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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

Program pembangunan 
terus bergulir. Tidak ha-
nya pembangunan secara 
fi sik seperti melengkapi 

infrastruktur serta sarana dan 
prasana, namun juga pemba-
ngunan non fi sik menjadi perha-
tian pemerintah demi terwujud-
nya kesejahtera an yang merata.

Potensi suatu desa/kelurah-
an tidaklah sama, tergantung 
pada unsur-unsur yang dimi-
liki. Kondisi lingkungan geogra-
fi s dan penduduk suatu desa 
dengan desa lainnya berbeda, 
maka potensi desa pun ber-
beda.

Potensi yang tersimpan dan 
dimiliki desa/kelurahan seperti 
potensi sosial, ekonomi, de-
mografi s, agraris, politis, kul-
tural dan sebagainya merupakan 
indikator untuk mengadakan 
suatu evaluasi terhadap maju 
mundurnya suatu desa (nilai 
desa). Dengan adanya indikator 

ini, maka berdasarkan tingkat 
pembangunan dan kemampuan 
mengembangkan potensi-poten-
si yang dimiliki.

Badan Pemberdayaan Ma-
sya rakat (Bapemas) Jawa Ti-
mur menyelenggarakan Lomba 
Desa dan Kelurahan sebagai 
bentuk evaluasi dan penilaian 
perkembangan penyelengga-
raan pemerintahan, kewilayah-
an dan kemasyarakatan yang 
cepat berkembang.

Kegiatn ini dilakukan atas 
kerja sama pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Dasar 
pelaksanaannya menga cu pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 81 Tahun 
2015 tentang evaluasi perkem-
bangan desa dan kelurahan. Di 
dalam Permendagri Nomor 81 
Tahun 2015 disebutkan penila-
ian di tahun 2016 ini berdasar-
kan evaluasi di 3 bidang saja, 
antara lain bidang pemerintah-

an, bidang kewilayahan dan bi-
dang kemasyarakatan.

Selain hal di atas, Bape-
mas Provinsi Jawa Timur telah 
menetapkan juara bagi Lom-
ba Pasar 2016 dan Pelaksana 
Gotong Royong Terbaik Tingkat 
Jatim Tahun 2016. Secara ber-
gantian, Gema Desa akan me-
nampilkan para juaranya. Kali 
ini mengangkat Pasar Desa Sen-
dangrejo sebagai Juara I Lom-
ba Pasar Tingkat Jawa Timur 
 Tahun 2016.

Sedangkan Pelaksana Go-
tong Royong Terbaik I Tingkat 
Jawa Timur Tahun 2016 untuk 
desa adalah Desa Ngadirojo, Ke-
camatan Ngadirojo, Kabu paten 
Pacitan. Dan untuk kelurahan 
adalah Kelurahan Dandangan, 
Kecamatan Kediri, Kota Kediri. 
Berbagai upaya dilakukan agar 
nilai-nilai gotong royong yang 
menjadi ciri budaya Bangsa In-
donesia tetap terjaga. (*)

Jawa Timur Giat Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan 
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Disebutkan dalam Permend-
agri tersebut untuk menge-
tahui efektivitas, tingkat 
perkembangan desa dan 

kelurahan, kemajuan, kemandi ri-
an, keberlanjutan pembangun an, 
kesejahteraan masyarakat, serta 
daya saing desa dan kelurahan 
adalah melalui pembangunan yang 
dilakukan di daerah pinggiran de-
ngan memperkuat wilayah desa 
dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi  (Pemprov) 
Jawa Timur melalui Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Jawa Timur menyelenggarakan 
Lomba Desa dan Kelurahan se-
bagai bentuk evaluasi dan penilai-
an perkembangan penyelenggara-
an pemerintahan, kewilayahan 
dan kemasyarakatan yang cepat 
berkembang. Kegiatn ini dilaku-
kan atas kerja sama pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.

Mewakili Kepala  Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs. 
 Suriaman, SH., M.Si., Kepala Bi-
dang Sosial Budaya dan Partisipasi 
Masyarakat, menjelaskan, evaluasi 
perkembangan desa dan kelurahan 
dimaksudkan untuk menentukan 

status tertentu dari capaian hasil 
perkembangan sebuah desa dan 
kelurahan serta untuk mengetahui 
efektivitas dalam penyelenggaraan 
pemerintahanan, pembangunan 
pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat.

“Tidak hanya itu, dalam prak-
teknya tentu diharapkan untuk 
mengetahui tingkat kesejahtera-

an masyarakat, daya saing desa 
dan kelurahan yang sesuai de-
ngan nilai-nilai Pancasila. Semua 
sesuai dengan yang tertuang 
dalam Permendagri tersebut,” 
terangnya.

“Evaluasi perkembangan desa 
dan kelurahan ini juga bertujuan 
untuk melihat tahapan dan me-
nentukan keberhasilan perkem-

Lomba Desa dan Kelurahan Jawa Timur 2016

Op  malkan Bidang Pemerintahan, 
Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Ada yang berbeda dalam 

pelaksanaan Lomba 
Desadan Kelurahan 

Tahun 2016 ini. Dasar 
pelaksanaannya mengacu 

pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 81 Tahun 
2015 tentang evaluasi 

perkembangan desa dan 
kelurahan.
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bangan desa dan kelurahan da-
lam kurun waktu Januari sampai 
dengan Desember,” tambah 
Suryaman.

Untuk pelaksanaan Lomba Desa 
dan Kelurahan sebelumnya adalah 

berdasarkan 8  indikator penilaian 
namun di tahun 2016 ini dilakukan 
evaluasi di 3 bidang saja, antara 
lain bidang peme rintahan, bidang 
kewilayahan dan bidang kemas-
yarakatan. “Poin utamanya adalah 

mereka harus mengumpulkan pro-
fi l desa/kelurahan lengkap sebagai 
acuan ke lengkapan administrasi 
di penilai an tahap awal,” kata 
 Suryaman.

Dalam Permendagri Nomor 
81 Tahun 2015 disebutkan untuk 
evaluasi bidang pemerintahan 
meliputi aspek pemerintahan, 
kinerja, inisiatif dan kreativitas 
dalam pemberdayaan masyara-
kat, desa dan kelurahan berbasis 
teknologi informasi (E-govern-
ment), serta pelestarian adat 
dan budaya.

Untuk evaluasi bidang ke wi-
layahan adalah meliputi aspek 
identitas, batas, inovasi, tanggap 
dan siaga bencana, serta peng-
aturan investasi. Sedangkan un-
tuk evaluasi bidang kemasayara-
katan meliputi aspek partisipasi 
masyarakat, lembaga kemasyar-
akatan, pemberdayaan kesejah-
teraan keluarga, keamanan dan 
ketertiban, pendidikan, keseha-
tan, ekonomi, penanggulangan 
kemiskinan, serta peningkatan 
kapasitas masyarakat.

Secara teknis, penilaian eva-
luasi perkembangan desa dan ke-
lurahan tahun ini adalah peserta 
desa/kelurahan harus melalui pe-
nilaian administrasi yang masuk 
ke tim penilai di Bapemas Provin-
si Jawa Timur.

“Dari seluruh peserta yang 
masuk akan diseleksi 8 nomina-
tor, lanjut untuk tahapan penilai-
an selanjutnya yaitu tim penilai 
turun ke desa/kelurahan terpilih 
untuk melakukan penilaian pa-
paran presentasi dan penilaian 
lapang,” tutur Suryaman.

Untuk diketahui, hingga saat 
8 nominator yang terpilih belum 
diputuskan untuk urutan juara-
nya karena masih dalam proses 
menunggu turunnya Surat Kepu-
tusan (SK) dari Gubernur Jawa 
Timur. nantinya, ketika sudah 
ada penetapan juaranya, untuk 
terbaik I akan mewakili Provinsi 
Jawa Timur maju ke tingkat na-
sional.(hpy)

PESERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2016
No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
1. Kota Blitar Sananwetan Kel. Bendogerit
2. Kota Kediri Mojoroto Kel. Bandar Lor
3. Kab. Bondowoso Prajekan Desa Walidono
4. Kota Probolinggo Kademangan Kel. Triwung Lor
5. Kab. Pacitan Tegalombo Desa Gemaharjo
6. Kab. Malang Turen Desa Sanankerto
7. Kab. Tulungagung Boyolangu Desa Sobontoro
8. Kab. Ponorogo Bungkal Desa Kupuk
9. Kab. Gresik Ujungpangkah Desa Pangkahkulon
10. Kab. Sidoarjo Tulangan Desa Kenongo
11. Kab. Bojonegoro Sukosewu Desa Kalicilik
12. Kota Pasuruan Panggungrejo Kel. Pakuncen
13. Kab. Lamongan Brondong Desa Brengkok
14. Kab. Pasuruan Tutur Desa Kalipucang
15. Kab. Situbondo Panji Desa Panji Lor
16. Kab. Lumajang Rowokangkung Desa Nogosari
17. Kota Batu Batu Desa Sidomulyo
18. Kota Malang Lowokwaru Kel. Tasikmadu
19. Kab. Jombang Ploso Desa Losari
20. Kab. Tuban Bangilan Desa Kedungharjo
21. Kota Surabaya Benowo Kel. Kandangan
22. Kab. Magetan Kawedanan Desa Karangrejo
23. Kab. Nganjuk Baron Desa Waung
24. Kab. Probolinggo Kraksaan Desa Asembagus
25. Kab. Jember Wuluhan Desa Ampel
26. Kab. Jember Patrang Desa Banjarsengon

8 NOMINATORLOMBA DESADANKELURAHAN 2016
Desa Kelurahan

DesaPangkahkulon, Kecamatan 
Ujungpangkah, Kabupaten Gresik

Kelurahan Pakuncen, Kecamatan 
Panggungrejo, Kota Pasuruan

DesaWalidono, Kecamatan Prajekan, 
Kabupaten Bondowoso

Kelurahan TriwungLor, Kecamatan 
Kademangan, Kota Probolinggo

DesaGemaharjo, KecamatanTega-
lombo, Kabupaten Pacitan

KelurahanTasikmadu, Kecamatan-
Lowokwaru, Kota Malang

DesaKupuk, Kecamatan Bungkal, 
Kabupaten Ponorogo

Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan-
Mojoroto, Kota Kediri
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Salah satu poin keberhasilan 
yang ditorehkan Desa Pang-
kahkulon selama ini dengan 
mengandalkan pelayanan 

pembuatan surat yang hanya 30 
detik. Karena itu, desa yang dike-
nal kampung nelayan ini siap ber-
laga untuk merebut desa terbaik 

Jawa Timur tahun 2016.
Achmad Fauron, Kepala Desa 

Pangkahkulon, menyatakan kece-
patan dalam melayani masyarakat 
dalam pembuatan surat, menjadi 
andalan utama desa yang berada 
sekitar 35 km ke utara dari pusat 
kota Gresik ini. “Tekad kami ingin 

melayani masyarakat dengan ce-
pat,” kata Fauron.

Sementara di hadapan tim pe-
nilai dari Pemprov Jatim, di ruang 
rapat Puteri Cempo, Kantor Bupa-
ti Gresik, Fauron yang hadir ber-
sama beberapa tokoh masyara kat 
desa setempat berusaha me-
yakinkan anggota tim Juri Lomba 
Desa yang diketuai oleh  Suryaman 
dari Bapemas Provinsi Jawa Timur.

