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Surat  
Redaksi

Demikian yang disampaikan Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Provinsi Jawa Timur da-
lam sambutannya di acara penyera-

han penghargaan sejumlah lomba yang meru-
pakan program tahunan Bapemas Provinsi 
Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Ti-
mur begitu mengapresiasi atas capaian pe-
menang di seluruh kategori lomba. Menjadi 
pemenang bukan tujuan utama, melainkan 
predikat pemenang merupakan media untuk 
terus berprestasi. Itu lah sebuah pengakuan 
dari Pemprov Jawa Timur atas dedikasi dan 
loyalitas yang sudah dicurahkan luar biasa 
oleh para pemenang.

Untuk diketahui, beberapa kegiatan ter-
sebut antara lain Lomba Desa/Kelurahan 
Terbaik, Evaluasi BUMDesa, Kader Pember-
dayaan Masyarakat Berprestasi, serta UPKu 
Terbaik. Dalam pelaksanaan berbagai penilai-
an tersebut memang dirasa tidak mudah untuk 
menentukan yang terbaik dari yang baik. Se-
buah organisasi apakah itu BUMDesa, Desa/
Kelurahan, UPKu, seluruhnya mengarah ke 
hal-hal baik.

Mewarnai kebahagiaan dan sukacita terse-
but, diharapkan setiap kegiatan di organisasi 
modern harus memiliki program yang terarah, 
berkesinambungan, rasional dan aplikatif, se-
hingga tidak hanya sebuah program di atas 
kertas. Selain itu juga harus mampu mengatur 
keuangan secara profesional agar dapat diper-
tanggungjawabkan karena merupakan amanah.

Berbagai kategori lomba yang diadakan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur merupakan 
ajang untuk memicu kinerja organisasi atau 
lembaga yang melibatkan peran masyarakat, 
yang pada dasarnya adalah untuk mening-
katkan pemberdayaan masyarakat. Dengan 
demikian pengentasan kemiskinan semakin 
teratasi sehingga akan tercipta masyarakat 
mandiri.

Untuk daftar pemenang bisa disimak dalam 
suguhan Gema Desa Edisi Agustus 2015 ini. 
Tidak hanya menampilkan profil pemenang, 
namun juga berbagi kiat-kiat bagaimana bisa 
berhasil meraih kemenangan. Sebuah ajang 
untuk saling memotivasi satu sama lain ini 
merupakan cambuk semangat untuk terus 
berkarya dan berprestasi dalam seluruh kegia-
tan masyarakat. (*)

Menang Bukan Tujuan Utama
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Laporan
Utama

Jawa Timur kembali menyelenggarakan perlombaan desa/kelurahan 
tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2015. Penghargaan diberikan 

Gubernur Jawa Timur kepada pemenang perlombaan sesaat setelah 
upacara HUT Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, 17 Agustus 
2015. Selain menerima penghargaan dari Gubernur, perwakilan para 

pemenang juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI.

Pacitan Kembali Sabet Juara
Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Jatim 2015
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Laporan
Utama

Jumat sebelumnya perangkat 
desa pemenang perlombaan 
desa/kelurahan mengikuti pi
dato kenegaraan Presiden RI 

di Gedung DPRD Provinsi Jawa Ti
mur, bersama anggota DPRD Jatim. 
Rangkaian kegiataan meng ikuti pi
dato kenegaraan Presiden RI sudah 
menjadi tradisi tahunan para peme
nang perlombaan desa/kelurahan 
tingkat Provinsi Jawa Timur.

Mendahului penyerahan peng
har gaan, perwakilan pemenang 
lom ba desa/kelurahan mengikuti 
ramah tamah sekaligus penyera
han piala secara simbolis di Hotel 
Ina Simpang Surabaya. Hadir dalam 
ramah tamah ini Kepala Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, Drs Zarkasi, 
M.Si. Selain penyerahan penghar
gaan pemenang lomba desa/kelura
han, juga penyerahan penghargaan 
untuk lomba BUMDes dan UPKu 
tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur, 
Drs. Zarkasi, M.Si., dalam sambu
tannya menyatakan terima kasih ke
pada seluruh pihak yang telah men
dukung terselenggaranya berbagai 
penilaian yang dilakukan dari proses 
awal hingga ditentukannya masing
masing pemenang.

“Saya atas nama Bapemas Pro
vinsi Jawa Timur mengucapkan te
rima kasih baik kepada perguruan 
tinggi dan LSM yang terlibat aktif da
lam kegiatan kami, sehingga seluruh 
hasil penilaian memang berdasar
kan fakta kondisi nyata di lapangan,” 
ucap Zarkasi dalam sambutannya.

Zarkasi menegaskan, jika sudah 
menyandang predikat terbaik se
tingkat Jawa Timur itu artinya juga 
terbaik setingkat Indonesia, karena 
tingkat provinsi merupakan baro
meter pusat. “Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur melalui Bapemas Pro
vinsi Jawa Timur beserta dari ling
kungan perguruan tinggi mengucap

kan selamat atas prestasi yang telah 
diraih, merupakan sesuatu yang luar 
biasa. Menang bukan tujuan utama 
karenan predikat pemenang meru
pakan media untuk terus berpresta
si. Itulah sebuah pengakuan dari 
Pemprov Jawa Timur atas dedikasi 
dan loyalitas yang sudah dicurahkan 
luar biasa oleh para pemenang,” pa
par Zarkasi.

Dalam pelaksanaan berbagai pe
nilaian memang tidak mudah untuk 
menentukan yang terbaik dari yang 
baik. Sebuah organisasi apakah itu 
BUMDesa, Desa/Kelurahan, UPKu, 
seluruhnya mengarah ke halhal 
baik. “Oleh karenanya, setiap ke
giatan di organisasi modern harus 
memiliki program yang terarah, ha
rus berkesinambungan, rasional 
dan aplikatif, agar tidak hanya se
buah program di atas kertas harus 
mampu mengatur keuangan secara 
professional sehingga dapat diper
tanggungjawabkan karena merupa
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Laporan
Utama

kan amanah,” pesan Zarkasi kepada 
seluruh pemenang. 

Masing-masing pemenang lom-
ba desa/kelurahan menerima uang 
pembinaan  Rp 30 juta untuk juara I, 
Rp 25 juta juara II, Rp 20 juta juara 
III dan Rp 15 juta juara IV. Selain 
uang pembinaan pemenang juga 
menerima tropi dan piagam peng-
hargaan. (res/hpy)

TEMU KARYA
EVALUASI BUMDES  

Dikatakan Dra. Susanti Widiast-
uti., MT., Kasubid Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyarakat Bi-
dang Pengembangan Perekono-
mian Masyarakat (PPM) Bapemas 
Provinsi Jawa Timur, sekaligus se-

bagai penanggung jawab diseleng-
garakannya BUMDes Terbaik Ting-
kat Prov. Jawa Timur, mengatakan 
tahun 2015 Lomba BUMDes diikuti 
24 BUMDes di pengumpulan tahap 
awal.

“Setelah melalui seleksi tahap 
I, yaitu penilaian administrasi, ada 
10 yang lolos untuk maju di tahap 
penilaian aktif yang mengharuskan 
mereka datang ke provinsi untuk 
memaparkan apa saja keunggulan 
masing-masing peserta. Dari 10 
akhirnya hanya 4 yang terpilih untuk 
dilakukan penilaian lapang,” papar 
Susi, panggilan keseharian Susanti.

Susi menambahkan, selain peni-
laian lapang, sebelum diumumkan 
peringkat dari 4 terbaik yang ber-

hasil diseleksi tersebut, diadakan 
Temu Karya Evaluasi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Provinsi Jawa 
Timur 2015.

Acara pemaparan dan diskusi di 
antara empat peserta terbaik terse-
but diadakan di Hotel Ina Simpang, 
Surabaya. Berlangsung selama 15 - 
17 Agustus 2015, peserta mengikuti 
dengan begitu antusias.

Tahun ini BUMDes Sekar Mulya, 
Desa Kedung Banteng, Kec. Bakung, 
Kab. Blitar, terpilih sebagai pemenang 
peringkat I (menerima uang pembina-
an Rp 25.000.000), peringkat II

BUMDes Sentosa Abadi, Desa 
Waruk, Kec. Karangbinangun, Kab. 
Lamongan (uang pembinaan Rp. 
22.500.000), peringkat III BUM-

Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur memberikan sambutan pada acara penerimaan penghargaan.
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Laporan
Utama

Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
DESA

Pemenang I: Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, 
Kabupaten Pacitan
Pemenang II: Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel-
gading, Kabupaten Malang
Pemenang III: Desa Nongkodono, Kecamatan Kau-
man, Kabupaten Ponorogo
Pemenang IV: Desa Sundul, Kecamatan Parang, Ka-
bupaten Magetan

KELURAHAN

Pemenang I: Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, 
Kota Malang
Pemenang II: Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kar-
toharjo, Kota Madiun
Pemenang III: Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan 
Mojoroto, Kota Kediri
Pemenang IV: Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan 
Kaliwates, Kabupaten Jember

Pemenang Lomba Pengelolaan Pasar Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Terbaik I: Pasar Waringin Baru, Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kab Malang
Terbaik II: Pasar Tasikmadu, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, KabTrenggalek
Terbaik III: Pasar PON, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kab. Ngawi
Terbaik IV: Pasar Kutukan, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kab. Blitar

Des Sekapuk, Desa Sekapuk, Kec. 
Ujungpangkah, Kab. Gresik (uang 
pembinaan Rp. 20.000.000) dan pe-
ringkat IV BUMDes UPKu Sejahte-
ra, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, 
Kab. Bojonegoro (uang pembinaan 
Rp 17.500.000).

