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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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Hari Fitri

suratredaksi

Tiada gading yang 
tak retak. Pepatah 
ini menggambarkan 
 betapa manusia tiada 

yang sempurna (secara ba-
tiniah). Kesempurnaan hanya 
milik Tuhan. Meski jauh dari 
sempurna, namun kita tetap 
berusaha mengejar kesem-
purnaan itu, berusaha menu-
tup celah-celah dosa.

Juli ini, umat Islam sedu-
nia merayakan Hari Raya Idul 
Fitri, hari kemenangan dan 
penuh pengampunan dari 
segala dosa, setelah sebe-
lumnya sebulan penuh ber-
puasa di bulan Ramadan. 
Pada hari yang fitri ini umat 
Islam suci lagi, bagai bayi 
yang baru lahir. 

Saling memaafkan ke sesa-
ma manusia adalah yang uta-
ma pada Idul Fitri. Memohon 
maaf atas segala salah. Yang 
punya dendam, seyogyanya 
dendam itu enyah, yang pu-
nya rasa dengki atau iri, diha-

puskan. 
Bukan hanya meminta 

maaf, tetapi juga memberi 
maaf pada orang-orang yang 
pernah berbuat salah pada 
kita, atau bahkan pernah 
menyakiti kita. Kadang sulit 
melakukan ini atau memberi 
maaf, tetapi jika kita berhati 
mulia tentu mau memberi 
maaf dengan ikhlas.

Hidup dari nol, hidup 
dengan kesempurnaan. Kita 
semua tentu ingin selamanya 
suci, bersih, jauh dari dosa-
dosa, sampai menemui bulan 
Ramadan lagi dan Idul Fitri 
lagi.

Di negeri ini, Idul Fitri juga 
identik dengan tradisi mudik 
atau tradisi pulang ke kam-
pung asal. Tujuannya apa lagi 
kalau bukan silaturahmi ke 
orangtua dan saudara-sauda-
ra. Mudik adalah pulang ke 
somah, ke rumah asal, kam-
pung asal, tempat di mana 
kita dilahirkan. 

Kadang untuk mudik ha-
rus melalui perjuangan yang 
berat: macet atau resiko ke-
celakaan di jalan. Tahun ini, 
banyak korban tewas akibat 
kemacetan. Belum lagi biaya 
yang harus dikeluarkan, tidak 
sedikit. Susah payah selama 
mudik terlunasi ketika sudah 
tiba di somah, sudah berkum-
pul dengan sanak famili dan 
handai taulan.

Idul Fitri dalam tataran ini 
sungguh sangat menggembi-
rakan, sangat menyenangkan.

Kami tim redaksi majalah 
Gema Desa juga memohon 
maaf, sebesar-besarnya, jika 
dalam penyajian selama ini 
ada kekurangan atau kesala-
han (baik salah menyebut 
nama, menyebut tempat, 
salah menulis nama narasum-
ber, atau salah ketik, dll). Kita 
ingin hasil yang sempurna, na-
mun masih saja “tiada gading 
yang tidak retak.” 

Salam.
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Dalam rangka mengop-
timalkan penyeleng-
garaan pemerintahan, 
pengelolaan pem-

bangunan serta peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah desa perlu didukung 
oleh pembiayaan dari sumber-
sumber pendapatan. Selain dari 
sumber Pendapatan Asli Desa 
(PADes), bagi hasil dari pajak dan 
retribusi daerah, dana perim-

bangan keuangan pusat dan 
daerah maupun  bantuan dari 
pemerintah perlu pula dilakukan 
pengembangan Lembaga Ekono-
mi Desa (LED). 

Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) merupakan salah 
satu lembaga penguatan eko-
nomi desa yang dibentuk dan 
dimili ki oleh pemerintah desa, 
dikelola secara ekonomis, 
mandiri dan profesional dengan 

modal keseluruhan atau seba-
gian besar merupakan kekaya-
an desa yang dipisahkan dan 
ditetapkan dalam peraturan 
desa. 

Selain memperkuat PADes, 
BUMDesa juga bertujuan untuk 
memajukan perekonomian desa, 
meningkatkan kesejahteraan 
masya rakat desa, memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan 
masyarakat dan meningkatkan 
pengelolaan aset-aset desa yang 
ada.

Dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial ekonomi 
masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur telah mengembang-
kan LED dalam bentuk BUMDe-
saa, yang sampai dengan tahun 

Mencari BUMDesa Terbaik, 
Seleksi Lebih Ketat

Untuk mencapai kesejahteraan di kalangan warga 
desa tidak mudah. Pola pikir masyarakat pedesaan 
yang masih tradisional, membuat peningkatan kese-
jahteraan berjalan lambat. Dengan keberadaan Badan 
Umum Milik Desa (BUMDesa), peningkatan pereko-
nomian warga pun bisa dicapai. 
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2013  telah mencapai jumlah 
2.198 UPKu yang tersebar di 38 
Kabupaten/Kota. Keberadaan 
UPKu dimaksudkan sebagai em-
brio BUMDesa. Disamping itu, 
berbagai LED yang lain juga telah 
berkembang melalui inisiasi pro-
gram SKPD lintas sektor yang 
masuk ke desa maupun oleh 
prakarsa lokal masyarakat desa 
sendiri.  Oleh karena itu penting 
dilaksanakan fasilitasi pengua-
tan kapasitas UPKu maupun LED 
lainnya melalui pengembangan 
BUMDesaa.  

Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Jawa Timur (Jatim) melalui 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Jatim menggelar lom-
ba atau kegiatan Evaluasi Badan 
Usaha Milik Desa  (BUMDesa) 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Ta-
hun 2016.Langkah ini diharap-
kan mendorong tumbuh dan 
berkembangnya BUMDesa,  agar 
terus berkompetisi meningkat-
kan kinerjanya dan memberikan 
apresiasi terhadap Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Desa.
Lomba BUMDesa Terbaik 

setiap tahunnya melalui tiga 
aspek penilaian, antara lain pe-
nilaian aspek administrasi, pe-
nilaian aspek presentasi, serta 
penilaian lapang. Menurut Dra. 
Susanti Widiastuti., MT., Kasubid 
Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat,Bidang Pengemba-
ngan Perekonomian Masyarakat 
(PPM) Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, sekaligus sebagai 
penanggung jawab diseleng-
garakannya Lomba BUMDesa 
Terbaik Tingkat Jatim, tahun ini 
seleksi dilakukan lebih ketat. 
“Dari aspek administrasi sam-
pai kroscek lapangan dilaku-
kan secara mendetil, mulai dari 
pengelolaan organisasi, dampak 
hingga kreativitas BUMDesa,” 
ujarnya.

Dalam tahap administrasi, 
peserta akan dinilai dari aspek 
Proses pendirian, organisasi 
pengelolaan, permodalan, unit/

jenis usaha, hasil usaha/ dam-
pak, pertanggungjawaban, pem-
binaan dan pengawasan, kreati-
vitas serta kinerja keuangan.

“Tahap penilaian administrasi 
telah dilakukan pada 8 Juni lalu 
dengan jumlah peserta 15 ka-
bupaten,” jelasnya. Dari aspek 
administratif, telah di dapatkan 
9 kabupaten yang mendapatkan 
penilaian terbaik.

Tahap selanjutnya, pada 14 
Juni telah dilakukan penilaian 
aspek presentasi. “Di tahap ini 
9 kabupaten yang lolos diminta 
memaparkan BUMDesa masing-
masing. Setiap peserta diberi 
waktu 40 menit, 10 menit untuk 
presentasi dan 30 menit pen-
dalaman dengan tanya jawab,” 
ujarnya.

Sembilan (9) kabupaten yang 
ikut dalam tahap presentasi 
adalah Kabupaten Blitar, Banyu-
wangi, Nganjuk, Gresik, Treng-
galek, Bojonegoro, Madiun, Tu-
lungagung dan Pacitan. Pasca 
melakukan presentasi, telah di-
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nyatakan 5 kabupaten yang lolos 
menuju tahap penilaian lapa-
ngan.

“Penilaian lapangan dilaku-
kan pada 18-26 Juli. Dalam ta-
hap ini akan dilakukan kroscek 
data dan kenyataan di lokasi 
BUMDesa berada,” katanya.

 Untuk diketahui, 5 kabupa-
ten yang masuk tahap penilaian 
lapangan adalah Kabupaten Bli-
tar, Pacitan, Madiun, Bojonegoro 
dan Gresik. “Dari lima ini akan 
diambil 3 kabupaten yang akan 
mendapatkan posisi terbaik 1, 
2 dan 3. Penghargaan akan di-
berikan pada HUT RI ke-71 pada 
17 Agustus 2016 di Grahadi,” tu-
turnya.

Menurut catatan, jumlah 
peserta tahun ini lebih sedikit 
dibanding tahun lalu. Ada 14 ka-
bupaten dan 1 kota yang tahun 
2015 mengikuti lomba, tahun ini 
tidak mengirimkan perwakilan 
BUMDesa-nya. Diantaranya, Ka-

bupaten Kediri, Bondowoso,Sit
ubondo,Probolinggo,Pasuruan, 
Bangkalan, Pamekasan, Sam-
pang, Sumenep, Tuban, Ngawi, 
Magetan, Jombang dan Mo-
jokerto serta Kota Batu.

Untuk informasi, tahun 
2015 jawara Lomba BUMDesa 
diraih oleh BUMDesa Sekar 
Mulya, Desa Kedung Banteng, 
Kec. Bakung, Kab. Blitar. Diikuti 
oleh BUMDesa Sentosa Abadi, 
Desa Waruk, Kec. Karangbina-
ngun, Kab. Lamongan (terbaik 
II);  BUMDesa Sekapuk, Desa 
Sekapuk, Kec. Ujungpangkah, 
Kab. Gresik (terbaik III) dan 
BUMDesa UPKu Sejahtera, Desa 
Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. 
Bojonegoro (terbaik IV).

 “Tahun ini diambil 3 pe-
menang. Nilai hadiahnya sama 
dengan tahun lalu,” katanya. 
Menurut data, BUMDesa ter-
baik I akan mendapatkan Rp 25 
juta, terbaik II sebesar Rp 22,5 

juta dan terbaik III senilai Rp 20 
juta.

Pada prinsipnya BUMDesa di-
maksudkan untuk memperkuat 
pendapatan desa, peningkatan 
kesempatan berusaha, mengu-
rangi pengangguran sekaligus 
menjadi motor penggerak per-
ekonomian desa. Pembentukan 
BUMDesa juga ditujukan un-
tuk mendorong, memfasilitasi, 
melindungi dan memberdaya-
kan kegiatan perekonomian di 
perdesaan yang didasarkan pada 
potensi desa atau ke giatan yang 
berkembang menurut adat-is-
tiadat dan budaya masyarakat 
setempat. 