“Seluruh aparat bidang pela-
yanan sudah menguasai TI. Hanya 
memasukkan nomor Induk Ke-
pendudukan dan mengetik tujuan 
dan keperluan, maka dokumen 
surat sudah selesai,” tuturnya.

Fauron menambahkan, kece-

Desa Pangkahkulon, Salah Satu 
Nominator Lomba Desa dan 

Kelurahan Tingkat Ja  m 2016
Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten 

Gresik terpilih menjadi salah satu dari empat nominator 
desa terbaik tingkat Jawa timur tahun 2016. Desa 

Pangkahkulon akan berkompetisi dengan 3 nominator 
desa yang lain di Jatim, antara lain Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Bondowoso.

Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si. memberi sambutan .
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patan pengurusan ini untuk semua 
pembuatan surat-surat adminis-
trasi. “Kecuali surat tanah kami 
harus memeriksa dan memveri-
fi kasi dengan teliti. Kami tidak 
bisa sembrono untuk pengurusan 
dokumen tentang tanah. Silahkan 
bapak datang ke Kantor Desa kami 
dan silahkan hitung waktunya,” 
terang Fauran kepada sejumlah 
anggota Dewan Juri.

Sementara Kepala Bapemas 
Pemkab Gresik, Agus Budiono 
mengatakan, sesuai Permen dagri 
Nomer 81 tahun 2015, ada 3 bi-
dang yang menjadi fokus penila-
ian pada Lomba Desa dan Kelu-
rahan tahun 2016 kali ini, antara 
lain, bidang Pemerintahan, bi-
dang Kewilayahan dan bidang Ke-
masyarakatan.

“Kami bersama pemangku 
kepentingan yang lain harus men-
dampingi Desa Pangkahkulon un-
tuk terus memperbaiki di semua 
lini. Agar nantinya Desa Pangkah-
kulon bisa merebut juara I tingkat 
Provinsi dan bisa mewakili Jawa 
Timur untuk berlaga di tingkat 
nasional,” kata Agus.

“Saya bangga karena desa 
nelayan yang ada di wilayah 
pinggiran bisa menjadi desa ter-
baik di Kabupaten Gresik. Atas 
prestasi ini Desa Pangkahkulon 
bisa mewakili Kabupaten Gresik 

sebagai kontestan dan saat ini 
sudah menjadi nominasi juara 
desa terbaik Jawa Timur, ” im-

buhnya bangga.
Dr. Ir. H. Sambari Halim Ra-

dianto, ST, M.Si., Bupati Gresik 
menegaskan program pelayanan 
cepat merupakan salah satu 
program Bupati Gresik dalam 
memajukan wilayah Gresik mela-
lui program di desa-desa. “Tentu 
masih banyak program lain untuk 
memajukan desa, seperti Tilik 
Desa, Sambungrasa dan the Sunan 
Giri award,” terangnya.

Sambari menambahkan, dalam 
semua program desa tersebut se-
lalu berinteraksi dengan masyar-
akat desa mulai dari beraudiensi 
langsung sampai menginap di ru-
mah masyarakat setempat. “Tidak 
jarang beberapa kebijakan lang-
sung saya keluarkan disana untuk 
memenuhi keinginan masyarakat 
desa,” tutupnya. (*/hpy)

Bupati Gresik menyambut Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Jatim
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Salah satu bukti nyatanya 
ialah potensi alam yang ada 
Desa Ngadirojo,  Kecamatan 
Ngadirojo, Kabupaten Paci-

tan. Desa ini dikelilingi oleh sun-
gai yang deras, memisahkan ke-
dua dusun di Desa Ngadirojo.

Warga desa ini tergolong kom-
pak dalam membangun desa yang 
makmur, terlihat dari aksi gotong 

royong dalam mengembangkan 
usaha-usaha yang dilakoni selama 
ini. Selain itu, pembangunan in-
frastuktur juga terlihat dari hasil 

gotong royong warga melalui 
koordinasi kepala desa. Seperti 
pengembagan taman dipinggir 
jalan dan perbaikan jalan, misal-
nya.

Berkat gotong royong warga, 
desa yang berpenduduk seki-
tar 1630 jiwa ini mampu me raih 
penghargaan juara 1 sebagai pe-
laksanaan gotong royong terbaik 
tingkat provinsi jatim. Kepala 
Desa Ngadirojo, Tungadi S.Pd, 
mengatakan, awal mula mengiku-
ti gotong royong belum memper-
siapkan apapun secara khusus.

“Persiapan mengikuti Lomba 
Gotong Royong tidak banyak kare-
na cukup mendadak juga. Kami 
hanya berkoordinasi dengan war-
ga, juga tokoh masyarakat serta 
karang taruna, lembaga-lembaga 
masyarakat untuk melengkapi 
persyaratan yang dibutuhkan,” 
kata Tungadi.

Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Berkat Jimpitan, Raih Prestasi 
Pelaksana Gotong Royong 

Terbaik I Ja  m 2016
Kabupaten Pacitan, yang 

dikenal sebagai daerah 
perbukitan tinggi, memiliki 

hutan lebat, ternyata 
menyimpan banyak potensi 

alam dan kreativitas 
masyarakat sekitar, bahkan 

sebagai pendukung 
perekonomian.

laporanutama

Perangkat Desa Ngadirojo, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan 
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Tungadi menegaskan, untuk 
mendobrak desa gotong royong, 
diperlukan kerja keras secara 
ber sama guna meningkatkan 
kualitas di seluruh bidang. Pelak-
sanaan gotong royong di Desa 
Ngadirojo sudah terlaksana pada 
tahun 2014, hingga kini nilai-nilai 
gotong royong di Desa Ngadirojo 
ini sudah ter-organizer dengan 
baik oleh pemerintah desa.

Tungadi maneambahkan, go-
tong royong nampak dari kegia-
tan jimpitan warga yang berupa 
uang. Setiap bulannya, jimpitan 
tersebut diiurkan untuk perbaikan 
jalan ataupun keperluan desa. 
Tidak hanya itu, nilai gotong ro-
yong juga nampak pada berbagai 
kegiatan seperti pembangunan 
taman, pembangunan jalan ke-
linci, penanaman tumbuhan, ser-
ta PKK ibu-ibu.

Untuk diketahui, Kabupaten 
Pacitan terkenal dengan batik 
khas Pacitan. Demikian pula di 
Desa Ngadirojo ada warga yang 
berprofesi sebagai pembatik dan 
penjahit kain batik. “Ikon yang di-
angkat dalam gotong royong Desa 
Ngadirojo adalah guyup rukun 
didukung oleh potensi masyara-
kat, seperti perajin batik,“ ung-
kap Tungadi.

Sedangkan sisi keagamaan ju-

ga dilibatkan dalam pelaksanaan 
gotong royong, arisan serta admi-
nistrasi PKK secara rutin. Namun 
dari berbagai bidang yang paling 
dominan yaitu jimpitan warga, 
setiap dusun diterapkan untuk 
memberikan jimpitan. Jimpitan 
dikelolah oleh pengurus gotong 
royong pada setiap 2 minggu 
sekali terkumpul 75 ribu rupiah, 
terkadang 1 bulan sekali ter-
kumpul 100 ribu rupiah.

Desa Ngadirojo memiliki se-
jarah yang sampai kini masih di-
ingat warga, yaitu air terjun yang 
berada di puncak Desa Ngadirojo, 
berdekatan dengan Makam Ka-

pyuran Wonopolo. Rencananya air 
terjun tersebut, akan dibangun 
tempat wisata dan café, tepatnya 
di puncaknya.

Potensi lain Desa Ngadirojo 
adalah di sektor perikanan, 
terlihat dari warga yang memi-
liki usaha kolam pemancingan. 
Tungadi mengharapkan, warga 
desa ngadirojo kompak dalam 
membangun desa atau mengem-
bangkkannya, terutama disisi 
keagama annya. “Desa kami 
sejauh ini aman nyaman dan 
tentram. Dan rencananya akan 
mengembangkan di bidang pari-
wisata,“ tutup Tungadi. (dev)

laporanutama

Air terjun, potensi wisata Desa Ngadirojo.

Kelompok menjahit Desa Ngadirojo
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Secara umum, pembangunan 
dan pengembangan Desa 
Sendangrejo menjadi tang-
gung jawab tidak hanya 

perangkat desa namun harus men-
dapat dukungan dari warga. Budi 
Harnowo, SP., MA., Ketua BUM-
Desa Sendangrejo menegaskan 
segenap warga Desa  Sendangrejo 
bertekad bergerak bersama me-
majukan Desa Sendangrejo. “Se-

luruh potensi desa akan kami 
himpun pemanfaatannya dalam 
satu wadah, yaitu BUMDesa Sen-
dangrejo,” katanya.

BUMDesa Sendangrejo berada 
di Desa Sendangrejo, Kecamatan 
Ngimbang, Kabupaten Lamongan. 
Berdiri sejak 2001, BUMDesa Sen-
dangrejo berperan sebagai wa-
dah masuknya berbagi bantuan 
keuang an yang pemanfaatannya 

adalah sebagai bantuan modal 
usaha bagi warga desa melalui 
kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 2014 Desa Sendang-
rejo mendapatkan bantuan mela-
lui Program Jalin Matra sebesar 
100 juta rupiah. “Bantuan terse-
but kami gunakan untuk kegiatan 
simpan pinjam, kini berkembang 
menjadi 106 juta rupiah,” kata 
Budi.

Ke depan, BUMDesa Sendang-
rejo ingin memiliki tidak hanya 
simpan pinjam sebagai unit usa-
hanya. Budi menerangkan Desa 
Sendangrejo memiliki kawasan 
hutan yang potensial. “Hasil hu-
tan yang nanti juga disokong 
oleh hasil pertanian desa, kami 
ingin BUMDesa Sendangrejo ini 

BUMDesa Sendangrejo, Kabupaten Lamongan

Bidik Potensi Hutan Wujudkan 
Pasar Agro Desa

Tahun 2016 menjadi tahun membanggakan bagi Desa 
Sendangrejo atas prestasi yang diraih Pasar Desa 

Sendangrejo sebagai Juara I Lomba Pasar Tingkat Jawa 
Timur. Hal ini menjadi pemicu bagi Desa Sendangrejo untuk 

lebih mengembangkan diri.

profi ldesa

Perangkat Desa Sendangrejo
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mengelola sebuah pasar agro,” 
tuturnya. 

Sementara menyiapkan diri 
untuk pengembangan sektor riil, 
BUMDesa Sendangrejo juga terus 
meningkatkan kualitas kegiatan 
simpan pinjam. Budi menjelas-
kan bahwa ada beberapa lembaga 
keuangan di desa yang bermuncul-
an ketika ada bantuan-bantuan 
untuk dimanfaatkan untuk simpan 
pinjam.

“Di satu desa ada banyak unit 
simpan pinjam, sebaiknya akan 
kami upayakan agar bisa digabung-
kan menjadi satu dalam BUMDesa 
Sendangrejo ini, sehingga dana 
yang ada terkumpul dan akan tetap 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat,” terang Budi.

