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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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Jika tidak ada perubahan Gelar Teknologi 
Tepat Guna (TTG) Nasional XVIII akan di-
laksanakan di Kota Mataram, Nusa Teng-
gara Barat (NTB), akhir November 2016. 

Rencananya Gelar TTG Nasional XVIII dibuka 
oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Pelaksanaan Gelar TTG tahun ini sudah 
menginjak tahun ke 19 atau sudah 19 tahun 
Gelar TTG dilaksanakan di Tanah Air. Secara 
umum, Gelar TTG dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mengenalkan karya anak bangsa di bi-
dang teknologi, terutama teknologi tepat guna. 

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih 
membutuhkan banyak TTG. Dengan adanya 
TTG hasil karya putra-putri Indonesia secara 
kuantitas dan kualitas mampu mendongkrak 
kemampuan produktif bangsa secara signifi-
kan. Mayoritas industri kecil atau UMKM di Ta-
nah Air masih menggunakan TTG untuk proses 
produksinya. 

Para pelaku UMKM tidak hanya mengguna-
kan, namun juga menunggu inovasi baru di bi-
dang TTG. Sudah menjadi hukum alam, selalu 
muncul inovasi-inovasi baru yang menyempur-
nakan temuan sebelumnya. 

Di tengah berlakunya era Masyarakat Eko-
nomi Asean (MEA), keberadaan Gelar TTG ini 
kian mempunyai arti yang mendalam. Perta-
ma, saat ini TTG dari negera Asean membanjiri 
negeri ini. TTG buatan Cina dan Korea, misal-

nya, saat ini sangat beragam dan mudah dite-
mui di mana-mana. Harganya juga lebih murah 
dari buatan dalam negeri. Ambil contoh alat 
penggiling atau selep, baik kopi, kelapa dan 
lain sebagainya, buatan Cina kini mendominasi 
pasar, tampil dengan banyak varian.

Gelar TTG ini seolah mengingatkan kita bah-
wa masyarakat Indonesia juga menciptakan 
TTG yang secara kualitas tidak kalah dengan 
produk asing. Jika produk dalam negeri secara 
kualitas sudah diakui, kenapa mesti mengguna-
kan produk asing? Setidaknya edukasinya se-
perti itu.

Kedua, masih terkait MEA, Gelar TTG akan 
mendorong para pelaku UMKM di Tanah Air 
untuk melahirkan produk-produk yang berva-
riasi. Seperti kita ketahui, dalam setiap Gelar 
TTG dipamerkan banyak sekali TTG berbagai 
tipe dan variannya. Setidaknya hal ini akan 
menginspirasi para pelaku UMKM untuk men-
ciptakan aneka produk baru lagi.

Provinsi Jawa Timur selama ini dikenal de-
ngan temuan-temuan TTG yang diakui secara 
nasional. Sebagai bukti, setiap tahun putra-
putri Jawa Timur selalu mendapat penghar-
gaan inovasi teknologi dari Presiden. Ini tidak 
terlepas dari peran Gubernur Jawa Timur, Dr H. 
Soekarwo, yang mendorong lahirnya inovasi di 
bidang TTG, salah satunya melalui pemberian 
penghargaan setiap tahun. (*)

suratredaksi

TTG di Tengah MEA
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laporanutama

Gelar TTG Nasonal XVIII yang rencananya 
akan dibuka Presiden RI, Ir Joko Widodo, 
di Bandar Udara Selaparang Kota Mata-
ram ini mengusung tema “Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna untuk Kesejahte-
raan dan Kedaulatan Desa.” Gelar TTG 
XVII akan ditutup Menteri Desa, PDT 
dan Transmigrasi yang sekaligus menye-
rahkan penghargaan bagi para juara 
lomba TTG unggulan dan stand pameran 
teknologi terbaik.

Dalam ajang Gelar TTG ke XVIII 
Provinsi Jawa Timur kembali ikut serta. 
Dengan difasilitasi Badan Pemberdaya-
an Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Timur akan mengikutkan 
sejumlah unit TTG terbarukan hasil 
temuan masyarakat maupun perguruan 
tinggi. 

Sejauh ini kabupaten/kota di Jawa 
Timur yang sudah memastikan akan 
ikut dalam Gelar TTG ini di antaranya 
Kab. Pactan, Trenggalek, Tulungagung, 
Kab. Blitar, Kab/Kota Kediri, Kab/Kota 
Malang, Lumajang, Jember, Banyuwa-
ngi, Bondowoso, Kab. Pasuruan, Sidoar-
jo, Kab/Kota Mojokerto, Jombang, Ngan-
juk, Ngawi, Gresik, Sampang, Sumenep, 
Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan 
Kota Batu. Selain TTG, Jawa Timur dalam 
ajang TTG XVII ini juga akan memamer-
kan produk unggulan dari berbagai 
 daerah di Jawa Timur.