Penguatan kelembagaan eko-
nomi desa pada akhirnya di-
maksudkan untuk peningkatan 
kesejahteraan sosial ekonomi 
masyarakat desa serta men-
dukung optimalisasi program 
penanggulangan kemiskinan di 
Provinsi Jawa Timur. (ler,dya)

Kepala Bidang PPM Ir. Moh Yamin sedang memberi arahan kepada Tim Penilai BUMDesa
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Wujudkan BUMDesa 
Sebagai Tulang Punggung 

Ekonomi Warga

Istilah BUMDes muncul me-
lalui Peraturan Pemerintah 
(PP) No 72/2005 dan dirinci-
kan melalui Peraturan Men-

teri Dalam Negeri (Permendagri) 
No 39/2010. BUMDes merupak-
an wadah usaha desa yang me-
miliki semangat kemandirian, 
kebersamaan, dan kegotong-
royongan antara pemerintah 
desa dan masyarakat untuk 
mengembangkan aset-aset lokal 
untuk memberikan pelayanan 

dan meningkatkan pendapatan 
ekonomi masyarakat dan desa.

UU No 6 tahun 2014 ten-
tang Desa memberikan payung 
hukum atas BUMDes sebagai 
pelaku ekonomi yang mengelola 
potensi desa secara kolektif un-
tuk meningkatkan kesejahteraan 
warga desa.

Sebelum lahirnya kebijakan 
di atas, inisiatif BUMDes sudah 
muncul di sejumlah daerah de-
ngan nama yang berbeda-beda, 
tapi mereka memiliki prinsip 
dan tujuan yang sama. Ada yang 
menjalankan bisnis simpan-pin-
jam (keuangan mikro), ada juga 
yang menyelenggarakan pelaya-
nan air minum untuk mengatasi 
kesulitan akses masyarakat ter-
hadap air bersih.

Diharapkan pembentukan 

BUMDesa berangkat dari parti-
sipatif dan inisiatif masyarakat 
desa, karena yang mengetahui 
secara pasti dan detil tentang 
semua potensi desa dan sumber 
daya desa adalah masyarakat 
itu sendiri. Prinsip emansipa-
tif pelru dikedepankan karena 
dalam hal ini perbedaan gender 
tidak boleh menjadi penghalang 
kemajuan desa. Bahkan potensi 
atau sumber daya yang dapat 
dikembangkan bisa berasal dari 
pihak wanita. Misalnya indus-
tri rumah tangga yang berbasis 
pada pembuatan makanan, alat 
rumah tangga ataupu kerajinan 
tangan yang memiliki nilai jual.

Selain itu prinsip kebersamaan 
(member base) menjadi kekua-
tan tersendiri dalam memba ngun 
sistem kerekatan antar anggota 

Badan Usaha Milik Desa 
atau disingkat dengan 
BUMDesa diproyeksikan 
mampu menjadi tulang 
punggung bagi ekonomi 
di wilayah pedesaan. 

Tim seleksi penilaian evaluasi BUMDesa mendengarkan presentasi dari peserta lomba BUMDesa terbaik
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masyarakat, terutama dalam 
menjalankan usaha bersama. 
Dengan berusaha secara bersa-
ma-sama diharapkan akan mem-
bangkitkan kemandirian dalam 
diri masyarakat, sehingga tidak 
megharapkan lagi jenis-jenis ban-
tuan dari pemerintah baik yang 

bersifat hibah ataupun pinjaman.
Pada prinsipnya pendirian 

BUMDesa hadir untuk mening-
katkan kesejahteraan masyara-
kat desa melalui pengelolaan 
potensi desa sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat. BUMDesa 
sebagai lembaga sosial, harus 

berpihak pada kepentingan ma-
syarakat melalui penyediaan 
pelayanan sosial.Sebagai lem-
baga komersial, BUMDes mem-
buka ruang yang lebih luas pada 
masyarakat desa untuk menye-
rap tenaga kerja dan meningkat-
kan penghasilan.

Perhatian khusus ditunjuk-
kan pemerintah pusat melalui 
Kemendesa PDTT dengan men-
geluarkan Peraturan Menteri 
(Permendesa) tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa, yang 
salah satu isinya mengenai 
pendirian BUMDesa.

Pengelolaan dana desa tahun 
2015 untuk pembentukan dan 
pengembangan BUMDesa men-
jadi bukti kontribusi positif terha-
dap pembangunan desa. Dikutip 
dari data Kementerian Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendesa PD TT), 
dari dana desa sebesar Rp 20,7 
triliun pada tahun 2015, sebesar 
28,7 persennya digunakan untuk 
mendirikan BUMDesa. Selebih-
nya, untuk program pembangu-
nan. Hingga akhir 2015, sudah 
terbentuk 12.115 BUMDes yang 
tersebar di 74 kabupaten, 264 
kecamatan dan 1022 desa secara 
nasional.(*/dya)
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Gemah ripah loh jinawi, 
tanem tuwuh katon 
subur, istilah Bahasa 
Jawa yang memiliki 

arti ‘kekayaan alam yang ber-
limpah, menaman apapun tum-

buh dengan subur’ ini sangat co-
cok menggambarkan Kabupaten 
Treng galek. Dibarengi tradisi go-
tong royong yang masih sangat 
kental, salah satu desa di wilayah 
tersebut yaitu Desa Malasan ,Ke-
camatan Durenan meraih kate-
gori Desa Terbaik ke II Lomba 
Gotong Royong Jawa Timur 2016 
yang digawangi oleh Badan Pem-
berdayaan Masyarakat  (Bape-
mas) Provinsi Jawa Timur.

Desa Malasan adalah desa pa-
ling ujung timur dari Kecamatan 
Durenan. Desa Malasan dibagi 
menjadi 5 dusun, diantaranya: 
Dusun Compok, Malasan, Ngland-
ean, Botokidul, dan Lotekol. May-
oritas profesi penduduk Malasan 
adalah petani dan peternak. Me-
miliki jumlah penduduk, sebanyak 
7.500 jiwa, dengan luas wilayah 
462, 878 hektar.

Meski posisinya relatif ter-

Desa Malasan-Kabupaten Trenggalek, 
Terbaik II Lomba Gotong Royong Jatim

Jadikan Gotong Royong 
Tradisi Setiap Hari

Menjadikan semangat 
gotong royong sebagai 
‘nafas’ hidup sehari-hari, 
tak sekadar mewujudkan 
kerukunan bagi warga 
Desa Malasan, Kecamatan 
Durenan, Kabupaten 
Trenggalek. Lebih dari 
itu, kesejahteraan secara 
ekonomi pun ternyata 
mampu tercipta.

Pengurus Desa Malasan Kabupaten Trenggalek Fo
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pencil, namun dengan potensi 
desa yang besar dan semangat 
kegotong royongan, masyara-
kat desa malasan mampu men-
yokong kesejahteraan perekono-
mian keluarga.

Gotong royonng bukan seka-
dar kegiatan  bersih-bersih ber-
sama pada hari minggu seperti 
yang sering dillakukan di kota 
besar, tapi tradisi tersebut telah 
menjadi nafas sehari-hari warga 
Desa Malasan.

Sejauh ini, gotong royong ru-
tin dilakukan. Mulai dari sektor 
pertanian, perkebunan, peter-
nakan, dan pembangunan desa. 
Misalnya adanya perbaikan jalan 
yang rusak, pelebaran sungai, 
serta pembanguan jalan baru 
menuju desa Malasan. 

Di sektor pertanian misalnya, 

masyarakat saling baaahu mem-
bahu saat tiba musim tanam dan 
panen. Mereka saling  menyum-
bangkan tenaga. Hal senada di-
lakukan di sektor peternakan 
dan penetasan itik.

Warga desa Malasan juga ru-
tin melakukan jimpitan berupa 
beras. Jimpitan, merupakan tra-
disi desa Malasan turun temu-
run setelah panen. Kepala Desa 
Malasan, Dian Adriani, menutur-
kan, gotong royong, dilakukan 
dari tingkat bawah yaitu RT/RW 
setempat dan berkembang hing-
ga seluruh warga Desa Malasan 
melakukan hal serupa.

“Aksi gotong royong, ru-
tin dilakukan sehari- hari di 
Desa Malasan,  sampai mampu 
meraih juara 2 tingkat provinsi, 
sebagai Desa gotong royong 

terbaik se-Jawa Timur, penghar-
gaan itu selain keberuntungan, 
juga hasil dari usaha warga, “ 
ungkap wanita ini.

Selain jimpitan, gotong ro-
yong warga, juga terlihat dari 
tradisi temu rembuk khusus 
warga pertanian setiap bulan 
sekali dan ambengan (perayaan/
syukuran) setiap panen raya.

Dukungan dari pemerintah 
daerah setempat pun menjadi 
pemacu gerakan gotong royong 
warga. Dengan mayoritas tanah 
berfungsi sebagai lahan pertani-
an, pemerintah Kabupaten Treng-
galek memberikan batuan 1 unit 
traktor untuk Desa Malasan. Un-
tuk diketahui, luas pertanian Desa 
Malahan mencapai 278 hektare 
(Ha). Bila hanya mengandalkan 
tenaga manusia dan hewan ter-

Kegiatan gotong royong warga Desa Metasan dilakukan secara rutin.
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profildesa

nak untuk mengolahnya, maka 
hasil maksimal sulit tercapai. Na-
mun, dengan adanya bantuan 
alat berat, pekerjaan petani pun  
 sangat terbantu. 

 Tak hanya pertanian, 
perkebunan di Desa Malasan 
juga memberikan hasil berlim-
pah. Diantaranya buah naga 
dan belimbing. Dengan harga 
buah naga yang fantastis yaitu 
sekitar Rp 21.000/kilogram 
(Kg) dan belimbing Rp 6.500 – 
Rp 7000/ Kg, warga tak hanya 
bisa mencukupi kebutuhan 
dapur, tapi juga sa ngat mem-
bantu biaya pendidik an, kese-
hatan dan lain-lain.

Rata-rata, pengiriman buah 
setiap harinya  hingga 2 mobil 
boks saat musim panen, dan 1 
mobil boks saat kondisi biasa. 
Masih terbatasnya produksi 
membuat pemasaran belimbing 
dan buah naga baru di wilayah 

Trenggalek dan Tulungagung. 
Untuk penjualan pun melalui 
sisitem gotong royong, sehingga 
bisa saling membantu dalam 
 biaya transportasi/distribusi. 

Sementara, untuk sektor 
peternakan, selain penduduk 
ternak itik/bebek, juga adanya 
penetasan telur. Pemasaran itik 
lebih luas yaitu ke Mojokerto, 
Ponorogo, Madiun, dan Ngan-
juk. Sedangkan penetasan hanya 
untuk wilayah Trenggalek. Se-
tiap harinya pengiriman pene-
tasan telur bebek mencapai 1- 3 
mobil bok.  “Omzet pendapatan 
dari hasil ketiga sektor tersebut 
semuanya rata-rata lebih dari 
25% dari pendapatan asli desa, 
“terang Dian.

Sebelumnya, Bupati Treng-
galek Emil Elestianto Dardak me-
nyampaikan bahwa penghargaan 
ini merupakan wujud dan se-
mangat gotong royong yang ma-

sih mengakar kuat di masyarakat 
Trenggalek khususnya Desa Mala-
san Kecamatan Durenan. Gotong 
royong merupakan bagian dalam 
konsep memberikan kesatuan 
dan persatuan bangsa. “Hal ini 
yang harus senantiasa diperkuat, 
karena awareness, kepedulian, 
rasa bersama-sama, dan konsep 
kultural seperti berat sama dipi-
kul, ringan sama dijinjing itu yang 
harus diangkat”, ujarnya.