BUMDesa Sendangrejo memi-
liki 14 Pokmas dengan anggota 
masing-masing berjumlah sekitar 
10 orang. Dengan menetapkan 
jasa sebesar 1% aggota BUMDesa 
Sendangrejo biasanya meminjam 
mulai dari nominal 700 ribu ru-
piah, dengan periode pengemba-
lian selama 10 bulan. Sedangkan 
untuk operasional BUMDesa Sen-
dangrejo adalah tanggal 20 setiap 
bulannya untuk bisa melakukan 
pencairan.

“Pinjaman tersebut biasanya 
digunakan untuk tambahan modal 
mereka, misalnya membeli kebu-
tuhan untuk mereka bertani, un-
tuk berdagang, untuk usaha toko 
dan masih banyak lagi lainnya,” 
jelas Budi.

BUMDesa Sendangrejo mene-
rapkan sistem tanggung renteng 
sehingga setiap Ketua Pokmas ha-
rus memiliki sikap yang tegas dan 
berkomitmen untuk bertanggung 
jawab atas kelompoknya. “Ke-
tika akan mendekati jatuh tempo 
pengembalian, Ketua Pokmas yang 
akan mengingatkan anggotanya 
agar tepat waktu,” ucap Budi.

Pengembangan BUMDesa Sen-
dangrejo tentu tidak lepas dari 
campur tangan perangkat desa. 
Budi berharap apa yang dilaku-
kan BUMDesa ini adalah demi 
kepentingan dan kemajuan ber-
sama, terlebih untuk menjadikan 
Desa Sendangrejo ini sebagai desa 
yang mandiri dan makmur di masa 
mendatang. (hpy)

profi ldesa

Susunan Pengurus BUMDesa Sendangrejo,
 Kabupaten Lamongan

Ketua    : Budi Harnowo, SP., MA.
Sekretaris   : Khoirul Ari Mashuda, SE
Bendahara   : Badak
Unit simpan pinjam  : Novia Darniyati

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



12 | Gema Desa | Juni 2016

Desa Wonogondo secara 
ekonomi tergolong  rendah, 
namun  tak membuat war-
ga desa semakin jauh dari 

ketertinggalan secara ekonomi. 
Maka didrikannya Badan Usaha Mi-
lik Desa (BUMDesa) Berkah Abadi, 
untuk membangun kesejahtera an 
warga Desa Wonogondo.

BUMDesa Berkah Abadi didiri-

kan tahun 2011 oleh pemerintah 
Kabupaten Pacitan yang bertuju-
an meningkatkan pendapatan 
war ga, serta mengurangi tingkat 
kemiskinan di desa tersebut.

Pada awal berdirinya BUM-
Desa adalah melalui Program 
Gardu Taskin. Seiring perkemban-
gannya, BUMDesa Berkah Abadi 
mengembangkan sayapnya de-
ngan mendirikan usaha permoda-
lan tahun 2011.

Unit usaha semula yang ada 
adalah simpan pinjam. Setiap 
anggota, 50 orang, dipinjamkan 
modal sebesar 10 juta dengan 
bunga 1 % perbulan. Namun Usa-
ha permodalan itu, ternyata tak 
selamanya berjalan mulus, sebab 

banyaknya peminjam yang belum 
lunas mengembalikannya, sehing-
ga perkembangan sistem permo-
dalannya sulit berkembang.

Meski demikian, permasala-
han permodalan tak membuat 
BUMDesa Berkah Abadi runtuh. 
Bahkan kembali membuktikan 
usahanya melalui potensi alam 
sekitar. Pada tahun 2011 akhir, 
BUMDesa Berkah Abadi kembali 
mengembangkan usahanya di 
sektor pengairan, bahkan sampai 
sekarangn terus memberikan kon-
tribusi untuk desa.

Jernihnya air dan derasnya air 
terjun, menginspirasi untuk men-
jalankan usaha air yang dikelolah 
menjadi air mineral kemasan 

BUMDesa Berkah Abadi, Kabupaten Pacitan

Manfaatkan Potensi 
Sumber Air Desa

Desa Wonogondo, 
Kecamatan Kebonagung, 

Kabupaten Pacitan 
merupakan desa yang 

memiliki luas wilayah 142 
hektar atau sekitar 46 km, 
dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2015 jiwa. Desa ini 
diliputi oleh lebatnya hutan, 

pegunungan yang terjal, 
serta tanah yang tandus.

profi lBUMDesa

Pengurus BUMDesa Berkah Abadi, Kabupaten Pacitan
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galon. Perkembangannya kini se-
makin digandrungi masyarakat. 
Usaha inilah yang membuat desa 
dan BUMDesa Berkah Abadi berta-
han dengan kontribusi yang dipe-
roleh.

Lantas pihak BUMDesa Berkah 
Abadi serta pengurus desa mu-
lai memanfaatkannya, dengan 
mendatangkan ahli mekanis lab-
oratorium, serta peralatan mes-
in, mesin penyaring, serta ultra-
violet dan tandon. Air mine ral 
kemasan galon pertama diberi 
brand WAS, namun ditahun  2012 
berganti AW. Kini, setiap hari-
nya, mampu memproduksi air isi 
ulang galon sebanyak 300 – 500 
galon.

Untuk wilayah pemasaran air 
kemasan galon ini menjangkau 
Desa Wonogondo dan Desa Tu-
lakan, setiap harinya ada pengi-
riman sebanyak 50 galon. Sedang-
kan harga yang ditetapkan adalah 
untuk warga Desa Wonogondo 
adalah sebesar 5 ribu rupiah se-
dangkan untuk desa lain ada-
lah sebesar 7 ribu rupiah,“ kata 
Kepala Desa Wonogondo, Indra 
Rukmana.

Pendapatan BUMDesa Berkah 
Abadi sejauh ini, ditopang oleh 
pendapataan dari usaha air mi-
num tersebut. Bila dihitung pen-
dapatan per bulan dari penjualan 
air galon bisa mencapai 4 juta 
sampai 5 juta rupiah.

Tidak hanya itu, unit usaha 
BUMDesa Berkah Abadi sampai 
saat ini antara lain air bersih, 
PPOB pembayaran via Online dan 
simpan pinjam. Yang paling di-
unggulkan adalah usaha air bersih 
atau isi ulang air galon.

Indra menambahkan, ren-
cananya tahun 2017 akan 
memba ngun perekonomian lebih 
baik lagi melalui pembangunan 
usaha di bidang Bahan Bakar 
Minyak (BBM). “Nantinya Desa 
Wonogondo inginnya mendirikan 
pom bensin mini (Pertamini), 

dan akan kerjasama dengan 
pihak Pertamina melalui Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) Paci-
tan,” ungkapnya.

Harapan ke depan, Indra ingin 
sektor simpan pinjam lebih bisa 
dikembangkan lagi dan ti dak 
terkendala oleh pengembali an 
modal. “Dengan pengemba ngan 
infrastruktur desa, nantinya 
BUM Des Berkah Abadi akan maju 
dengan membangun desa yang 
bermutu, usahanya berkembang 
di segala sektor yang ada,“ tu-
turnya. (dev)

profi lBUMDesa

Salah satu unit usaha yang dimiliki BUMDesa berkah abadi 
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Salah satunya dari program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
yang bekerja sama dengan 

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 
Jawa Timur. Sejumlah (Kepala 
Rumah Tangga Perempuan) KRTP 
dikirim untuk mengikuti pelati-
han pembuatan kue kering yang 
diselenggarakan di Dinas Koperasi 
dan UMKM Provinsi Jawa Timur di 
Sidoarjo.

KRTP yang mengikuti pelatih-
an pembuatan kue kering pada 
Kamis, 12 Mei 2016, antara lain 
3 KRTP dari Kabupaten Probo-
linggo dan 7 KRTP dari Kabupaten 
Situbondo, didampingi oleh pen-

damping kabupaten masing-ma-
sing.

Dalam pelatihan tersebut para 
peserta dibimbing bagaimana 
memproduksi lima jenis kue ke-
ring. Tidak proses pembuatan 
saja, peserta juga diberi pengara-
han mengenai bagaimana memi-
lih bahan baku yang berkualitas, 
proses pengolahan dari awal hing-
ga akhir pembuatan kue kering.

Ir Mohammad Yasin, M.Si., 
Kepala Bidang Pengembangan 
Perekonomian Masyarakat, yang 
juga sebagai Koordinator Pro-
gram Jalin Matra Penanggulang-
an Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
dan Penanggulangan Kerentanan 

Kemiskinan (PK2), menyampai-
kan mengenai pengikutsertaan 
KRTP ke dalam berbagai kegiatan 
pelatihan keterampilan tersebut 
merupakan salah satu upaya pe-
ningkatan kapasitas usaha KRTP.

“Ini adalah bentuk pengelolaan 
bantuan Jalin Matra, yang mana 
melalui pelatihan pembuatan kue 
kering ini diharapkan nantinya 
menjadi inspirasi untuk peserta, 
dijadikan alternatif usaha bagi 
KRTP untuk memanfaatkan ban-
tuan Jalin Matra PFK senilai 2,5 
juta rupiah,” kata Yasin.

Sri Utami, salah satu KRTP, 
dari Desa Ranugendeng, Kecama-
tan Tiris, Kabupaten Probolinggo 
mengaku cukup memahami sela-
ma mengikuti pelatihan dan ber-
hasil membuat kue kering. “Sete-
lah mengikuti pelatihan ini, akan 
saya coba lakukan di rumah, ter-
lebih dalam mendapatkan bahan 
juga cukup mudah,” kata Sri.

Ibu dua anak tersebut juga 
merencanakan mengajukan per-

KRTP Ak  f Iku   
Pela  han Keterampilan

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 
tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan berupa 
uang saja. Mengikutkannya dalam berbagai pelatihan 
keterampilan sebagai bekal membuka peluang usaha 
merupakan hal nyata yang penuh manfaat.

Profi lBUMDesa

Dr. Dodyk Pranowo, STP., MP. narasumber pelatihan KRTP menjelaskan materi kepada peserta.
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alatan pembuatan kue kering dari 
bantuan program yang diberikan. 
Selama ini Sri mencukupi kebu-
tuhan hidupnya dari keseharian-
nya yang berprofesi sebagai guru 
PAUD di desanya.

Sementara Sudarsih, KRTP asal 
Desa Sumber Waru, Kecamatan 
Banyu Putih, Kabupaten Situbon-
do mengatakan juga tertarik un-
tuk membuka usaha kue kering. 
Sudarsih yang kini tinggal bersama 
dua cucunya tersebut hidup dari 
hasil berjualan makanan kecil di 
lingkungan kampungnya.

Baru-baru ini, ada juga Pelatih-
an Produk Olahan Makanan yang 
diikuti oleh KRTP.  Pelatihan ini 
merupakan kerja sama Badan Pem-
berdayaan Provinsi Jawa Timur 
dengan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Brawijaya (LPPM UB).

Pelatihan tersebut diseleng-
garakan pada Rabu, 1 Juni 2016, 
bertempat di Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya. 
Pada pelatihan kali ini diajarkan 
bagaimana membuat produk olah-
an makanan, diantaranya pem-

buatan es krim pisang, es gabus, 
jus kacang hijau dan kunyit asam. 