Sementara itu untuk lomba pasar 

desa, Pasar Tasikmadu, DesaTasik-
madu, Kecamatan Watulimo, Kabu-
paten Trenggalek, diberi penghar-
gaan khusus sebagai Pasar Desa 
Mandiri, yang mampu membangun 
pasar desa secara swadaya penuh 
oleh Pemerintah Desa, serta meli-
batkan partisipasi masyarakat dan 

pedagang.
Pemenang lomba pasar menerima 

uang pembinaan Rp 25.000.000 untuk 
pelaksana terbaik I, Rp 22. 500.000 
pelaksana terbaik II, Rp 20.000.000 
pelaksana terbaik III  dan pelaksana 
terbaik IV Rp 17.500.000. (hpy)

Suasana temu karya 
evaluasi BUMDesa 

provinsi Jawa 
Timur 2015.
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Sedangkan agenda Bimtek meliputi: 
(i) Kebijakan Penanggulangan Ke
miskinan di Jawa Timur, (ii) Penje
lasan Pedum, (iii) Penjelasan PTO, 

(iv) penjelasan tentang keuangan dan per
tanggungjawaban, dan (v) Rencana Kerja 
Tindak Lanjut (RKTL). Total sasaran RTSM 
yang akan dieksekusi Jalin Matra Bantuan 
RTSM 2014 s/d 2018 sejumlah 42.857 
RTSM, khusus sasaran pada Pilot Project 
2014 sejumlah 2.961 RTSM pada 33 desa di 
32 kecamatan pada 10 kabupaten (Kabupa
ten Tulungagung, Kediri, Jember, Ba nyu wa

Orientasi Pengelola Program 
Jalin Matra Bantuan RTSM 

Tahun 2015 Angkatan IV di Jember
Kegiatan Orientasi Pengelola Kabupaten 

dan Pengelola Desa bertujuan untuk 
membimbing langkah-langkah teknis 

pelaksanaan kegiatan Jalin Matra Bantuan 
RTSM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Sekretariat Provinsi dibantu pendamping 
Provinsi, dengan peserta dari unsur 

Sekretariat Kabupaten, Kasi PMD 
Kecamatan, Kepala Desa, BPD, Sekretaris 

Desa dan Bendahara Desa.



09Edisi Agustus 2015GEMA DESA Edisi Agustus 2015 09

ngi, Situbondo, Probolinggo, Pa-
suruan, Ngawi, Bojonegoro dan 
Pamekasan).

Orientasi pengelola Jalin Ma-
tra Bantuan RTSM Tahun 2015, 
dilaksanakan mulai dari Angka-
tan I-V. Angkatan IV baru-baru ini 
mengadakan orientasi di Bandung 
Permai Hotel, Jl. Hayam Wuruk 
no.38 Jember. Kegiatan ini dilaks-
anakan pada tanggal 14-17 Juni 
2015 setelah sebelumnya kegia-
tan serupa juga dilaksanakan oleh 
angkatan V di Hotel Utami Sidoar-
jo pada tanggal 10-13 Juni 2015. 
Kegiatan orientasi pengelola Jalin 
Matra Bantuan RTSM angkatan IV 
ini diikuti oleh 165 peserta. 

Kegiatan orientasi ini dibuka 
oleh Sekretaris Badan Pember-
dayaan Masyarakat Provinsi Jawa 
Timur, Tajul Falah mewakili Ke-
pala Bapemas yang tidak bisa ha-

Drs. Tajul Falah, M.Si., sekretaris Bapemas Provinsi Jawa Timur 
memberikan sambutan.
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dir pada saat itu. Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
sambutannya mengatakan, “Orien-
tasi bagi pengelola dan pelaksana 
Jalin Matra Bantuan Rumah Tang-
ga Sangat Miskin (RTSM) Tahun 
2015 ini dilaksanakan untuk meny-
amakan pemahaman terkait peng-
elolaan bantuan kepada RTSM 
melalui Bantuan Keuangan Desa. 
Secara teknis dalam Orientasi ini 
harus dapat dijelaskan dengan 
tuntas, bagaimana langkah-lang-
kah pencairan bantuan, distribusi 
penggunaannya dan pemanfaatan 
bagi RTSM serta pelaporan, su-
paya tidak menyulitkan pelaksana 
di tingkat Desa dan Pertanggung-
jawabannya.”

Seluruh peserta nampak an-

tusias mengikuti kegiatan yang 
dilaksanakan 4 hari, sejak hari 
minggu hingga rabu tersebut. 
Selain kegiatan berupa penyam-
paian materi, diadakan pula simu-
lasi praktek untuk memudahkan 
para peserta orientasi menyerap 
materi yang diberikan. Seperti si-
mulasi pertanggungjawaban BK 
kabupaten dan desa contohnya, 
termasuk pula didalamnya simu-
lasi pelaporan.

Dimulai dari materi Pendam-
pingan Jalin Matra Bantuan RTSM 
disampaikan oleh LP2M UM yakni 
Agus Dharmawan. Sedangkan 
materi dari BPKAD Provinsi Jawa 
Timur disampaikan oleh Parlin-
dungan. Selama kegiatan ber-
langsung nampak para peserta 

antusias bertanya jawab dengan 
narasumber terkait.

Ir.Heru Suseno, MT selaku Ke-
pala Bidang PKP juga bertugas 
menyampaikan materi di kegia-
tan orientasi tersebut yakni ma-
teri mengenai pedoman umum 
Jalin Matra Bantuan RTSM. Disu-
sul materi dari Bappeda Provinsi 
Jawa Timur yang disampaikan 
oleh Nana Fajar. Sedangkan Ha-
fidz dari LP2M Universitas Negeri 
Malang juga diundang sebagai 
narasumber pada kegiatan orien-
tasi. Pada hari rabu, tanggal 17 
Juni 2015 acara penutupan orien-
tasi pengelola Jalin Matra Ban-
tuan RTSM ditutup oleh Kasubid 
Penguatan Kelembagaan, Drs.
Damin, M.Si. (*)
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Berprofesi sebagai tukang 
jahit sudah digeluti Suli-
pah sejak puluhan tahun 
lalu. Mendapat bantuan 

dari program Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
dari Jalin Matra, ibu dua anak ini 
menyisihkan Rp 900 ribu untuk 
membeli kambing betina. “Saya 
titipkan kakak saya, kalau nanti 
punya anak dua, anaknya buat 
kakak saya satu, sebagai imbalan 
yang merawat,” ungkap Sulipah.

Selain digunakan untuk mem-
beli kambing, dana bantuan 
ter sebut dimanfaatkan untuk 
mengembangkan usaha jahit. 
“Dana bantuan ini saya gunakan 

untuk  menambah biaya produksi 
baju, membeli bahan tambahan, 
karena biasanya bahan baku 
yang diserahkan pemesan masih 
kurang,” jelas Sulipah.

Sulipah ingin nantinya dana 
bantuan program Jalin Ma-
tra yang diterimanya bisa ber-
kembang untuk membiayai 
keluarganya. Sulipah mengaku 
belum menerapkan melalui ma-
najemen yang tertata, hanya 
saja setiap kali mendapat dana 
bantuan, langsung digunakan 
untuk kebutuhan keluarga. “Be-
lum dihitung per bulan atau per 
minggu, jadi saya juga belum 
bisa menyampaikan berapa om-

set usahanya,” katanya.
Sulipah merupakn satu dari 

3.309 KRTP yang tahun lalu 
menjadi pilot project PFK Jalin 
Matra di 10 kabupaten. Selain di 
Jember, pilot project juga dilaks-
anakan untuk KRTP di Bany-
uwangi, Kediri, Ngawi, Tulunga-
gung, Probolinggo, Pasuruan, 
Situbondo, Pamekasan, dan Bo-
jonegoro.

Pilot Project Progam Jalin 
Matra pada 2014 di 54 desa di 
36 kecamatan pada 10 Kabupa-
ten di Provinsi Jawa Timur dinilai 
sukses. Masyarakat  meminta ke-
giatan PFK Program Jalin Matra 
dikembangkan. (*)

Selain Menjahit,
Rintis Usaha Ternak Kambing

Pengembangan usaha 
dari dana bantuan 

program Jalin Matra 
dapat dilakukan dari 
berbagai cara oleh 

seluruh Kepala Rumah 
Tangga Perempuan 

(KRTP). Sulipah salah 
satunya, warga Desa 
Kalisat, Kecamatan 
Kalisat, Kabupaten 
Jember mencoba 

membuka usaha baru 
berupa ternak kambing, 
dari dana bantuan yang 
didapatnya pada 2014.
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Profil
Pasar

Pasar Waringin Baru meru-
pakan pasar tradisional 
yang berlokasi di Desa 
Gedog Wetan, Kecamatan 

Turen, Kabupaten Malang. Pasar 
ini menyediakan segala kebutuhan 
sehari-hari, mulai kebutuhan pokok, 
keperluan rumah tangga, bahkan 
barang elektronik pun tersedia. Ting-
kat mobilitas yang padat menjadikan 
Pasar Waringin Baru nampak tidak 
pernah sepi.

“Sebenarnya untuk jam operasio-
nal adalah pukul 02.00 hingga 12.00 
kemudian selalu ada aktivitas lagi 

pada pukul 16.00 – 22.00, seperti 
itu setiap hari,” ungkap Elly Sih An-
dreas, Kepala Pasar Waringin Baru.

Untuk diketahui, di wilayah Desa 
Gedog Wetan, kegiatan jual beli yang 
terbentuk dalam sebuah pasar tradi-
sional sudah ada sejak 1942 namun 
masih dikelola oleh swasta. Seiring 
berjalannya waktu, pada 1971 pe-
merintah desa mengambil langkah 
untuk bisa mengambil alih pengelo-
laannya sehingga pada akhirnya 
menjadi pasar desa. “Pada 1971 itu 
juga untuk pertama kalinya dilakukan 
renovasi di pasar ini,” kata Elly.

Pasar Waringin Baru, Juara I Lomba Pasar
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2015

Gencar Pembenahan Fisik dan Pusat 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Kembali bangkit setelah 
mengalami kebakaran 

hebat di tahun 2006, 
Pasar Waringin Baru terus 

berupaya memberikan 
pelayanan terbaik terkait 

sarana dan prasarana 
demi kenyamanan 

pedagang dan pembeli 
yang beraktivitas di pasar 

tersebut.
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Profil
Pasar

Dalam perjalanannya, tidak 
ada yang mengira jika akan terjadi 
bencana kebakaran di pasar yang 
menjadi pusat perdagangan untuk 
beberapa desa dari Kecamatan Tu-
ren dan Kecamatan Sumbermanjing 
Wetan. Kebakaran disebabkan ali-
ran listrik, terjadi pada 26 Agustus 
2006 lalu mengakibatkan hampir 
seluruhnya hangus terbakar.

“Pemerintah desa pun berusaha 
untuk membenahi sesegera mun-
gkin. Selama proses pembena-
han pun kegiatan pasar tetap ber-
langsung, bertahan dengan kondisi 
darurat, hingga benar-benar pulih 
pada 2008, namun berangsur terus 
dilakukan pembenahan fisik untuk 
pengembangan yang lebih baik,” 
kenang Elly.