Untuk itu pihaknya juga me-
ngucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi 
tingginya kepada masyarakat 
Kabupaten Trenggalek. “Dengan 
Prestasi yang diraih Desa Mala-
san Kecamatan Durenan ini ten-
tu menjadi kebanggaan seluruh 
warga masyarakat Trenggalek 
semoga prestasi ini juga mendo-
rong desa – desa lainnya untuk 
terus menggalakkan tradisi go-
tong royong” imbuhnya. (dev)
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BUMDesa Jrebeng be-
rada di Desa Jrebeng, 
Kecamatan Dukun, 
Kabupaten Gresik. 

BUMDesa yang belum genap 
satu tahun ini masih mengan-

dalkan kegiatan simpan pinjam. 
 Abdullah Ja’far, Sekretaris Desa 
Jrebeng me ngatakan, BUMDesa 
Jrebeng belum memiliki tempat 
sekretariat sendiri. “Sementara 
ini masih memanfaatkan salah 
satu  ruangan di Kantor Desa Jre-
beng,” ucap Ja’far.

BUMDesa Jrebeng belum 
sepenuhnya dipahami oleh 
warga Desa Jrebeng perihal ke-
beradaan dan fungsinya. Ja’far 
mengakui, untuk sosialisasi ma-
sih kerap dilakukan. “Sosiali-
sasi ini dilakukan tidak melalui 
forum resmi melainkan dengan 
pendekatan kepada warga, mi-
salnya ketika desa ada acara/
hajatan atau di tengah-tengah 
kegiatan warga, biasanya disam-

paikan pada waktu sambutan 
kepala desa,” terang Ja’far.

BUMDesa Jrebeng pada 
awal berdirinya memanfaatkan 
modal sebesar 40 juta rupiah. 
 Mustakim, Ketua BUMDesa Jre-
beng menerangkan, sebesar 7,5 
juta rupiah digunakan untuk 
membeli perlengkapan kantor, 
seperti seperangkat Personal 
Computer (PC), meja, kursi serta 
almari. “Sisanya sebesar 32,5 
juta rupiah digunakan untuk 
kegiatan simpan pinjam,” kata 
Mustakim.

Mustakim menuturkan, uang 
yang semula 32,5 juta rupiah 
kini berkembang menjadi 44 juta 
rupiah. Anggota rata-rata men-
gajukan pinjaman sebesar 2 – 5 

BUMDesa Jrebeng, Kabupaten Gresik

Andalkan Kegiatan Simpan Pinjam
Terletak di wilayah ter-
pencil terkadang menjadi 
kendala bagi suatu lem-
baga untuk bisa berkem-
bang. BUMDesa Jrebeng 
misalnya, meskipun ber-
jalan sedikit tertatih, na-
mun cukup menunjuk-
kan hasil yang baik.

profilBUMDesa
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juta rupiah, namun karena dana 
terbatas maka dari pengurus 
BUMDesa Jrebeng menyanggupi 
peminjaman sebesar 1 juta ru-
piah. “Anggota kami ada sekitar 
30 orang,” ucap Mustakim.

BUMDesa Jrebeng mene-
tapkan jasa sebesar 1,5% dari 
besar pinjaman. Operasional 
pelayanan dilakukan pada tang-
gal 6 setiap bulannya. “Untuk 
mengajukan pinjaman pun tidak 
kami (pengurus) minta jaminan 
karena memang menggunakan 
sistem kepercayaan,” timpal 
Mustakim

“Dan hingga saat ini berjalan 
lancar, anggota bisa mengemba-
likan tepat waktu walaupun ada 
yang terlambat beberapa hari dari 
waktu yang ditentukan, namun itu 
bukan masalah besar dan masih 
bisa diatasi,” imbuh nya.

BUMDesa Jrebeng saat ini 
belum memiliki sektor riil, hanya 
mengandalkan simpan pinjam. 
Ke depan, Mustakim menyam-
paikan BUMDesa Jrebeng tentu-
nya ingin bisa memiliki unit-unit 
usaha selain simpan pinjam agar 
menjadi lebih mandiri dan se-
jahtera.

“Karena BUMDesa ini masih 
baru merangkak, terlebih kami 
berada di wilayah pelosok, ti-
dak mudah untuk merangkul 
masyarakat untuk ikut membe-

sarkan BUMDesa Jrebeng ini, 
membagi SDM-SDM yang ada ke 
masing-masing unit yang dikem-
bangkan,” timpal Mustakim.

“Terlebih untuk potensi Desa 
Jrebeng ini adalah sekitar 60 hek-
tar berupa pertanian yang domi-
nan untuk padi, selain itu juga 
ada hasil-hasil tambak, nantinya 
akan kami arahkan BUMDesa ini 
sebagai lumbung desa jika meli-
hat potensi pertaniannya cukup 
mumpuni,” tambah Mustakim 
menutup perbincangan. (hpy)

Susunan Pengurus BUMDesa Jrebeng
Ketua  : MustaKiM

seKretaris : supandi

Bendahara : nurul 

profilBUMDesa

Pengurus BUMDesa Jrebeng, Kabupaten Gresik Fo
to

: T
im

 G
em

a 
D

es
a 

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



14 | Gema Desa | Juli 2016 Gema Desa | Juli 2016 | 15

ProfilBUMDesa

Keberadaan BUMDesa di 
setiap desa diharapkan 
menjadi wadah untuk 
menghimpun dan me-

ngelola potensi yang dimiliki 
desa. Demikian pula dengan 
BUMDesa Gajah Mada, sebuah 
BUMDesa yang ada di Desa Ke-
bontunggul, Kecamatan Gon-
dang, Kabupaten Mojokerto.

BUMDesa Gajah Mada berdiri 
sejak tahun 2010, lahir dengan 
semangat membangun desa. 
Salah satu potensi yang ada di 
Desa Kebontunggul adalah  di 
sektor peternakan. “Nah, BUM-
Desa Gajah Mada bermitra 
dengan salah satu pihak swasta 
sebagai penyuplai sekam untuk 
kebutuhan warga,” ucap Jumadi, 
Ketua BUMDesa Gajah Mada.

Meskipun demikian, BUM-
Desa Gajah Mada kegiatan uta-
manya adalah simpan pinjam.
Melalui kegiatan simpan pinjam, 

diharapkan keberadaan BUM-
Desa Gajah Mada akan mem-
berikan kontribusi dalam me-
nyokong kondisi perekonomian 
warga, yaitu dapat memberikan 
manfaat sebagai wadah penam-
bah modal bagi warga.

Jumadi memaparkan untuk 
bisa melakukan kegiatan simpan 
pinjam, terlebih dahulu warga 
harus mendaftarkan diri seba-
gai anggota. “Semula ada 15 
anggota, kini ada 32 orang yang 
terbagi dalam Pokmas-pokmas. 
Ada 4 Pokmas di BUMDesa Ga-
jah Mada ini,” terangnya.

Jumadi menambahkan, ke-
giatan pinjaman di BUMDesa 
Gajah Mada menerapkan sistem 
tanggung renteng.Tidak hanya 
itu, BUMDesa Gajah Mada ti-
dak menuntut jaminan untuk 
mengajukan pinjaman. “Karena 
anggota adalah dari warga Desa 
Kebontunggul dan tidak dari luar 

desa, kami (pengurus) sudah 
mengenal karakter warga desa 
di sini, sehingga mudah untuk 
dipantau,” tutur Jumadi.

Sa’diya, bendahara BUMDesa 
Gajah Mada menyatakan untuk 
menjadi anggota, semula di-
wajibkan membayar simpanan 
pokok sebesar 10 ribu rupiah, 
dilakukan sekali selama menjadi 
anggota. “Sedangkan untuk sim-

BUMDesa Gajah Mada, Kabupaten Mojokerto

Penyokong Modal Usaha Warga

Pengurus BUMDesa Gajah Mada, Kabupaten Mojokerto

Produk olahan BUNDesa Gajah Mada
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ProfilBUMDesa

panan wajib ditetapkan sebesar 
3% dari pinjaman yang diajukan, 
dibayarkan setiap pencairan yai-
tu pada tanggal 29 atau 30,” kata 
Sa’diya.

“Nominal pinjaman yang 
 biasa diajukan anggota adalah 
sebesar 1,5 juta rupiah, maksi-
mal ada yang pernah 5 juta ru-
piah, biasanya untuk toga atau 
ternak lele. Sedangkan jasa 
ditetapkan sebesar 1% dengan 
periode pengembalian angsuran 
selama 11 bulan,” imbuh Sa’diya 
menjelaskan.

Tidak berbeda dengan lem-
baga keuangan pada umumnya. 
Ada saja kendala yang menerpa 
seperti adanya keterlambatan 
pengembalian. “Pengembalian 
bisa dibilang lancar karena ha-
nya 1 – 2 orang yang terkadang 
terlambat namun masih bisa 
diatasi,” tutur Sa’diya.

Menghadapi hal semacam 
itu, Sa’diya mengaku sebagai 
pengurus BUMDesa memang 
harus ringan tangan, ringan kaki. 
“Bagaimana pun ini merupakan 
kerja sosial, jadi pengurus yang 
harus telaten dan sabar meng-
hadapi anggota,” timpal Sa’diya.

Keberadaan BUMDesa Gajah 
Mada tentu dirasakan manfaat-
nya oleh warga terlebih bagi 
mereka yang membutuhkan 
sokongan tambahan modal un-
tuk usahanya. Beberapa produk 

unggulan Desa Kebontunggul 
yang dihasilkan dengan meman-
faatkan potensi lokal sebagai ba-
han bakunya antara lain kerupuk 
beras.

Selain itu, ada juga anggota 
yang memiliki usaha dengan 
memanfaatkan tanaman jag-
ung yang digunakan sebagai 
bahan dasar pembuat makanan 
ringan ‘Tortilla’. Sedangkan un-
tuk produk minuman antara lain 
untuk produk yang bisa langsung 
dikonsumsi seperti minuman 
secang dan kunyit asam, serta 
produk instan bubuk yang cukup 
diseduh dalam penyajiannya.

Dalam perjalanannya, BUM-
Desa Gajah Mada pernah 
mendapatkan bantuan dari 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
pada tahun 2012. “Bantuan 
sebesar 75 juta rupiah kami 
manfaatkan untuk pengadaan 
sekam dan juga untuk kegiatan 
toga. Sedangkan rencana ke de-
pan adalah untuk pengelolaan 
air (hipam),” jelas Jumadi.

Siandi, SH., MM., Kepala Desa 
Kebontunggul mengatakan, bagi 
pemerintah desa, BUMDesa Ga-
jah Mada harus didukung oleh 
seluruh kalangan yang ada. 
“Meskipun BUMDesa merupak-
an hasil intruksi dari pemerintah 
provinsi, namun yang di daerah 
juga senantiasa mendukung 
karena melalui BUMDesa ini 

akan menyokong seluruh yang 
dimiliki desa, mewadahinya 
dalam bentuk usaha mikro eko-
nomi, kegiatan pemberdayaan, 
serta masih banyak lagi,” terang 
Siandi.