Untuk diketahui, kegiatan 
pelatihan keterampilan semacam 
ini adalah dalam rangka pengem-
bangan usaha KRTP dari Program 
Jalin Matra Penanggulangan Fem-
inisasi Kemiskinan (PFK). Seluruh 
peserta nampak antusias mengi-
kuti kegiatan pelatihan yang di-
pandu oleh narasumber Dr. Dodyk 
Pranowo, STP., MP., dari Fakultas 
Teknik Pertanian.

KRTP yang menjadi  peserta 
Pelatihan Produk Olahan Makanan 
adalah KRTP dari  Kabupaten 
Kediri, Kabupaten Blitar, Kabu-
paten Pasuruan, didampingi oleh 
pendamping kabupaten masing-
masing.

Pelatihan Produk Olahan Ma-
kanan  merupakan salah satu per-
wujudan  pengelolaan bantuan Ja-
lin Matra. Melalui kegiatan tersebut 
diharapkan akan memberi peluang 
usaha bagi peserta untuk meng-
gunakan bantuan Jalin Matra PFK 
dengan tepat. (*/hpy)

Profi lBUMDesa

Peserta mengikuti pelatihan dengan antusias
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Serangkaian kegiatan orien-
tasi tersebut kini telah 
selesai hingga penyeleng-
garaannya yang ke-4, di-

adakan di Hotel Solaris, Malang 
pada 25 – 28 Mei 2016. Untuk Ori-
entasi Jalin Matra Bantuan RTSM 
Wilayah IV ini mendatangkan 
peserta dari beberapa wilayah 
kabupaten/kota, antara lain Ka-
bupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Jombang, Kabupaten Gresik, Ka-
bupaten Bangkalan, Kabupaten 
Sampang, Kabupaten Pamekasan-

dan Kabupaten Sumenep.
Dalam prakteknya, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah 
(Kabupaten/Kota) bersama-sama 
dituntut komitmennya untukmen-
gurus masalah kemiskinan, se-

Orientasi Jalin Matra Bantuan RTSM Wilayah IV

Pembangunan Berkelanjutan 
melalui Pembinaan RTSM

Orientasi Jalin Matra Bantuan RTSM yang dilakukan oleh 
Bapemas Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu upaya 
untuk memperkuat Program Jalin Matra Bantuan RTSM 
dalam rangka pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
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hingga kehadiran aparatur negara di tengah-tengah 
permasalahan masyarakatnya menjadi sesuatu yang 
nyata. Selebihnya, dalam mengurus rumah tangga 
miskin harus ada kebijakan, program dan aksi kegia-
tan untuk mengurangi permasalahan dan kedalaman 
kemiskinan yang terjadi.

Drs. Damin, M.Si., Kasubid Penguatan Kelem-
bagaan, mewakili Kepala Bapemas Jawa Timur 
membuka acara yang diselenggarakan selama em-
pat hari tersebut. Dalam sambutannya, Damin 
mengatakan Jalin matra Bantuan RTSM merupakan 
stimulan bagi tumbuh dan berkembangnya kondisi 
ekonomi dan sosial RTSM. “Selanjutnya pemerin-
tah Desa berkewajiban dalam membina RTSM untuk 
mengembangkan bantuan yang telah diterima se-
cara berkelanjut an,” ucapnya.

Damin menambahakan, dalam pelaksanaan 
kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM, Lembaga 
Kemasyara katan khususnya Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyara-
kat (KPM) harus berperan aktif karena menjadi ba-
gian penting pelaksanaan di tingkat Desa.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 94 item 
(4) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program 
dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Ka-
bupaten/Kota dan lembaga non Pemerintah wajib 
memberdayakan dan mendayagunakan lembaga ke-
masyarakatan yang sudah ada di Desa. (*/hpy)

Drs. Damin, M.Si., Kasubid Penguatan Kelembagaan, me-
wakili Kepala Bapemas Jawa Timur membuka acara Orientasi 
Pengelola Jalin Matra RTSM.
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Kerja keras Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa 
Timur untuk meminimal-
kan kemiskinan kian men-

unjukkan hasilnya. Berbagai 
upaya yang dilakukan telah menu-

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.

Orientasi Pendamping Desa Jalin Matra PFK

Tingkatkan Peran Ak  f Kader 
PKK Selaku Pendamping Desa

Drs. Tajul Falah, M.Si.,Sekretaris Bapemas Prov. Jawa Timur mewakili Kepala Bape-
mas Jawa Timur membuka acara Orientasi Pendamping Desa Jalin Matra PFK.
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runkan jumlah penduduk miskin 
secara signifi kan.

Berdasarkan data dari Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (Bape-
mas) Provinsi Jawa Timur, 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 wak-
tu 6 (enam) tahun telah terjadi 
penurunan sebesar 1.247.590 jiwa 
(4,40%),” terang Drs. Tajul Falah, 
M.Si., dalam pembukaan kegiatan 
Orientasi Pendamping Desa Jalin 
Matra PFK mewakili Kepala Bape-
mas Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, meskipun 
angka kemiskinan terus menurun, 
jumlah penduduk miskin di Jawa 
Timur tetap menempati  rangking 
pertama terbanyak dari 34 pro-
vinsi di Indonesia.“Dan persen-
tase kemiskinan Jawa Timur pun 
tetap di atas rata-rata nasional,” 
kata Tajul.

“Terlebih kondisi permasalah-
an dan kemiskinan yang dihadapi 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) secara umum lebih kronis 
di banding dengan kepala rumah 
tangga laki-laki. KRTP tidak hanya 
mengalami permasalahan di sek-
tor ekonomi, tetapi juga proble-
matika psikologis, sosial dan bu-
daya,” tambah Tajul.

Kebutuhan untuk mendap-

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

Figur tersebut yang selanjut-
nya menjadi mother care  atau 
laiknya sebagai sosok ibu/orang 
tua yang memiliki kepedulian 
yang tinggi, menjadi simpul in-
teraksi dan berbagi antar krtp 
sehingga akan memupuk harapan 
serta semangat untuk berjuang 
bersama-sama dalam upaya kelu-
ar dari kemiskinan sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan ter-
sebut kader dari tim pengge rak 
PKK adalah fi gur yang tepat un-
tuk berposisi 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.

Tajul menegaskan jejaring 
PKK dapat menjangkau kepada 
keluarga-keluarga secara lang-
sung, karena telah terbentuk ke-
lompok-kelompok PKK RW, RT dan 
kelompok dasa wisma.

“Sehingga melalui optimali-
sasi tp-PKK dalam program jalin 

matra penanggulangan feminisa-
si kemiskinan diharapkan dapat 
benar-benar secara riil meme-
cahkan permasalahan problema-
tika kemiskinan yang berwajah 
perempuan di tingkat keluarga,” 
ucap Tajul.

Melalui Program Jalin  Matra 
Penanggulangan Feminisasi Kemis-
kinan (PFK), diharapkan mampu 
memenuhi target sasaran 11.769 
KRTP di 29 kabupaten di Jawa 
Timur. “Dalam hal ini akan sangat 
relevan kalau pemerintah desa 
menjadi ujung tombak pelaksanaan 
Jalin Matra Penanggulangan Femi-
nisasi Kemiskinan,” pungkas Tajul.

Orientasi Pendamping Desa 
Jalin Matra PFK yang diadakan 
di Kota Batu, pada 1 Mei 2016 
memasuki penyelenggaraannya 
untuk angkatan V. Kegiatan terse-
but menekankan untuk mencapai 
keberhasilan Jalin Matra berada 
di tangan kader PKK.

“Peran aktif para kader PKK 
selaku Pendamping  Desa (PD) 
dalam memfasilitasi proses pelak-
sanaan kegiatan diharapkan ber-
jalan sesuai dengan mekanisme 
dan tujuan program. 

Untuk itu tugas Pendamping 
Desa harus dihayati dengan sepe-
nuh hati, karena ini adalah sung-
guh-sungguh tugas mulia untuk 
membantu saudara-saudara kita 
yang kurang beruntung,” tutup 
Tajul penuh harap.  (*/hpy)
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Meskipun tidak bisa disa-
makan secara langsung 
dengan kondisi di desa, 
nilai gotong royong di 

lingkungan Kelurahan Dandangan 
terlihat begitu nyata. Suparno, 
SH., Lurah Dandangan, mengata-

kan seluruh lembaga kemasyara-
katan yang ada tetap berjalan. 
“Semuanya aktif berpartisipasi 
atas kesadaran masing-masing,” 
katanya.

Mejadi Pelaksana Gotong Ro-
yong Terbaik I Kelurahan Tingkat 
Jawa Timur Tahun 2016 tentu 
menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi warga Kelurahan Dandangan. 
Mbah No, demikian sapaan akrab 
Suparno di lingkungaannya, me-
nambahkan, meskipun Kelurahan 
Dandangan merupakan wilayah 
kota namun untuk kelompok tani 
masih eksis.

“Kota Kediri ini sebagian 
 besar penduduknya bekerja se-
bagai buruh pabrik, namun di 
wilayah Dandangan untuk sek-
tor pertaniannya masih berjalan, 
yaitu bertanam padi, serta untuk 

peternak an, kami ada beberapa 
yang memelihara sapi dengan 
memanfaatkan kandang bersama. 
Memiliki kandang sendiri-sen-
diri tidak memungkinkan karena 
wilayah yang terbatas,” terang 
Mbah No.

Kelurahan Dandangan dikenal 
sebagai wilayah yang padat pen-
duduk karena di lingkungan PT 
Gudang Garam. “Oleh karenanya 
banyak pekerja, yang tidak hanya 
warga asli namun juga didominasi 
pendatang. Kami berupaya untuk 
bisa bersatu dan menciptakan 
situ asi nyaman karena jika suasa-
na nyaman maka kondisi aman 
dan bekerja pun menjadi menye-
nangkan,” papar Mbah No.

“Hal tersebut merupakan salah 
satu cara membangkitkan nilai 
gotong royong, dengan tercipta 

Kelurahan Dandangan, Pelaksana Gotong Royong 
Terbaik I Kelurahan Tahun 2016

Silahturahim, Kunci Nilai 
Kegotongroyongan Warga

Bertempat tinggal di wilayah 
perkotaan tentu berbeda 

dengan di pedesaan. Suasana 
guyub antar warga akan lebih 
terasa di desa dibandingkan 
kota. Namun tidak demikian 

di lingkungan Kelurahan 
Dandangan, Kecamatan 

Kediri, Kota Kediri.

profl lkelurahan
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Kerja bakti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Dandangan, Kota Kediri.
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suasana rukun, maka setiap ada 
masalah akan diselesaikan secara 
langsung dan cepat di lingkungan 
masing-masing, agar tidak men-
jadi berkepanjangan,” imbuhnya.

Puji Santoso, Ketua LKMK me-
nambahkan, memang kultur kota 
berbeda dengan desa. “Melihat 
hal tersebut kami selalu men-
jadikan gotong royong sebagai ke-
butuhan agar muncul dari dalam 
diri masing-masing, sehingga me-
minimalkan sikap dan sifat indivi-
dualis yang memang menonjol di 
lingkungan perkotaan” katanya.