Berhasil menjadi juara I dalam 
Lomba Pasar Desa tingkat Provinsi 
Jawa Timur 2015, menjadi kebang-

gaan tersendiri bagi Pasar Waringin 
Baru. Elly mengaku tidak ada persi-
apan khusus dalam ketika mengikuti 
lomba tersebut. “Ketika akan dila-
kukan penilaian kami hanya mela-
kukan pengecatan di beberapa titik, 
selebihnya kami tunjukkan apa ada-
nya keseharian yang ada di Pasar 
Waringin Baru ini,” kata Elly.

“Di penilaian administrasi lolos 
24 dari total 64 peserta yang kemu-
dian diseleksi menjadi 8 partisipan 
yang harus maju untuk berpresenta-
si di Bapemas Provinsi Jawa Timur 
untuk diambil 4 terbaik kemudian 
dinilai dan ditentukan peringkatnya,” 
tambah Elly.

Sebagai peringkat I, Pasar Wa-
ringin Baru selain mendapat trophy 
dan piagam penghargaan, juga 
uang pembinaan sebesar 25 juta ru-
piah. “Akan kami manfaatkan untuk 
perbaikan sarana dan prasarana. 

Sementara ini kami fokus untuk ba-
gaimana memiliki sistem sampah/
TPA yang baik dan teratur sehingga 
tidak menimbulkan tumpukan sam-
pah di tempat yang tidak semesti-
nya. Selain itu kami ingin melakukan 
perluasan komoditas yaitu meny-
ediakan area khusus untuk pasar 
hewan,” ujar Elly.

Pasar Waringin Baru dalam ope-
rasinya menetapkan tarikan retribusi 
setiap harinya. Untuk toko 2500 ru-
piah, kios tertutup 2000 rupiah, se-
dangkan untuk stand terbuka 1500 
rupiah, stand lesehan 1000 rupiah. 
Total keseluruhan ada sekitar 500 
stan, terdiri kios dan toko 300 unit, 
lapak-lapak sekitar 150-an, lesehan 
ada 30-an unit. Untuk tenaga kerja, 
ada 2 orang bertugas menarik re-
tribusi, 6 security, 11 juru parkir, 4 
orang di bagian kebersihan dan 1 
pengawas pasar. (hpy)

Kondisi pasar 
Waringin Baru setelah 

direnovasi.
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Profil
Desa

Desa Nongkodono yang terletak di Keca-
matan Kauman, Kabupaten Ponorogo 
memang terkenal dengan potensi alam-
nya, hampir semua tanaman pangan 

bisa tumbuh dan berkembang. Desa yang luas 
areanya mencapai 2.000 hektar ini memiliki 
lebih dari 600 Kepala Keluarga (KK) yang ter-
bagi di tiga dukuh seperti Candi, Krajan dan 

Gilang.
Desa ini juga beberapa pekan lalu 

mendapatkan peringkat ke tiga se-
Provinsi Jawa timur. Kepala Desa 
Nongkodono Kecamatan Kauman 
Kabupaten Ponorogo, Jemadi men-
gatakan, dahulu, kita memang be-
rada di tingkat kecamatan setelah 
itu masuk enam besar di tingkat ka-
bupaten. “Hingga akhirnya masuk 
tingkat provinsi dengan menyabet 
juara tiga tingkat Provinsi Jawa 
Timur,” ujarnya saat ditemui tim 

Gema Desa.
Dijelaskannya, dari 8 indikator 

tersebut diantaranya yakni sektor 
pendidikan, kesehatan, PKK, pem-

berdayaan, upacara adat dan lain seba-
gainya. Meski khalayak luar tak begitu tahu 
potensi desa tersebut, namun antusiasme 
warga desa nongkodono sudah mengakar 
kemasyarakat sekitar.

Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Makin Makmur 
dengan Potensi Alamnya

Menduduki peringkat III dalam Lomba Desa/
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur, Desa 

Nongkodono terus meningkatkan pesona 
melalui potensi alamnya. Seperti halnya dalam 

lirik sebuah lagu, di Desa Nongkodono akan 
dengan mudah ditemui barbagai jenis tanaman.

Jemadi, 
kepala desa  

Nongkodono, 
kecamatan 

Kauman, 
Ponorogo



15Edisi Agustus 2015GEMA DESA

Profil
Desa

Namun demikian, Masyarakat 
khususnya Desa Nongkodono ini 
mayoritas bermatapencaharian se-
bagai Petani dan Peternak. Hasil 
tani yang meruah membuat kondisi 
perekonomian desa tersebut menja-
di meningkat. Ada juga produk-pro-
duk unggulan dari pelaku Usaha Ke-
cil Menengah (UKM) desa tersebut.

“Kami juga memiliki produk sen-
diri, itu kami lakukan guna mem-
bantu perekonomian warga sekitar 
yaitu; Otak-otak, Kripik Tempe, Kru-
puk Ramba,” terangnya.

Dari produksi Otak-otak dan 

keripik tempe, pemasukan desa 
tersebut mencapai 1 Kwintal per 
hari dengan omzet kurang lebih 
Rp 100 juta per bulannya. Meski 
desa ini terbilang makmur, namun, 
kepala desa Nongkodono ingin 
mencoba hal baru diantaranya ya-
kni wirausaha baru dibidang per-
tanaman dan perkebunan khusus-
nya buah Melon.

Nongkodono ini terkenal dengan 
sarana dan prasarananya. Misala-
nya saja, jalan untuk akses masuk 
itu panjang dan lurus hampir minim 
kelokan. Disamping kiri dan kanan 

jalan adalah perkebunan buah me-
lon. Perlu diketahui, pekan lalu desa 
ini memanen buah melon mencapai 
28 ton dengan harga Rp 7.000/kg 
nya Dan melon-melon tersebut diki-
rim langsung ke Jakarta.

“Saya berencana, akan men-
golah hasil perkebunan ini (Melon) 
menjadi produk-produk siap saji. 
Khususnya, makanan dengan ba-
han baku melon. Tapi, tentu juga 
akan mengembangkan produk-pro-
duk sebelumnya seperti otak-otak 
ikan, keripik tempe, kerupuk dan 
lain-lainnya,” tandasnya. (lana)

Kegiatan usaha masyarakat Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo
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Teknologi
Tepat Guna

Kompos sangat berman-
faat dalam memperbaiki 
sifat kimia, fisika dan bio-
logi tanah. Produksi ta-

naman pada media tanam dan 
tanah - yang kaya dengan bahan 
organik - akan sehat menyehat-
kan serta produktivitas pun men-
jadi lebih tinggi.

Kompos yang dihasilkan dari 
dekomposisi sampah organik, 
seperti penggunaan teknologi 
komposter, dapat digunakan un-

tuk menguatkan struktur lahan 
kritis, menggemburkan kembali 
tanah pertanian, menggembur-
kan kembali tanah petamanan, 
sebagai bahan penutup sampah 
di TPA, reklamasi pantai pasca 
penambangan, dan sebagai me-
dia tanaman, serta mengurangi 
penggunaan pupuk kimia.

Memilah berbagai uku-
ran butiran kompos maupun 
pemisahan sampah berdasar 
jenis diperlukan pengayak 

maupun mesin pemilah sam-
pah. Bagi usaha pengompo-
san skala kecil dan pehobbies 
di rumah bisa digunakan peng-
ayak manual (biasa digunakan 
tukang tembok bangunan), 
namun bagi usaha pengom-
posan skala besar atau bisnis 
komersial harus digunakan 
pengayak (penapis) menggu-
na kan mesin penggerak.

Berdasarkan hal inilah, Budi 
Rachmad, salah seorang warga 
Surabaya menciptakan sebuah 
inovasi mesin Pengurai Sabut 
Kelapa dan Pencacah Sampah 
Organik Serbaguna yang dia 
beri nama Buto Ijo seri 100.

Mesin penghancur atau pen-
cacah Buto Ijo seri 100 ini sangat 
efektif digunakana untuk meng-
hancurkan sampah kulit kelapa, 
jerami, tandan sawit, pelepah 
serta rumput gajah, batang ja-
gung, tebu dan sampah organik 
lainnya. Mesin ini mampu men-
cacah ranting pohon dengan 
ketebalan 3 cm. Material untuk 
pisau penghancur terbuat dari 
baja pilihan yang di hardening 
(disepuh) sehingga mempunyai 
kekerasan yang tinggi dan tahan 
lama. Dengan kapasitas 100 kg/
jam, mesin ini cocok digunakan 
untuk skala rumah tangga.

Mesin Pengurai Sabut Kelapa 
dan Pencacah Sampah Orga-
nik Serbaguna Buto Ijo seri 100 
ini sendiri dipilih untuk mewakili 
Kota Surabaya untuk dipamer-
kan di ajang Pekan Inovasi Pe-
kembangan Desa / Gelar TTG 
Nasional XVII 2015 yang dise-
lenggarakan pada tanggal 7-12 
Oktober di Banda Aceh. (*/ftz)

Mesin Pengurai Sabut Kelapa dan Pencacah 
Sampah Organik Serbaguna Buto Ijo
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Penghargaan diserahkan 
langsung Wakil Gubernur 
Jatim Syaifullah Yusuf, Ka
mis (21/5/2015) kepada Bu

pati Pacitan, Indartato di Surabaya. 
“Ucapan selamat dan penghargaan 
yang tinggi kepada segenap masya
ra kat Kabupaten Pacitan atas se
mangat gotong dan partisipasinya 
dalam pembangunan di daerah kita 
tercinta,” katanya usai menerima 
penghargaan tersebut, dilansir la

Pacitan Raih Juara Pertama Lomba 
Pelaksana Gotong Royong Jatim 2015

man resmi SKPD Pacitan.
Selain juara I Lomba Pelaksana 

Gotong Royong, Ketua Tim Peng
gerak PKK Kabupaten Pacitan Ny 
Luki Indartato juga ditetapkan se
bagai Juara 1 Lomba Unit Pening
katan Pendapatan Keluarga (UP2K) 
tingkat Provinsi Jawa Timur. Peng
hargaan diberikan atas inisiatifnya 
mengembangkan usaha mandiri 
bagi anggota PKK di Desa Nogo
sari, Kecamatan Ngadirojo.

Warta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan kembali mendapatkan penghargaan 
bergengsi tingkat nasional. Penghargaan tersebut adalah jura pertama Lomba 

Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur 2015. Penghargaan 
pelaksana terbaik gotong royong kali ini merupakan penghargaan tertinggi. Sebab, 

perlombaan yang sama tidak diselenggarakan di tingkat nasional.

