil primer maupun 
sekunder dengan melatih para 
pekerja. “Kita juga bisa ger-
akkan perempuan di PKK un-
tuk meningkatkan ekonomi, 
bagaimana membuat roti bisa 
dimakan enak dan bungkusnya 
juga bagus,” ujarnya.

Soekarwo menambahkan 
bahwa negara manapun  perlu 
dan membutuhkan gotong 
 ro yong, sebagai sifat kemajuan 
sebuah negara. Sebab dengan 
bentuk kepedulian dan perha-
tian sesama itulah yang bisa 
mewujud kan nilai sehingga men-
jadi program pemerintah, ter-
masuk Jawa Timur.

“Melalui acara semacam ini 
tentu menjadi pengingat sekali-
gus sebagai harapan untuk mem-
berikan stimulus gotong Royong 

kepada masyarakat sangat 
diperlukan, agar nilai-nilai kul-
tural bangsa Indonesia tersebut 
tidak punah diera modernisasi 
ataupun globalisasi yang terjadi 
saat ini,” papar Soekarwo. 

Dalam kesempatan itu Gu-
bernur Jawa Timur menyerahkan 
hadiah dan hadiah secara sim-
bolik kepada pemenang Lomba 
Gotong Royong Masyarakat dan 
Lomba Pasar tingkat Provinsi 
Jawa Timur tahun 2016. 

Usai mencanangkan BBGRM, 
Gubernur didampingi istri dan 
Pangdam V/Brawijaya meninjau 
pameran produk unggulan Jawa 
Timur. Beragam komoditi produk 
UMKM dan pertanian di Jawa 
Timur dipamerkan. Pame ran 
yang bertempat di alun-alun Tu-
ban ini berlangsung hingga tiga 
hari. (res)
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Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melalaui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Jatim  menjadi 

penggerak budaya gotong  royong 
dengan menggelar Bulan  Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat Pro-
vinsi Jawa Timur.

Adapun gotong royong dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 42 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
memberikan makna, Pertama, 
Gotong royong adalah suatu nilai, 
norma, dan tradisi yang tumbuh 
dan berkembang dalam masya-

rakat dan menjadi bagian dari sis-
tem nilai budaya bangsa.

Dan kedua,  gotong  royong 
ada lah kegiatan kerjasama ma-
sya  rakat dalam berbagai bidang 
pembangunan yang diarahkan 
pada penguatan persatuan dan 
kesatuan masyarakat serta per-
an aktif (partisipasi) masyarakat 
dalam pembangunan.

Secara kualitatif maupun kuan-
titatif gotong royong memang su-
lit diukur secara kasat mata. Na-
mun, Provinsi Jawa Timur melalui 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Jatim membuat stan-
dar penilaian. Penilaian Gotong 

Royong Terbaik dilaksanakan se-
cara berjenjang mulai dari Ting-
kat Kabupaten/Kota sampai de-
ngan Tingkat Provinsi.

Sebagai program tahunan Ba-
pemas Provinsi Jawa Timur, Lomba 
Gotong Royong akan memilih ter-
baik dari 3 desa dan 3  kelurahan. 
Penilaian yang disoroti oleh juri 
meliputi 4 bidang, antara lain 
 Bidang Kemasyarakatan, Bidang 
Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, 
serta Bidang Lingkungan. Hasil dari 
akumulasi penilaian administrasi 
dan penilaian paparan ini akan di-
jadikan sebagai penentu desa/ke-
lurahan mana saja yang akan lanjut 
ke tahap penilaian lapang.

Pemenang Lomba Gotong Ro-
yong yang diumumkan pada acara 
Bulan Bhakti Gotong  Royong Ma-
syarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi 
yang tahun 2016 untuk masing-
masing desa dan kelurahan adalah 
sebagai berikut. 

Gotong Royong Garda 
Pertahanan Budaya Bangsa

Pepatah dalam Bahasa Jawa ‘Sepi Ing Pamrih Rame Ing 
Gawe’ memiliki arti bekerja sungguh-sungguh tanpa 
mengharapkan imbalan. Kalimat sederhana tersebut 
menggambarkan budaya gotong royong yang merupakan 
falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Gubernur didampingi  istri dan Pangdam V Brawijaya  disambut barongsai.
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Kesenian  Jadi indiKator  
Penilaian lomba

Jawa Timur memang beda de-
ngan provinsi-provinsi lain di Indo-
nesia, khususnya dalam pelaksana-
an penilaian pelaksana gotong 
royong terbaik. Mulai tahun ini, 
seni budaya termasuk menjadi 
salah satu indikator dalam penilai-
an lomba gotong royong terbaik 

tingkat Provinsi Jawa Timur. 
Teknisnya, ketika tahap pre-

sentasi peserta yang dilakukan 
di kantor Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, tiga desa dan tiga kelura-
h an yang lolos di tiga besar desa/
kelurahan, diwajibkan menampil-
kan gelaran seni budaya khas 
desa/kelurahannya. Dari sini lalu 
dinilai oleh tim khusus dari UPTD 
Sekolah Tinggi Kesenian Wilwa-

tikta (STKW) Surabaya.
“Setiap peserta wajib me-

nampilan kesenian khas daerah-
nya. Saya kira semua daerah mem-
punyai kesenian lokal. Pasti ada 
lah, misalnya pencak silat, dikdor 
atau apa saja. Masuknya seni bu-
daya dalam inidikator penilaian 
dimaksudkan sebagai wujud kego-
tongroyongan nguri-nguri seni bu-
daya kita agar tidak tenggelam,” 
kata Drs Zarkasi, M.Si, Kepala 
Bape mas Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan oleh Zarkasi, ma suk-
nya tampilan seni budaya dalam 
lomba pelaksana gotong royong 
terbaik ini baru Provinsi Jawa 
Timur yang melakukan. Belum ada 
di provinsi lain. Bisa jadi indikator 
ini nantinya ditiru oleh provinsi-
provinsi lain di Indonesia.

Tahap babak seleksi dan pe-
nilaian lainnya tetap seperti ta-
hun-tahun sebelumnya. Pertama, 
penyerahan administrasi dari 
masing-masing peserta kab/kota 
di Jawa Timur. Pada tanggal 10-
11 penilaian administrasi, tang-
gal 21-29 Maret barulah penilai-
an lapangan ke tiga desa dan 3 
kelurah an di Jawa Timur.

Adapun tim penilaia pelak-
sana gotong royong rerbaik 2016, 
berdasarkan SK Gubernur Jawa 
Timur No 188/137/KPTS/2016 
tertanggal 22 Februari 2016, ter-
diri atas Bapemas Prov Jatim, Tim 
Penggerak PKK, Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, Dinas Kese-
hatan, Dinas Pekerjaan Umum 
Pengairan Prov. Jatim dan UPTD 
Sekolah Tinggi Kesenian Wilwa-
tikta (STKW) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.

“Terdapat sejumlah indikator 
penilaian gotong royong terbaik, 
di antaranya meliputi bidang ke-
masyarakatan, bidang ekonomi, 
bidang sosial, budaya dan  agama, 
dan bidang lingkungan,“ tu-
tur Zarkasi, dengan didam pingi 
 Suriaman, SH, MSi, Kepala Bi-
dang Sosial Budaya dan Partisipasi 
Masyarakat Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. (*/hpy)

Terbaik Desa Kelurahan

I
Desa Ngadirojo, 
Kecamatan Ngadirojo, 
Kabupaten Pacitan

Kelurahan Dandangan, 
Kecamatan Kota, Kota Kediri

II
Desa Malasan, 
Kecamatan Durenan, 
Kabupaten Trenggalek

Kelurahan Meri, 
Kecamatan Kota, 
Kota Mojokerto

III
Desa Pabean, 
Kecamatan Dringu, 
Kabupaten Probolinggo

Kelurahan Turi, 
Kecamatan Sukorejo, 
Kota Blitar

Gubernur menyerahkan hadiah juara Lomba Gotong Royong ke  Bupati Lamongan
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Hadir dalam pembukaan ini 
Kepala Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, Drs Zarkasi 

M.Si, dan Rektor Universitas 
Brawi jaya Malang, Prof. Dr. Ir. 
Mohammad Bisri, M.S. Dari jaja-
ran Bapemas Prov. Jatim hadir 
Drs Tajul Falah, M.Si (Sekretaris 
Bapemas Jatim) dan semua Ke-
pala Bidang di lingkungan Bape-
mas Prov. Jatim.

Pembukaan ini juga dihadiri 
unsur pendamping desa, koordi-
nator pendamping kabupaten, 
kepala desa, ketua sekretariat 
desa dan pejabat Bapemas dari 
Kabupaten Lumajang, Sampang, 
Pasuruan, Tuban dan Probolinggo. 

Pada pendamping kegiatan orien-
tasi pengelola Jalin Matra Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
ini mengikuti orientasi.

Sebelumnya Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi 
M.Si., berpesan kepada peserta 
orientasi,  “Mulai hari ini sampai 
3 hari ke depan saudara sekalian 
diundang untuk diberikan orienta-
si pengelolaan kegiatan agar da-
pat melaksanakan dan memper-
tanggungjawabkan kegiatan 
ter  sebut dengan baik. Karena itu 
saya berpesan, pahami dan ikuti 
setiap materi yang diberikan oleh 
fasilitator dengan sungguh-sung-
guh. Tanyakan apa yang kurang 

jelas dan diskusikan secara arif 
dan cermat setiap persoalan yang 
ada agar dapat dihasilkan solusi 
terbaik,” katanya.

Diingatkan oleh Zarkasi, 
salah satu keberhasilan pro-
gram ini adalah terletak pada 
peran aktif para kader PKK se-
laku pendamping  desa dalam 
memfasilitasi proses pelaksan-
aan kegiatan serta dukungan 
dari pemerintah desa agar ber-
jalan sesuai dengan mekanisme 
dan tujuan program. “Untuk itu 
tugas pendamping desa maupun 
sekretariat desa harus dihayati 
dengan sepenuh hati, karena ini 
adalah sungguh-sungguh tugas 
mulia untuk membantu saudara-
saudara kita yang kurang berun-
tung,” kata Zarkasi. 