Mbah No menambahkan, inti 
dari gotong royong adalah si-
lahturahim. “Melalui silahtura-
him, ketika ada permasalahan di 
masyarakat akan bisa diketahui 
dan dirembuk bersama, selain 
itu juga bisa mencairkan suasana 
antar tetangga,” ucapnya.

“Kegiatan silahturahim pun 
dapat dengan memanfaatkan te-
knologi yang ada, misalnya kami 
menggunakan forum grup komu-
nikasi sehingga setiap ada infor-
masi terbaru apa pun akan segera 
ter-update, seperti hal-hal kecil, 
pohon tumbangnya misalnya, se-
hingga dapat segera diatasi,” 
jelas Mbah No.

Perlu diketahui, ada banyak 
program unggulan di Kelurahan 
Dandangan. Dandangan maju 
menjadi Kelurahan yang aktif di 
berbagai bidang. Jumlah pen-
duduknya adalah 6.360 orang, 
dengan 1.815 Kepala Keluarga. 
Di bidang kemasyarakatan, kea-
manan dan ketertiban sangat 
diutamakan. Siskamling masih 
berjalan dengan baik pada 4  pos 
kamling.

Sedangkan anggota Linmas se-
banyak 34. Kelurahan Dandangan 
juga membentuk grup whatsapp 
(wa) RT dan tokoh masyarakat 
untuk memudahkan komunikasi. 
Kesadaran masyarakat  terhadap 
hukum bisa dilihat dari aktifnya 
gerakan keluarga sadar hukum 
(kadarkum).

Kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak juga mening-
kat hingga 83%. Sementara ke-
bersamaan dalam memecah-
kan masalah lingkungan terlihat 
dalam rembug warga dan adanya 
tim gerakan penyelenggaraan 
kesejah teraan sosial.

Tidak hanya itu, dalam bidang 
ekonomi masyarakat juga aktif 
dan kreatif membentuk Kelompok 
Batik Wecono Asri. Pasar tradisi-
onal Ngaglik juga menjadi pusat 
jual beli masyarakat Kelurahan 
Dandangan.

profi lkelurahan

Kegiatan pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan Dandangan.
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Adanya koperasi turut mem-
bantu perekonomian warga. Ko-
perasi RW yang terdiri dari 3 ko-
perasi dibentuk secara swadaya, 
yaitu Koperasi Rukun RW 1, Kop-
erasi Rahayu RW 5, dan Koperasi 
Rukun Agawe Santoso. Sedangkan 
kegiatan ekonomi Kelompok Tani 
Adil Makmur berupa penyewaan 
traktor hasil dari program CSR 
PT. Gudang Garam kepada para 
petani.

Di bidang sosial, budaya dan 
keagamaan upaya peningkatan 
kesehatan masyarakat terus di-

laksanakan oleh kader posyandu, 
kader posbindu, kader gerdu se-
hati, kader HIV aids, dan kader 
jumantik. Selain itu juga dilaku-
kan pembentukan kelompok 
 senam tera.

Upaya pelestarian seni budaya 
lokal ditunjukkan dari adanya 7 
kelompok kesenian jaranan yang 
sudah memiliki nomor induk kes-
enian dari Disbudparpora Kota 
Kediri. Bidang agama, upaya pe-
ningkatan nilai-nilai keagamaan 
masyarakat melalui kelompok 
pengajian Al Hidayah dan berang-

gotakan 120 orang jamaah.
Di bidang lingkungan, partisi-

pasi masyarakat yang tinggi 
ter hadap program pembangu-
nan infra struktur lingkungan 
se  ma  kin hari semakin terlihat. 
Kepedulian terhadap pelestarian 
lingkungan dengan membentuk 
tim tanggap darurat sampah kali 
kresek, tim gerakan selokan ber-
sih, serta gerakan penghijauan 
terus diupayakan bersama-sa-
ma. Sedangkan rehabilitasi salu-
ran air dilakukan oleh Kelompok 
Tani Adil Makmur.

Penyuluhan intens dari TP-PKK 
dan kader-kader kesehatan (kader 
posyandu, kader posbindu) ten-
tang kesehatan lingkungan rutin 
diadakan. Ada juga pembentuk-
an kelompok pengelola sanimas 
sebagai saran penyedia air bersih 
warga Kelurahan Dandangan.

Dengan prestasi yang diraih 
sebagai Pelaksana Gotong Ro-
yong Terbaik I Kelurahan Tingkat 
Jawa Timur 2016 menumbuhkan 
semangat baru bagi warga di Ke-
lurahan Dandangan. Niat dan ke-
sadaran yang tinggi dari masyara-
kat menjadikan seluruh kegiatan 
kemasyarakatan akan berjalan 
dengan lancar, tentunya dengan 
didukung penuh dari semua ka-
langan. (hpy)

profl lKelurahan

Salah satu poskamling di Kantor Kelurahan Dandangan.

Kegiatan Posyandu Kelurahan Dandangan.
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Salah satu nafas kehidupan 
di sebuah desa dapat dilihat 
geliatnya dari hiruk pikuk 
kegiatan jual beli sebuah 

pasar. Adalah Pasar Desa Sendang-
rejo, sebuah pusat perbelanjaan 
tradisonal yang berada di Desa 

Sendangrejo, Kecamatan Ngim-
bang, Kabupaten Lamongan se-
lalu nampak ramai setiap harinya.

Puguh Satata, Kepala Desa 
Sendangrejo pun menegaskan 
Pasar Desa Sendangrejo kini tidak 
lagi aktif di hari pasarannya, Pon, 
namun sudah beroperasi setiap 
hari. “Terlebih di akhir pekan, 
yaitu Sabtu dan Minggu,”ucapnya.

Menilik ke belakang, Pasar 
Desa Sendangrejo bisa dikatakan 
baru saja bangkit dari keterpu-
rukan. Puguh mengatakan bahwa 
baru dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir Pasar Desa Sendangrejo 
berbenah.

“Sebelum ini kondisi di sini 
masih berantakan dan kumuh, 
kami sebagai warga tidak ingin 
melihat kondisi seperti itu terus 
menerus, sehingga  warga beserta 

perangkat desa bergerak bersama 
untuk melakukan pembenahan 
Pasar Desa Sendangrejo ini,” 
terang Puguh.

Tidak hanya itu, pasar yang se-
benarnya bernama Pasar Swirek, 
kini lebih dikenal dengan nama 
Pasar Desa Sendangrejo, mendapat 
bantuan dana dari  kecamat an dan 
Bapemas Kabupaten Lamongan, 
yang merupakan alo kasi sebagian 
dana APBD, pada tahun 2014.

“Mengingat pasar juga  sebagai 
sumber untuk menambah PAD, 
kami bertekad untuk fokus mem-
perbaiki kondisi pasar. Bantuan 
dana sebesar 150 juta rupiah 
kami rupakan kios, pada waktu 
itu dibangun 7 unit kios, hingga 
akhirnya berkembang, kini ada 17 
unit kios,” papar Puguh.

Puguh menambahkan, pada 

Pasar Desa Sendangrejo, Juara I Lomba Pasar Desa Jatim 2016

Sekejap Berbenah, 
Seke  ka Raih Juara

Siapa menanam, ia akan 
menuai hasilnya. Sepertinya 

kiasan tersebut sesuai 
dengan apa yang dilakukan 

warga Desa Sendangrejo 
beserta perangkat desa 
dalam hal penataan dan 
pengembangan potensi 

desanya.

profi lpasar

Pengurus Pasar Desa Sendangrejo Kabupaten Lamongan.
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profl lpasar
tahun 2015 Pasar Desa Sen-
dangrejo mendapatkan bantuan 
lagi dari Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Lamongan dari Program 
Pemberdayaan Masyarakat (Pro-
damas) sebesar 30 juta rupiah. 
“Dana tersebut kami gunakan 
untuk pengadaan 4 unit loss, dan 
saat ini sudah ada 7 unit loss,” tu-
turnya.

Pasar Desa Sendangrejo tepat-
nya berlokasi di Dusun Kapas ini 
memiliki luas area sebesar 3400 
m2. Berhasil meraih prestasi se-
bagai Juara I Lomba Pasar Tingkat 
Jawa Timur 2016 tentu memberi 
makna tersendiri, terlebih bagi 
pengurus pasar dan perangkat 
desa.

“Menjadi Juara I merupakan 
hasil jerih payah dari sebuah cita-
cita dan semangat pemerintah 
desa untuk mewujudkan pasar 
desa yang bermanfaat bagi war-
ga desa. Kami memang bertekad 
mengembangkannya sehingga ke-
tika ditunjuk Bapemas Kabupaten 
Lamongan, kami berani menerima 
tantangan untuk ikut serta dalam 
penilaian Lomba Pasar Tingkat 
Provinsi dan alhamdulillah ber-

hasil menjadi juara I, itu sebuah 
kebanggaan,” jelas Puguh.

“Dengan berhasil meraih juara 
tersebut, maka membuat kami 
sadar, semakin kami tahu ke mana 
arah yang akan kami tuju agar 
pasar desa ini tetap eksis dan le-
bih maju lagi,” imbuhnya.

Selain itu, dampak keberhasi-
lan tersebut juga mempengaruhi 
pandangan para pedagang, ketika 
dari pemerintah desa menetapkan 
peraturan maka akan dipatuhi. 
“Karena pada dasarnya seluruh 
peraturan dibuat untuk kebaikan 
bersama, serta kemajuan pasar 
desa ini,” tandas Puguh.

Pedagang yang ada di Pasar 
Desa Sendangrejo sebanyak 80% 
adalah warga Desa Sendangrejo. 
Pasar yang beroperasi mulai pukul 
03.00 pagi dini hari hingga 10.00 
malam ini menampung berbagai 
macam komoditi dagangan, dari 
kebutuhan makan sehari-hari mi-
sal nya ikan, daging, sayur, buah, 
hingga untuk kebutuhan yang 
lain seperti baju, perhiasan, ele-
ktronik dan masih banyak lagi.

Pasar Desa Sendangrejo dirasa 
akan mampu menyokong pemba-

ngunan desa, dengan target 124 
juta rupiah setiap tahunnya un-
tuk sumber PAD. Pendapatannya 
didapatkan dari retribusi yang 
ditetapkan sebesar 1000 rupiah 
untuk pedagang di luar area pasar 
dan sebesar 1500 rupiah untuk 
pedagang yang menggelar dagan-
gannya di dalam area pasar. Pena-
rikan retribusi dilakukan setiap 
harinya.

Pasar Desa Sendangrejo men-
jamin keamanan dan kenyamanan 
bagi para pedagang dan pembeli. 
Puguh mengatakan setiap kali ada 
permasalahan, secepatnya direm-
buk dan dipecahkan bersama. Se-
dangkan untuk pengembangan, 
karena jika dilakukan perluasan 
area dirasa tidak memungkinkan, 
maka nantinya ada rencana untuk 
ditingkat.

Pembangunan dan perbaikan 
di beberapa sudut pasar dilaku-
kan sebagai upaya memberikan 
fasilitas yang baik demi berjalan-
nya Pasar Desa Sendang rejo. 
“Nah, semakin merasa aman 
dan nyaman berkegiatan maka 
ketika kami tetapkan kenaikan 
untuk nilai retribusi, pedagang 
tidak keberatan karena memang 
apa yang mereka bayar adalah 
untuk mereka sendiri,” tutup 
Puguh. (hpy)
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tokoh

Melalui ide-ide kreatifn-
ya, Tungadi cukup dike-
nal sebagai pemimpin 
yang cekatan dalam 

membangun desa. Tidak heran 
jika desa yang dibinanya te-
lah banyak mengalami perubah-
an, salah satunya peningkatan 
ekonomi desa dan pembangunan 
infrastuktur. 