Selain menjadi ajang adu pre
stasi, dalam event ini juga digelar 
pameran produk unggulan masing
masing daerah. Kabupaten Paci
tan sendiri menampilkan beragam 
produk unggulan. Diantaranya ma
kanan khas, produk batik, aneka 
produk batu mulia, dan sebagainya. 
Turut hadir pula  seluruh bupati/wa
likota seJatim, ketua tim penggerak 
PKK kabupaten/kota, serta Bape
mas Pemdes sewilayah Jatim. (*)
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Warta

Marwan mengingatkan 
para kepala desa agar 
mencermati dan me-
mahami secara tepat 

prioritas penggunaan dana desa 
sebagaimana telah diatur dalam 
Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Peng-
gunaan Dana Desa.

“Salah satu program diprioritas-
kan adalah capacity building atau 
peningkatan kapasitas masyarakat 
desa sebagai bagian penting dari 
program pemberdayaan masyara-
kat,” ujar Marwan.

Menurutnya, capacity building 
masyarakat desa sangat mende-
sak dan sifatnya prioritas, karena 
peningkatan kapasitas inilah yang 
akan menjadikan masyarakat desa 
lebih berdaya, memiliki pengetahu-

an dan wawasan.
“Salah satu masalah mendasar 

yang dihadapi desa saat ini ada-
lah masih relatif rendahnya kuali-
tas sumber daya manusia (SDM) di 
desa, termasuk aparatur desa yang 
notabene memegang kekuasaan ad-
ministrasi pemerintahan dan peng-
elolaan dana desa,” ungkapnya.

Kata dia, tidak sedikit kalangan 
yang meragukan kualitas pemaha-
man dan penguasaan aparatur desa 
terhadap tata kelola administrasi pe-
merintahan desa yang tertib dan tata 
kelola keuangan desa yang transpa-
ran dan akuntabel. Sehingga timbul 
kekhawatiran terjadinya ketidak-
cakapan yang berpotensi menim-
bulkan salah kelola dana desa yang 
berujung pada munculnya masalah 
hukum di kemudian hari.

“Kepala desa agar melakukan 
capacity building khususnya untuk 
meningkatkan kualitas tata kelola 
keuangan desa sehingga dana desa 
benar-benar dipergunakan seba-
gaimana mestinya, sehingga dalam 
penggunaan dana desa nantinya ti-
dak timbul masalah hukum di kemu-
dian hari,” terangnya.

Aparatur desa memiliki inte-
gritas dan tidak ada niatan untuk 
melakukan penyimpangan dalam 
pengelolaan dana desa. “Saya per-
caya teman-teman aparatur desa 
memiliki integritas, tidak ada niatan 
untuk melakukan penyimpangan da-
lam pengelolaan dana desa, namun 
jangan sampai nantinya ada masalah 
hukum atau masalah lainnya gara-
gara kurang cakap dalam mengelola 
dana desa,” pungkasnya. (*)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar tidak 
pernah bosan mengingatkan bahwa dana desa adalah amanah. Karena harus dikelola 
untuk menggerakkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga 

desa berkembang maju dan masyarakatnya lebih sejahtera.

Dana Desa untuk Pembangunan 
dan Pemberdayaan Masyarakat
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Profil
Kelurahan

Kelurahan Kasin terdiri dari 
11 RW dan 96 RT, berpen-
duduk 15500 jiwa yang he-
terogen multietnis. Yuyun 

Nanik Ekawati, SSTP., M.Si., Lurah 
Kasin, menegaskan warganya ter-
diri dari orang-orang Jawa, Madura, 
Cina. “Bahkan sebagian adalah war-
ga keturunan Arab, tidak heran jika 
wilayah sini disebut kampung arab,” 
terang Yuyun kepada tim Gema 

Desa ketika berkunjung ke Kelura-
han Kasin.

Yuyun menceritakan kelurahan-
nya mengikuti Lomba Kelurahan 
yang diadakan oleh Pemerintah 
Kota Malang. Ada yang berbeda 
dalam penyelenggaraannya diban-
dingkan dengan kab/kota lain di 
Ja wa Timur, tim penilai tidak hanya 
tim Pemkot Malang namun juga me-
libatkan akademisi perguruan tinggi, 

diwakili dari Universitas Brawijaya, 
serta melibatkan media yaitu Jawa 
Pos Radar Malang.

“Terpilih menjadi juara umum, 
me ngalahkan 57 kelurahan yang ter-
sebar di Kota Malang merupakan ke-
banggaan kami, apalagi juga meraih 
juara I untuk penilaian tiap bidang 
yaitu bidang pemerintahan. Ini se-
buah anugerah yang ke depan harus 
kami pertahankan,” ungkap Yuyun.

Pemerataan Pembangunan
di Segala Aspek

Kelurahan Kasin, Pemenang I Lomba Desa/Kelurahan Provinsi Jatim 2015

Berada di wilayah perkotaan, tidak menjadikan semangat kepedulian dan 
kebersamaan antar warga sirna begitu saja. Demikian juga di lingkungan Kelurahan 

Kasin, salah satu kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kegaiatan 
pelayanan 
masyarakat di 
kantor Kelurahan 
Kasin, Malang.
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Profil
Kelurahan

“Nah, Ketika Pemprov Jawa Ti-
mur menyelenggarakan Lomba 
De sa/Kelurahan Tingkat Provinsi, 
untuk Kota Malang yang sudah me-
miliki pemenang yaitu Kelurahan 
Kasin, sehingga kami lah yang di-
majukan ke provinsi untuk mewakili 
Kota Malang. Dan lagi-lagi keberun-
tungan berpihak kepada kami, kami 
berhasil menjadi Juara I Kelurahan 
Tingkat Provinsi,” tambahnya penuh 
bangga.

Kelurahan Kasin layak menyan-
dang gelar Juara I Lomba Desa/Ke-
lurahan 2015 Provinsi Jawa Timur. 
Keunggulannya di seluruh bidang 
menunjukkan semangat dan kegigi-
hannya mewujudkan wilayah yang 
potensial. “Dari hasil penilaian, kami 
unggul hampir di seluruh bidang 
ka rena kami sendiri mengupaya-
kan untuk bisa selalu membina dan 
mengembangkan potensi di segala 
aspek yang ada,” papar Yuyun.

Ada 8 bidang yang menjadi so-
rotan penilaian dalam Lomba Desa/
Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Ti-
mur. Untuk diketahui, di bidang pen-
didikan, salah satu contohnya ada-
lah Kelurahan Kasin bekerjasama 
dengan salah satu lembaga pendidi-
kan yang ada di wilayah Kalurahan 
Kasin, yaitu dengan SMK 4 yang 
fokus di bidang grafika.

“Kami melatihkan warga kami 
ke pada tim pendidik dari SMK 4 de-
ngan menyediakan tempat dan alat 
praktik untuk mendapatkan ketram-
pilan sablon. Sehingga keahlian 
yang diperoleh dimanfaatkan seba-
gai bekal membuka usaha yang 
mandiri. Program ini gratis untuk 
warga Kasin, tidak dipungut biaya,” 
jelas Yuyun.

Sedangkan untuk bidang kese-
hatan, keunggulannya adalah ada-
nya pos kesehatan kelurahan, ber-
lo kasi di kelurahan dengan jam 
praktek dan petugas yang dikader 
didampingi dari pihak puskesmas. 
“Selain itu, kami juga memiliki sis-

tem septitenk terpadu, IPAL Komu-
nal, tujuannya membantu warga un-
tuk saluran pembuangannya tinggal 
disalurkan terpusat di IPAL,” kata 
Yuyun.

“Jadi, semacam jamban raksasa, 
namun di pusat IPAL kami manfaat-
kan untuk semacam vila berlantai 3, 
di lantai dasar terdaat kamar mandi 
umum. Sebelum masuk IPAL pun, 
limbah dari warga diolah sedemikian 
rupa sehingga yang masuk ke pu-
sat pembuangan sudah berupa air 
jernih, tidak menimbulkan bau dan 
mengganggu lantai 2 dan 3 yang di-
kontrakkan. Hasil dari kontrakan ter-
sebut untuk operasional, tagihan list-
rik, tagihan air,” imbuh Yuyun detail.

Warga Kelurahan Kasin juga me-
mi liki fasilitas penyediaan mobil pri-
badi di setiap RW untuk mobilnya 
digunakan oleh warga mengantar ke 
rumah sakit bagi yang butuh cepat. 
Untuk bisa kendaraan pribadinya 
di manfaatkan seperti itu, warga Ke-
lurahan Kasin cukup melayangkan 
surat ketersediaan warga yang ditan-
datangani lengkap dengan materai.

Di bidang ekonomi, masyarakat 
Kelurahan Kasin tidak memiliki lahan 
untuk bisa bergerak di bidang perta-
nian maka setiap warga diharapkan 
bisa menciptakan lapangan peker-
jaan, bagaimana bisa kreatif untuk 
menimbulkan ide berwirausaha.

Banyak home industry di lingku-
ng an Kelurahan Kasin, yang paling 
terkenal adalah sentra ban bekas se-
hingga dikenal dengan “Kasin Ban”. 
Dalam hal ini ban bekas dimanfaat-
kan diolah lagi menjadi ember, tempat 
sampah, bak, pot bunga, sandal, dan 
unutk pasar selain lokal juga men-
jangkau luar jawa, seperti Merauke.

Tidak hanya itu, Kelurahan Kasin 
juga memiliki gabungan kelompok 
tani (Gapoktan) yang memproduksi 
kripik pare dan sari markisa. Ini dira-
sa cukup menarik dan masih jarang 
di pasaran, terbukti sudah banyak 
warga yang memproduksinya dan 

laku keras.
Sedangkan untuk bidang keama-

nan ketertiban ada program Kamling 
Udara, memanfaatkan antena untuk 
operasional HT yang menghubung-
kan segala aspek keamanan untuk 
bisa saling berkoordinasi setiap ma-
lamnya. Kelurahan Kasin bekerja 
sama dengan Linmas, tokoh masy-
arakat, LPMK, staf kelurahan, ba-
binsa dan kepolisian.

Bidang partisipasi masyarakat, 
seluruh elemen masyarakat memi-
liki tingkat swadaya tinggi. Seluruh 
kegiatan di lingkungan Kelurahan 
Ka sin ada swadaya dari masyara-
kat, misalnya untuk balai RW, untuk 
lingkungan.