Untuk pengembangan ke-
mandirian BUMDesa Gajah 
Mada, Siandi mengupayakan 
bekerja sama dengan berbagai 
pihak. “Seperti misalnya de ngan 
salah satu perguruan tinggi, 
Ubaya, kami mengupayakan 
nantinya memanfaatkan BUM-
Desa di pengembangan dalam 
hal pelatihan untuk anggota,” 
kata Siandi.

Tidak hanya itu,  BUMDesa 
Gajah Mada juga bermitra 
de ngan PT Wonokoyo Jaya 
 Koorperindo untuk sektor pe-
ternakan dan pertanian, yaitu 
penyuplai sekam untuk kegiatan 
pembesaran ayam dan menam-
pung hasil panen dari Desa Ke-
bontunggul.

Siandi menyadari, lembaga 
semacam BUMDesa ini tidak 
semua bersedia dengan legowo 
untuk menjadi pengurus karena 
memang untuk ‘profit oriented’ 
melainkan kerja sosial. “Oleh kare-
nanya, pihak-pihak yang ada di 
sekelilingnya harus bersedia turun 
tangan untuk mendukung keber-
langsungan BUMDesa ini hingga 
nanti akhirnya bisa mandiri,” tu-
tup Siandi. (hpy)Produk olahan BUNDesa Gajah Mada

Produk olahan BUNDesa Gajah Mada
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Berdasarkan data dan in-
formasi yang diperoleh 
dari Badan Pemberdaya-
an Masyarakat (Bape-

mas) Provinsi Jawa Timur, dari 67 
desa di Jawa Timur yang ditunjuk 
sebagai target Program Jalin 
Matra Bantuan RTSM, sebesar 
10,45% atau sejumlah 7 desa 
yang telah mengajukan data ke 
provinsi untuk masuk tahap re-
visi.

Ada pun 7 desa tersebut an-
tara lain Desa Culuk, Kecamatan 
Kauman, Kabupaten Ponorogo; 

Desa Seketi, Kecamatan Mojoa-
gung, Kabupaten Jombang; Desa 
Ngepung, Kecamatan Lekong, 

Kabupaten Nganjuk; Desa Losari, 
Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Nganjuk; Desa Sanggrahan, Ke-
camatan Gondang, Kabupaten 
Nganjuk; Desa Kwadungan Lor, 
Kecamatan Padas, Kabupaten 
Ngawi; serta Desa Gembol, Ke-
camatan Karanganyar, Kabupa-
ten Ngawi.

Jalin Matra Lanjutkan 
Identifikasi Kebutuhan RTSM

Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) terus berlanjut. Progres hingga di pertengahan tahun 
2016 ini telah melalui tahap verifikasi dan klarifikasi data-data 
RTSM yang ada, serta identifikasi kebutuhan RTSM.

Hasil produksi usaha yang ditekuni Moch Arifin

Moch Arifin, warga Desa Talangsuko, salah satu penerima Bantuan RTSM
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Sedangkan untuk Bantuan 
RTSM yang telah terealisasikan ke-
pada penerima diharapkan dapat 
dimanfaatkan sesuai kebutuhan 
dan dapat menjadikan salah satu 
sumber tambahan pendapatan 
bagi sebuah keluarga.

Jalin Matra Bantuan RTSM 
diberikan kepada penerima, ma-
sing-masing senilai 25 juta rupi-
ah. Beberapa penerima Bantuan 
RTSM dari Desa Talang suko, 
Kecamatan Turen, Kabupaten 
Malang.

Diantaranya adalah Ely Uma-
mah, seorang ibu rumah tangga 
yang memiliki usaha berjualan 
makanan dan minuman. Bantu-
an yang diterimanya digunakan 
untuk membeli bahan-bahan 
dagangan dan sebuah lemari 
es untuk menunjang usahanya 
tersebut.

Ada pula Rohatin, warga Desa 
Talangsuko yang memanfaatkan 
Bantuan RTSM untuk dibelanja-
kan alat kompresor dan sepaket 
perlengkapan untuk menambal 
ban. Pada saat penyerahan, Ro-
hatin diwakili oleh anaknya ber-
nama Lufita.

Selain itu, juga ada Moch. 
Arifin, seorang warga Desa Ta-
langsuko yang menerima Ban-
tuan RTSM. Kesehariannya 

sebagai tukang ‘Alur’, jasa pem-
buat hiasan untuk dipajang di 
dinding-dinding rumah. Bantuan 
RTSM yang diterima digunakan 
untuk membeli seperangkat alat 
cetak ‘Alur’, bahan cetakan, ser-
ta pasir dan semen.

Sekadar diketahui, Arifin setiap 
harinya mampu memproduksi 
hingga 150 buah ‘Alur’ dan dijual-
nya dengan dibanderol seharga 
200 ribu rupiah setiap buahnya. 
“Namun kendalanya untuk pema-
saran yang cende rung sepi men-
jadikan saya kurang maksimal un-
tuk memproduksi setiap harinya, 
padahal ini cukup menjanjikan,” 
timpal Arifin.

Tidak kalah menariknya, Siti 
Fatimah yang juga warga Desa 

Talangsuko, adalah seorang 
perajin keset. Dengan Bantuan 
RTSM yang diterimanya, Siti 
membeli satu paket alat tenun 
keset dan benang-benang untuk 
membuat keset.

Siti mengaku mampu mem-
produksi 3 lembar keset setiap 
harinya. Siti menekuni pro-
fesinya tersebut dengan di-
lakukannya sendiri, terkadang 
dibantu oleh ibu atau sauda-
ranya. Setiap lembar keset ha-
sil produksinya dipatok harga 
75 ribu rupiah setiap lem-
barnya. “Saat ini saya hanya 
berani memproduksi jika ada 
pesanan, sehingga setiap hari 
masih rata-rata 2 – 3 lembar 
saja,” ungkapnya. (hpy)

Ely Umamah, memiliki usaha warung makanan minuman Siti Fatimah dengan mesin tenun kesetnya

Lufita, mewakili orang tuanya menerima Bantuan RTSM
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Wawasan

Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat, pet-
ani di Jawa Timur (Ja-
tim) menjadi salah satu 

provinsi yang kesejahteraan 
petaninya meningkat tajam. Ini 
tampak dari indikator Nilai Tukar 
Petani (NTP) Juni 2016. Dari lima 
Provinsi di Pulau Jawa, hanya 
Jatim dan Daerah Istimewa Yog-
yakarta (DIY) yang mengalami 
kenaikan NTP yaitu  sebesar 0,61 
persen untuk Yogyakarta dan 
0,29 persen untuk Jatim.

Kepala Badan Pusat Statistik 
(BPS) Jawa Timur, Teguh Pra-
mono mengatakan, naiknya NTP 
Jatim pada bulan ini disebabkan 
oleh kenaikan indeks harga yang 
diterima petani (It) lebih tinggi 
dari pada kenaikan indeks harga 
yang dibayar petani (Ib). Indeks 
harga yang diterima petani pada 
Juni naik 0,68 persen dibanding 
Mei 2016 yaitu dari 130,30 men-
jadi 131,18.

Menurut Teguh, kenaikan 
indeks ini disebabkan naiknya 
indeks harga yang diterima pe-
tani pada tiga subsektor per-
tanian dan sisanya mengalami 

penurunan. Subsektor Tanaman 
Pangan mengalami kenaikan ter-
besar yaitu 1,58 persen diikuti 
subsektor Perikanan sebesar 
1,23 persen, dan subsektor Pe-
ternakan sebesar 0,78 persen.

"Sedangkan sub sektor yang 
mengalami penurunan indeks 
harga yang diterima petani yaitu 
subsektor hortikultura sebesar 
0,51 persen, dan subsektor Tana-
man Perkebunan Rakyat sebesar 
0,05 persen," katanya.

Sementara itu, tiga subsektor 
pertanian juga mengalami ke-
naikan NTP. Sedangkan dua sub-
sektor mengalami penurunan 
NTP. Kenaikan nilai tukar petani 
Jatim terbesar terjadi pada sub-
sektor Tanaman Pangan sebesar 
1,28 persen dari 101,19 men-
jadi 102,48. Angka itu diikuti 
oleh diikuti subsektor Perikanan 
sebesar 1,01 persen dari 105,57 
menjadi 106,64.

"Untuk subsektor Peternakan 
yang dulunya 0,33 persen dari 
109,67 kini menjadi 110,04. 
Sedangkan subsektor yang 
 me nga lami penurunan NTP yaitu 
subsektor Hortikultura sebesar 

0,95 persen dari 104,53 menjadi 
103,54 dan subsektor Tanaman 
Perkebunan Rakyat sebesar 0,44 
persen dari 100,26 poin menjadi 
99,82 poin," bebernya.

Ada 10 komoditas utama 
yang menyebabkan kenaikan in-
deks harga yang diterima peta-
ni pada Juni 2016. Yaitu gabah, 
tembakau, sapi potong, ikan 
 layang, mangga, biji jambu mete, 
ikan kuniran, ikan tengiri, udang 
dan jagung. Sedangkan sepuluh 
komoditas utama yang meng-
hambat kenaikan indeks harga 
yang diterima petani adalah 
tebu, bawang merah, nilam, je-
ruk, cengkeh, ikan swanggi, to-
mat, cabai rawit, ikan kembung, 
dan cabai merah.

"Indeks harga yang dibayar 
petani mengalami kenaikan sebe-
sar 0,38 persen dari 124,95 pada 
Mei 2016 menjadi 125,43 pada 
Juni 2016. Kenaikan indeks ini 
disebabkan oleh naiknya indeks 
harga konsumsi rumah tangga 
(inflasi pedesaan) sebesar 0,40 
persen, dan kenaikan indeks harga 
biaya produksi dan pembentukan 
barang modal (BPPBM) sebesar 
0,29 persen," ujarnya.

Adapun 10 komoditas utama 
yang menyebabkan kenaikan in-
deks harga yang dibayar petani 
adalah gula pasir, bekatul, be-
ras, daging ayam ras, telur ayam 
ras, petelur layer, ikan pindang 
tongkol, benih lele, rokok krerek, 
dan ikan cakalang. Sedangkan 
sepuluh komoditas utama yang 
menghambat kenaikan indeks 
harga yang dibayar petani bulan 
juni 2016 adalah bawang merah, 
cabai rawit, benih gurame, 
bawang putih, cabai merah, to-
mat sayur, bensin, kacang pan-
jang, biaya listrik PLN GOL 1, dan 
ikan tongkol asap.(ins)

Kesejahteraan Petani Jatim
Terus Meningkat
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Semangat untuk bang-
kit setelah sempat va-
kum terus digalakkan 
oleh pengurus UPKu 
Usaha Mandiri demi 

terwujudnya kemandirian selu-
ruh anggota. Sebelum berganti 
nama, UPKu Rejomulyo terben-
tuk pada tahun 2009. Namun, di 
tengah perjalanannya, UPKu Re-
jomulyo mengalami kemacetan 
akibat anggota yang tidak ber-
tanggung jawab atas pinjaman 
yang diberikan.