Tungadi dulunya seorang 
kepala sekolah dasar di salah 
satu SD di Kabupaten Pacitan, 
dan ia pensiun pada tahun 2011. 
Selepas pensiun, Tungadi mem-
bangun sebuah usaha dibidang 
perikanan mulai tahun 2011. dan 
sekarang usahanya menjadi salah 
satu penompang perekonomian 
warga desa.

Usaha perikanan yang ia teku-
ni diantaranya, budidaya ikan 
lele, koi, nila dan sidat. Selain 
itu, Tungadi juga mendirikan 
kolam pemancingan tepatnya di 
dekat kediamannya. Budidaya 
ikan yang ditekuninya, berjum-
lah cukup banyak dan memberi-
kan kontribusi yang baik untuk 
dirinya dan warga yang bekerja 
ditempat tersebut.

Ikan lele sebanyak 10 ribu ekor 

dijual dipasaran sebesar 18 ribu 
perkilo, dengan omset 2 – 3 juta 
rupiah perbulan. Sedangkan ikan 
nila hanya 15 ikan dengan omset 
1 juta rupiah, sementara ikan si-
dat masih bibit sebanyak 10 kilo 
dan belum diperdagangkan.

Sembari menekuni usahanya, 
pada tahun 2013 ia berkeinginan 
mencalonkan diri sebagai kepala 
desa. Tungadi menjelaskan, dulu 
waktu mencalonkan kades ter-
motivasi ingin membangun desa 
yang makmur.

Tungadi bertekad jika terpiih 
akan berusaha mengembangkan 
desa dari segala sektor dan me-
ningkatkan pembangunan ekono-
mi desa, salah satunya dengan 
meningkatkan kesejahteraan pa-
ra petani. “Dulu memandang per-
tanian dan pembangunan di Desa 
Ngadirojo masih butuh diperha-
tikan, terutama perekonomian 
warga dan nasib para petani,” 
ungkapnya.

Tahun 2013 mbah kades ter-
pilih dan memimpin desa sampai 

sekarang, dan selama menjabat 
Tungadi tergolong mahir dalam 
membina warganya dengan ber-
modal ide, keiklasan, dan pen-
erapan terhadap warga. Program 
yang dicanangkan yaitu, gotong 
royong (guyup rukun), keaga-
maan, dan BBM, serta program 
jimpitan untuk pembangunan 
desa dan juga program pembeba-
san beban para petani.

Kata Tungadi, ada program 
yang paling diunggulkan dan ha-
rus diterapkan meski nantinya 
sudah tidak menjabat. Program 
tersebut, yaitu BBM bersih, ber-
iman, dan makmur, program ini 
mengutamakan keagamaan dan 
rencananya akan dicanangkan 
mulai tahun ini. “Kegiatan BBM 
diantaranya, yasinan,  mengaji, 
dan ambengan. Program ini ber-
guna agar di desa ngadirojo 
muncul rasa nyaman dan aman,“ 
ujar mbah kades.

Sebagai bukti nyata kepem-
impinan Tungadi yaitu adanya 
pembangunan balai desa, pem-
bangunan jalan, dan pembebasan 
beban para petani terhadap ke-
butuhan pertanian yang menjerat 
mereka.

Rencananya, di Desa Ngadi-
rojo akan dibangun 3 ruko dan 
mendirikan kebun buah, yang 
akan melibatkan warga sebagai 
pelaksanaan gotong royong. 
“Berkat kebersihan yang terus 
ditingkatkan, keimanan dan ke-
majuan, sehingga pembangunan 
desa terealisasi dengan berbagai 
pembenahan dan pembangunan,“ 
tuturnya.

Sementara itu, selama kepe-
mimpinan mbah kades, Desa 
Ngadirojo berhasil memperoleh 
penghargaan, seperti Juara I 
Tingkat Provinsi sebagai Pelak-
sanan Gotong Royong Terbaik. 
Masih banyak keinginannya untuk 
terus memajukan Desa Ngadiro-
jo. “Nantinya di Desa Ngadirojo 
ini akan dibangun argo wisata 
air terjun, tepatnya di puncak 
desa,” kata Tungadi menutup 
perbincangan. (dev)

Akrab disapa dengan 
panggilan ‘mbah kades’, 

Tungadi, Kepala Desa 
Ngadirojo, Kecamatan 
Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan tetap berseman-
gat dalam berkarya mes-

ki usia tak lagi muda.

Tungadi, S.Pd., Kepala Desa Ngadirojo

Usia Tak Halangi Tekad 
Membangun Desa
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Selain menambah nafsu makan, takjil bergu-
na untuk kebaikan sistem pencernaan kita. 
Lambung kita yang kosong setelah seharian 
berpuasa, akan kaget apabila langsung diisi 

oleh makanan berat. Maka dari itu, disarankan kita 
memakan atau meminum takjil sebelum langsung 
makan nasi. Takjil ternyata bisa kita ganti-ganti 
agar keluarga tidak bosan memakannya. Berikut 
contoh takjil kreatif dan sehat.

KOLAK ANEKA RASA
Membuat kolak merupakan salah satu kewajiban 

di bulan puasa. Anda bisa memilih buah pisang, labu 
kuning, nangka, atau jagung manis secara bergan-
tian. Kolak yang sangat popular saat puasa adalah 
kolak pisang, nangka, dan ubi. 

ES BUAH SEHAT
Es buah selain menyegarkan, juga mengandung 

banyak manfaat untuk kesehatan. Hal ini dikare-
nakan bahan dasarnya adalah buah-buahan segar 
yang banyak mengandung vitamin. Buah yang cocok 
dijadikan es buah sehat adalah apel, strawberry, 
apukat, melon, semangka, pepaya, atau nanas.

ES KOPYOR
Es kopyor juga memberikan kesegaran yang luar 

biasa. Potongan daging kelapa muda dipadukan 
de ngan sirup manis dan es serut diyakini mampu 

mengu sir dahaga saat berbuka puasa. Sesekali buat-
lah es kopyor agar keluarga tidak bosan dengan 
takjil yang ada.

BUBUR KACANG HIJAU KETAN HITAM

Kacang hijau dikenal mempunyai kandungan Vi-
tamin B tinggi. Selain itu, rasanya yang lezat ba nyak 
dijadikan pilihan menu berbuka puasa. Kacang-ka-
cangan memang sangat baik untuk perbaikan gizi 
dan nutrisi tubuh. Membuat takjil bubur kacang hi-
jau bisa juga disertai dengan buah nangka, namun 
jangan terlalu banyak karena bisa menimbulkan gas 
dan meningkatkan asam lambung. Ketan hitam juga 
menjadi favorite untuk dijadikan campuran dalam 
membuat bubur kacang hijau.

ANEKA GORENGAN
Gorengan memang tidak begitu baik jika dikon-

sumsi dalam jumlah banyak dan sering. Namun se-
sekali tidak ada salahnya Anda membuat gorengan 

Menyiapkan Takjil Krea  f dan Sehat
Saat bulan puasa, yang selalu ditung-
gu-tunggu adalah waktu berbuka pua-
sa. Para ibu harus kreatif menyiapkan 
menu masakan agar keluarga tidak 
gampang bosan. Selain menu masakan, 
takjil merupakan salah satu hidangan 
andalan di bulan puasa. Takjil sangat 
penting untuk kelengkapan menu buka 
puasa.
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Dharma Wanita Persatuan 
BBBBaaaapppppemas Provinsi Jawa TimurBBBBBBB P i i J Ti

seperti tahu isi, ote-ote, pisang goreng, atau aneka 
gorengan yang lain untuk pembuka buka puasa Anda.

ES BLEWAH
Blewah merupakan buah yang banyak ditemukan 

saat bulan puasa. Es blewah sangat digemari banyak 
orang karena dapat mengusir dahaga setelah ber-
puasa seharian. 

KURMA
Buah kurma yang manis sangat baik untuk 

kesehatan. Buah ini juga dianjurkan oleh 
Rasulullah saat Anda berbuka puasa. Kurma 
adalah sumber yang sangat baik untuk diet 
kalium. Kandungan gula pada kurma yang 
telah matang sekitar 80%. Semen-
tara sisanya terdiri dari protein, 
serat, dan elemen termasuk bo-
ron, kobalt, tembaga, fl uor, 
magnesium, mangan, sele-
nium, dan seng. 

ES PISANG IJO
Es  Pisang  Ijo terbuat 

dari  pisang kepok   atau pisang 
raja  matang. Pisang matang segar 

adalah yang paling bagus. Dibungkus dengan tepung 
terigu  yang  telah dimasak dengan  santan dan air 
daun pandan sebagai pewarna dan pengharum seh-
ingga berwarna hijau, lalu dikukus. Sajikan dengan 
kuah  saus yang diberi es serut, kacang goreng/san-
grai yang ditumbuk kasar  dan sirup.

ES OYEN
Es Oyen adalah es khas Bandung yang sangat 

segar. Caranya buat sirupnya terlebih dahulu, 
yaitu dengan merebus air bersama dengan garam 
dan gula pasir. Aduk hingga mendidih sampai gu-
lanya larut. Angkat dan biarkan dingin. Setelah 
itu, siapkan mangkuk saji. Kemudian, masuk-
kan bahan-bahan utama (cincau hitam, alpukat, 
melon, kolang-kaling, nangka, kelapa muda, tape 
singkong) ke 5 mangkuk secara merata. Selanjut-
nya, beri es batu serut sesuai selera untuk sebera-
pa dinginnya. Masuk kan juga sirup dan juga susu 
kental manis di atas es batu serutnya. Es Oyen 
Khas Bandung sudah siap dihidangkan.

PUDDING
Pudding juga cocok digunakan untuk 

berbuka puasa. Resep pudding prak-
tis yakni siapkan panci, masukkan 

air, susu kental manis dan agar-
agar, lalu aduk rata. Kemudian 

masak diatas api sedang sam-
bil diaduk-aduk terus hing-
ga mendidih. Angkat dan 
tuang ke dalam cetakan 
dan dinginkan ke dalam 
freezer. Pudding dapat 

membantu memperlancar 
pencernaan Anda.(*/net)
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Posyantek PKK, Dibentuk 
tahun 2014 namun disem-
purnakan ditahun 2015. 
Posyantek PKK awal mula 

berdiri hanya memiliki 1 unit 
mesin cetak batako, meski mem-
peroleh brang bekas dari bengkel, 
namun memilki potensi yang baik 
terhadap pembangunan desa.

Adanya pos teknologi ini, 
pastinya berdampak pada mengu-
rangi tingkat pengangguran di 

kecamatan Jenangan. Khususnya 
Desa Wates Kecamatan Jenangan. 
Posyantek PKK memilki kelom-
pok Warung Teknologi (Wartek) 
di Desa Kemiri, yaitu UPK taruna 
mandiri.