“Meskipun lingkungan perkotaan 
padat penduduk, di sini masih tinggi 
tingkat kepeduliannya, misalnya 
untuk penghijauan, untuk biopori 
(sumur resapan) partisipasi warga 
sangat nampak antusias, dalam hal 
ini untuk mencegah banjir, sampah-
sampah rumah tangga dimasukkan 
ke biopori, setelah satu bulan panen 
kemudian dijual dan sebagian dipa-
kai sendiri,” kata Yuyun.

Untuk bidang pemerintahan, da-
lam keseharian Kelurahan Kasin me-
maksimalkan pelayanan untuk masy-
arakat, menyediakan front office agar 
warga menjadi nyaman menunggu 
proses segala pelayanan yang dip-
erlukan. Pelayanan masyarakat di 
Kelurahan Kasin dijamin gratis. Se-
lian itu juga untuk akuntabilitas, ling-
kungan Kelurahan Kasin ditetapkan 
sebagai zona bebas korupsi.

Yang terakhir adalah bidang lem-
baga pemasyarakatan. Ada berba-
gai lembaga yang berkembang di 
Kelurahan Kasin, diantara 18 yang 
aktif adalah LPMK, BKM, P3IL, 
Kopwan, KIM (Kelompok Informasi 
Masyarakat), Gapoktan, Baitul Mal, 
forum komunikasi polisi masyarakat 
(wadah bertemunya polisi dengan 
masyarakat), Linmas, Pokja sehat 
kelurahan. (hpy)
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Kembang
Desa

Yuyun Nanik Ekowati atau lebih akrab disapa Yuyun dalam keseha-
riannya ini justru tidak pernah terbesit sedikit pun keinginan untuk 
menjadi abdi negara. Ketidaksengajaannya mendaftarkan diri ke 
STPDN justru mengantarkannya menjadi seseorang yang banyak 

berinteraksi dengan masyarakat.
“Ketika lulus SMA saya tidak ada rencana atau cita-cita 

untuk sekolah di STPDN karena pada awalnya ha-
nya menemani teman yang hendak mendaftar 

tapi pada akhirnya disuruh agar mencoba 
mendaftar juga dan akhirnya diterima,” 
kenang Yuyun.

“Pada saat lulus pun menjadi lulusan 
terbaik untuk perwakilan Jawa Timur se-
hingga diamanahkan untuk menghadap 
Gu bernur Jawa Timur setelah lulus, ka-
rena lulusan terbaik yang mengharumkan 
nama daerah akan ditempatkan di pro-

vinsi, namun tidak saya datangi, akhirnya 
SK saya diputuskan di Kota Malang,” 

im buh ibu dua anak itu.
Sebelum menjadi Lurah 
Ka sin, Yuyun ditempat-

kan sebagai Sekpri 
Sek da Kota Malang. 
“Kemudian saya di-
amanahkan seba-

gai Bendahara di 
Sekretariat Dae-
rah. Dari situ 
sa ya banyak 
kenal dengan 
masyarakat 
ka rena pada 
saat itu me-
ngurusi hi-
bah yang 
berhubung-

an dengan 
ma syarakat,” 

cerita Yuyun.
Tidak hanya 

itu, Yuyun kemudian diper-

Yuyun Nanik Ekowati, SSTP., M.Si., Lurah Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang

Maksimalkan Kemampuan
di Semua Amanah

Mendedikasikan 
diri tidak di tanah 
kelahiran menjadi 
sebuah tantangan 
tersendiri bagi 
sebagian orang. 
Demikian pula bagi 
perempuan asal 
Blitar ini. Menjadi 
seorang Lurah 
Kasin, Kecamatan 
Klojen, Kota Malang, 
merupakan salah satu 
babak kehidupan 
yang sedang 
dilakoninya 
kini.
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caya sebagai Kasubag Pembukuan 
dan Verifikasi di bagian keuangan, 
Kasubid Pengelolaan dan Perbenda
haraan Kata. “Baru kemudian men
jadi Lurah Kasin ini,” katanya.

Bagi Yuyun menjadi seorang lurah 
adalah pengalaman pertama. “Meski
pun sudah berjalan selama 8 bulan, 
saya masih harus banyak belajar 
dengan tokoh masyarakat ter masuk 
dengan senior yang ada di kantor ke
lurahan, dan semuanya saya upaya
kan sebaik mungkin dengan penuh 
tanggung jawab,” paparnya.

“Bagi saya menjadi Lurah tidak 
hanya untuk duduk di belakang 
meja, pastinya saya harus turun dan 
berinteraksi langsung dengan ma
syarakat. Oleh karena itu, di awal 
saya menerima kewajiban sebagai 
lurah ini, saya langsung berkeliling 
ke wilayah Kelurahan Kasin, dibantu 
tokoh masyarakat ditunjukkan wila
yah RW satu per satu dan program 
apa saja yang ada di masingma
sing RW tersebut,” tambah Yuyun.

Sebagai pendatang di Kota Ma
lang, Yuyun mengharuskan dirinya 

untuk tahu dan paham bagaimana 
warganya. Bahkan juga ia program
kan untuk keliling RW, selain untuk 
pendekatan kepada masyarakat, 
juga ingin tahu secara langsung 
tanpa harus menunggu laporan ten
tang kondisi sesungguhnya di wi
la  yahnya, entah kondisi fisik jalan 
yang sekiranya perlu diperbaiki, lo
kasi yang cenderung kurang bersih 
dan lain sebagainya.

Perempuan kelahiran 1980 lalu 
itu mempelajari banyak hal selama 
dari suaminya yang pernah menjadi 
lurah sehingga tahu sedikit banyak 
harus bagaimana, apa saja yang 
ada di lapangan serta bagaimana 
bekerja dengan warga seperti apa. 
Lulusan STPDN ini memang dari 
awal sudah tahu, sejak di bangku 
ku liah, diajarkan mengenai pe
merintahan dan pembangunan ma
syarakat, bagaimana hidup berma
syarakat dan dibekali bagaimana 
kerja di masyarakat.

Menghadapi masyarkat yang 
bermacam karakter, apalagi di 
Kelurahan Kasin yang multietnis, 

menuntut Yuyun untuk selalu mem
bekali diri dengan terus belajar 
menguasai diri tentang peraturan
peraturan, baik terkait mengenai pe
layanan maupun ketentuanketentu
an yang terkait di pemerintahan.

“Terlebih orang kota yang karak
ternya tidak gampang manut seperti 
di desa, karena memang lebih kri
tis, misalnya dengan mengajukan 
berbagai pertanyaan ketika menso
sialisasikan suatu program,” tegas 
Yuyun.

Dalam menjalankan tugasnya, 
Yuyun mengaku berusaha membe
rikan yang terbaik. “Di mana pun 
kita berada, kerjakan segalanya 
semaksimal kemampuan kita. Itu 
pedoman saya. Di sini pun saya 
sebisa mungkin memotovasi warga 
Kelurahan Kasin untuk memajukan 
wilayahnya. Saya saja yang bu
kan asli Malang mau dan bersedia 
berjuang demi kemajuan Kelura
han Kasin, seharusnya semangat 
mereka bisa lebih dari saya untuk 
membangun Kelurahan Kasin ini,” 
tutupnya penuh harapan. (hpy)
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Keberhasilan lembaga Unit 
Pengelola Keuangan dan 
Usaha (UPKu) ”Mojomulyo” 
Desa Mojoduwur Kecamat

an Ngetos Kabupaten Nganjuk, 
da lam mengemban amanat dan 
me laksanakan programnya, tidak 
terlepas dari campur tangan dan 
du kungan masyarakat secara luas. 
Mulai dari semua pihak yang ber
kepentingan dalam hal ini, baik dari 

UPKu Mojomulyo Desa Mojoduwur, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk

Dukungan Modal Usaha Kecil
untuk Kemajuan Desa

Kemajuan sebuah desa tak lepas dari peran 
serta tokoh-tokoh masyarakat. Keberadaan  
Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) 

”Mojomulyo” memberikan harapan baru, bagi 
peningkatan ekonomi warganya.

elemen pemerintah maupun elemen 
masyarakat lainnya. 

Dukungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, dan diikuti Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk telah membe
rikan alokasi dana sebagai modal 
awal UPKu Mojomulyo untuk me
nyelenggarakan sebuah lembaga 
pengelolaan keuangan dan usaha di 
dalam lingkup desa. Yakni, melalui 
pro gam pemberian dana simpan

pinjam untuk masyarakat yang ku
rang mampu dan kekurangan modal 
untuk mengembangkan usahanya. 

Awalnya sebagai program PPKM 
yang sebagian keuangan diarahkan 
untuk kegiatan UPKu, dengan sim
pan pinjam dan penggarapan sektor 
riil, sebanyak Rp 67.600.000. “Kebe
tulan, usaha simpan pinjam menda
pat respon dari 5 kelompok masya
rakat,” kata Djayus Budiono, Ketua 
UPKu Mojomulyo, didampingi Titik 
Marlikah (Sekretaris) dan Nafsiyah 
(Bendahara).

Di desa yang termasuk Nganjuk 
selatan berdekatan dengan lereng 
Gunung Wilis ini, setiap kelompok 
masyarakat dapat pinjaman Rp 10 
juta, ada juga yang Rp 6.500.000. 
“Setiap kelompok masyarakat de
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ngan memakai sistem tanggung 
renteng. Sedang jasa 1,5 % diang
sur tiap bulan selama 10 bulan,” ka
ta Djayus, menambahkan.

Sedang kegiatan sektor riil, se
banyak Rp18.600.000, dimanfaat
kan untuk usaha Peternakan Sapi 
kerjasama dengan Peternak (warga 
Desa), dengan sistem bagi hasil 
(maro). Yakni, UPKu 35 % dan 65% 
pemelihara. Menurut Djayus, duku
ngan masyarakat, khususnya dari 
to koh masyarakat dan masyarakat 
umum setempat yang memberikan
sambutan baik dan respons positif 
atas keberadaan UPKu ini. “Seba
gai lembaga pemberdayaan ekono
mi masyarakat sangat  berpengaruh 
bagi jalannya usaha dan program 
UPKu Mojomulyo. Karena, masya
ra kat adalah sasaran utama bagi 
program pemberdayaan kesejahte
raan ekonomi yang telah dicanang
kan oleh pemerintah,” kata Djayus.