Usai memberi sambutan Wa-
gub Saifullah Yusuf menyaksikan 
MoU kerjasama antara Bapemas 
Provinsi Jawa Timur dengan Rek-

Sosialisasi Pendamping Pengelolaan Jalin Matra 2016

Wagub, “Perempuan Penentu 
Keberhasilan Pembangunan”

Wakil Gubernur Jawa 
Timur, Drs H. Saifullah 
Yusuf, membuka Orientasi 
Pendamping Desa dan 
Orientasi Sekretariat 
Desa Kegiatan Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan Tahun 2016 di 
Hotel Selecta, Kota Batu 
(27/4). Orang nomor dua di 
pemerintahan Provinsi Jawa 
Timur ini sekaligus memberi 
pengarahan kepada  
pendamping.

liputankhusus

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H. Saifullah Yusuf, membuka Orientasi Pendamping 
Desa dan Orientasi Sekretariat Desa Kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan Tahun 2016
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tor Universitas Brawijaya Malang 
untuk Praktek Kerja Kerja Nyata 
(KKN) mahasiswa Universitas Bra-
wijaya. Dalam KKN ini mahasiswa 
akan praktek langsung dalam 
memberikan pendampingan ke-
pada masyarakat penerima ban-
tuan dari pemerintah. De ngan 
demikan pendampingannya se-
lain dari kader PKK juga bera-
sal dari mahasiswa Universitas 
Brawijaya.

Program Jalin Matra membidik 
600 desa di seluruh kabupaten di 
Jawa Timur pada 2016. Desa-desa 
tersebut adalah lokasi tiga kegia-
tan Jalin Matra, yakni Penanggu-
langan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK), Rumah Tangga Sangat Mis-
kin (RTSM), dan Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Dari 600 desa tersebut, 67 
desa di antaranya untuk program 
Jalin Matra RTSM, 372 desa pro-
gram Jalin Matra PFK, dan 161 
desa untuk program Jalin Matra 
PK2. Untuk Jalin Matra RTSM sasa-
rannya 10.132 RTSM, sementara 
Jalin Matra PFK 11.769 Kepala Ru-
mah Tangga Perempuan.

 “Pemprov Jatim mengambil 
dan membuat program yang berk-
enaan atau menyentuh lang sung 
ke masyarakat agar masyara kat 
yang tidak berdaya nantinya bisa 
berdaya, mandiri dan sejahtera. 
Bantuan ini diberikan sesuai data 
yang valid (BPS), yakni nama dan 
alamat penerima bantuan sesuai 
dengan KK masing-masing,” kata 
Wagub.

Ditambahkan, bantuan akan 
di be  rikan sesuai dengan data per  -
mintaan yang tertera atau tertu-
lis dalam rekap keluarga miskin. 
Selain itu, bantuan juga disesuai-
kan dengan situasi dan kondisi 
umur penerima serta lahan/
tempat tinggal mereka. Se bagai 
contoh, Kab. Sampang daerahnya 
cocok untuk bantuan ternak dan 
kebetu lan masyara katnya juga 
minta bantuan ternak. 

“Sekarang perempuan men-
jadi penentu keberhasilan dalam 
pembangunan. Kalau perem-
puan itu baik atau sehat segala 
macam nya menjadi bagus dan 
sehat. Sebalik nya kalau perem-
puan/ibu dalam keluarga itu sakit 

maka satu keluarga ikut menjadi 
sakit,” kata Wagub. Itu sebabnya, 
lanjut Wagub, betapa pentingnya 
kaum perempuan dalam proses 
pemba ngunan, karena keberhasi-
lan pembangunan juga ditentukan 
oleh perempuan.

Jalin Matra yang ditargetkan 
bisa menyelesaikan 152 ribu KK 
miskin di tahun 2016 ini didam-
pingi 380 kades, sekdes dan LPM 
serta kader PKK ditambah dengan 
mahasiswa UB yang KKN. 

Kiranya kita patut sedikit 
berbangga, karena program Ja-
lin Matra Provinsi Jatim terca tat 
masuk dalam Top 99 Inovasi Pe-
layanan Publik Tahun 2016 yang 
diselenggarakan oleh Kementrian 
PAN  dan RB, mengalahkan 2.377 
program inovasi yang didaftarkan 
dari unsur kementerian, lemba-
ga, provinsi, kabupaten, kota dan 
BUMN se-Nusantara. Bahkan pada 
tanggal 1 Maret 2016 Bapemas 
Prov. Jatim diundang ke Kemen-
trian PAN dan RB di Jakarta untuk 
penilaian presentasi program Ja-
lin Matra dan wawancara dengan 
tim panel independen. (res)
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Dikatakan oleh Kepala Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, 
Drs Zarkasi M.Si, kondisi 

permasalahan dan kemiskinan 
yang dihadapi kepala rumah tang-
ga perempuan secara umum lebih 
kronis di banding dengan kepala 
rumah tangga laki-laki. “KRTP 
tidak hanya mengalami perma-
salahan di sektor ekonomi, tetapi 
juga problematika psikologis, so-
sial, dan budaya,” katanya dalam 
laporan pembukaan Orientasi 

Pendamping Desa dan Orientasi 
Sekretariat Desa Kegiatan Jalin 
Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan Tahun 2016 di Hotel 
Selecta, Kota Batu (27/4).

Kebutuhan untuk mendap-
atkan jalan keluar dari perangkap 
kemiskinan tidak cukup mela-
lui fasilitasi akses ekonomi tetapi 
memerlukan dukungan interaksi 
secara intensif dari “figur” yang 
secara keseharian sudah dikenal, 
dinilai mampu memberikan per-
lindungan, berkelanjutan, serta 
memiliki legitimasi sosial. 

Menurut Zarkasi, figur terse-
but yang selanjutnya menjadi 
“mother care”  atau laiknya se-
bagai sosok ibu/orang tua yang 
memiliki kepedulian yang tinggi, 
menjadi simpul interaksi dan 
berbagi antar krtp sehingga akan 

memupuk harapan serta sema-
ngat untuk berjuang bersama-
sama dalam upaya keluar dari 
kemiskinan sesuai dengan ke-
mampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan terse-
but kader dari tim penggerak PKK 
adalah figur yang tepat untuk ber-
posisi sebagai “mother care” bagi 
KRTP. Gerakan PKK merupakan 
gerakan nasional dalam pemba-
ngunan masyarakat yang tumbuh 
dari bawah, yang dikelola dari, 
oleh dan untuk masyarakat. Je-
jaring PKK dapat menjangkau 
kepada keluarga-keluarga secara 
langsung, karena telah terbentuk 
kelompok-kelompok PKK RW, RT 
dan kelompok dasa wisma. 

“Sehingga nantinya melalui 
optimalisasi TP-PKK dalam pro-
gram Jalin Matra penanggulangan 

Kondisi Kemiskinan 
KRTP Lebih Kronis

Di tahun 2016 ini 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melaksanakan 
kegiatan program Jalin 
Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
dengan sasaran 11.769 
Kepala Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) pada 372 
desa di 29 kabupaten. 

liputankhusus
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Penanggulangan kemiskinan  merupakan 
prioritas utama pembangunan Jawa 
Timur, sebagaimana dinyatakan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-
rah (RPJMD) Jawa Timur 2014-2019.

Pada tanggal 19 Februari 2016, bertempat 
di Grand City Surabaya, di hadapan Mendagri, 
Jajaran Forkopimda Jatim, bupati/wabup, wa-
likota/wawali serta camat se-Jatim, Guber-
nur Jawa Timur, Dr H Soekarwo, memaparkan 
bahwa program Nawa Cita telah diimplemen-
tasikan di Jawa Timur. Untuk Nawa Cita keti-
ga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan, Pakde Karwo 

mengimplementasikannya lewat program Jalan 
Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Ma-
tra). 

Konsep pembangunan ekonomi Jawa Timur 
yang dikenal dengan nama Jatimnomics yang 
digagas oleh Gubernur Soekarwo pun menying-
gung program Jalin Matra sebagai salah satu 
instrumen Jatimnomics. Menurut Pakde Karwo, 
bentuk intervensi untuk rumah tangga miskin 
di Jawa Timur sebagian besar bersifat pember-
dayaan, dan hanya sebagian kecil yang bersifat 
bantuan sosial atau charity. Intervensi tersebut 
merupakan wujud keadilan yang diberikan oleh 
peme rintah sebagai institusi yang harus hadir 
di tengah persoalan masyarakat. (*)

feminisasi kemiskinan diharap-
kan dapat benar-benar secara 
riil memecahkan permasalahan 
problematika kemiskinan yang 
berwajah perempuan di tingkat 
keluarga,” katanya.

Program Jalin Matra meru-
pakan program yang didesain 
secara khusus dan inklusif bagi 
masyarakat yang belum berun-
tung secara ekonomi, sosial, bu-
daya (wong cilik) berdasarkan 
Basis Data Terpadu (BDT) Tim 
Nasional Percepat an Penang-
gulangan Kemiskinan (TNP2K) 
Program Perlindungan Sosial Ta-

hun 2011 dengan status 30% kes-
ejahteraan terendah.

Berbagai upaya telah dilaku-
kan untuk menurunkan jumlah 
penduduk dan telah berhasil me-
nurunkan jumlah penduduk mis-
kin secara signifikan, yaitu dari 
tahun 2009 penduduk miskin di 
Jawa Timur sebesar 6.022.590 
jiwa (16,68%), menurun pada Sep-
tember 2015 menjadi 4.775.000 
jiwa (12,28%). Ini berarti selama 
kurun waktu 6 tahun telah ter-
jadi penurunan sebesar 1.247.590 
jiwa (4,40%). Meskipun angka 
kemiskin an terus menurun, jum-

lah penduduk miskin di Jawa 
Timur tetap menempati rangking 
pertama terbanyak dari 34 provin-
si di indonesia, dan persentase 
kemiskinan di jatim pun tetap di 
atas rata-rata nasional.

Mengurus permasalahan kemis-
kinan merupakan amanah yang 
dibebankan Pancasila dan UUD 
1945 kepada negara. Kemiskinan 
identik dengan ketertinggalan, 
ke tidakberdayaan dan keterba ta-
san, oleh karena itu  dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan, ne-
gara wajib hadir di tengah-tengah 
orang miskin. (*/res)

Jalin Matra Implementasi Nawa Cita
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Berdiri pada 1 September 
2015, melalui bantuan pro-
gram pemerintah P3MD yang 

disalurkan pada Anggaran Dana 
Desa (ADD) sebesar 100 juta ru-
piah, Kepala Desa Mojokambang, 
Handono, mempercayakan BUM-
Desa Mojokambang diketuai oleh 
Arif Afianto, yang juga disetujui 
oleh seluruh warga.

“Saya menaruh kepercayaan 
kepada Arif Afianto karena dia 

sebagai seorang pemuda yang 
gigih dan pekerja keras untuk 
mengembangkan usaha yang dia 
geluti selama ini dengan meman-
faatkan bahan baliho bekas men-
jadi barang yang berguna,” ujar 
Handono.