Sony Rohmawan, Sekretaris 
UPKu Usaha Mandiri menceri-
takan Kelurahan Rejomulyo 
pada tahun 2014 berhasil men-
jadi pemenang Lomba Kelura-
han Tingkat Provinsi. “Dan dari 
hadiah yang didapat, ada seba-

gian yang digunakan untuk me-
ngaktifkan kembali UPKu yang 
ada di Kelurahan Rejomulyo ini,” 
ungkap Sony.

Alhasil, sejak tahun 2014 
pun UPKu Rejomulyo meng-
ganti nama menjadi UPKu Usaha 
Mandiri. Kucuran dana yang di-
berikan oleh Kelurahan Rejomu-
lyo untuk UPKu Usaha Mandiri 
adalah sebesar 30 juta rupiah. 
Sebesar 22 juta rupiah diman-
faatkan sebagai modal kegiatan 
simpan pinjam di UPKu Usaha 
Mandiri.

“Sedangkan sisanya, sebesar 

UPKu Usaha Mandiri, Kota Kediri

Bertekad Bangkit Wujudkan 
Kemandirian Anggota

Semula menamakan diri 
UPKu Rejomulyo, sebuah 
lembaga keuangan 
pemerintah di Kelurahan 
Rejomulyo, Kecamatan XXX, 
Kota Kediri, kini terlahir 
kembali dengan nama UPKu 
Usaha Mandiri.

ProfilUPKu

Salah satu usaha UPKu Usaha Mandiri, Kota Kediri
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8 juta rupiah kami gunakan un-
tuk menyelenggarakan pelati-
han kewirausahaan bagi Pokmas 
yang ada di UPKu Usaha Mandiri, 
yaitu pelatihan budidaya ternak 
lele,” terang Sony.

Sony menambahkan, modal 
untuk kegiatan simpan pinjam 
yang semula 22 juta rupiah, kini 
bekembang menjadi 33 juta ru-
piah per Mei 2016. UPKu Usaha 
Mandiri memiliki 5 Pokmas yang 
beranggotakan 5 – 7 orang se-
tiap Pokmasnya.

“Setiap orang mendapatkan 
jatah pinjaman 1 juta rupiah 
ketika memperoleh bantuan di 
tahun 2014 lalu, namun setelah 
itu, pada pinjaman yang selan-
jutnya, anggota mengajukan 
pinjaman 1 – 2 juta rupiah,” kata 
Sony.

Pinjaman di UPKu Usaha 
Mandiri dikenakan jasa sebesar 
1,5% yang dipotong di awal pen-
cairan dana pinjaman, dengan 
periode angsuran selama 10 bu-

lan. Sony mengatakan setelah 
peminjaman pertama, tidak lagi 
menggunakan sistem Pokmas. 
“Karena setelah itu ada yang 
lanjut, ada yang tidak, sehingga 
selanjutnya kami melayani atas 
nama per orang, yang saat ini ber-
jumlah 15 nasabah,” tandasnya.

Kegiatan pinjaman di UPKu 
Usaha Mandiri dilakukan tanpa 
jaminan hanya fotokopi KTP. 
Operasional untuk pencairan 
dilakukan setiap hari. “Pinja-
man kami berikan untuk warga 
Kelurahan Rejomulyo yang tidak 
hanya memiliki usaha,namun 
juga dengan kriteria yang track-
recordnya baik,” timpal Sony.

Anggota UPKu Usaha Mandiri 
memanfaatkan dana pinjaman 
melalui beberapa usaha se perti 

toko kebutuhan sehari-hari, 
pedagang es dan masih ba nyak 
lagi. Untuk kendala yang dialami 
UPKu Usaha Mandiri adalah ke-
tika ada peminjam mengemba-
likan tidak tepat batas tanggal. 
“Ada yang telat hingga satu bu-
lan dari tanggal jatuh temponya 
itu ada toleransi dari kami dan ti-
dak ada denda karena masih bisa 
kami kendalikan,” tutur Sony.

Meskipun saat ini UPKu 
Usaha Mandiri hanya aktif di 
unit usaha simpan pinjam, ke 
depan ingin mengembangkan 
diri dengan memiliki unit usaha 
lain. “Rencananya kami akan 
mengusahakan rombong aso-
ngan dan alat odong-odong un-
tuk bisa disewakan bagi warga 
yang belum bekerja dan tidak 

susunan pengurus upKu usaha Mandiri
Ketua  : Markun
Sekretaris  : Sony Rohmawan
Bendahara  : Sudariyat

ProfilUPKu

Pengurus UPKu Usaha Mandiri, Kota Kediri
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memerlukan keahlian khusus 
namun masih bisa mendapatkan 
penghasilan,” jelas Sony.

Dalam menghimpun ang-
gota, UPKu Usaha Mandiri 
mengupaya kannya melalui 
sistem getok tular dari warga ke 
warga. Sony mengatakan tidak 
ada sosialisasi khusus namun 
ditargetkan setiap RW ada yang 
menjadi anggota UPKu Usaha 
Mandiri.

Selain itu, UPKu Usaha 
Mandiri dalam aktivitasnya juga 
melibatkan perangkat kelura-
han yang selalu mendukung 
apa yang dilakukan UPKu Usaha 
Mandiri. “Misalnya saja jika ada 
keterlambatan pembayaran oleh 
anggota, penyelesaiannya pun 
adalah dari hasil berembuk dan 
diskusi yang dilakukan UPKu 
Usaha Mandiri dengan pihak ke-
lurahan,” terang Sony.

Menambahkan, adalah Aziz 
Badri Candra, salah seorang 
pemanfaat dana pinjaman yang 
diberikan oleh UPKu Usaha 
Mandiri. Pria berusia 27 ta-

hun ini memiliki usaha warung 
makan di lingkungan Kelurahan 
Rejomulyo. Aziz mengaku kini 
telah melakukan pinjaman un-
tuk yang ketiga kalinya.

“Semenjak ada UPKu Usaha 
Mandiri, saya bisa meman-
faatkan dana pinjaman untuk 
mengembangkan usaha yang 
saya rintis, yang dulunya masih 
berupa lesehan, kini sudah ada 

meja dan kursi untuk pelanggan 
saya,” ungkap Aziz

“Tidak hanya itu, proses un-
tuk mengajukan pinjaman di 
UPKu Usaha Mandiri pun begitu 
mudah, selain tanpa jaminan 
juga karena para pengurusnya 
adalah warga di lingkungan kelu-
rahan yang sama sehingga mera-
sa lebih aman dan nyaman,” tu-
tup Aziz. (hpy)

ProfilUPKu

Salah satu usaha UPKu Usaha Mandiri, Kota Kediri
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profllpasar

Sebagai upaya untuk tetap 
menjaga eksistensinya, 
Pasar Kliwon, sebuah 
pasar tradisional yang 

berada di Desa Sawo, Keca-
matan Dukun, Kabupaten Gresik 
ini mengutamakan kenyamanan 

demi berlangsungnya kegiatan 
jual beli yang tertib dan aman.

“Penyediaan sarana dan 
prasarana yang baik dan bersih, 
serta kondisi lingkungan yang 
aman akan membuat para peda-
gang dan pembeli merasa nya-
man berkegiatan di Pasar Kliwon 
ini. Alhasil, warga Desa Sawo 
pun tetap bertahan berbelanja 
di pasar tradisional,” ujar Yudi 
Hariyanto, Kepala Desa Sawo.

Menilik sejarah berdirinya, 
Pasar Kliwon ada sejak tahun 
1937 silam di Desa Sawo, Keca-
matan Dukun, Kabupaten Gresik. 
Nama Pasar Kliwon diambil dari 
nama salah satu nama hari jawa 
(Pahing, Legi, Pon, Wage dan Kli-
won).

Karena Pasar Kliwon ini lo-
kasinya berada di lingkungan 

yang tidak jauh dari Sungai Be-
ngawan Solo, menurut cerita 
dari orang-orang terdahulu, 
Pasar Kliwon justru bertempat 
di atas perahu-perahu. “Konon, 
dulunya di sepanjang jalur Sun-
gai Bengawan Solo ini tersebar 5 
lokasi pasar yang hari operasion-
alnya bergantian, sesuai dengan 
nama pasar masing-masing,” 
kata Yudi.

Berdasarkan Peraturan Desa 
(Perdes) Sawo, Yudi menegaskan 
Pasa Kliwon kini semakin mem-
perlihatkan eksistensinya demi 
mewujudkan sarana peningka-
tan pendapatan masyarakat, 
serta sebagai pusat interaksi so-
sial bagi warga Desa Sawo.

“Sedangkan untuk tujuan 
pembentukan dan pengelolaan 
pasar adalah untuk memasarkan 

Pasar Kliwon, Kabupaten Gresik

Utamakan Kenyamanan Bersama
Menjamurnya minimar-
ket di tengah masyarakat 
memang tidak dapat di-
tolak. Keberadaan pasar 
tradisonal, sebagai pusat 
perdagangan yang telah 
ada terlebih dahulu pun 
harus selalu berinovasi 
agar tidak tergerus arus 
modernisasi.

Pengurus Pasar Kliwon, Kabupaten Gresik
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profilpasar

hasil produksi perdesaan; me-
nyediakan kebutuhan pokok ma-
syarakat perdesaan; mencipkan 
lapangan pekerjaan; serta me-
ningkatkan pendapatan Peme-
rintah Desa,” terang Yudi.

Yudi menambahkan, Pasar 
Kliwon pada tahun 2010 dilaku-
kan pembangunan secara besar-
besaran, bekerja sama dengan 
pihak swasta. Setelah perom-
bakan tersebut, Pasar Kliwon se-
makin menarik pedagang lebih 
banyak lagi untuk menggelar 
dagangannya di Pasar Kliwon. 
“Bahkan di tahun 2016 ini Pasar 
Kliwon berhasil pemenang Lom-
ba Pasar Juara II Tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Dan itu merupakan 
kebanggaan bagi kami,” ucap 
Yudi.

Ahmad Asyhar, Kepala Pasar 
Kliwon, menjelaskan, Pasar Kli-
won berada di perbatasan Ka-
bupaten Gresik dan Kabupaten 
Lamongan, bahkan lebih dekat 
ke pusat lamongan, tidak heran 
jika pedagang dari Desa Sawo 
(Kabupaten Gresik) hanya 25 – 
30% saja dari total sekitar 365 
pedagang. “Di sini banyak di-

datangi pedagang 
ikan dari TPI Bron-
dong (Kabupaten 
Lamongan),” kata 
Asyhar.

Pasar milik Desa 
Sawo ini memiliki 
luas area sebesar 
4.500 m2, memi-
liki kios sebanyak 
66 unit, los 15 unit, 
lapak 120 unit, serta 175 unit 
leseh an. Area Pasar Kliwon terba-
gi menjadi 3 yaitu P1 untuk barang 
dagangan berupa kebutuhan san-
dang, P2 untuk pedagang buah, 
sayur, ikan, sedang kan P3 berupa 
unit-unit toko. “Untuk P1 dan P2 
ramai pada hari pasaran Kliwon 
saja, sedang kan P3 beroperasi se-
tiap hari,” kata Asyhar.