“Alhamdulillah, tanggapan 
po sitif dan antusiasme ma
syarakat dalam menyam
but baik  program UPKu 
dalam menggulirkan da
na simpanpinjam bagi 
masyarakat, membu
at warga desa di sini 
terpacu dan ber gai
rah untuk ber wi
rausaha atau me
n g e m b a n g k a n 
la han usaha 
man diri lain
nya,” kata Titik 
Marlikah. 

Secara kon
septual UPKu 
Mo jomulyo sudah 
dijalankan sesuai 
dengan  pedoman 
Standar Operasio
nal Program (SOP) 
dan Standar Prose
dur Pelayanan (SPP). 
Yang dimulai dari 
tahapan sosia

lisasi sampai dengan  penjaringan 
anggota masyarakat sasaran dan 
kemudian melakukan pelayanan, 
menggulirkan dana simpanpinjam 
bagi kelompok masyarakat atau ru
mah tangga sasaran.

Meski begitu, tetap saja ada 
fak tor penghambat yang dialamai 
UPKu Mojomulyo. “Ya, minimnya 
pengetahuan dan SDM pelaku usa

ha dalam mengelola suatu usaha 
sangat mempengaruhi jalannya 
usaha yang sedang dikelola,” kata 
Djayus. 

Selain itu, menurutnya, ketidak
mampuan dalam melihat peluang 
pasar, kurangnya inovasi dan krea
tivitas, serta manajemen keuangan 
yang buruk, membuat suatu usaha 
akan sulit berkembang dan tidak 
dapat bersaing dengan pelaku usa
ha lainnya yang lebih profesional.

Secara umum, soal budaya 
kon sumtif di masyarakat ketika 
memiliki harta lebih, rupanya juga 
mempengaruhi pola kehidupan di 
masyarakat pedesaan yang ku
rang mampu. Hal ini tampak pada 
sebagian rumah tangga. Namun, 
syukurlah di Desa Mojoduwur 
Kec Ngetos Kab Nganjuk, yang 
mendapatkan dana pinjaman bisa 
dimanfaatkan secara optimal un
tuk mengembangkan usa ha kecil. 

Mulai dari toko praca ngan, 
bakul sayur, dan warung 
kopi. 

Lebih jauh dijelas
kan Djayus, adanya 
Program Pening
katan Keberdaya
an Masyarakat 
(PPKM) di Desa 
Mojoduwur sa
ngat penting 
bagi masya ra
kat di desa, 
m e l a l u i 
UPKu Mo
j o m u l y o 
t e r s e b u t . 
Data jumlah 
keluarga di 
Desa Mojo
duwur se
besar 1561 
KK dengan 

jumlah pen
duduk 4762 

jiwa. 
D a 
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lam rangka meningkatkan layanan 
UPKu sebagai lembaga yang ber
peran untuk menanggulangi kemis
kinan di tingkat desa perlu menda
patkan dukungan pemenuhan 
kebutuhan kapasitas peningkatan 
usaha dan sarana prasarana yang 
memadai. Dengan peningkatan ke
giatan UPKu Mojomulyo di atas, 
diharapkan kegiatan usaha UPKu 
terutama pelayanan terhada pok
mas bisa optimal.

Kegiatan ini dilakukan Unit Pe
nge lola Keuangan dan Usaha 
(UPKu) Mojomulyo sesuai dengan 

Keputusan Kepala Desa Nomor 02 
TAHUN 2012 Tanggal 2 April 2012 
tentang Pengurus UPKu “Mojo 
Mulyo” dan Keputusan Kepala Desa 
Nomor 03 TAHUN 2012 Tanggal 2 
April 2012 Tentang Tim Pelaksana 
Kegiatan PPKM Desa Mojoduwur. 
Pengawas UPKu, dengan Ketua Si
hat Rahardjo, anggota antara lain, 
Joko Dwiyono dan Ibnu Su`ud. Se
dang Tim Pelaksana Kegiatan, di
ketuai Agus Supriyono dan anggota 
Suyud, Nur Kun Cahyono, Wantono, 
dan Yatno.

Seecara umum, UPKu Mojomulyo 

berurapa untuk mewujudkan kemojo 
mulyoan dan kemandirian usaha 
ekonomi produktif masyarakat desa. 
“Yakni, melalui pengembangan usa
ha dan peningkatan pendapatan 
maupun pemenuhan kebutuhan da
sar RTS sesuai dengan kebutuhan,” 
kata Djayus Budiono.

Dalam kegiatan di UPKu Mo
jomulyo, bagi Djayus Budiono, mer
upakan pengabdian yang dilakukan 
dengan ikhlas. Karena, “Saya harus 
menyisihkan waktu di luar kegiatan 
saya seharihari sebagai pengajar di 
sekolah,” katanya.(yad)  

Suasana pencairan dana di UPKu Mojomulyo.
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Tak sebatas itu saja, pendi-
dikan gratis pun juga dibe-
rikan mulai dari tingkat SD 
hingga SMA, serta persoa-

lan kesehatan pun juga digratiskan. 
Beberapa pekan lalu, kota Madiun 
khususnya Kelurahan Rejomulyo 
tengah menyandang peringkat II 
tingkat provinsi. Sedangkan untuk 
peringkat utamanya disabet oleh 
kelurahan Pilangbango dengan me-
miliki 1.200 KK dan 4.200 penduduk 
yang terbagi dari 5 RW dan 22 RT.

Kota Madiun memang terkenal 
dengan Tradisi Bersih Desa yang 

Miliki Sistem Gotongroyong
Sangat Kuat

Kelurahan Pilangbango, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun

Masyarakat kota Madiun, 
terbilang sangat kuat rasa 

kekeluargaannya dan 
itu terbukti dari sistem 

gotongroyong yang 
diterapkan pemerintah 

kota Madiun kepada 
masyarakatnya. Pemerintah 

setempat memang telah 
memberikan hibah Rp 5 juta 
per KK di 27 kelurahan yang 
tersebar di wilayah Madiun. 
Sedangkan, untuk RT dan 
RW juga tengah diberikan 
dana Operasional. Bahkan, 
penjaga makam dan guru 
ngaji pun mendapat uang 

pengabdian yang diberikan 
setiap menjelang Hari Raya.

dilaksanakan setiap 17 Agustus. Lu-
rah Pilangbango, Adi Tri Narwahyu 
mengatakan, tradisi ini sudah di-
wariskan oleh leluhur warga sekitar 
dengan mengumpulkan Panggang 
Buceng (Tumpengan) yang dimulai 
setelah Ashar. “Setelah itu mulai-
lah melakukan bersih-bersih desa. 
Minggu bersih dilakukan bulanan. 
Tradisi ini dimulai sejak kelurahan 
ini masih menjadi desa,” cetus pria 
murah senyum ini.

Mata pencaharian pun berva-
riasi mulai dari petani, peternak, 
karyawan swasta, pegawai ne-

geri, TNI, dan macam-macam lain-
nya. Uniknya, warga sekitar sini 
membangun paguyuban Bangu Ber-
satu; yakni paguyuban para peda-
gang yang menjajakan barang dan 
aneka makanan dilapangan pilang 
bangu tepat berada di depan kelu-
rahan.

Keaktifan orang kelurahan pun 
menjadi salah satu faktor pendorong 
motivasi warga sekitar untuk ber-
lomba-lomba dalam segi pengelo-
laan dan pemberdayaan masyara-
kat sekitar. Keinginan masyarakat 
selalu ingin melangkah pada event 
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nasional. Keterlibatan masyarakat 
sekitar yang sangat aktif membuat 
pemerintah sekitar mengemasnya 
dalam bentuk lomba. “Memang pe
merintah sampai saat ini terus men
dukung kami,” ungkapnya.

Bahkan, untuk memajukan wila
yahnya tersebut sekelompok masya
rakat Pilangbango juga menerapkan 
sistem gotong royong guna memban
tu mendorong perekonomian daerah 
melalui bahan baku organik.

Selain itu, Pilangbango juga me
miliki bank sampah. Waluyo, selaku 
Ketua tim lomba menambahkan, 
awalnya masyarakat sekitar sudah 
mengerjakan berbagai hal dengan 
tidak lepas sistem kegotong royong
annya. “Sehingga, wilayah Pilang
bango bisa terbilang sangat poten
sial untuk mengikuti lomba Gotong 

Royong Masyarakat Tingkat provinsi 
Jatim.,” 

Untuk diketahui, penghargaan 
yang diterima Kelurahan Pilangba
ngo tersebut diserahkan langsung 
oleh Wakil Gubernur Jawa Timur 
Saifullah Yusuf kepada Walikota 
Madiun Bambang Irianto. Pembe
rian penghargaan diserahkan da
lam acara puncak peringatan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
( BBGRM ) di Kabupaten Pasuruan, 
Kamis (21/5/ 2015).

Sebelumnya, Pemkot Madiun 
menyabet penghargaan tertinggi 
di bidang pemerintahan dan kene
garaan dengan meraih Penghar
gaan Samkaryanugraha Parasamya 
Purnakarya Nugraha. Penghargaan 
luar biasa tersebut dianugerahkan 
langsung oleh Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo kepada 
Wali Kota Madiun Bambang Irianto 
di Istana Negara pada hari Selasa 
(28/4/2015).

Orang nomor wahid di jajaran 
Pemkot Madiun itu mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh ma
syarakat, stakeholder, dan seluruh 
PNS Kota Madiun atas raihan peng
hargaan tersebut. Sebab, tanpa pe
ran serta seluruh komponen di Kota 
Madiun, tidak mungkin Kota Madiun 
mampu meraih tanda kehormatan 
tertinggi itu.

Penghargaan tersebut, lanjut 
Bam bang,  tidak secara tibatiba di
raih Kota Madiun. Penghargaan 
bergengsi itu diberikan setelah tim 
penilai dari pusat menilai dan meng
evaluasi secara langsung pembangu
nan di Kota Madiun. (Lana)
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PASAR TERAPUNG BANJARMASIN, 
INDONESIA

Indonesia memiliki pasar terapung 
yang terkenal dan menjadi salah satu 
yang terbaik di Asia. Pasar terapung 
ini terletak di Sungai Barito dan men-
jadi salah satu daya tarik wisata kota 
Banjarmasin. Aktivitas di pasar terapung 
Banjarmasin berlangsung dari pukul 
05.00 WIB hingga 09.00 WIB setiap 
hari. Beragam dagangan yang dijual 
antara lain sayur, buah, makanan laut, 
rempah-rempah, jajanan pasar hingga 
kerajinan tangan. Mereka menjualnya 
dari perahu ke perahu. Jika Anda ingin 
ikut terlibat di dalamnya, Anda harus 
menggunakan perahu.