Dalam pengembangan usaha-
nya, BUMDesa Mojokambang ber-
upaya tetap eksis melalui gaga-
san ide dari Arif untuk menyulap 
baliho bekas menjadi barang yang 

bernilai ekonomi tinggi.
“Nantinya akan kami man-

faatkan untuk pembudidayaan 
ikan dengan mengunakan terpal 
baliho sebagai kolam. Selain itu 
juga untuk sektor peternakan 
khususnya ternak ayam dengan 
menggunakan terpal baliho se-
bagai atap penutup kandang 
ayam,” terang Arif.

Melihat potensi yang cukup 
menjanjikan tersebut, Arif berke-
inginan kuat untuk mengembang-
kan usaha tersebut menjadi  usaha 
yang besar dan bisa merekrut 
tenaga kerja dari Desa Mojokam-
bang supaya Desa Mojokambang 
menjadi desa unggulan.

BUMDesa Mojokambang, Kabupaten Jombang

Pengelolaan Baliho Bekas 
Menjadi Produk Unggulan

Barang yang sudah tidak terpakai kerap kali dibuang begitu 
saja. Namun tidak bagi BUMDesa Mojokambang, lembar 
demi lembar baliho bekas yang tidak terpakai justru 

dimanfaatkan untuk meraup keuntungan.

ProfilBUMDesa

Pengurus BUMDesa Mojokambang, Kabupaten Jombang
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Hingga saat ini Arif telah mem-
perkerjakan 8 orang pegawai yang 
dirangkulnya dari warga Desa Mo-
jokambang. Dengan semangat 
kerja keras, produk terpal baliho 
asal Dusun Krembung, Desa Mo-
jokambang ini telah beredar ke 
berbagai di seluruh Indonesia.

“Untuk pemasaran terpal 
baliho, kami juga menggunakan 
media online, seperti Facebook, 
dan kini omzet yang kami dapat 
hingga Maret 2016 mencapai 120 
juta rupiah,” kata Arif.

Untuk diketahui, Desa Mojo-
kambang merupakan desa yang 
terletak sekitar 4 km dari pusat 
Kecamatan Bandarkedungmulyo 
dengan luas wilayah 2 ribu hektar. 
Sebagian besar wilayah Desa Mo-
jokambang adalah berupa dataran.

Secara agraris tanah sawah juga 
relatif luas sebagai lahan penana-
man untuk tanaman semusim. Ada 
beberapa komoditi yang banyak di-
usahakan oleh para petani di Desa 
Mojokambang yang dianggap sesuai 
dengan kondisi lahan yang ada ada-
lah padi, jagung, kedelai, kacang 
tanah dan tebu.

Desa Mojokambang terdiri dari 
empat dusun, yaitu Dusun Ke-
mendung, Dusun Mojotengah, Du-
sun Krembung, Dusun Wonorejo. 
Infrastruktur sangat berpengaruh 
terhadap kondisi ekonomi suatu 
wilayah. Infrastruktur merupakan 
faktor penting sebagai pendorong 
dan sekaligus sebagai faktor yang 
mampu mempengaruhi daya tarik 
investasi dan daya saing daerah 
dengan kata lain pembangunan 
infrastruktur sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas ekonomi.

Mengingat pembiayaan infra-
struktur tidak sedikit, maka pri-
oritas sangat perlu dilakukan. 
Infrastruktur yang kita perlukan 
adalah Jalan, sistem irigasi, pe-
nyediaan air bersih serta kon-
servasi dan regulasi lingkungan 
dan tata ruang.

Selain diluar empat infrastruk-
tur tersebut permasalahan energi 
dan telekomunikasi juga meru-
pakan kebutuhan yang  mendesak 
agar mampu meningkatkan daya 
 saing daerah, dimana pada akhir-
nya mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah. 

Desa Mojokambang juga 
meru pakan daerah agraris de-
ngan pengembangan tanaman 
semusim. Hal yang perlu diper-
hatikan dalam hal ini adalah sis-
tem pengairan irigasi, mengingat 
bahwa bila musim kemarau tiba 
air untuk pengairan sawah sulit 
diperoleh. Kondisi mata air yang 
ada kurang memenuhi kebutuhan 
air, sehingga perlu adanya sarana 
yang dapat mencukupi kebutuhan 
akan air.

Cek dam atau  pembagu n an 
dan perbaikan plengsengan 
mungkin merupakan salah satu 
contoh sarana yang dibutuh-
kan masyara kat dalam bidang 
 pe ng  airan (irigasi). Selain bi-
dang pertanian, bidang peter-
nakan dan perikanan juga men-
jadi perhatian Peme rintah Desa 
Mojokambang dalam peren-
canaan program pemba ngunan. 
 Pelatih   an atau pun sarana dan 
prasarana yang mendukung bi-
dang ini sangat dibutuhkan un-
tuk meningkatkan sumber daya 
manusia masyarakat Desa Mo-
jokambang. (*/sugeng)

ProfilBUMDesa

Tim Gema Desa mengunjungi BUMDesa Mojokambang, Kabupaten Jombang
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Salah satu, pendorong pereko-
nomian desa yaitu, didirikan-
nya Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Warga Ajer. Dengan 
keberadaan BUMDesa Warga Ajer 
sejak tahun 2006, diharapkan 
dapat meningkatkan kebutuhan 
ekonomi masyrakat desa demi ke-
hidupan yang sejahtera, sehingga 
dapat menanggulangi tingkat ke-
miskinan.

BUMDesa Warga Ajer, sempat 
mengalami pasang surut per-
jalanan sejak pertama kali. Be-
rawal dari kepemilikan sapi perah 
pada tahun 2008 dengan jumlah 
yang masih minim, kemudian di 

sepanjang tahun 2008 sampai 
2009 sapi yang dimiliki BUMDesa 
Warga Ajer terus berkurang dan 
mengalami kegagalan.

Seiring perjalanannya waktu, 
pada pertengahan tahun 2009 
BUMDesa ini berniat untuk bangkit 
dengan merilis program pengelo-
laan gas 3 kg yang bekerjasama 
dengan pihak pertamina di dae-
rah Madiun. Kepala Desa Jurug, 
Kecamatan Sooko, Kabupaten 
Ponorogo, Danan Prihantoko SH, 
menuturkan, setelah kegagalan 
mengelola sapi perah pada ta-
hun 2009 tidak menjadikan putus 
asa, melainkan sekarang justru 
perkembangan BUMDesa Warga 
Ajer sangat luar biasa.

“Terbukti BUMDesa Warga Ajer 
memiliki 4 unit usaha yang di-
naunginya dan kembali mengem-
bangkan sapi perah, diantaranya 
Usaha Pengelolahan Keuangan dan 
Usaha (UPKu), wisata air terjun 
letuk, kelompok ternak sapi dan 

BUMDesa Warga Ajer, Kabupaten Ponorogo

Andalkan Daya Tarik 
Air Terjun Letuk

Desa Jurug, Kecamatan 
Sooko, Kabupaten 

Ponorogo merupakan 
desa yang memilIki 

sejumlah potensi ekonomi 
yang sangat baik, untuk 
mewujudkan kehidupan 

yang sejahtera.  Desa yang 
dikelilingi lebatnya hutan 
di atas perbukitan ini,  tak 
membuat desa tersebut 
jauh dari ketertinggalan 
secara perekonomian.

ProfilBUMDesa

Pengurus BUMDesa Warga Ajer, Kabupaten Ponorogo
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home industry,” terang  Da nan.
Danan menambahkan untuk 

UPKu atau permodalan berdiri 
pada tahun 2012 yang dikembang-
kan oleh kelompok usaha desa 
dan meminjamkan permodalan 
masing-masing anggota sebesar 2 
juta rupiah, dengan menetapkan 
bunga sebesar 1,5% per bulan. 
“UPKu yang dinaungi BUMDesa 
Warga Ajer ini mengalami ke-
sulitan pengelolahan dikarenakan 
pengelolahannya belum lancar”, 
tuturnya.

Melihat kesulitan yang di-
hadapi tersebut, UPKu terse-
but membutuhkan pengelolah-
an yang serius dan dibutuhkan 
pembinaan, pengembangan, dan 
permodalan. Sulitnya pengelola-
han  keuangan simpan pinjam tak 
membuat desa mengalami keter-
purukan berkepanjangan.

“Desa ini masih memiliki po-
tensi ekonomi yang dapat diman-
faatkan secara maksimal, yaitu 
Wisata Air Terjun Letuk yang sam-
pai sekarang terus dipadati pe-
ngunjung sekaligus sebagai ikon 
Desa Jurug. Selain mengandalkan 
potensi air terjun sebagai daya 
tarik wisata, potensi di sektor pe-
ternakan juga cukup baik, yaitu 
produksi susu sapi,” ucap Danan.

Danan mengatakan adanya 
BUMDesa Warga Ajer diharapkan 
tingkat kemiskinan dan pengang-
guran di Desa Jurug berkurang 
dan semakin mandiri. “Desa Ju-
rug mempunyai peran penting di 
kawasan Kecamatan Sooko, yaitu 
potensi wisata perairan umum 
dan produksi susu sapi yang pa ling 
dibanggakan warga desa sampai 
sekarang,” tandasnya.

Sampai sekarang wisata per-
airan tersebut banyak didatangi 
pengunjung bahkan dari luar 
wilayah Desa Jurug, terutama 
hari libur pengunjung meningkat. 
Tarif yang ditetapkan pun sangat 
terjangkau, yaitu untuk biaya 
masuk dan parkir sebesar 5 ribu 
rupiah untuk setiap unit sepeda 
motor.

Sedangkan untuk potensi sapi 
perah yang dimiliki BUMDesa 
Warga Ajer sebanyak 250 ekor 
sapi, setiap harinya menghasil-
kan 500 liter susu. Selain itu, 
harga penjualan sapi dan harga 
susu sapi sampai sekarang masih 
tegolong stabil, bahkan terus 
memberikan kontribusi teratur 
kepada masyara kat, misalnya 
harga sapi mulai dari 10 juta 
hingga 15 juta rupiah setiap 
ekornya. Pemeliharaan sapi-

sapi tersebut adalah dengan 
mengelola secara maksimal dan 
mengutamakan kesehat an sapi 
dengan memperhatikan lingku -
ngan yang bersih dan terawat.

Desa Jurug memiliki luas 
wilayah 11,30 KM terbesar kedua 
setelah Desa Ngadirojo, sedang-
kan jumlah penduduk Desa Jurug 
6.638 jiwa dan 2.228 KK. Luasnya 
wilayah dan jumlah penduduk 
yang memungkinkan ini, men-
jadikan desa yang berpotensi se-
cara perekonomian yang layak.