Posyantek PKK awal mula 
memperoleh bantuan alat pres 
batako dari program daya guna 
tahun 2014. Sejauh ini, alat yang 
dikelola oleh posyantek PKK 
yaitu, 1 unit mesin cetak batako 

penggerak 8,5 pk. Selain itu juga 
alat mixer pasir (molen) bagi Pok-
mas Tunas di Desa Wates, 1 unit 
mixer roti signora.

Pembelian mesin cetak batako 
seharga 14,5 juta rupiah, mixer 
roti seharga 7 juta rupiah, mixer 
pasir seharga 6 juta rupiah.  Na-
mun salah satu mesin tersebut 
kini masih dalam proses pem-
benahan di bengkel khusus.

“Mesin tersebut, pencetak ba-
tako sebab mesin itu banyak yang 
harus dibenahi dan membutuhkan 
perawatan. Sebagai alat yang di-
unggulkan, proses renovasi di akhir 
2015 kemarin, “ Ungkap Ketua Po-
syantek PKK, Agus Widodo.

Dari dana bantuan yang dipe-

teknologitepatguna

Posyantek PKK, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Meski Mesin Butuh 
Pembenahan, Op  mis Bangun 

Desa Dengan Teknologi
Pos pelayanan teknologi tepat guna Peningkatan 
Kesejahteraan Kelompok (Posyantek PKK) dikenal dengan 
keberhasilannya dalam mencetak batako terbaik di 
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Pengurus Posyantek PKK, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
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roleh, juga dimanfaatkan untuk 
pengadaan laptop dengan harga 
6,5 juta rupiah, lengkap dengan 
modem sebagai sarana akses in-
formasi teknologi dan jaringan, 
yang dilakukan oleh Posyantek 
Kecamtan Jenangan.

Selain pencetak batako, mixer 
roti juga menjadikan unggulan 
di kecamatan jenangan, keung-
gulannya yaitu pembuatan ber-
bagai macam jenis roti. Sedang-
kan kontribusi untuk desa masih 
mencukupi. Mixer roti diperoleh 
posyantek tahun 2015, dan se-
ring di sewa oleh warga desa un-
tuk hajatan, penyewaannya mulai 
dari 300 ribu rupiah per harinya.

Untuk diketahui,  keunggulan 
pecetak batako, untuk mempro-
duksi batako yang selama ini ba-
han material itu sebagai kebutuh-
an pembangunan rumah di desa 
wates kecamatan jenangan. Dalam 
sehari mesin cetak batako mampu 
mencetak 500 batako, kontribusi 

terhadap masyarakat juga terlihat, 
sebab harga perbiji 3500 rupiah. 
Pemesanan batako seukuran 1 mo-
bil boks, hingga 1 truk, pemesanan 
batako hanya wilayah Kecamatan 
Jenangan dan sekitarnya.

Agus mengatakan, alat mixer 
pasir disewakan kepada yang 
membutuhkan, perbulan seharga 
700 ribu rupiah. “Mixer pasir ser-
ing di sewa oleh warga Desa Wates 
dan Desa Kemiri, dengan sistem 
penglolahan bagi hasil,“ katanya.

Berdasarkan data, pembagian 
hasil penggunaan mesin tersebut, 
posyantek 30 %, oprasional 15%, 
modal 50%, dan dana sosial 5 %, 
serta pengelolah 10%. Sedangkan 
perencanaan kedepannya,  kantor 
posyantek akan dibangun penem-
patan mesin tepatnya dibelakng 
kantor camat jenangan.

Berikutnya, pihak pengelolah 
akan melakukan pengembangan 
dengan melayani warga dari desa 
ke desa lainnya. Sampai sekarang 

mesin batako dan lainya masih di 
titipkan di halaman rumah warga. 
“Rencananya, mesin mixer pasir 
dan cetak batako akan di pasar-
kan tingkat kecamtan, bisa untuk 
dimanfaatkan dalam pembuatan 
gorong-gorong misalnya,“ terang-
nya.

Posyantek PKK juga aktif 
memperdayakan generasi muda 
dengan melakukan pembinaan 
tentang teknologi dan menun-
jukkan cara menjalankan mesin. 
Salah satunya yang ingin dimiliki 
Posyantek PKK yaitu, membuat 
pompa hidran, untuk mengatasi 
kekeringan dimusim kemarau.

Sematara untuk pengem-
bangan pemasaran, kata Agus, 
mengerahkan warga desa un-
tuk mencarikan konsumen, 
bila memperoleh konsumen 
akan diberi komisi. “Maka itu-
lah strategi pemasaran melalui 
komunikasi massa,“ kata pria 
paru baya itu. (dev)

Mesin pencetak batako
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Ensiklopedia

Cikal bakal Pasar Ikan Hias 
Gunung Sari berawal dari 
adanya gelaran-gelaran 
liar para pedagang ikan 

hias yang biasanya tersebar di 
beberapa titik lokasi di Surabaya, 
yaitu di Jalan Patua ada sekitar 
55 pedagang, di Jalan Gunung 
Sari ada sekitar 16 pedagang dan 
di Jalan Irian Barat ada sekitar 70 

pedagang.
Pemerintah kota Surabaya 

berinisiatif untuk mewadahi para 
pedagang ikan hias yang berada 
di pinggiran jalan kota Surabaya. 
Selain bertujuan untuk mener-
tipkan dan kelancaran lalu lin-
tas serta keindahan kota, juga 
sebagai pusat bertemunya para 
pedagang grosir  dan eceran un-

tuk melakukan transaksi   dagan-
gannya dalam jumlah partai.

“Dulunya kami semua berjual-
an di tiga tempat Jalan Patua, 
Jalan Irian Barat dan depan Yani 
Golf (Jalan Gunung Sari). Dan 
setelah pemerintah kota Surabaya 
menyediakan tempat ini akhirnya 
kami pindah ke sini,” ujar Waras 
Riyanto, salah satu pedagang ikan 
hias yang menjadi motor pengge-
rak terwujudnya pemusatan pe-
dagang ikan hias di Surabaya.

Pembangunan sentra ikan hias 
dimulai pada 2009 untuk tahap 
pertama, kemudian dilanjutkan 
pada 2010 untuk tahap II.  Pasar 
ikan hias tersebut diresmikan 
pada tahun 2010 oleh Walikota 
Bambang DH. Hingga kini Pasar 
Ikan Hias Gunung Sari Surabaya 

Pasar Ikan Hias 
Gunung Sari Surabaya

Surabaya, sebagai ibukota provinsi Jawa Timur, memiliki 
potensi yang beragam.  Pusat pasar ikan hias misalnya.  
Pasar ikan hias yang berlokasi di Jalan Gunung Sari 71 
Surabaya ini dikabarkan sebagai pusat pasar ikan hias 
terbesar di Indonesia.  Setiap harinya pengunjung bisa 
mencapai 100 – 200 orang bahkan pada hari-hari khusus 
bisa lebih ramai lagi ketika ada event tertentu.
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berada dalam naungan Bidang 
Perikanan dan Kelautan Kota 
Surabaya.

“Ada 158 stan tetap dengan 
luas 2 × 3 meter setiap stannya.  
Pembagian stan adalah secara 
acak. Setiap pedagang yang men-
dapat jatah stan tidak dipungut 
biaya sewa karena memang pasar 
ikan hias tersebut adalah fasilitas 
dari pemerintah, hanya saja ada 
iuran sebesar 3000 rupiah setiap 
harinya untuk uang kebersihan 
dan keamanan, untuk pemeliha-
raan tentu ada bantuan dari pe-
merintah,” kata Waras yang juga 
memiliki stan di Pasar Ikan Hias 
Gunung Sari Surabaya.

Pada awal penempatan, tidak 
sedikit pedangang yang masih 
sering kembali lagi ke jalanan, 
sehingga sering kucing-kucingan 
antara pedagang dengan petugas 
Satpol PP (Satuan Polisi Pamong 
Praja).

“Menggerakkan para pedagang 
itu tidak mudah, ada yang pro, 
ada yang kontra. Intinya, mem-
beri pengertian terhadap para 
pedagang tentang pentingnya 
pemusatan kegiatan perdagang-
an tersebut harus dengan ekstra 
sabar.  Tidak jarang pula berkoor-

dinasi dengan pihak-pihak terten-
tu untuk menertibkan mereka 
yang masih sering balik kucing 
menggelar dagangan di tepi-tepi 
jalan,” jelas Waras ketika ditemui 
di sela-sela kesibukannya.

Pedagang ikan hias yang dapat 
menempati stan-stan di sentra 
pasar ikan hias tersebut adalah 
mereka yang ber-KTP Surabaya 
saja, sedangkan untuk para peda-
gang yang dari luar  Surabaya, 

pemerintah kota Surabaya me-
nyediakan waktu khusus untuk 
mereka menggelar dagangannya, 
yaitu pada hari Rabu dan Sabtu.

Pada kedua hari tersebut bia-
sa digelar event grosir ikan hias. 
Pedagang ikan hias dari berbagai 
daerah di Jawa Timur tumpah 
ruah menggelar dagangannya.  
Ajang grosiran pun berlangsung 
sepanjang hari, semakin ramai 
ketika malam hari dan berang-
sur sepi ketika menjelang pagi 
keesokan harinya.

Beragam ikan hias yang diper-
jual-belikan, lebih dari 50 varian 
ikan hias mulai tombro, koki, koi 
bahkan sampai bibit ikan lele pun 
bisa diperoleh dengan harga yang 
relatif murah di sentra ini. Pasokan 
ikan datang dari berbagai daerah 
di Jawa Timur seperti Blitar, Tulung 
Agung, Kediri, Pacitan dan Jember.

Di area Pasar Ikan Hias Gunung 
Sari Surabaya dilengkapi dengan 
stan mamin (makanan dan mi-
numan) sebanyak 15 stan, yang 
dapat dimanfaatkan oleh warga 
sekitar. “Seperti pembagian stan 
ikan hias, stan mami pun dibagi 
secara acak.  Dengan adanya stan 
mami tersebut otomatis mem-
berikan peluang untuk masyara-
kat sekitar sebagai sumber rejeki 
mereka,” tutup waras. (hpy)
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Bulan Ramadhan telah 
tiba. Khususnya bagi umat 
muslim diwajibkan  untuk 
menjalankan ibadah pua-

sa selama Bulan Ramadhan ini. 
Namun jangan salah, banyak 
dian tara kita yang mengalami 
gang guan kesehatan seperti 
maag, tekanan darah rendah, 
ataupun serangan penyakit lain-
nya. Meski puasa, hampir semua 
orang masih tetap bekerja se-
perti biasanya. Puasa bukan ala-
san kita untuk tampil loyo, cepat 
lelah, mengantuk, dan terlihat 
tidak sehat. Bagaimana seharus-
nya kita menjaga pola makan 
selama bulan puasa? Berikut tips 
agar tetap bugar selama puasa.

MEMPERHATIKAN MENU 
MAKAN SAHUR

Saat sahur, pasti kita berada 
pada titik kemalasan. Namun 
kita harus tetap memperhatikan 
menu makan sahur kita. Dikare-
nakan selama puasa, perut kita 
akan kosong selama kurang lebih 
13 jam.  Menu makanan yang co-
cok untuk sahur antara lain be-
ras merah, sayuran hijau, telur, 
kacang-kacangan, buah seperti 
pisang  dan apel, serta susu ren-
dah lemak.