“Adapun jenis barang dagan-
gan atau komodati secara kese-
lurahan yang ditawarkan antara 
lain sambako, sayur-mayur, pak-
aian, perhiasan, barang pecah 
belah, elektronik, peralatan 
rumah tangga, buah-buahan, 
aneka makanan, dan masih ba-
nyak lagi,” tambah Asyhar.

Kegiatan Pasar Kliwon juga 

ditunjang dengan sarana beru-
pa Sumur, MCK, lahan parkir, 
musholah, tempat pembuangan 
sampah, tempat pembuangan 
limbah, gudang peralatan, pos 
keamanan serta kantor pasar 
desa.

Pasar Kliwon didukung penuh 
oleh pemerintah desa, Yudi me-
nuturkan untuk pengelolaan dan 
penjagaan juga melibatkan tidak 
hanya pemerintah desa namun 
juga peran warga Desa Sawo. Jika 
ada pembangunan atau renovasi 
maka seluruh kalangan ikut andil 
secara swadaya. Pe ningkatan 
fasilitas pasar pun terus men-
jadi fokus pengembangan untuk 
menjadikannya nyaman bagi 
mereka yang berkegiatan jual 
beli di Pasar Kliwon. (hpy)

susunan pengurus pasar Kliwon
Pelindung  : Yudi Hariyanto
Pengawas  : Drs. Suwandi
Kepala Pasar  : Ahmad Asyhar
Sektretaris  : Asnan
Bendahara  : Rifka Zuniah
Seksi Keamanan : Suparman
Seksi Kebersihan : Hustina
Seksi Perlengkapan : Suwarto

Diskursi Pengurus Pasar Kliwon, Kabupaten Gresik
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profilkades

Kepala Desa Malasan-Trenggalek, Dian Andriani

Tinggalkan Usaha 
Demi Melayani Warga
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Raden Ajeng Kartini adalah 
simbol perju  a ng an Wani-
ta Indonesia. Beliau juga 
merupakan pelopor dari 

gerakan emansipasi Wanita. Ia 
dengan gigih membela dan mem-
perjuangkan hak-hak kaum Wani-
ta.

Walhasil, di zaman yang serba 
modern saat ini, gerakan eman-
sipasi telah banyak dilakukan 
olehkaum wanita di dunia tak 
terkecuali di Indonesia. Kedudu-
kan Wanita dan Pria pada masa 
ini sangat jauh berbeda dari 
masa lampau. Bahkan tidak ja-
rang kedudukan Wanita justru 
lebih tinggi daripada Pria. Dan 
tidak sedikit pula Wanita-wani-
ta yang berada di ‘garis depan’ 
pemerintahan. 

Sebut saja, Dian Andriani 
yang selama 3 tahun ini men-
jabat sebagai Kepala Desa Mala-
san, Kecamatan Durenan, Kabu-
paten Trenggalek.  Dian—begitu 
sapaannya-- merupakan sosok 
wanita yang ulet dan tegas. Se-
belum menjadi pemimpin di 
desanya, dia sibuk mengurus 
keluarga dan usahanya. Wanita 
kelahiran 1981 ini, bisa dise-
but sebagai wanita pengusaha. 
Sebab, dia menekuni 3 usaha 
sekaligus yaitu salon, pertokoan 
dan koperasi simpan pinjam. 
Dian mulai mendirikan usahanya 
pada tahun 2000. Pada awal-
nya muncul ide membuat salon 
karena melihat kurangnya usaha 
kecantikan di desanya. 

Pasca salonnya berjalan , 
dia pun mengetahui bahwa 

masyarakat seringkali kesu-
litan mendapatkan permodalan. 
Walhasil, koperasi simpan pin-
jam pun dipelopori pendirian-
nya yang juga dibarengi dengan 
pembuatan toko.

Pada tahun 2013, Dian me-
mutuskan maju mencalonkan 
diri sebagai Kepala Desa Mala-
san. Keinginannya sederhana, 
yaitu memperbaiki pelayanan 
masyarakat di Desa Malasan. 
“Semenjak menjadi kepala desa, 
saya sudah tidak pernah me-
ngurusi  usaha saya, jadi yang 
melanjutkan usaha itu suami 
dan karya wan lainnya. Saya ha-
rus tetap fokus kepada masyara-
kat saja, agar pelayanan peme-
rintah desa maksimal,“ jelasnya.  

Sekadar diketahui, Keca-
matan Durenan memiliki kurang 
lebih 14 desa yang mayoritas ke-
pala desa adalah pria. ada juga 

beberapa kepala desa wanita 
namun telah berusia paruh baya.
Dian pun menjadi kepala desa 
wanita termuda di wilayahnya.

Prestasi Dian terbukti  dengan 
hasil-hasil penerapan program –
programnnya selama ini. Salah 
satu yang diakui oleh tingkat 
kabupaten maupun provinsi 
adalah gerakan gotong royong 
yang menjadikan Desa Malasan 
sebagai  tiga besar Lomba Go-
tong Royong Tingkat Jatim.

Ada juga program pelatihan 
pembuatan kue dan program 
BUMDesa.  “Untuk kegiatan 
 ha  ri an ada arisan PKK, sebagai 
aksi membina ibu –ibu di desa 
agar kompak,“ ungkapnya. 

Dian pun melanjutkan ber-
bagai tradisi budaya masyarat  
seperti mengadakan ambengan 
sebagai tanda syukur terhadap 
tuhan atas panen yang mencu-
kupi. Dibalik paras ayunya, Dian 
juga selalu bersikap tegas. Dia 
menggeber program keamanan 
di wilayahnya dengan menerap-
kan penjagaan keliling kampung 
atau ronda malam.

Secara pribadi, masih banyak 
ambisi yang ingin diwujudkan 
Dian. Di tengah kesibukannya 
yang padat, Dian tetap harus 
rajin belajar dan menambah wa-
wasan demi menyelesaikan pen-
didikan di bidang hukum di salah 
satu perguruan tinggi swasta Ka-
bupaten Trenggalek yang diam-
bilnya. “ Keinginan sekolah lagi 
ini selain untuk menambah ilmu 
dan juga menyokong karier,” 
ujarnya. (dev)

profilkades
Wanita pengusaha asal Desa Malasan, Trenggalek, Dian Andriani terusik saat me-
lihat pelayanan masyarakat di  daerahnya kurang maksimal. Dia pun rela mening-
galkan zona nyamannya, demi mengabdi sebagai kepala desa.

Pada tahun 
2013, Dian me-
mutuskan maju 

mencalonkan diri 
sebagai Kepala 
Desa Malasan. 
Keinginannya 

sederhana, yaitu 
memperbaiki 

pelayanan ma-
syarakat di Desa 

Malasan
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Siandi, SH., MM.,Kepala Desa Kebontunggul

Kebersamaan dan Kegotongroyongan 
Wujudkan Keberhasilan

tokoh
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Berpegang pada mottonya 
‘Kebersamaan dan Ke-
gotongroyongan Wujud-
kan Keberhasilan’, Siandi 

merangkul seluruh warga untuk 
bersedia bergerak bersama me-
majukan Desa Kebontunggul.

Desa Kebontunggul masuk 
dalam wilayah Kecamatan Gon-
dang, Kabupaten Mojokerto. Di 
tahun 2008 tingkat kemiskinan 
di Desa Gondang terbilang cu-
kup tinggi. Siandi mengakui tahun 
yang sama ada program Kembali 
ke Desa, yang merupakan cikal 
bakalnya dalam menata kembali 
Desa Kebontunggul untuk men-
jadi desa yang sejahtera.

Siandi mengatakan ia berger-
ak tidak sendiri melainkan ber-
sama seluruh kalangan, mulai 
dari pe rangkat desa, karang ta-
runa hingga warga untuk berem-
buk kemudian melakukan identi-
fikasi di titik-titik mana saja yang 
perlu ditangani dengan cepat 
dan tepat.

“Dari hasil evaluasi saat itu 
kami simpulkan untuk bangkit dan 
fokus mengelola sektor pertanian 
karena untuk potensi pertanian di 
Desa Kebontunggul ini dirasa cu-
kup baik, nampak pada hasil per-
tanian yang berhasil seperti padi, 
palawija, sayur, buah,” terang Si-
andi.

Siandi menambahkan tidak 
hanya sektor pertanian namun 
juga peternakan, yaitu lebih me-
majukan lagi kegiatan ternak se-
perti sapi, kambing, ayam. “Selain 
itu juga akan mengembangkan ke-

giatan budidaya ikan lele karena di 
wilayah kami cukup cocok untuk 
budidaya lele, dan kebetulan su-
dah ada kelompok pembudidaya 
juga di desa ini,” tuturnya.

Desa Kebontunggul terdiri atas 
4 dusun, yaitu Dusun Penung-
gulan, Dusun Sengon, Dusun Je-
manik dan Dusun Kudur. Jumlah 
penduduk sekitar 1900 jiwa yang 
didominasi oleh kaum perem-
puan, sedangkan untuk yang be-
rumah tangga ada sekitar 550 KK.

Sebagai kepala desa, Siandi 
cukup bangga ketika Desa Kebon-
tunggul yang termasuk dalam ke-
lompok desa binaan Kabupaten 
Mojokerto ternyata berhasil men-
jadi Pemenang Terbaik I sebagai 
Pelaksana Terbaik 10 Program 
Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012 Kategori Kabu-
paten.

Ke depan, di periode ked-
uanya ini, Siandi ingin mening  
katkan sektor keterampilan me-
lalui pemberdayaan karang ta-
runa, serta tidak hanya untuk 
kalangan ibu-ibu PKK, namun 
juga untuk bapak-bapaknya yang 
disesuaikan de ngan keahlian 
masing-masing.

“Secara fisik, kami akan 
melakukan pembangunan sarana 
prasarana, misalnya untuk sektor 
peternakan akan dibangun kan-
dang komunal, saat ini Desa Ke-
bontunggul masih memiliki satu 
namun nantinya ingin di setiap 
dusun tersedia,” ujar Siandi.

“Tidak hanya itu, pengemban-
gan pasar juga akan diperhati-

kan, serta infrastruktur jalan desa 
perlu diperbaiki, juga melengkapi 
alat-alat pertanian. Untuk saprodi, 
mulai pupuk, obat-obatan akan 
kami sediakan melalui gapoktan,” 
imbuh Siandi.

Untuk diketahui, sebelum 
mengabdikan diri, Siandi meran-
tau sejak 1990 – 2007, kuliah S1 
di Universitas Sunan Giri juru-
san hukum, kemudian bekerja di 
salah satu perusahaan swasta di 
Surabaya. Namun berakhir ketika 
warga Desa Kebontunggul mena-
ruh kepercayaan kepadanya untuk 
melanjutkan perjuangan orang 
tua nya.

“Memang kakek dan ayah saya 
adalah kepala desa, saya sendiri 
tidak berambisi untuk itu namun 
ketika masyarakat mendorong 
saya untuk bisa meneruskan per-
juangan ini, saya sedikit terenyuh 
juga. Melihat dukungan mereka, 
saya menjadi semangat untuk 
maju,” kenang pria kelahiran 1 
Juni 1971 silam.