BUMDesa Warga Ajer meling-
kupi anggotanya yang memiliki 
industri rumahan seperti mem-
produksi makanan ringan mulai 
dari roti jahe, keripik pisang, 
keripik singkong dan opak gapit. 
“Sedangkan untuk minuman 
khas, yaitu Asereh dan susu sapi, 
minum an tersebut berbahan baku 
alami,“ pungkas Danan.

Sementara itu, BUMDes Warga 
Ajer mulai tahun ini, sudah me-
ngantongi payung hukum yang 
kuat, berbeda dengan tahun lalu 
yang belum mengantongi payung 
hukum. BUMDes Warga Ajer juga 
pernah menerima bantuan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
berupa 1 unit tractor untuk mem-
bantu sektor pertanian. (dev)

ProfilBUMDesa

Produksi susu sapi dan roti jahe, unit usaha yang dimiliki BUMDesa Warga Ajer, Kabupaten Ponorogo
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Untuk memperkuat pelak-
sanaan Program Jalin Ma-
tra Bantuan RTSM, Bape-

mas Provinsi Jawa Timur kali ini 
menye lenggarakan kegiatan ori-
entasi bagi pengelola dan pelak-
sana Jalin Matra Bantuan Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) Ta-
hun 2016. Kegiatan yang dilak-
sanakan di Hotel Regent, Kota 
Malang pada 1 – 4 Mei 2016 ini 
bertujuan untuk menyamakan 
pemahaman terkait pengelolaan 

bantuan kepada RTSM melalui 
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 
Desa.

Mewakili Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Ir. Heru 
Suseno, MT., Kepala Bidang 
Pemberdayaan Kelembagaan & 
Pelatih an (PKP), dalam laporan-
nya menyam paikan secara umum 
masalah kemiskinan di Jawa 
Timur dapat dikelompokkan men-
jadi bebera pa permasalahan, 
antara lain peduduk miskin  yang 

hidup dibawah garis  kemiskinan.
“Ada juga mengenai pen-

duduk rentan miskin (vulnerable) 
yaitu penduduk yang hidup dia-
tas garis kemiskinan yang ren-
tan/mudah jatuh kebawah garis 
kemiskin an; serta kesenjangan 
 (inequality) yaitu ketimpangan 
jumlah penduduk miskin dan ting-
kat kemiskin an antar Kabupaten/
Kota, desa dengan kota dan antar 
gender,” terang Heru.

“Jalin Matra merupakan stra-
tegi penanggulangan kemiskinan 
dan itu menjadi amanat negara 
untuk mengurus masalah tersebut 
melalui kebijakan, program, serta 
aksi untuk mengurangi permasa-
lahan dan kedalaman kemiskinan 
yang terjadi,” ucapnya menam-
bahkan.

Perlu diketahui, pembangun an 

Orientasi Jalin Matra Bantuan RTSM Wilayah I

Satukan Misi 
Sejahterakan Masyarakat

Sebagai provinsi yang kerap menjadi teladan bagi provinsi 
lain, Jawa Timur terus bergerak dalam mengentaskan 
kemiskinan, salah satunya melalui Jalin Matra Bantuan 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur.

Ir. Heru Suseno, MT., Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Pelatih an (PKP), Bapemas Provinsi Jawa Timur membuka 
Orientasi Jalin Matra Bantuan RTSM Wilayah I

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



16 | Gema Desa | Mei 2016 Gema Desa | Mei 2016 | 17

Provinsi Jawa Timur menempat-
kan strategi pro-poor sebagai pri-
oritas utama untuk mewujudkan 
terpenuhinya hak dasar rakyat, 
seperti hak atas  pangan, pelaya-
nan kesehatan, pendi dik an, air 
bersih dan sanitasi, serta peker-
jaan secara merata dan berkeadi-
lan.

Khusus pelaksanaan Jalin Ma-
tra Bantuan RTSM untuk pilot pro-
ject Tahun 2014 pada 33 Desa, 32 
Kecamatan, 10 Kabupaten dan 
sasaran 2.961 RTSM. Sedangkan 
pada tahun 2015 Jalin Matra Ban-
tuan RTSM dengan sasaran 10.658 
RTSM yang tersebar di 173 Desa 
pada 110 Kecamatan di 28 Kabu-
paten. Dan pada Tahun ini sejum-
lah 10.143 RTSM akan sege ra diek-
sekusi bantuanya pada 67 Desa di 
35 Kecamatan 20 Kabupaten.

“Jalin matra Bantuan RTSM 
pada dasarnya merupakan stim-
ulan bagi tumbuh dan berkem-
bangnya kondisi ekonomi dan 
sosial RTSM dan selanjutnya 
pemerintah Desa berkewajiban 
dalam membina RTSM untuk 
mengembangkan bantuan yang 
telah diterima secara berkelanju-
tan,” jelas Heru.

Heru memaparkan terkait 
dengan pelaksanaan Jalin  Matra 
Bantuan RTSM, mekanisme pe-
ngelolaan keuangan dilaksana-
kan melalui Bantuan Keuangan 

Khusus (BKK) ke Kabupaten dan 
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 
Desa. “Hal ini untuk memperkecil 
masalah dan tujuan, supaya tepat 
sasaran, tepat jumlah dan tepat 
penggunaannya,” katanya.

“Melalui mekanisme BKK di-
harapkan masyarakat bisa langsung 
berdiskusi perihal kebutuhan be-
lanja yang mengacu pada usulan 
yang telag dirangkum oleh pen-
damping desa, serta dapat diper-
tanggungjawabkan,” imbuh Heru.

Pelaksanaan Program Jalin 
Matra Bantuan RTSM ini melibat-
kan lembaga kemasyarakatan 
seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dan Kader Pem-
berdayaan Masyarakat (KPM).

Berdasarkan UU Nomor 6 Ta-
hun 2014 tentang Desa, pasal 94 
(4) menyebutkan pelaksanaan 
program dan kegiatan yang ber-
sumber dari Pemerintah, Peme-
rintah Daerah Provinsi, Pemerin-
tah daerah Kabupaten/Kota dan 
lembaga non Pemerintah wajib 
memberdayakan dan mendayagu-
nakan lembaga kemasyarakatan 
yang sudah ada di Desa. “Oleh ka-
renanya, diharapkan pihak-pihak 
yang terlibat juga berperan aktif 
karena merupakan bagian pen ting 
pelaksanaan di tingkat desa,” 
timpal Heru.

Orientasi Jalin Matra Bantuan 
RTSM pada tahun 2016 diseleng-
garakan sebanyak empat kali, ter-
bagi untuk wilayah I – IV. Wilayah I 
ini melibatkan beberapa kabupat-
en/kota, antara lain Kabupaten 
Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, 
Kabupaten Malang, Kabupaten 
Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Ngawi.

Wilayah II meliputi Kabupaten 
Jember, Kabupaten Bondowoso, 
Kabupaten Probolinggo, Kabupa ten 
Nganjuk. Unutk wilayah III antara 
lain Kabupaten Tuban, Kabupaten 
Bojonegoro, Kabupaten Lamongan. 
Sedangkan, wilayah IV adalah Ka-
bupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Jombang, Kabupaten Gresik, Ka-
bupaten Bangkalan, Kabupaten 
Sampang, Kabupaten Pamekasan, 
Kabupaten Sumenep. (*/hpy)

Penyerahan data RTSM sasaran

Narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan materi untuk peserta 
Orientasi Jalin Matra Bantuan RTSM Wilayah I
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BUMDesa Sambirejo, Kabupaten Trenggalek

Ingin Miliki Depo Air Minum

BUMDesa Sambirejo, salah 
satunya, yang berlokasi di 
Desa Sambirejo, Kecamatan 

Trenggalek, Kabupaten Treng-
galek. Berangkat dari UPKu yang 
sudah aktif sejak 2005, UPKu 

Mukti Utomo meleburkan diri ke 
dalam BUMDesa Sambirejo.

“Nah, sesuai dengan peratu-
ran Desa Sambirejo nomor 8 ta-
hun 2013, untuk simpan pinjam 
agar menyatu dalam payung hu-
kum BUMDesa Sambirejo, serta 
didukung dengan SK Kepala Desa 
nomor 5 tahun 2013 untuk me-
lengkapi hal tersebut dalam ke-
tetapan kepengurusan,” terang 
Yuni Supriono, Ketua BUMDesa 
Sambirejo.

Supri menjelaskan di wilayah 
Kabupaten Trenggalek keba-
nyak an BUMDesa yang ada masih 
bergerak di simpan pinjam se-
dang kan dalam ketetapannya 
BUMDesa diharapkan komposisi-
nya selain simpan pinjam juga ada 
unit sektor riilnya. “Dan nantinya 
kami tidak ingin hanya bergerak 

di sektor simpan pinjam, namun 
juga akan kami kembangkan lebih 
banyak sektor riilnya,” ucapnya.

Setelah menjadi BUMDesa 
Sambirejo, unit simpan pinjam 
yang dulunya aktif dalam lingkup 
UPKu Mukti Utomo, terus berja-
lan. BUMDesa Sambirejo melayani 
warga Desa Sambirejo untuk sim-
pan pinjam atas nama perorangan 
dan kelompok.

“Memang pada awal pembentu-
kan UPKu terdahulu diwacanakan 
pelayanan simpan pinjam dengan 
sistem tanggung renteng yang 
terbagi dalam Kelompok Masyara-
kat (Pokmas) namun dalam prak-
teknya tidak semudah teori yang 
ada, banyak kendala. Oleh kare-
nanya, sekarang masih ada Pok-
mas berkualitas yang tetap berja-
lan,” papar Supri.

Pengarahan dan pembinaan 
demi terwujudnya desa 
yang mandiri dan sejahtera 
terus bergulir. Melalui 
pebentukan BUMDesa 
diharapkan unit-unit usaha 
yang dimiliki desa akan 
terhimpun dan dilindungi 
dalam satu payung badan 
hukum.

ProfilBUMDesa

Pengurus BUMDesa Sambirejo, Kabupaten Trenggalek
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Dari data yang ada, unit sim-
pan pinjam BUMDesa Sambirejo 
kini memiliki anggota berjum-
lah 115 dengan rincian 113 atas 
nama perorangan dan 2 Pokmas, 
masing-masing Pokmas beranggo-
takan 5 orang.

“Yang dapat melakukan simpan 
pinjam adalah anggota wilayah 
Desa Sambirejo yang tergolong Ru-
mah Tangga Miskin Berpotensi, un-
tuk luar desa juga bisa namun tidak 
kami proiritaskan,” kata Supri.