BERBUKA PUASA DENGAN 
YANG MANIS DAN HANGAT

Saat mendengar adzan ma-
grib, jangan dibiasakan makan 
makanan berat seperti nasi dan 
lauk pauk. Berbukalah dengan 
yang manis, seperti kurma, 
kolak, bubur kacang hijau, atau 
teh manis hangat. Jangan ber-
buka langsung dengan air es 
dikarenakan asam lambung akan 
naik dan meningkat. Berbuka 
puasa dengan makanan atau 
minuman manis dan hangat ber-
fungsi untuk menjaga metabo-
lisme dan kinerja lambung kita. 
Setelah lambung kita kosong, 

pasti lambung butuh dinetrali-
sir. Dengan memakan takjil atau 
makanan dan minuman manis, 
lambung akan lebih stabil dan 
siap untuk menerima makanan 
berat. Dikhawatirkan lambung 
dan pencernaan lainnya akan 
kaget jika sehabis kosong lang-
sung menerima makanan be-
rat. Usahakan juga mengunyah 
makanan sampai halus.

MEMPERHATIKAN MENU 
BUKA PUASA

Selain menu sahur, menu ber-
buka puasa juga harus diperha-
tikan. Seusai menyantap takjil, 
lambung telah siap menerima 
makanan berat. Namun, itu bu-
tuh istirahat. Bisa digunakan un-
tuk sholat magrib dahulu, baru 
sesudahnya memakan nasi. As-
upan gizi juga harus diperha-
tikan agar tidak menimbulkan 
anemia. Sayur hijau kaya zat 
besi seperti bayam dan lauk se-
perti ikan tetap penting diper-
hatikan. Buah-buahan sebagai 
penutup akan menambah vita-
min dan mineral tubuh.

JANGAN TIDUR SEUSAI SAHUR 
MAUPUN BERBUKA

Hampir kebanyakan orang 
merasa ngantuk setelah ken-
yang. Maka dari itu, jangan 
makan dengan porsi terlalu ba-
nyak. Porsi cukup serta asupan 
gizi seimbang membantu tubuh 
tetap sehat dan bugar sewaktu 
puasa. Kebiasaan tidur seusai 
makan juga dapat memicu be-
berapa penyakit seperti stroke. 
Dilansir dari beberapa pene-
litian, stroke dipicu oleh ke-
biasaan tidur setelah makan. 
Sebaiknya, setelah makan diisi 
dengan kegiatan agama agar 
tidak langsung dibuat tidur. 
Selain beresiko penyakit stroke, 
tidur setelah makan membuat 
makanan yang belum selesai 

dicerna naik lagi ke kerongkon-
gan yang mengakibatkan dada 
terasa panas dan mulut terasa 
pahit.

MINUM AIR CUKUP DI MALAM 
HARI

Meskipun sedang puasa, mi-
num air putih secara cukup 
tetap harus dilakukan. Anda bisa 
minum sebanyak 2 gelas di wak-
tu buka, 4 gelas di malam hari, 
dan 2 gelas di waktu sahur. Mi-
num air putih sangat baik untuk 
kesehatan, mendetoks toksin 
tubuh, serta memperlancar per-
edaran darah. Selain itu cukup 
minum air putih membuat kita 
terhindar dari gangguan ginjal, 
serta dehidrasi.

ISTIRAHAT CUKUP
Saat puasa, memang tena-

ga kita tidak sebanyak seperti 
saat tidak puasa. Usahakan 
mengistirahatkan tubuh walau 
sejenak. Bagi yang bisa tidur 
siang, usahakan tidur siang 
barang 1 jam. Dengan relak-
sasi dan istirahat sejenak dari 
rutinitas akan mengembalikan 
energi positif Anda. Istirahat 
bukan berarti harus tidur, bagi 
pekerja kantoran. Bisa dilaku-
kan dengan jalan-jalan kecil di 
halaman, atau sekedar berja-
lan menghirup udara.

JANGAN LUPAKAN OLAHRAGA
Olahraga tetap harus dilaku-

kan saat Anda puasa. Olahraga 
seperti berjalan, senam kecil, 
atau yoga akan membantu tubuh 
kita tetap fi t dan bugar saat se-
dang puasa. Sebaliknya, kurang 
olahraga bahkan tidak pernah 
olahraga mengakibatkan kita ce-
pat loyo dan tidak bersemangat.

Demikian tips agar Anda 
tetap bugar selama puasa. Sela-
mat mencoba! (*)

Tetap Bugar Selama Puasa

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



Gema Desa | Juni 2016 | 33

tipskarir

Di bulan ramadhan, kita yang bekerja di kantor 
negeri maupun swasta diharuskan tetap mas-
uk kerja. Meski di sebagian kantor ada yang 
melakukan pengurangan jam kerja, sehingga 

karyawan bisa pulang lebih awal ketimbang jam kerja 
biasanya. Selama melakukan Ibadan puasa, kita me-
mang tidak makan dan minum. Hal ini mungkin akan 
menimbulkan dampak yang membosankan. Kejenuhan 
akan muncul biasanya di tengah hari saat kita bekerja. 
Bisa juga rasa kantuk yang berlebihan akan menyerang 
Anda saat puasa. Bagaimana tips mengatasi kejenuhan 
bekerja  dan rasa kantuk di bulan puasa. Berikut be-
berapa tips agar tidak bosan dan jenuh selama bekerja 
di bulan puasa.

KONSUMSI KARBOHIDRAT KOMPLEKS SELAMA 
BUKA DAN SAHUR

Jangan sepelekan hal ini. Karbohidrat adalah kan-
dungan gizi dalam makanan yang akan menambah en-
ergi pada tubuh kita. Disaat kita sahur dan berbuka 
puasa, usahakan makan makanan yang mengandung 
karbohidrat, seperti nasi, roti, gandum, ubi, dan lain-
nya. Makanan ini akan memberikan energi cukup se-

hingga Anda tidak merasa loyo di siang harinya.

ATUR POLA TIDUR CUKUP
Saat puasa, jangan dibiasakan begadang terlalu 

lama. Atur pola istirahat Anda dengan baik. Jika istira-
hat cukup, maka badan tidak akan mudah capek dan 
bosan di siang harinya. Jika biasanya Anda tidur pukul 
23.00 WIB, usahakan untuk memajukan jamnya yakni 
jam 21.00 WIB. Dengan pola tidur yang baik, maka 
Anda akan terhindar dari rasa kantuk berlebih saat 
puasa.

CUKUP VITAMIN C DAN ZAT BESI
Vitamin C banyak ditemukan di beberapa buah-

buahan seperti tomat, jeruk, jambu biji, buah naga, 
dan lain-lain. Vitamin C mempunyai banyak manfaat 
untuk tubuh manusia. Selain menambah daya tahan 
tubuh, juga membuat tubuh kita fi t dan jauh dari 
penyakit seperti sariawan, gusi berdarah, dan mudah 
lelah. Demikian juga zat besi yang banyak terkan dung 
dalam sayuran hijau seperti bayam, mempunyai per-
anan penting untuk kekuatan selama puasa. Cukup 
vitamin C dan zat besi akan membuat tubuh kita fi t 

Atasi Kejenuhan Bekerja dan 
Rasa Kantuk di Bulan Puasa
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selama puasa. Usahakan makan sayur dan buah di saat 
buka puasa atau sahur.

MENDENGARKAN MUSIK
Saat Anda mulai jenuh berhadapan dengan kompu-

ter, anda bisa menggunakan waktu barang 5 sampai 10 
menit untuk mendengarkan musik favorite Anda. Hal 
ini akan meningkatkan mood Anda kembali dan juga 
membantu mengusir kebosanan.

OLAHRAGA RINGAN
Rasa jenuh dan kantuk bisa jadi dipicu badan Anda 

kurang gerak. Maka dari itu, olahraga ringan perlu di-
lakukan di sela-sela bekerja. Olahraga ringan se perti 
menggelengkan kepala, senam ringan, 
berjalan kecil, dan peregangan 
otot sangat bermanfaat mengu-
sir rasa capek, dan jenuh. Coba 
lakukan sebentar setiap 2 jam 
atau 3 jam, maka badan akan 
terasa lebih enteng. Tidak 
perlu malu dengan rekan 
kerja, karena justru terlalu 
lama duduk menyebabkan 
datangnya berbagai macam 
pe nyakit.

MENIKMATI UDARA 
SEGAR

Bagi Anda yang 
bekerja di ruangan 
tertutup, sesekali 

Anda perlu menghirup udara segar. Mungkin setiap 3 
atau 4 jam sekali Anda bisa memanfaatkan jam isti-
rahat atau jam sholat juga untuk sekedar menghirup 
udara segar. Kekurangan oksigen dan jenuh berada 
di dalam ruangan tertutup bisa memicu terjadinya 
kejenuhan dan rasa kantuk saat puasa.  Sesekali 
Anda perlu keluar ruangan dan menikmati udara se-
gar berhembus. Hal ini juga baik untuk kesehatan 
mata Anda.

BERBINCANG DENGAN REKAN KERJA
Saat bekerja dan sudah mengalami titik jenuh, 

Anda bisa menggunakan sedikit waktu istirahat untuk 
berbincang hal yang menarik dengan rekan kerja Anda. 
Hal ini akan menambah energi dan mengusir rasa bad-
mood. Berbincang dengan rekan kerja, bukan berarti 
nggosip atau membicarakan hal buruk. Anda bisa men-
gambil topik masalah kehidupan, masalah pekerjaan, 
prospek pekerjaan, atau hal lainnya.

MENIKMATI HARI DI LUAR KERJA
Saat weekend sebaiknya Anda menikmati hari de-

ngan hati senang. Jangan melewatkan weekend den-
gan hal-hal yang membosankan. Dengan melakukan 
hal yang menyenangkan di hari libur, akan menambah 
semangat Anda di hari kerja. Sehingga Anda tidak akan 
gampang merasa jenuh saat bekerja. (*)
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BAHAN:
 150 gram buah kiwi, kupas, potong-potong
 1 sdm selasih, rendam sampai mengem- 
 bang, tiriskan
 650 ml susu cair
 100 gram gula pasir
 1 bungkus agar-agar warna hijau
 100 ml sirup kiwi/melon
 Pewarna secukupnya

CARA MEMBUAT:
 Susun sebagian potongan buah kiwi dan se-
lasih pada dasar cetakan yang sudah diba-
sahi dengan air, sisihkan.
 Didihkan susu cair, gula pasir dan agar-agar 
sambil diaduk. Angkat.
 Tambahkan sirup kiwi/melon, pewarna hi-
jau, sisa buah kiwi dan selasih. Aduk rata.
 Tuang ke dalam cetakan yang sudah diala-
si dengan buah kiwi dan selasih. Biarkan 
membeku. Sajikan dingin.

Pudding Kiwi Segar
Menjalani puasa selama seharian tentu menguras energi, terlebih bagi Anda yang 

beraktivitas di luar ruangan. Menjelang berbuka puasa sebaiknya siapkan sesuatu yang 
segar sebagai menu pembangkit selera makan sebelum menikmati makanan utama. 

Berikut salah satu resep yang bisa Anda coba.
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