“Oleh karenanya, dalam men-
jalani amanah ini, bagi saya yang 
utama adalah kebersamaan yang 
dipadu dengan semangat gotong 
royong, maka untukmenuju ke-
berhasilan itu mudah.  Jika tidak 
ada seperti itu maka percuma, 
karena semua didasari dengan 
kepedulian,” imbuhnya penuh se-
mangat.

“Dalam menjalankan amanah 
ini, saya merangkul masyarakat 
dengan membagi peran kepada 
mereka melalui tanggungjawab 
yang diemban untuk bergerak 
bersama, mencari solusi untuk 
segala persoalan yang ada di desa 
untuk sama-sama diselesaikan, di 
seluruh bidang seperti pertanian, 
pengairan, pemberdayaan. Semua 
ini demi kemajuan Desa Kebon-
tunggul untuk bisa sejahtera,” tu-
tupnya. (hpy)

Dipercaya memegang amanah sebagai kepala desa se-
lama dua periode, Siandi, SH., MM., memiliki tekad 
menjadikan Desa Kebontunggul yang sebelumnya 
termasuk dalam daftar desa tertinggal untuk menjadi 
desa mandiri dan sejahtera.

tokoh
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Setelah menikmati libur 
panjang, anak-anak pun 
harus melakukan rutini-
tas seperti biasa seperti 

bersekolah. Pada saat ini, bi-
asanya mereka suka bermalas-
malasan akan kenyataan yang 
harus dihadapi. Sebagai orang-
tua terkadang stres menyikapi 
hal tersebut. Lalu, bagaimana 
cara menyikapinya?

Berikut tips yang dapat Anda 
lakukan agar anak semangat un-
tuk kembali ke sekolah.

1. BiasaKan tidur awal
Liburan panjang sering mem-

buat anak tidak tidur seperti 
jadwal biasanya karena tidak 
harus pergi ke sekolah di keeso-
kan harinya, sehingga mereka 
merasa dapat tidur larut malam.

Kebiasaan ini sebaiknya ti-
dak lakukan dan anak sebaiknya 
tetap tidur di jadwal seperti bi-
asa seperti halnya saat tidak li-
bur panjang.

Jika dalam perjalanan wi-
sata terganggu, usahakan un-
tuk mengatur jadwal tidur awal 
beberapa hari atau minggu se-
belum mereka kembali masuk 
sekolah.

Agar Anak Semangat Sekolah 
Pasca Liburan

Libur panjang seperti hari raya atau pun libur kenaikan kelas adalah momen yang di tunggu-
tunggu oleh anak-anak. Pasalnya, mereka akan melakukan kegiatan kesukaan mereka seperti 
bermain, bangun lebih siang dibandingkan hari-hari biasanya, bermalas-malasan di rumah, 

tanpa memikirkan pelajaran sekolah atau suasana di sekolah.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

2. tidaK Bangun siang
Siapa yang tidak suka bangun 

siang kala libur panjang? Begitu 
pula anak anak yang senang 
karena tidak harus bangun di 
pagi hari untuk bersekolah, ter-
kadang kebiasaan bangun siang 
ini berlanjut hingga hari pertama 
masuk sekolah.

Biasakan beberapa hari atau 
minggu sebelum hari masuk 
sekolah, agar anak tidak bangun 
siang dan bangun pagi secara ru-
tin.

3. siapKan perlengKapan 
seKolah
Mempersiapkan perlengka-

pan sekolah beberapa hari sebe-
lum hari pertama masuk seko-
lah setelah libur panjang sangat 
disa rankan. Misalnya menyiap-
kan seragam sekolah yang su-
dah tercuci dan terseterika rapi, 
hingga alat tulis dan perlengka-
pan lainnya.

Hal ini agar anak anda tahu 
bahwa hari masuk sekolah sudah 
dekat dan tidak malas-malasan.

4. tetap Belajar
Di saat liburan panjang, 

mungkin sebagian besar anak 
memilih untuk bersenang-
senang dan sesaat melupakan 
kegiatan belajar yang selama ini 
rutin mereka lakukan.

Anda dapat menyarankan 
mereka untuk tetap belajar wa-
lau tidak sesering biasanya, mi-
salnya 3 kali seminggu, dengan 
membuka kembali pelajaran 
sekolah maupun mempersiap-
kan pelajaran yang kan mereka 
dapatkan di kelas baru.

5. pernaK-perniK seKolah
Untuk membuat anak-anak 

bersemangat untuk kembali ke 
sekolah, anda dapat membelikan 
mereka beberapa pernak pernik 
perlengkapan sekolah yang baru  
seperti kotak pensil, botol minum 
atau tas dan lain sebagainya.

Pilih yang sesuai dengan mo-
tif dan warna kesukaan mereka 
untuk membangkitkan kecerian-
nya kembali ke sekolah.

6. Mengisi liBuran dengan 
Kegiatan yang BerManfaat

Ya, mengisi liburan dengan 
kegiatan atau aktivitas yang ber-
hubungan dengan pelajaran di 
kelasnya dapat menjadi cara am-
puh agar anak semangat untuk 
kembali ke sekolah.

Isilah liburan dengan kegia-
tan yang mendidik seperti pergi 
ke museum atau situs sejarah, 
,membuat eksperimen, mem-
buat hasil kerajinan tangan, 
berlatih musik, hingga tebak-te-
bakan ilmu pengetahuan.

Semoga bermanfaat (*/dya)
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Ensiklopedia

Berikut ini tiga desa 
yang dinobatkan seba-
gai desa paling bersih 
di dunia. Menariknya, 

salah satu di antara desa-desa 
itu terdapat di Indonesia.

1. desa giethoorn, Belanda
Desa Giethoorn terletak di 

Overijssel, Belanda. Lokasinya 
1,5 jam dari Amsterdam. Desa 
ini bebas kendaraan bermotor 
dan bahkan bisa dibilang nyaris 
tanpa jalan raya. Yang ada hanya-
lah kanal-kanal dan jalanan kecil 

untuk pejalan kaki. Di desa ini, 
akses transportasi yang utama 
adalah sebuah kanal sepanjang 
4 kilometer. Selain perahu, ter-
dapat satu lagi transportasi lain-
nya yakni sepeda. Biasanya, para 
penduduk akan memakai sepeda 
saat pergi ke beberapa tempat 
atau sekedar mengunjungi te-
tangganya. Berkat keunikan desa 
wisata di Belanda ini, Giethoorn 
sangat populer dikunjungi para 
traveller dalam dan luar negeri.

Desa Giethoorn dihuni oleh 
kurang lebih 2.620 orang. Ling-

kungannya yang bersih, asri dan 
rindang membuat banyak wisa-
tawan berkunjung ke desa ini. 
Bahkan, Giethoorn mendapat-
kan julukan sebagai ‘Venesia 
dari Belanda’ dan menjadi salah 
satu tempat wisata terpopuler di

2. desa Mawlynnong, india
Meski identik dengan kotor 

dan penuh polusi, India ternyata 
punya satu desa yang dikenal 
sangat bersih. Desa itu bernama 
Mawlynnong Meghalaya.

Di Mawlynnong, tanaman 
dan bunga-bunga tumbuh subur. 
Jalanan tampak sangat bersih, 
tak ada satu pun sampah yang 
mengotori. Tempat sampah 
yang terbuat dari bambu terse-
dia di setiap sudut jalan. Warga 
desa ini secara rajin dan rutin 
menjaga kebersihan lingkungan-
nya. Tak heran jika Mawlynnong 

Desa Terbersih di Dunia 
Ada di Indonesia

Tinggal di lingkungan yang bersih tanpa sampah, nyaman 
dan asri tentu menjadi impian setiap orang di belahan 
dunia manapun. Namun bagi masyarakat di ketiga desa ini, 
kebersihan dan kenyamanan lingkungan bukan lagi sekadar 
impian. Pasalnya, 3 desa ini digadang-gadang sebagai desa 
paling bersih di dunia.
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Ensiklopedia

mendapat predikat sebagai desa 
paling bersih di dunia.

Desa ini didiami oleh suku 
Khasi. Selain itu ada peringatan 
berukuran besar yang mela-
rang masyarakat untuk mem-
buang sampah sembarangan. 
Para relawan dan warga juga 
rajin menyapu jalan secara 
rutin sehingga desa berpen-
duduk 500 orang itu selalu ber-
sih. Mawlynnong mulai dikenal 
dunia setelah seorang jurnalis 
India berkunjung dan menulis 
tentang desa itu 12 tahun lalu. 
Dalam tulisan itu, sang jurnalis 
menjulukinya sebagai desa ter-
bersih di Asia.

Ternyata, budaya hidup ber-
sih sudah diterapkan sejak 130 
tahun silam di desa tersebut 
ketika wabah kolera melanda. 
Seorang pendeta mengatakan 
pada nenek moyang para war-
ga bahwa menjaga kebersihan 
badan, makanan, rumah, dan 
lingkungan bisa melindungi diri 
mereka dari kolera. Sejak itulah 
mereka benar-benar menjaga 
kebersihan dan bahkan me-
larang wisatawan datang ke 
wilayah mereka. Barulah pada 
tahun 2003 larangan tersebut 
dihapus.

3. desa penglipuran,   
 indonesia

Desa paling bersih ketiga 
ternyata ada di Indonesia. 
Adalah Desa Penglipuran yang 
berada di Bali. Penglipuran dike-
nal sebagai desa yang sangat 
bersih, indah dan masih terjaga 
kehidupan tradisionalnya.

Tidak berlebihan memang 
jika desa ini termasuk yang pal-
ing bersih. Tata letak bangunan 
rumah (menua/tradisional) 
terlihat berjejer dan presisi, 
halaman rumah bersih tanpa 
satupun sampah yang bersera-
kan. Suasana hijau sangat tam-
pak, udaranya juga sejuk tanpa 
polusi. Tidak ketinggalan juga 
bunga warna-warni tumbuh 
dibanyak tempat kayak bugen-
vil, kembang sepatu, mawar, 

hingga kamboja. Sangat me-
manjakan mata.

Ada sekitar 200 rumah ber-
gaya tradisional di desa ini. Jala-
nan dibuat dari batu alam dan 
banyak tumbuh bunga warna-
warni di sekitar desa. Motor dan 
mobil dilarang masuk ke desa ini 
sehingga Penglipuran bebas dari 
polusi udara.

Bagi para wisatawan yang 
berkunjung kesini, bisa menik-
mati keindahan desa Pengli-
puran, mau tidak mau mesti ber-
jalan kaki menyusuri tapak demi 
setapak.

sejak jaman dulu leluhur 
mereka mengajarkan tradisi ke-
bersihan secara turun temurun. 
Orang tua mengajarkan pada 
anak, dan terus berlanjut pada 
generasi selanjutnya.

Di Desa Penglipuran, kebersi-
han lingkungan merupakan se-
suatu yang diatur secara tegas. 
Semua yang berhubungan de ngan 
kebersihan menjadi tanggung 
jawab masing-masing orang.

Bila ingin merokok, jangan 
sembarangan. Tak semua tem-
pat di Desa Penglipuran meru-
pakan kawasan yang diperboleh-
kan untuk tempat merokok.