Operasional unit simpan pin-
jam dilaksanakan setiap tanggal 
1 – 5 dan 16 – 20 setiap bulan-
nya untuk melayani aktifitas 
pencairan dan angsuran, sedang-
kan setiap akhir bulan dilakukan 
penyelesaian administrasi. Untuk 
pinjaman yang diajukan biasanya 
mulai nominal 500 ribu hingga 10 
juta rupiah.

“Untuk pinjaman kisaran 500 
ribu rupiah biasanya digunakan 
untuk beli pakan bagi mereka 
yang bergelut di bidang peter-
nakan dan ada juga untuk tam-
bahan modal dagang dan juga 

kebutuhan untuk bertani. Untuk 
pinjaman kisaran 1 – 10 juta ru-
piah biasa nya diajukan mereka 
yang memiliki usaha mebeler dan 
bengkel las,” jelas Suparti, Ben-
dahara BUMDesa Sambirejo.

Suparti menambahkan untuk 
jaminan adalah meninggalkan 
KTP asli, sedangkan untuk nomi-
nal pinjaman di atas 1 juta rupiah 
ditegaskan untuk menyerahkan 
jaminan berupa sertifikat tanah 
dan BPKB. “Untuk angsuran dapat 
dilakukan 10 kali selama 10 bulan 
dengan ketetapan jasa sebesar 
1,5%,” tutur Suparti.

BUMDesa Sambirejo dalam 
perjalanannya selalu melakukan 
pembagian SHU dengan tertib dan 
teratur. Ada pun untuk pemba-
gian SHU diantaranya 20% untuk 
modal, 30% honor pengurus dan 
karya wan, pengembangan SDM 
10%, pemberdayaan lingkung      an  
10%, dana pembangunan desa 20%, 
dana sosial 10% yaitu untuk rumah 
tangga miskin rentan.

Hingga saat ini, selain unit 
simpan pinjam, BUMDesa Sambi-

rejo memiliki satu unit toko ke-
lontong yang menyediakan ke-
butuhan sembako sehari-hari. 
“Memang untuk anggota selalu 
kami himbau untuk berbelanja di 
toko tersebut karena untuk harga 
tentu saja bersaing dan terjang-
kau,” tandas Supri.

Supri mengungkapkan kebe-
ra daan UPKu hingga tergabung 
dalam BUMDesa Sambirejo ini 
tentu melalui suka duka yang 
tidak singkat. Pada dasarnya, 
pengurus BUMDesa Sambirejo rela 
dalam melaksanakan tugas, serta 
tertib dalam administrasi.

“Yang tidak kalah penting 
adalah memupuk silahturahim 
dengan anggota, bagaimana bisa 
menjalin hubungan baik dengan 
mereka, sehingga bisa tahu ke-
luh kesah mereka yang terkadang 
terjerat penunggakan sehingga 
dalam menagih bisa lebih luwes 
dan gampang, tidak dengan keke-
rasan,” ungkap Supri.

BUMDesa Sambirejo dalam 
prakteknya berkoordinasi sangat 
baik dengan pemerintah desa. Ke-
tika ada nasabah konsumtif, maka 
tidak akan ada penghapusan pin-
jaman. Bagaimana pun tetap 
ditagih untuk perguliran dana di 
BUMDesa ini sendiri agar tidak 
menghambat yang lain.

”Dalam hal ini pun jika ada 
tunggakan atau anggota nakal, 
dia butuh KTP untuk pinjam ke 
lembaga keuangan yang lain, 
kepala desa ikut aktif meman-
tau warga tersebut sehingga ti-
dak menumpuk hutang di banyak 
tempat, ini juga demi kebaikan si 
anggota itu sendiri,” kata Supri.

Selain toko kelontong yang te-
lah ada kini, BUMDesa Sambirejo 
ingin mengembangkan unit sektor 
riilnya yaitu penyedia kebutuhan 
air minum. “Apalagi ketika musim 
kemarau, kebutuhan air akan men-
jadi utama, sehingga depo air mi-
num isi ulang ini akan menjadi so-
lusi warga, tentunya dengan harga 
yang terjangkau,” tutup Supri pe-
nuh harap. (hpy)

ProfilBUMDesa

Toko klontong, unit usaha milik BUMDesa Sambirejo, Kabupaten Trenggalek
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Berada di wilayah Desa Doro-
ampel, Kecamatan Sum-
bergempol, Kabupaten Tu-

lungagung, BUMDesa Mugi Makmur 

berdiri sejak tahun 2011. Dengan 
adanya BUMDesa Mugi Makmur 
diharapkan sebagai wadah badan 
hukum bagi warga Desa Doroam-

pel yang memiliki usaha.
“BUMDesa yang ada di masing-

masing desa tersebut akan ber-
manfaat sebagai penyangga bagi 
usaha-usaha yang dimilki desa-
desa tersebut,” kata Sudarman, 
Ketua BUMDesa Mugi Makmur.

Sudarman menambahkan, 
BUMDesa Mugi Makmur yang sudah 
ada sekitar 5 tahun ini memang 
mengalami masa sulit dan sem-
pat tidak terurus. Oleh karena-
nya, Sudarman bertekad dengan 
menghimpun dan membentuk tim 
pengurus yang baru berusaha un-
tuk bangkit lagi. “Kami juga akan 
merangkul unit simpan pinjam 
yang ada di desa agar dalam satu 
payung badan hukum,” ujarnya.

Salah satu unit usaha desa yang 
akan dirangkulnya dalam BUM-
Desa Mugi Makmur adalah unit 
simpan pinjam. Simpan pinjam 

BUMDesa Mugi Makmur, 
Kabupaten Tulungagung

Siap Berbenah 
Setelah Mati Suri
Bermunculannya berbagai lembaga pemerintahan di 
wilayah desa tidak jarang menjadikannya saling berlomba 
untuk tetap bertahan. Demikian pula BUMDesa Mugi 
Makmur yang pernah mengalami kondisi vakum, bertekad 
bangkit dan kembali eksis demi kesejahteraan masyarakat.

ProfllBUMDesa

Pengurus BUMDesa Mugi Makmur, Kabupaten Tulungagung
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yang ada di lingkungan Desa Doro-
ampel merupakan Unit Pengelola 
Keuangan (UPK)  dari Program 
Pengembangan Ekonomi Kawasan 
(PPEK). Anggotanya hingga saat 
ini berjumlah 50 orang, dominan 
mengajukan pinjaman adalah 
untuk modal usahanya berjualan 
sayur keliling.

Pinjaman yang diajukan ada-
lah mulai nominal 300 ribu rupiah 

hingga 5 juta ru-
piah. “Untuk pin-
jaman di atas satu 
juta biasanya dia-
jukan oleh mereka 
yang memiliki usa-
ha budidaya peri-
kanan,” terang Su-
darman.

Dengan men-
etapka jasa sebe-
sar 2%, angsuran 
pengembalian di-
lakukan selama 6 

– 12 bulan. Bagi anggota yang me-
ngajukan pinjaman di atas 1 juta 
rupiah diminta jaminan berupa 
sertifikat tanah atau BPKB. Sirku-
lasi keuang an di unit simpan pin-
jam desa ini dirasa cukup lancar.

“Kalau pun ada yang molor 
pengembaliannya, itu hanya se-
sekali saja dan masih bisa kami 
atasi. Jika nantinya ada yang ke-

terlaluan kasusnya, maka akan 
ada wacana dari kami untuk tidak 
diberi pinjaman lagi karena dira-
sa akan menghambat perputaran 
uang serta menjadi kendala bagi 
yang lain,” terang Sudarman.

Cikal bakal berdirinya BUM Desa 
Mugi Makmur juga tidak lepas dari 
dikenalnya Desa Doroampel seba-
gai pusat wilayah produsen keset. 
Pusat usaha produksi keset terse-
but merupakan pilot project per-
tama bagi BUMDesa Mugi Makmur 
untuk nantinya bisa menghimpun 
para pemilik usaha ke dalam satu 
perlindugnan badan hukum yang 
ada di Desa Doroampel.

Marwan, salah seorang pemilik 
usaha pembuat keset di wilayah 
Desa Doroampel telah bergelut di 
sektor tersebut sejak tahun 1982 
lalu. Omzetnya kini mencapai 
jutaan rupiah setiap bulannya.

Marwan menyampaikan, kon-

ProfilBUMDesa

Susunan Pengurus 
BUMDesa Mugi Makmur
Ketua   : Sudarman
Sekretaris  : Anjar Krestiawati
Bendahara  : Sri Yuniarti
Unit simpan pinjam : Sugeng
Unit sabut kelapa : Marwan
Unit perikanan : Hendri

Sabut kelapa, bahan pembuat keset
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sumennya tidak hanya dari wilayah 
Kabupaten Tulungagung saja namun 
juga dari seluruh wilayah se-Jawa 
Timur, serta sesekali ada dari luar 
Jawa Timur. “Untuk produksi, saya 
lakukan setiap hari, untuk bahan 
selain didapatkan dari Kabupaten 
Tulungagung, juga saya stok dari 
Kabupaten Blitar,” jelas Marwan.

Tidak hanya itu, di awal berdi-
rinya BUMDesa Mugi Makmur, 
sektor usaha yang dicoba adalah 
pembuatan kripik buah  seperti 
kripik nangka, kri pik salak, kripik 
pi sang. Masing-ma sing kripik dike-
mas dalam ukuran seperempat 
kilo un tuk dijual de ngan diban-
derol harga 22.500  hingga 25 ribu 
rupiah.

“Untuk produksi memang 
dalam se pekan hanya 2 – 3 kali ka-
rena terbatas bahan baku. Itu pun 
dalam sehari hanya memperoleh 
kisaran 3 kilo kripik karena me-
mang melelui proses yang tidak 
singkat,” tutur Sudarman.

Sudarman menerangkan, pen-
jualan kripik buah tersebut dititip-
kan di toko-toko di wilayah Desa 
Doroampel, namun ternyata minat 
konsumen kurang. “Ini bisa di-
sebabkan harga jual dirasa cukup 
mahal bagi konsumen, sehingga 
tidak laku. Jatuhnya harga jual 

yang tinggi juga karena faktor 
produksi membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit,” katanya.

Melihat pengalaman yang telah 
lalu tersebut, Sudarman beserta 
pengurus BUMDesa Mugi Makmur 
ingin bisa bekerja sama dengan 
pemerintah desa untuk bisa bang-
kit kembali dengan membenahi 
diri sedikit demi sedikit.