Pasar menjadi daya tarik wisata jika memiliki ciri khas unik. Salah satunya adalah pasar 
terapung yang menawarkan sensasi belanja unik. Pasar terapung memungkinkan 

wisatawan untuk berbelanja sekaligus berwisata. Karena tidak hanya sekedar membeli 
barang, Anda juga bisa mempelajari budaya dan tradisi di daerah tertentu. Berikut 

lima pasar terapung terbaik di Asia dilansir Gadling.

Pasar Terapung di Asia

Ensiklopedia

DAMNOEN SADUAK FLOATING 
MARKET, THAILAND

Damnoen Saduak Floating 
Market di Ratchaburi adalah 
salah satu pasar terapung yang 
terkenal di Thailand. Pasar ini 
terletak sekira 96 kilometer di 
barat daya dari Bangkok. Di pa-
sar terapung ini, para pedagang 
menjual aneka buah dan sayuran 
menggunakan kano mereka. 
Nama Damnoen Saduak sendiri 
merupakan nama kanal yang 
dibuat oleh tentara militer selama 
pemerintahan Raja Rama IV.
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CAI RANG FLOATING MARKET, VIETNAM
Cai Rang Floating Market terletak sekira 4,8 kilometer dari Can Tho City dan merupakan pasar terapung 

terbesar di Delta Mekong. Anda akan menyaksikan ratusan perahu berkumpul dan menjajakan dagangan mereka 
yang terdiri dari makanan, tanaman, buah-buahan dan sayuran. Dagangan yang mereka jual digantung di tiang 
tinggi sehingga pembeli dapat melihatnya. Aktivitas di pasar terapung ini dimulai dari pukul 05.00 dan tutup pada 

tengah hari. Jika beruntung, Anda dapat menyaksikan matahari terbit di Delta Mekong.

ABERDEEN FLOATING VILLAGE, HONG KONG
Aberdeen Floating Village di Hong Kong bukan 

hanya digunakan sebagai pasar terapung seperti di 
Banjarmasin. Pasar terapung ini menggunakan kapal 
junk khas China. Sebanyak 600 junk yang ada juga 

sekaligus merupakan tempat tinggal bagi 6.000 orang. 
Pasar terapung ini telah ada sekira abad ketujuh hing-
ga sembilan dan mempertahankan nilai sejarah serta 
tradisinya hingga kini. Di sini, Anda bisa mendapatkan 

makanan laut segar di Jumbo Floating Restaurant yang 
merupakan obyek wisata utama dan menyediakan 

seafood khas Kanton berkualitas tinggi.

SRINAGAR FLOATING MARKET, INDIA
Di India, Anda juga bisa menemukan pasar 

terapung yang menjual aneka sayuran. Anda bisa 
berbelanja di pasar terapung yang berada di Danau 
Dal ini setiap pagi mulai pukul 05.00 hingga 07.00 

wib. Sayur-sayuran yang dijual merupakan sayuran 
segar. Kebanyakan dari sayur tersebut berasal dari 

budi daya sayuran di kebun seluas 1.250 hektar 
tanah yang ada di sekeliling danau. Selain berbe-

lanja, Anda bisa menyaksikan pemandangan indah 
dengan berbagai bunga teratai.
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Bertempat di lingkungan Ba-
pemas Provinsi Jawa Timur, 
pembagian bantuan pen-
didikan diberikan kepada 

sejumlah putra-putri anggota DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur khu-
sus golongan 2. Besarnya bantuan 
pendidikan tersebut adalah masing-
masing 350 ribu rupiah untuk 3 anak 
usia SD, sedangkan untuk usia SMP 
ada 2 anak, masing-masing menda-
patkan 450 ribu rupiah.

Ada pun sejumlah anak yang me-
nerima bantuan pendidikan antara 
lain Angga Charistantya Putri (SD) 
putri dari Bapak Didik, M. Bagus 

Berbagi Berkah di Kemeriahan 
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bapemas Provinsi Jawa Timur

Kemeriahan Dirgahayu Republik 
Indonesia dirayakan dengan berbagai 
macam kegiatan oleh seluruh rakyat 

Indonesia. Demikian juga bagi 
anggota DWP Bapemas Provinsi Jawa 
Timur, selain mengikuti khidmatnya 
upacara bendera kemerdekaan, juga 

membagikan bantuan pendidikan serta 
pemberian penghargaan bagi anggota 

DWP yang aktif.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur

Adi Satya (SD) putra dari Bapak Tri
bowo, Cindu Ayundasari (SD) putri 
dari Bapak Djoko P., Dewi Naulia 
Fajrin (SMP) putri dari Bapak Anam 
dan Moch. Sultan Ardiansyah (SMP) 
putra dari Bapak Suroto.

Selain bantuan pendidikan, DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur juga 
memberikan reward bagi ang gotanya 
yang selalu aktif dalam me ng ikuti ke
giatan DWP Bapemas Provinsi Jawa 
Timur yang diselenggarakan setiap 2 
bulannya, terutama dalam kurun pe
riode dua bulan terakhir ini.

Pemberian penghargaan terse
but adalah senilai 1 juta rupiah yang 

dirupakan bingkisan dibagi untuk 
lima orang yang masuk kriteria aktif, 
antara lain Ibu Mariyani dari Sekre
tariat, Ibu Acmad Rozi dari Bidang 
PPM, Ibu Sujono dari bidang SDA 
& TTG, Ibu sutriswandi dari bidang 
PKP, serta Ibu Agus Subagio dari bi
dang Sosial Budaya.

Drs. Zarkasi, M.Si., Kepala Ba
pemas Provinsi Jawa Timur sangat 
mengapresiasi keaktifan anggota 
DWP Bapemas Provinsi Jawa Ti
mur. Dalam sambutannya bertepa
tan sebagai inspektur upacara pada 
17 Agustus 2015, Zarkasi menyam
paikan terima kasih atas partisipasi 

yang begitu aktif di kegiatan DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur.

“Semoga reward yang sederha
na ini semakin memberikan sema
ngat kepada seluruh anggota DWP 
Bapemas Provinsi Jawa Timur untuk 
selalu aktif di setiap kegiatan,” ung
kapnya.

“Untuk anakanakku, selamat 
atas prestasi yang kalian raih. Ban
tuan pendidikan ini diharapkan juga 
sebagai stimulan bagi putraputri 
karyawan Bapemas Provinsi Jawa 
Timur untuk berlombalomba dalam 
meraih prestasi,” ujar Zarkasi seraya 
tersenyum. (hpy)
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Warta

Program pemberdayaan perem-
puan dan penanganan korban 
trafficking yang dijalankan Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur 

dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. 
H. Soekarwo, mendapat pujian dari Ke-
menterian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Hal itu terungkap saat Gubernur 
yang akrab disapa Pakde Karwo terse-
but menerima kunjungan Sekretaris Ke-
menterian PPPA, DR. Wahyu Hartono  
beserta rombongan di Gedung Negara 
Grahadi Surabaya.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo 
menjabarkan program-program yang te-
lah dijalankan Pemprov untuk member-
dayakan perempuan, khususnya perem-
puan yang daya ekonominya rendah. 
Dalam hal ini Pemprov memiliki program 
Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahte-
ra atau yang disingkat “Jalin Matra”.

Program tersebut berfokus pada 
mewujudkan keluarga yang mandiri 
dan sejahtera dan memiliki tiga kegia-
tan unggulan, yaitu program Jalin Matra 
bantuan Tumah Tangga sangat Miskin 
(RTSM), Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) dengan sasaran ke-
pala rumah tangga perempuan, dan pro-
gram Jalin Matra Penanggulangan Ke-
rentanan Kemiskinan (PK2). Anggaran 
yang disediakan untuk tiga kegiatan ini 
tahun 2015 sekitar Rp 100 miliar.

PFK bertujuan membantu mendorong 
ketahanan sosial ekonomi  kepala rumah 
tangga perempuan untuk memenuhi ke-
butuhan hidup dasar, dan memotivasi 
berusaha (need for achivement) dan 
kemampuan (skill) dalam upaya mening-
katkan kesejahteraannya. Pada tahun 
2014 telah dilaksanakan pilot project bagi 
3.309 kepala rumah tangga perempuan 
dan tahun 2015 direncanakan 14.655 ke-
pala rumah tangga perempuan.

“Ini program untuk menanggulangi 
feminisme kemiskinan terhadap 153.000 
Kepala Rumah Tangga Perempuan yang 
menurun kemampuan ekonomi rumah 
tangganya, data itu sudah kita sensus 
by name by address. Kita kerjasama 
dengan Unair dan Unibraw untuk mem-
berikan pelatihan keterampilan kepada 
mereka, lalu kita beri modal Rp. 2,5 juta 

agar mereka bisa hidup lebih mandiri 
dengan berwirausaha” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemprov juga beker-
jasama dengan Tim Penggerak Pem-
binaan Kesejahteraan Keluarga (TP 
PKK) untuk menyukseskan gerakan 
10.000 Taman Posyandu se-Jatim yang 
dicanangkan pada 2012 lalu. Yang isti-
mewa, per Mei 2015 ini jumlah Taman 
Posyandu telah mencapai lebih dari 
12.227, artinya telah melebihi target.

Taman Posyandu, didirikan dengan 
tujuan untuk memberikan pelayanan 
anak –anak bayi dan Ibu hamil sampai 
pasta melahirkan. Di dalam Taman Pos-
yandu diberikan pelayanan integratif dan 
holistik, artinya pelayanannya diberikan 
mulai dari masalah kesehatan, pendi-
dikan, sekaligus taman bermain untuk 
anak-anak usia 1 – hingga 2 tahun. Dan 
anak usia 3 – 4 tahun diberikan pelayan 
pendidikan anak usia dini (PAUD) serta 
anak usia 5 – 6 tahun pendidikan TK.

“Di Taman Posyandu, ibu-ibu yang 
mengantar anak juga ikut diberdayakan, 
mereka  dilatih keterampilan, kemudian 
diberi pemahaman kesehatan seperti 
bagaimana pentingnya ASI eksklusif 
bagi bayi, atau pemahaman soal Keluar-
ga Berencana (KB). Jadi  ada manfaat-
nya, daripada si ibu hanya ngrumpi sam-
bil menunggu anaknya sekolah” urainya.