Lokasi Desa Penglipuran ada 
di Kelurahan Kubu, Kecamatan 
Bangli, Kabupaten Banglo. Lo-
kasinya ada di Kintamani atau 
Gunung Batur.(*)BAPEM
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tipssehat

Kalau membeli semang-
ka, semangka tanpa 
bijilah pilihannya. Se-
bab, daging buahnya 

bisa dimakan dengan nikmat 
tanpa gangguan si kecil hitam. 
Tapi jangan salah, ternyata bu-
kan cuma dagingnya saja yang 
sehat, biji semangka juga baik 
untuk kesehatan lho. 

Anda bisa menjadikannya 
sebagai camilan sehat de  ngan 
me ngeringkannya terlebih du-
lu dan kemudian memang-
gangnya. Nah, berikut adalah 
beberapa manfaat kesehatan 
yang bisa Anda temukan pada 
biji semangka:

 1. Kaya protein
Protein yang ditemukan 

dalam biji semangka terdiri dari 
beberapa asam amino, salah 
satunya adalah arginin. Be-
berapa manfaat kesehatan dari 
arginin, termasuk mengatur 
tekanan darah dan mengobati 
penyakit jantung koroner.

2. VitaMin B
Biji semangka juga sarat 

akan vitamin B. The American 
Cancer Society melaporkan 
bahwa vitamin B diperlukan 
untuk mengubah makanan 
menjadi energi dan mening-
katkan fungsi tubuh. Vitamin B 
yang paling sering ditemukan 
dalam biji semangka adalah 
niacin. Niasin sangat penting 
untuk menjaga sistem saraf, 
sistem pencernaan dan kese-
hatan kulit.

3. Mineral
Magnesium adalah mineral 

yang paling banyak ditemukan 
dalam biji semangka. Menurut 
National Institutes of Health, 

magnesium dapat membantu 
mengatur tekanan darah dan 
metabolisme karbohidrat, yang 
juga memiliki efek mengun-
tungkan pada gula darah. Mi-
neral penting lainnya yang dite-
mukan dalam biji semangka 
adalah fosfor, zat besi, kalium, 
natrium, tembaga, mangan, 
dan seng.

4. leMaK
Anda bisa menemukan le-

mak tak jenuh tunggal, lemak 
tak jenuh ganda, dan asam 
lemak omega-6 pada biji se-
mangka. The American Heart 
Association melaporkan bahwa 
mereka dapat membantu me-
ngurangi tekanan darah tinggi.

Inilah empat manfaat kese-
hatan yang bisa Anda temukan 
pada biji semangka. Anda bisa 
membuat kuaci dari biji se-
mangka dengan terlebih dulu 
menjemurnya di bawah ma-
tahari dan kemudian memang-
gangnya di dalam oven. Semo-
ga bermanfaat (*/dya)

Ternyata Si Kecil Biji Semangka  
Miliki 4 Manfaat Sehat
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tipskarir

Kesulitan dalam bercakap-cakap sering 
sekali terjadi. Tak bisa dipungkiri bah-
wa tak semua orang selalu ‘nyambung.’ 
Bahkan kita tak selalu mau menjelaskan 

apa pesan yang ingin kita sampaikan secara kon-
struktif, padahal orang lain bisa sangat berapi-api 
atau bahkan dipenuhi oleh ‘dirinya sendiri’ ketika 

menjelaskan sesuatu.
Namun hal itu tak selalu dihadapi dan ada ke-

harusan untuk berhasil. Anda juga bisa lebih ten-
ang dan lebih legowo untuk menyadari bahwa me-
mang kita tak bisa nyambung dengan lawan bicara 
kita. Untuk mengatasinya, berikut beberapa cara 
untuk melalui percakapan yang sulit.

Jurus Hadapi Lawan Bicara 
yang ‘Nggak Nyambung’

‘Jaka Sembung Naik Ojek, Nggak Nyambung Jek!’ ungkapan seperti itu sering terdengar dan 
kita rasakan saat bersosialisasi dengan orang lain baik, terutama di dunai kerja. Terkadang 
kita yang sulit menyampaikan pesan karena ‘ga nyambung,’ atau bahkan seringkali kita yang 

tak memahami apa perkataan lawan bicara kita karena dia terlalu filosofis.BAPEM
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tipskarir

1. istirahat
Melalui percakapan yang tidak ada ujungnya, 

tentu melelahkan dan menguras pikiran. Sisihkan 
waktu untuk beristirahat sejenak untuk mene-
nangkan diri dari situasi ini. Setelah Anda kembali 
tenang dan pikiran kembali dingin, percakapan 
bisa dilanjutkan atau sudahi dengan mencari solusi 
terbaik sesegera mungkin.

2. jadilah leBih positif
Jika Anda membawa percakapan dengan 

menanggapi selalu dengan pola pikir positif, lawan 
bicara Anda pasti akan tertular karena dalam ko-
munikasi terdapat efek ‘mirroring’. Jadi jika Anda 
berbicara dengan ada tendensi bergosip, menge-
luh, atau membicarakan keburukan orang, per-
cakapan yang mulanya berat, akan jadi lebih sulit 
lagi.

3. MeMpersiapKan hal yang ada di Kepala 
sejaK seBeluM BercaKap-caKap
Mempersiapkan apa yang akan ingin dikatakan 

sebelum bercakap-cakap dengan orang yang kita 
tahu agak ‘sulit,’ akan membuat Anda lebih siap. 
Pikirkan apa perspektif yang akan dikemukakannya 
dan coba berikan respon terhadap hal tersebut. 
Memahami orang lain dari lebih awal adalah hal 
yang sangat ampuh untuk menghindari miskomu-
nikasi karena sulitnya percakapan yang berlang-
sung.

4. Kenali diri anda sendiri
Kita harus mengerti dan kenal dengan kepriba-

dian kita sendiri, sehingga hal tersebut dapat 

membantu dalam proses berkomunikasi. Jika kita 
tahu kita adalah seorang yang talkative, kita bisa 
sedikit lebih mendominasi ketika berhadapan de-
ngan orang yang lebih tertutup dan sedikit bicara. 
Jika kita adalah orang yang tidak seberapa terbuka, 
Anda bisa lebih fokus untuk memperdalam pesan 
yang benar-benar Anda ingin sampaikan.

5. ajaK teMan yang netral
Jika Anda benar-benar sulit berkomunikasi de-

ngan orang tertentu namun Anda membutuhkan 
orang tersebut untuk sebuah kepentingan ter-
tentu, Anda harus mulai mengajak orang untuk 
menjadi seakan-akan ‘moderator’ untuk percaka-
pan Anda. Hal ini bisa dari pihak Anda maupun pi-
hak lawan bicara Anda. Sang ‘moderator’ ini akan 
menetralkan beberapa aspek sulit yang solusinya 
tak dimiliki Anda berdua.

6. jiKa harus BerdeBat atas perBedaan 
pendapat, ingatlah Bahwa opini anda 
Berdua adalah opini yang BaiK
Biasanya perdebatan dengan dasar opini yang 

berbeda seringkali terjadi di tempat kerja ataupun 
di komunitas. Meski demikian, mempunyai konflik 
dengan orang lain belum tentu membuat Anda 
maupun lawan bicara Anda jadi bermusuhan. Ja-
ngan sampai bawa diri Anda untuk jadi menyebal-
kan dan membuatnya tak nyaman. Lebih baik ber-
orientasi pada solusi ketimbang berperspektif pro 
maupun kontra.

Semoga bermanfaat.(*/dya)
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resep

Salah satu contohnya adalah kue yang 
berasal dari Perancis yakni Kue Maca-
roon. Siapa yang tidak kenal dengan kue 
lezat yang satu ini ? kue yang memiliki 

penampilan dengan variasi warna yang can-
tik dan colorfull ini kini menjadi incaran para 
penyuka kue.

Dengan warnanya yang lucu, kue macaroon 
nampak menggoda dan membuat kita tidak 
sabar untuk dapat menikmatinya. Kue yang 
baru saja merambah keseluruh mancanegara 
ini memang mayoritas dijual dengan harga yang 
cukup mahal. Namun meski begitu masih ban-
yak saja peminat yang membeli kue tersebut.
Lucunya sajian kue macaroon dan lezatnya kue 
warna-warni ini menjadikan kue ini memiliki 
nilai plus tersendiri, jadi tidak heran kalau kue 
mahal ini masih saja banyak yang membelinya, 
walaupun harganya ya begitu mahal. Tapi untuk 
menyiasati hal tersebut, kita bisa membuat sen-
diri. Berikut resepnya:

Bahan-Bahan: 
150 grm tepung almond
300 grm gula halus
4 butir telur putihnya saja
40 grm gula pasir
Pewarna makanan secukupnya (warna terse-

rah anda)
Bahan membuat olesan 
300 grm cokelat tobleron putih, potong kecil
100 grm krim kental
½ sdt vanila esence

cara MeMBuat 
a	Pertama kita membuat bahan olesan dahulu, 

dengan merebus kream kental dengan api se-
dang, usahakan sampai berbuih, asal jangan 
mendidih

a	Angkat rebusan kream, lalu tuangkan kedalam 
coklat yang sudah dipotong-potong, lalu 
larutkan sampai rata, tutup rapat dan sisihkan

a	Kedua kita buat adonan macaroon, silahkan 
siapkan dua wadah ukuran sdang untuk mem-
buat adonan

a	Adonan pertama, campurkan tepung almond, 

gula halus, aduk hingga rata, sisihkan
a	Lalu dalam wadah yang lain mixer putih telur 

sampai lembut dengan kecepatan tinggi, bias-
anya 5 menit, lalu tambahkan gula pasir secara 
bertahap, usahakan sampai kaku dan putih

a	Sekarang satukan adonan putih telur yang 
sudah kaku, dengan adonan tepung almond, 
aduk rata

a	Sekarang buat adonan menjadi beberapa wa-
dah, dan beri warna yang berbeda disetiap 
wadah dan adonannya, agar menjadi warna-
warni

a	Masukan adonan yang sudah jadi kedalam 
pelastik segitiga atau biasa disebut paping pag

a	Buat bentuk bulat diatas loyang datar, dengan 
memberi jarak disetiap adonan kuenya

a	Agar adonannya bisa menyebar atau meleleh 
kesamping, diamkan adonan kue 30 menit, 
sampai permukaan kering

a	Sekarang anda tinggal panggang kue ini selama 
kurang lebih 15 menit dengan suhu 135 derajat 
celcius

a	Angkat kue macaroon dan dinginkan
a	Sekarang tinggal menempel setiap kue maca-

ron dengan bahan olesan yang sudah dibuat, 
usahak jangan banyak-banyak agar tidak me-
luber kesamping

a	Kue macaroon fullcolor siap untuk anda 
sajikan.

a	Selamat mencoba olahan kue warna-warni 
yang lezat ini. Semoga bermanfaat.(*/dya)

Macaroon Warna-Warni
Kue memang salah satu panganan ringan yang digemari oleh kebanyakan orang. 
Rasanya cenderung renyah dan juga manis. Anak – anak kecil pun menyukainya, apalagi 

jika kue tersebut memiliki penampilan yang menarik.
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