“Nantinya kami juga akan 
melirik sektor budidaya per-
ikanan untuk bisa dikembangkan 
melalui BUMDesa Mugi Makmur 
ini mengingat Kabupaten Tulung-
agung juga menonjol di sektor 
per ikanan, terutama budidaya 
seperti gurami, lele dan patin,” 
imbuh Sudarman menutup perbin-
cangan. (hpy)

ProfllBUMDesa

Keset, hasil produksi Marwan

Marwan, salah satu produsen keset di desa Doroampel
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Seperti halnya wilayah lain, 
Kabupaten Trenggalek me-
lalui BUMDesa akan melaku-

kan perombakkan terhadap pro-
gram-program yang ada di desa. 
Djoko Warsono, SH., MM., Ke-
pala Bapemas dan PD Kabupaten 
Trenggalek, menyatakan misalnya 
untuk lembaga-lembaga keuan-
gan yang bermasalah akan diper-
hatikan khusus untuk dibenahi.

“Mereka bermasalah disebab-
kan seperti macet karena tung-
gakan sehingga menjadi vakum. 
Oleh karenanya, kami dari pihak 
pemerintah (Bapemas) mencoba 
untuk stressing mereka agar ak-
tif kembali. Adanya BUMDesa di-
harapkan akan menjadi tumpuhan 
desa dalam pergerakan perekono-
mian warga desa,” papar Djoko.

Langkah pembenahan yang 
ingin dilakukan oleh Bapemas Ka-
bupaten Trenggalek juga akan di-
iringi dengan pembuatan perang-
kat lunak agar BUMDesa yang ada 
di wilayah Kabupaten Trenggalek 

semakin kuat. Djoko menambah-
kan, juga memotivasi BUMDesa 
agar tidak bergerak di simpan 
pinjam saja, namun lebih gencar 
mengembangkan sektor riilnya.

“Keberadaan BUMDesa diha-
rapkan juga menggerakkan ma-
syara kat untuk kreatif mem-
bentuk unit-unit usaha yang 
lebih bervariasi agar tidak mo-
noton program yang dimilikinya,” 
timpal Djoko.

Sedangkan untuk program-
program pemerintah yang telah 
usai, seperti PNPM , Badan Kredit 
Desa (BKD), tidak sedikit yang 
nasibnya tidak jelas ujungnya. 
Djoko mene gaskan ingin menye-
lamatkan uang negara untuk bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Sisa-sisa dana yang pernah 
ada di program-program sebelum 
ini jangan sampai dimonopoli dan 
dikembangkan oleh perorangan, 

melainkan bagaimana caranya 
harus bisa bermanfaat dan tepat 
sasaran, salah satunya melalui 
pembenahan-pembenahan yang 
nantinya akan dijadikan satu 
dalam naungan badan hukum 
yaitu BUMDesa, dimanfaatkan 
untuk unit-unit usaha yang ada,” 
terangnya.

Untuk diketahui, baru-baru 
ini Bapemas dan PD Kabupaten 
Trenggalek mendapat bantuan 
berupa alat pertanian dari Ke-
mentrian Desa untuk menunjang 
persediaan pangan desa. “Alat 
pertanian tersebut akan kami 
bagikan ke delapan BUMDesa yang 
aktif di Kabupaten Trenggalek un-
tuk bisa dimanfa atkan. 

Ini juga merupakan upa-
ya pengembangan BUMDesa itu 
sendiri untuk bisa mandiri dan 
sejahtera,” katanya seraya 
tersenyum penuh harap. (hpy)

Djoko Warsono, SH., MM., 
Kepala Bapemas dan PD Kabupaten Trenggalek

Perjuangkan Misi 
Penyelamatan Uang Negara

Pembentukkan BUMDesa 
di masing-masing 

desa menjadi harapan 
pemerintah dalam 

upayanya menyejahterakan 
masyarakat desa. Seluruh 

unit usaha yang ada di 
lingkup desa akan dihimpun 

dan diawasi dalam satu 
badan hukum yang legal.

tokoh

Djoko Warsono, SH., MM., Kepala Bapemas dan PD Kabupaten Trenggalek
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Berikut ini adalah cara praktis menyiapkan bekal 
anak sekolah. Anak membawa bekal dari rumah, 
sehingga Ibu dapat memastikan kebersih an dan 

nilai gizinya. Pernahkah Ibu membayangkan betapa 
bangganya putra putri Ibu saat memamerkan bekal 
yang Ibu buatkan kepada teman-temannya? Selain 
Ibu juga ikut bangga, dengan membawakan bekal 
Ibu juga dapat memastikan  kebersihan dan nilai gizi 
yang dikonsumsi anak.

Hal-hal yang perlu Ibu perhatikan sebelum 
menyiapkan bekal anak:
1. Tanyakan kepada anak sehari sebelumnya, bekal apa 

yang ingin mereka bawa besok. Berikan pilihan ber-
dasarkan bahan yang Anda miliki dan tanyakan juga 
cara penyajian seperti apa yang mereka inginkan.

2. Sediakan tempat bekal dan tempat minum lebih 
dari 1, untuk mengantisipasi jika anak lupa mem-
bawa pulang tempat bekal atau justru Ibu yang 
lupa mengeluarkan tempat bekal dari tas anak 
sepulang sekolah.

3. Selalu sediakan bahan makanan favorit anak secara 
bervariasi, misalnya roti tawar, biskuit, kentang, 
sayuran, buah, bakso, telur, agar-agar, tepung 
bumbu dsb. Usahakan hindari makanan yang di-
awetkan.

4. Siapkan beberapa cetakan makanan/cetakan kue 
yang lucu agar penyajian makanan menjadi lebih 
menarik.

5. Bila memungkinkan, libatkan anak saat menyiapkan 
bekal sekolahnya untuk melatih kemandiriannya.
Contoh menu bekal anak, antara lain:

1. nasi Putih/merah
Nasi putih/nasi merah yang digulung dengan telur 

dadar dan tengahnya diberi sosis atau wortel rebus.

2. nasi dengan telur dadar atau cePloK
Nasi yang disajikan dengan telur dadar/ceplok 

yang dicetak. Saat ini sudah tersedia berbagai ce-
takan untuk menggoreng telur di pasaran.

3. nasi atau Kentang dengan sosis
Nasi/kentang goreng dengan sosis yang dibentuk 

seperti gurita lucu.

Cara Praktis Menyiapkan 
Bekal Anak Sekolah
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4. nasi goreng cetaK
Nasi goreng dicetak dalam mangkuk kecil sebagai 

kepala panda dan sisa nasi disimpan sebagai badan 
panda diselimuti dengan telur dadar. Untuk mata 
dan hidung bisa menggunakan keju dan nori (rumput 
laut siap pakai berbentuk lembaran).

5. roti tawar
Roti tawar/roti gandum yang dihias dengan keju 

yang dicetak dengan cetakan kue  berbentuk hati. 
Sebagai variasi, Ibu dapat melubangi roti dengan ce-
takan berbentuk hati atau bunga, lalu hias dengan 

selai atau mesyes.

6. PancaKe
Pancake yang dihias lucu dengan kismis/coklat 

chip sebagai mata dan hidung, atau coklat cair yang 
dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ujungnya 
dilubangi sedikit untuk menggambar mulut.

7. Kentang Panggang
Perpaduan kentang panggang dengan siraman saus 

keju dan brokoli diharapkan menjadi bekal  favorit 
anak yang terkadang jarang menyukai  sayuran hijau.

Beberapa ide di atas hanyalah contoh. Pasti Ibu 
dan si kecil bisa menciptakan berbagai ide krea-
tif lainnya. Momen menyediakan bekal sekolah bisa 
menjadi momen belajar yang menyenangkan. (*)

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur
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Tidak melulu berorientasi 
pada keuntungan, Muharor, 
warga Desa Suruhan Kidul 

ini dalam menapaki profesinya 
sebagai pembuat alat mesin 
sederhana dengan niat berbagi. 
Semenjak berhasil menciptakan 
mesin pengering kripik yang un-
tuk menunjang kebutuhan sang 
istri, Muharor semakin dikenal 
masyarakat.

“Mulanya saya hanya mencoba 
bagaimana menghasilkan kripik 
pisang yang kering sehingga lebih 
tahan lama untuk dijual oleh  istri 
saya. Nah, justru rekan-rekan 
 istri saya yang juga berprofesi se-
bagai produsen kripik penasaran 
dengan hasil kripik buatan istri 
saya yang kering namun kompo-
sisi dalam nya tetap lembut untuk 
dikunyah,” kenang Muharor.

“Kemudian ada yang meme-
san dan saya bersedia menerima 
permintaan pesanan tersebut 
dan ternyata cocok. Dan seka-
rang pun, saya memproduksi ber-
bagai mesin atas pesanan yang 
ada,  tidak memproduksi secara 

 massal,” lanjut Muharor.
Dalam menciptakan satu jenis 

mesin pun tidak lah dari proses 
yang singkat. Muharor mengata-
kan untuk mesin yang pertama 
kali, dalam memperoleh settingan 
yang pas harus melalui beberapa 
kali observasi dan bongkar pasang 
beberapa kali. “Memproduksi da-
lam jumlah banyak pun adalah 

ketika ada pesanan mesin untuk 
beberapa unit,” tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, 
Muharor kerap mengikuti  gelaran 
pameran yang diadakan oleh 
pemerintah daerah. Perlahan, 
mesin-mesin yang diproduksinya 
semakin dikenal masyarakat.

“Tidak jarang juga dari konsu-
men justru memesan mesin yang 

Posyantek Bandung, Kabupaten Tulungagung

Andalkan Produk Mesin 
dan Jasa Pelatihan

Bermula dari seorang 
warga Desa Suruhan Kidul, 
Kecamatan Bandung, 
Kabupaten Tulungagung 
yang berprofesi sebagai 
pembuat alat mesin 
sederhana, terbentuk 
lah Posyantek Bandung. 
Kiprahnya di dunia mesin 
mendorongnya untuk 
terjun ke masyarakat demi 
kesejahteraan bersama.

teknologitepatguna
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saya belum pernah membuatnya 
dan itu menjadi  tantangan 
tersendiri bagi saya untuk bisa 
melayani dan memenuhi permin-
taan konsumen,” ujar  Muharor.

Pria kelahiran 5 Oktober 1966 
silam ini mengaku dengan meneri-
ma tantangan untuk membuat 
mesin yang belum pernah dibuat-
nya sebelumnya, itu merupakan 
salah satu pengembangan potensi 
diri. “Di sisi lain, ketika kemam-
puan kita berkembang, maka itu 
akan menjadi modal untuk me-
ningkatkan pendapatan,” akunya 
seraya tersenyum.