Masih menurut Pakde Karwo, untuk 
menangani korban trafficking, pihaknya 
telah mendirikan dan mengembangkan 
SMK mini yang bekerjasama dengan 
Jerman. Di SMK mini, mereka akan di-
beri program pelatihan keterampilan se-
lama enam bulan dan akan mendapat 
sertifikasi internasional, sehingga lulu-
san SMK mini siap bekerja di dunia in-
dustri, seperti teknologi rekayasa, agro-
bisnis, perikanan, kehutanan, seni rupa 
dan pariwasata. Bidang tersebut sesuai 
dengan kondisi lapangan dimana ba-
nyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sampai saat ini, Jatim sudah 
mengembangkan sebanyak 70 SMK 
mini. Sebagian besar bekerjasama 
dengan pondok pesantren. Targetnya ke 
depan sebanyak 400 SMK mini dengan 
target 80 ribu lulusan hingga akhir ta-
hun 2017. Anggaran untuk membangun 
SMK mini diambil dari belanja APBD.

“Jadi di SMK mini tersebut, para kor-
ban trafficking tidak hanya dilatih saja, 
tapi juga dibangun harga dirinya. SMK 
mini ini kami dirikan untuk mengalihkan 
dan memperbanyak tenaga informal 
menjadi formal, artinya, SMK mini juga 
bisa menjadi tools untuk mencegah mun-
culnya korban trafficking lagi, karena lu-
lusannya punya sertifikat untuk bekerja 
keluar negeri secara resmi” tuturnya.

Mendengar penjelasan Pakde Kar-
wo, Sekretaris Kementerian PPPA, DR. 
Wahyu Hartono memberikan apresia-
sinya. “Program Jalin Matra yang dius-
ung Pakde ini bisa menjadi solusi untuk 
memberdayakan ekonomi perempuan, 
karena perempuan bisa berwirausaha 
sambil mendidik anaknya di rumah. Se-
lain itu, juga bisa meminimalisir kasus 
kekerasan dan pelecehan seksual ter-
hadap anak yang trennya naik” ujarnya.

“Untuk Taman Posyandu, itu juga ba-
gus karena baik anak dan ibunya sama-
sama mendapat pendidikan yang baik, 
dan si ibu juga bisa belajar keterampilan 
untuk membuat hidupnya lebih produk-
tif. Jadi waktu yang mereka habiskan di 
Taman Posyandu tidak terbuang sia-sia” 
tambahnya.

Menyikapi program SMK Mini yang 
dijalankan Pakde Karwo, Wahyu men-
gatakan bahwa Pakde Karwo telah 
mengambil langkah yang tepat dan ber-
pikir maju. “Itu bagus sekali, berarti Pak-
de telah mempersiapkan SDM siap kerja 
yang kompetitif di sektor formal melalui 
SMK mini. Ini juga bisa menjadi solusi 
untuk mencegah bertambahnya korban-
korban human trafficking” pujinya.

Wahyu melanjutkan, maksud ke-
datangannya di Jatim adalah untuk 
berdiskusi dan mengetahui program-
program yang telah dan akan dijalankan 
Pemprov Jatim untuk memberdayakan 
perempuan serta mencegah terjadinya 
kasus yang berkaitan dengan trafficking.

Hadir pada kesempatan itu, Asyhar 
Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Sekdaprov Jatim, M. Asyhar, dan Kepala 
Kantor BPPKB (Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana) 
Provinsi  Jawa Timur, Dr. Sukesi, dan Staf 
Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi Ma-
najemen, Dra. Sri Danti Anwar, MA. (*)

Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan 
Trafficking di Jatim Dipuji KemenPPPA
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Apakah Anda merupakan 
seseorang yang suka 
dengan minuman teh? 
Seperti yang kita tahu, 

selain dari pohon dan daun teh, teh 
herbal terbuat dari berbagai macam 
tanaman. Dan salah satu tanaman 
yang bisa dibuat untuk menjadi teh 
adalah rambut jagung. Teh dari po
hon jagung lebih tepatnya terbuat 
dari rambut jagung. Dikutip dari la
man stylecraze.com, selain memiliki 
rasa yang khas dan menyejukkan, 
teh herbal dari rambut jagung ini 
juga memiliki banyak manfaat un
tuk kesehatan. Dan inilah beberapa 
manfaat dari teh herbal rambut ja
gung tersebut.

MENGATASI PENYAKIT JANTUNG
Kandungan nutrisi berupa stig

masterol dan sitosterol pada rambut 
jagung dipercaya bisa mencegah 
serta mengatasi penyakit jantung. 
Selain mengatasi sakit jantung, teh 
herbal ini juga dipercaya mampu 
me nurunkan kadar kolesterol yang 
tinggi dalam tubuh.

MELANCARKAN SIRKULASI DARAH
Penelitian menyebutkan jika ram

but jagung memiliki nutrisi yang be
rupa vitamin C dan anti oksidan yang 
bisa menangkal radikal bebas dan 
mencegah penyakit kardiovaskular. 
Teh herbal ini bahkan sangat penting 
membantu melancarkan sir ku lasi 
darah dan mengoptimalkan ki nerja 
organorgan vital dalam tubuh.

MENGATASI NYERI ENCOK
Encok biasanya diderita oleh 

orangorang yang sudah tua maupun 
orangorang yang sering melakukan 
pekerjaan berat. Agar masalah encok 
ini bisa teratasi dengan baik, cobalah 
minum teh herbal rambut jagung se
tidaknya 3 kali dalam sehari. Minum 
teh rambut jagung secara teratur 
akan bantu Anda mengatasi nyeri en
cok yang sangat menyiksa tubuh.

MENGOBATI PENYAKIT GINJAL
Study menyebutkan bahwa teh 

herbal dari rambut jagung adalah sa
lah satu teh yang baik untuk menga
tasi serta mengobati penyakit ginjal. 

Nutrisi yang terkandung dalam ram
but jagung juga dipercaya sangat 
baik mengatasi nyeri saat buang air 
kecil, mengobati infeksi kandung ke
mih, mengobati radang sistem kemih 
dan membuat ginjal selalu sehat.

MENGOBATI MASALAH 
PENCERNAAN

Apakah Anda memiliki masalah 
pada sistem pencernaan Anda? Jika 
iya, usahakan untuk minum teh her
bal dari rambut jagung untuk men
gatasinya. Nutrisi yang terkandung 
di dalam rambut jagung dikatakan 
sangat baik untuk sistem pencer
naan dan mengobatinya ketika sakit.

Itulah beberapa manfaat dari 
teh herbal rambut jagung. Selain 
manfaat di atas, beberapa study 
menyebutkan bahwa teh rambut 
jagung mampu mengontrol koles
terol dalam tubuh, meningkatkan 
jumlah urine, mengobati ruam dan 
bisul serta mengurangi gula darah 
dalam tubuh. Semoga informasi ini 
bermanfaat. (*)

Tips 
Sehat
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Tips 
Karier

Mayoritas orang pasti men
galami hal ini di kantor. 
Setelah jam makan siang 
rasa kantuk akan me

nyerang dan membuat Anda merasa 
malas untuk melanjutkan bekerja, 
ingin cepat tidur dan beristirahat. 
Well, jika Anda sering mengalami 
hal ini, ada baiknya untuk mencoba 
beberapa tips simple seperti yang 
telah dilansir oleh indiatimes.com 
berikut ini.

MINUM AIR PUTIH
Minum air ternyata bisa membuat 

Anda tidak mengantuk Ladies. Tak 
hanya sehat ternyata air akan mem
buat Anda terjaga dan membantu 
sistem tubuh untuk lebih segar lagi.

    
BERJALAN-JALAN

Duduk di satu tempat dalam 
waktu yang cukup lama akan mem
buat siapa saja merasa bosan dan 
mengantuk. Untuk itu, saat Anda su
dah merasa mengantuk, berdirilah 
dan berjalanjalan sebentar untuk 
menghirup udara segar. Saat kem
bali ke kantor, Anda akan merasa 
lebih segar.

KOPI ATAU TEH
Minum kopi yang kuat atau se

gelas teh tentu akan membantu me
ngatasi rasa kantuk yang menyerang 
Anda. Beranjaklah sejenak dari kursi 
Anda dan berjalanlah ke pantry. Ini 
juga akan membantu menghilang
kan rasa kantuk Anda.

CUCI MUKA
Ini juga cara yang sangat pas 

untuk mengatasi rasa kantuk. Bagi 
Anda yang bermakeup dan tidak 
ingin makeupnya rusak karena air 
bisa memercikkan sedikit air pada 
mata Anda.

NGOBROL SEBENTAR
Cara yang satu ini juga terbukti 

efektif mengatasi rasa kantuk yang 

menyerang. Ketika Anda sudah ti
dak tahan maka ajaklah salah satu 
rekan kerja yang sedang tak sibuk 
untuk mengobrol sebentar. Setelah 
Anda sudah merasa fresh maka 
Anda bisa kembali lagi bekerja.

Sekian tadi adalah beberapa tips 
simple yang bisa Anda ikuti saat se
dang merasakan rasa kantuk tera
mat sangat setelah jam makan si
ang. Selamat mencoba dan semoga 
bermanfaat ya Ladies! (*)

5 Tips Simple
Atasi Kantuk di Kantor 

Setelah Jam Makan Siang
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Resep

Mendapat oleh-oleh telur 
asin? Atau Anda memba-
wa pulang telur asin dari 
luar kota? Nah, mari kita 

bikin hidangan lezat dari telur yang 
diawetkan salah satunya kepiting 
masak telur asin ini. Pasti jadi sajian 
yang menyenangkan bagi seluruh 
keluarga.

Bahan-bahan/bumbu-bumbu:
- 2 buah kepiting, rebus, lepaskan 

cangkangnya, potong 2 bagian, me-
markan capitnya
- 3 siung bawang putih, cincang halus
- 4 buah kuning telur asin rebus, ha-
luskan
- 2 buah kuning telur ayam rebus, 
haluskan
- 1 sendok teh kecap asin
- 1/4 sendok teh garam
- 1/2 sendok teh merica bubuk
- 200 ml air
- 1 sendok makan minyak untuk me-

numis

Cara membuat kepiting masak 
telur asin:
- Panaskan minyak. Tumis bawang 
putih sampai harum.
- Masukkan kuning telur asin, kuning 
telur, kecap asin, garam, dan meri-
ca. Tuang air. Aduk rata.
- Tambahkan kepiting. Masak hing-
ga matang dan meresap.

Untuk 4 porsi

Kepiting Masak Telur Asin
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