Dari berbagai pameran yang 
diikutinya, Muharor mendapat 
masukan dari pemerintah daerah, 
disarankan untuk membentuk 
Posyantek sebagai wadah selain 
untuk mendokumentasikan apa 
saja mesin ciptaannya juga un-
tuk memberdayakan masyarakat 
sekitar agar bisa seperti Muharor 
sehingga tercipta lapangan peker-
jaan.

Sesuai dengan keinginan Mu-
haror untuk bisa berbagi dengan 
sekelilingnya, Muharor mengajak 
warga yang lain berembuk dan 
terbentuk Posyantek Bandung. 
“Dengan adanya Posyantek Ban-

dung, apa yang saya tahu nantin-
ya untuk mengedukasi masyara-
kat sehingga akan bermunculan 
inovator baru,” ucap bapak dua 
anak itu.

“Hal tersebut tentunya akan 
sangat sejalan dengan upaya 
pemerintah dalam memberda-
yakan masyarakat sebagai lang-
kah pengentasan kemiskinan 
menuju kehidupan mandiri dan 

sejahtera,” tambah Muharor.
Sebagai ketua, Muharor men-

jelaskan visi Posyantek Bandugn 
adalah untuk meningkatkan kese-
jahteraan dan kemandirian    ma-
sya rakat di wilayah Kecamatan 
bandung melalui penerapan dan 
pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna (TTG).

“Visi tersebut diwujudkan 
dengan memberikan layanan 

teknologitepatguna

pengaduk jenang dodol

penghalus tusuk sate
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teknis, informasi, dan promosi 
tentang berbagai jenis TTG ke-
pada masyarakat; meningkatkan 
kualitas dan kuantitas berbagai 
jenis produk yang dihasilkan oleh 
usaha kecil masyarakat; serta 
menjembatani masyarakat seba-
gai pengguna TTG dengan para      
pemangku kepentingan dalam 
rangka pemanfaatan TTG,” jelas 
Muharor.

Ada pun beberapa jenis mesin 
sederhana yang menjadi produk 
unggulan Posyantek Bandung 
antara lain Mesin Penancap Gigi 
Parut, Mesin Pembuat stik Bambu, 
Mesin Irat  Bambu, Mesin  Poles 
Stik Bambu, Mesin Tembakau 
(perajang dan pengaduk), Mesin 
Sortir Rokok Kretek, Bakaran Sate 
Listrik, Parut Listrik, Mixer Roti, 
Mesin Pembuat Es Puter, Mesin 
Pembuat Snack Glek (jajan khas 
daerah Ngunut), Mesin Perajang 
Keripik, serta Mesin Penggoreng  
Kopi.

Untuk diketahui, Posyantek 
Bandung beberapa kali berhasil 
meraih beberapa penghargaan, 
yaitu Juara III Cipta Teknologi 
Tepat Guna di Kabupaten Treng-
galek tahun 2008; Juara II Cipta 
Teknologi Tepat Guna di Kabupa-
ten Trenggalek tahun 2010; serta 
Juara II Cipta Teknologi Tepat 
Guna di Kabupaten Tulungagung 
tahun 2013.

Posyantek Bandung juga te-
lah melakukan studi banding ke 

Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai 
upaya untuk mengembangkan po-

tensinya. “Yang kami pelajari dari 
Posyantek yang ada di Wonogiri 
adalah mereka cukup kuat dalam 
hal kemitraan, itu memicu kami 
untuk bisa berkembang semandiri 
mereka,” ungkap Muharor penuh 
harap.

Posyantek Bandung ke depan 
ingin memiliki koperasi bagi ang-
gotanya, bisa melakukan simpan 
pinjam untuk kebutuhan ang-
gota. Selain menyediakan produk 
mesin, Posyantek Bandung akan 
mengedepankan divisi pelatihan. 
“Posyantek Bandung sebagai mo-
tor penggeraknya, karena semua 
demi pengembangan potensi diri 
masing-masing anggota,” tutup 
Muharor. (hpy)

teknologitepatguna

pemotong marmer

perajang bambu

pengaduk tembakau
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Siapa yang menanam, ia akan 
menuai hasilnya. Demikian 
kata sebuah pepatah, yang 

nampaknya sesuai dengan apa 
yang telah dicapai salah seorang 
warga Kecamatan Trenggalek, 
Kabupaten Trenggalek.

Adalah Mohammad Sholachu-
din, berbekal keahlian dasar tek-
nik mesin, kini Sholachudin diper-
cayai sebagai Ketua Posyantek 
Kecamatan Trenggalek. Shola-
chudin mengaku telah bergelut 
dengan urusan mesin sejak tahun 
1994 lalu.

Alat mesin pertama hasil ino-
vasinya berupa alat pengering 
daun untuk dibuat teh. “Mulanya 
hanya iseng mencoba, namun ke-
tika ada yang tahu dan bisa di-
manfaatkan justru diminati dan 
dibeli,” timpalnya.

Tidak hanya itu, riwayat per-
jalanan Sholachudin berkiprah di 
dunia permesinan bermula ketika 
mencarikan solusi bagi kebutuhan 
pekerjaan sang istri yang mende-
sak. “Istri saya berprofesi sebagai 
pengolah hasil perikanan, perta-
nian, perkebunan yang kemudi-
an untuk dijual. Nah, timbul 
pemikiran untuk membuatkan 
sebuah alat untuk meringankan 
pekerjaan istri saya tersebut,” 
kenang Sholachudin.

“Akhirnya, dengan biaya semi-
nimal mungkin, karena kondisi 
ekonomi kami pada saat itu juga 
sedang terbatas, berbekal uang 
75 ribu rupiah, itu pun dari me-
minjam, saya berhasil mencipta-
kan alat mesin sederhana berupa 
hand sealler, untuk menunjang 
pekerjaan istri saya,” imbuh 
Sholachudin bangga.

Melihat manfaat dari alat 
ter sebut, Sholachudin mempro-
duksi lagi dan mencobanya un-
tuk dijual dan ternyata ada yang 

berminat membelinya. “Saat itu 
saya jual seharga 100 ribu rupi-
ah, jauh dari mesin hasil pabrik 
yang harga nya berkali lipat,” 
tandasnya.

“Dan kalau dipikir, saat ini 
di tengah kemajuan teknologi, 
melihat apa yang telah saya 
buat, saya merasa malu sekaligus 

bangga karena dengan alat yang 
sederhana tersebut ternyata saya 
bisa menciptakan dan bisa memi-
liki nilai jual,” tambahnya seraya 
tersenyum.

Sholachudin mengatakan baru 
mengenal Posyantek pada tahun 
2014 dan membentuk Posyantek 
Krisna pada tahun 2015. “Namun 

Posyantek Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Coba-coba Berbuah Berkah

teknologitepatguna

Mohammad Sholachudin, ketua Posyantek Kecamatan Trenggalek, 
Kabupaten Trenggalek
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nama yang terdaftar adalah Pos-
yantek Kecamatan Trenggalek, 
yang semakin dikenal ya nama 
itu,” terangnya.

Melalui Posyantek Kecama-

tan Trenggalek ini, Sholachudin 
bertekad seluruh hasil karya me-
sinnya harus terdokumentasi. 
 Tidak hanya itu, Sholachudin 
ingin inovasi teknologinya ber-

manfaat tidak hanya untuk diri-
nya sendiri melainkan juga untuk 
masyarakat. “Posyantek ini ter-
golong baru, baru seumur jagung 
sejak diresmikannya tahun 2015, 
apa yang kami buat adalah untuk 
masyarakat,” ucapnya.

Terlebih dengan semangat Pos-
yantek dalam mengembangkan 
dan memberdayakan masyarakat 
sekitar, sholachudin menegas-
kan apa yang diperolehnya untuk 
kepentingan masyarakat. “Kami 
terus berupaya menerapkan de-
ngan modal yang ada akan men-
ciptakan sesuatu yang bermanfaat 
untuk menunjang menyelesaikan 
pekerjaan,” tuturnya.

Ada pun beberapa jenis mesin 
inovasi hasil ciptaan Posyantek 
Kecamatan Trenggalek antara 
lain mixer, alat pencetak sosis, 
pengasap telur, mesin pengering 
daun, mesin pengaduk dodol, pe-
ngayak kompos, pencacah sampah 
daun, pencacah sampah palstik, 
mesin pemutar es krim dan masih 
banyak lagi.

Setiap bulannya Posyantek Ke-
camatan Trenggalek mendapatkan 
pesanan mesin, biasanya 2 – 3 unit 
pesanan. “Yang paling banyak dipe-
san konsumen biasanya yang murah 
meriah dan terjangkau konsumen, 
serta bermanfaat bagi mereka sep-
erti mesin pengaduk sampai saat 
ini terjual 50 unit lebih. Untuk pen-
cacah kompos, pencacah plastik 
juga kerap ada yang memesan,” 
kata Sholachudin.

Dalam pengembangannya, 
Posyan tek Kecamatan Treng  galek 
akan rutin memberikan pelatihan 
teknologi. “Untuk saat ini masih 
belum berjalan, namun sudah 
ada pelatihan untuk pe nerapan 
teknologi yang tercipta, misalnya 
dengan alat mesin inovasi kami ini 
untuk pelatihan pembua-tan ma-
kanan, itu dilakukan diengan bimb-
ingan istri saya untuk ke lompok 
ibu-ibu. Nah, nantinya lebih ke 
pelatihan teknologinya, masih ber-
tahap,” tutup Sholachudin penuh 
harap. (hpy)

teknologitepatguna

 Mesin pengaduk dodol

Mesin pemutar es krim
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Ensiklopedia

Kusuma agrowisata Petik apel
Kusuma Agrowisata merupakan pelopor wisata 

agro di Indonesia. Terletak pada ketinggian ±1000 
meter dari permukaan laut yaitu di Jl. Abdul Gani 
Atas, Kota Batu, Kusuma Agrowisata menawarkan 
layanan wisata petik di kebun apel, jeruk, jambu 
merah, buah naga, stroberi dan sayur hidroponik 
bebas pestisida. Selain itu, objek wisata berhawa 
sejuk ini juga menawarkan wisata outbound seperti 
bermain War Game di arena airsoft gun, mengen-
darai ATV di mini off-road track dan flying fox. Di 
Kusuma Agrowisata , Anda akan diajak berkeliling ke 
perkebunan yang cukup luas. Selain hijaunya tana-
man buah, udara sejuk dan pemandangan indah bisa 
Anda dapatkan di tempat ini. Lelah mengelilingi 
perkebunan, Anda bisa mengisi perut di kedai yang 
bernama Apple House dan Strawberry House. Sesuai 
dengan namanya, kedai ini memiliki menu makanan 
yang hampir semuanya berbahan dasar apel dan 
stroberi. Perkebunan apel ini bisa Anda jelajahi mu-
lai pukul 8.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

agrowisata Kebun teh Wonosari
Kebun Teh Wonosari terletak di Desa Toyomarto, 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (perbatasan 
Surabaya–Malang). Agrowisata Wonosari merupakan 
kawasan kebun teh pertama di Jawa Timur yang 
dikonsep menjadi wisata kebun. Memasuki kawasan 
ini, kesegaran udara sangat terasa sekali. Panorama 
pegunungan dan view kehijauan yang sungguh indah 
menjadikan tempat tersebut sangat ideal untuk me-
lepas penat. Di kawasan ini, Anda juga bisa melihat 
langsung proses pengolahan daun teh yang hasilnya 
banyak diekspor ke luar Jawa, bahkan keluar ne-
geri. Menariknya, selain pesona alamnya yang asri, 
di tempat ini juga terdapat fasilitas yang lengkap 
berupa kolam renang hangat, kebun binatang mini, 
arena permainan outbound, penginapan, taman ser-
ta toko bunga. Anda dapat berbelanja bunga-bunga 
hias yang cantik di sini. Obyek wisata ini buka setiap 
hari mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. Tiket masuk un-
tuk hari biasa adalah 8 ribu rupiah, sedangkan pada 
waktu weekend sebesar 11 ribu rupiah.

Agrowisata Menarik dan 
Edukatif di Malang Raya
Malang Raya, melingkupi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dikenal 
sebagai kota apel, maka tak heran kalau di kota ini terdapat agrowisata petik apel. 
Namun ternyata tak hanya agrowisata apel saja, di kota dijuluki East of  Java ini juga 
terdapat agrowisata lainnya. Penasaran? Berikut beberapa agrowisata yang wajib Anda 
kunjungi ketika berlibur di wilayah Malang ini.
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agrowisata Petik Jeruk selorejo
Wisata agro yang bernama lengkap Agrowisata 

Petik Jeruk Selorejo ini terletak di Desa Selorejo, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Agrowisata 
Petik Jeruk Selorejo mulai dipopulerkan oleh para 
petani jeruk di Selorejo sejak tahun 2009. Di sini 
Anda akan menemukan pesona keindahan alam yang 
tidak kalah dengan wisata agro lainnya. Terdapat 
sekitar 12 jenis jeruk yang dibudidayakan di desa 
ini. Beberapa varietas yang dikembangkan dan men-
jadi primadona yaitu jeruk varietas baby. Wisata pe-
tik jeruk ini sangat diminati karena pengunjung bisa 

memetik jeruk sendiri langsung dari pohonnya. Tak 
hanya itu, kita bisa langsung memakan jeruk-jeruk 
yang masih segar dan manis tersebut. Di area kebun 
jeruk seluas 240 hektar ini, Anda akan dimanjakan 
dengan pepohonan jeruk yang rindang dan sejuk. 
Bagi wisatawan yang ingin membawa pulang jeruk 
sebagai oleh-oleh, diterapkan harga yang sangat 
murah yaitu Rp 5.000 per kilogram. Setelah meme-
tik jeruk, wisatawan bisa menimbangnya dan jeruk 
siap dibawa pulang. Pengelola juga melayani cate-
ring ketika ada acara syukuran dengan harga khusus 
untuk satu paket. (Sumber: panduanwisata.id)

Ensiklopedia

agro tawon Wisata Petik madu
Agro Tawon Wisata Petik Madu berada di Puri 

Kencana, Jalan Dr. Wahidin 8, Desa Bedali, Kecama-
tan Lawang, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, 
obyek wisata yang juga diberi nama Rimba Raya ini 
merupakan tempat untuk memelihara dan mengem-
bangbiakkan tawon atau lebah. Di sini, para pengun-
jung bisa menikmati sajian alam berupa perbukitan 
seluas 2,5 hektar yang cukup eksotis. Begitu mema-
suki pintu gerbang Puri Kencana, wisatawan lang-
sung berada di jalan berbatu yang menurun tajam, 
menghadap ke lembah yang ditumbuhi beraneka 
jenis tanaman. Di bagian tengah lembah yang men-
datar, terdapat ratusan kotak berisi lebah. Di agro 
tawon ini Anda dapat menyaksikan tiga jenis lebah 
penghasil madu yang dibudidayakan yakni Apis Me-
lilfira, Acerana dan Trigond. Tak hanya madu saja, 
lebah-lebah tersebut juga menghasilkan bebera-
pa macam produk seperti royal jelly, bee  pollen, 
serta lilin lebah dan larva lebah. Pengunjung dapat 

menikmati es madu, jus jambu-madu, serta mem-
beli berbagai produk yang dihasilkan lebah di stand 
yang tersedia di tempat ini. Bahkan Anda bisa mela-
kukan  apithe rapy atau pengobatan dengan sengat 
lebah. Obyek wisata ini buka hari Senin-Minggu 
pukul 08.00-15.00 WIB.
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Kentang
Tidak hanya sebagai peng-

ganti karbohidrat yang menye-
hatkan, mengonsumsi kentang 
juga baik untuk penderita 
maag. Ambil dua buah kentang, 
lalu parut peras dan ambil air-
nya. Air dari kentang ini akan 
membantu menurunkan asam 
lambung dan meredakan maag 
yang membuat tidak nyaman.

Pepaya
Pepaya mengandung beta 

karoten yang baik untuk men-
gobati maag. Anda dapat meng-
konsumsinya langsung. Untuk 
mendapat hasil yang memuaskan 
Anda dapat mengonsumsi pepaya 
setiap hari.

nanas
Nanas memiliki kandung-

an yang jika bereaksi dengan 
 enzim pencernaan maka akan 

baik untuk mengatasi maag. 
Tetapi nanas terkadang dapat 
membuat alergi pada perut. 
Oleh karenanya, disarankan 
untuk konsultasi kepada dokter 
sebelum mengonsumsinya.

Kelapa
Air kelapa sangat baik un-

tuk menyembuhkan maag. Jika 
Anda memiliki masalah maag 
dan pencernaan lainnya, minum 
air kelapa akan membantu tubuh 
untuk menyembuhkannya.

Jahe
Jahe adalah bahan alami 

yang baik untuk kesehatan. 
Jahe membantu untuk me-
ringankan masalah kesehatan 
pencernaan. Jika kamu memi-
liki masalah maag, makan 
jahe mentah setiap hari un-
tuk mengurangi nyeri karena 
maag.(*)

tipssehat

Maag merupakan 
salah satu penyakit 

yang disebabkan pola 
makan yang tidak sehat 

yang menyebabkan 
meningkatnya asam 

lambung dalam perut. 
Maag dapat menyebabkan 

mual dan sakit perut 
sehingga membuat tidak 

nyaman. Anda akan 
merasa tidak nyaman saat 

maag menyerang. Kini, 
Anda tidak perlu khawatir, 
maag dapat disembuhkan 
dengan obat-obatan alami 

berikut.

Usir Maag dengan 
Cara Sederhana
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tipskarir

Bekerja tidak hanya perlu 
ketepatan waktu tetapi 
juga perlu waktu yang efis-

ien. Jika Anda memiliki waktu 8 
jam dalam satu hari dalam be-
kerja maka manfaatkan waktu 
tersebut dengan sebaik mung-
kin. Jika Anda dapat meman-
faatkan waktu sebaik mungkin 
maka Anda akan memerlukan 
waktu yang lebih sedikit diban-
ding waktu yang biasa. Untuk 
memanfaatkan waktu yang se-
baik mungkin, mengubah kebia-
saan sebelum bekerja sangat 
penting. Berikut adalah hal yang 
harus Anda lakukan.

mendahulukan tugas 
utama

Saat pagi hari energi Anda 

masih sangat baik, maka menye-
lesaikan tugas utama akan mem-
buat tugas Anda cepat selesai. 
Banyak hal yang dapat Anda laku-
kan saat bekerja di pagi hari. Jika 
perlu sisihkan hal yang membuat 
Anda tidak dapat berkonsentrasi 
dengan baik seperti ponsel dan 
internet.

fokus pada tugas 
penting

Di pagi hari fokus pada 
pekerjaan penting yang harus 
segera Anda selesaikan. Kon-
sentrasi untuk menyelesaikan 
tugas tersebut. Tidak perlu panik 
dan bingung, Anda pasti dapat 
menyelesaikan tugas tersebut.

hindari panik
Saat pekerjaan menumpuk, 

Anda tidak perlu panik. Pilih 
pekerjaan yang benar-benar ha-
rus Anda selesaikan. Menyusun 
daftar pekerjaan memang baik, 
tetapi panik dan terburu-buru 
menyelesaikannya hanya akan 
membuat pekerjaan Anda tidak 
dapat selesai dengan baik. Tentu-
kan pekerjaan mana yang harus 
selesai dengan spesifik.

Berkoordinasi
Saat Anda memasuki area 

kerja, biasakan menyapa rekan 
kerja karena akan meningkatkan 
mood Anda. Hal ini akan mem-
bantu Anda untuk berkoordinasi 
dengan rekan kerja. Mereka akan 
menjadi rekan kerja yang menye-
nangkan.(*)

Lakukan Hal Berikut 
Sebelum Kerja, Penting!
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resep

Bahan-Bahan:
a	1 buah kelapa muda, serut/ kerok dagingnya
a	air kelapa muda secukupnya
a	buah melon secukupnya, potong-potong atau ke-

rok bulat
a	2 sdm selasih, rendam dengan air hangat, biarkan 

mekar
a	1 buah jeruk nipis, peras airnya
a	gula/secukupnya, larutkan dengan sedikit 
 air hangat
a	es batu secukupnya

Cara memBuat:
a	Tata kelapa muda dan buah melon di mangkuk. 

Tambahkan selasih sesuai selera dan tata es batu 
di atasnya.

a	Campur air kelapa muda dengan gula cair. Tuang 
ke atas mangkuk. Beri perasan jeruk nipis.

a	Es kuwut Bali siap disajikan.

Es Kuwut Bali

Siang hari dengan kondisi yang panas, tentu pas jika mengonsumsi minuman yang 
dingin dan segar. Minuman satu ini pasti cocok dengan kondisi tersebut, apalagi kalau 
bukan Es Kuwut. Minuman khas Bali ini mudah sekali dibuatnya. Rasa manis dan asam 
segar pasti membuat Anda ketagihan dengan kesegaran es satu ini. Berikut resepnya.
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