Dikatakan Plt Kepala Bapemas 
Provinsi Jatim, Drs EC Sudarmawan, MM., 
sampai saat masing-masing kabupaten/

kota yang menyatakan kesanggupannya mengi-
kuti Gelar TTG XVIII tersebut belum memastikan 
TTG yang akan ditampilkan. “Masing-masing kabu-

Ja  m Ikutkan TTG Terbarukan
pada Gelar TTG Nasional XVIII

Pemerintah Indonesia akan kembali menggelar Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 
2016. Tahun ini berarti tahun yang ke 18 pemerintah mengadakan Gelar TTG secara 

nasional. Jika tidak ada perubahan, Gelar TTG XVIII akan diselenggarakan di Kota Mataram, 
Nusa Tenggara Barat (NTB), 21 sd 26 November mendatang.

Blender kapasitas 3 kg per proses
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paten/kota belum menyerahkan 
daftar TTG yang akan dipamer-
kan,” kata Sudarmawan dengan 
didampingi Ir. Hadi  Sulistyo, 
M.Si., Kabid Pendayagunaan 
Sumber Daya Alam & Peman-
faatan Teknologi Tepat Guna 
Bapemas Prov. Jatim.

Tahun-tahun sebelumnya 
TTG yang dipamerkan di antara-
nya alat perajang serba guna 
(Banyuwangi), pencacah sam-
pah (Kab. Bojonegoro), mesin 
perahu dan road blocker (Kab. 
Gresik), mesin es puter (Kab. 
Jember), pembasmi hama tikus 
(Kab. Jombang), mesin penca-
cah (Kab. Kediri), alat peleng-
kung bolo, alat pengebor bulu, 
alat pengetes laju suttle cock 
(Kab. Nganjuk), ayakan beras, 
emposan tikus (Kab. Ngawi), 
bahan bakar alternatif dari en-
ceng gondok (Kab. Sidoarjo), 
tambal ban sepeda motor listrik 
(Kab. Situbondo), mesin pres hi-
drolik (Kab. Trenggalek), mesin 
perontok jagung (Kab. Tuban), 
pengupas sabut kelapa (Kota 
Batu), pembakar sisa arsip (Kota 
Mojokerto), alat pengupas ke-
delai (Kota Probolinggo), mesin 
pemarut kelapa, mesin pem-
buat ice cream (Kota Surabaya), 
sepeda motor tenaga surya (Un-
tag Surabaya), mesin pencetak 
lilin spiral (Unibraw Malang).

Pada setiap Gelar TTG pa-
vilyun Provinsi Jawa Timur se-
lalu mendapat 
perhatian dari 
p e  n g u n j u n g . 
Pavilyun Jawa 
Timur tertata 
apik, ditunjang 
d e -
n g a n 
b e -
raneka 

ragam TTG dan produk unggul-
an yang dipamerkan. Umumnya 
pengunjung tertarik dengan TTG 
asal Jawa Timur yang dipamer-
kan karena tergolong inovatif. 
Seringkali pengunjung bertanya 
secara detil tentang pengguna-
an TTG yang dipamerkan.  

Dikatakan oleh Sudarmawan, 
perkembangan TTG di Jawa 
Timur terbilang bagus. Ini tidak 
terlepas dari perhatian Guber-
nur Jawa Timur, Dr H.  Soe karwo, 
yang cukup besar pada TTG. 
Salah satunya dibuktikan de-
ngan dipamerkannya TTG te-
muan putra-putri Jawa Timur di 
ajang Jatim Fair, setiap tahun. 

 Perhatian pemerintah ter-
hadap TTG di antaranya me-
lalui berdirinya pos pelayan-
an teknologi (Posyantek) di 
masing- masing kabupaten/kota, 
termasuk di Jawa Timur. Saat 
ini, diakui Sudarmawan, me-
mang belum semua kabupaten/
kota di Jawa Timur mempunyai 
posyan tek. “Ada tidaknya po-
syantek bergantung kebijakan 
masing-masing bupati atau wa-
likota setempat,” katanya.

Sedangkan yang baru, 
TTG masuk dalam 
Program Pem-
bangunan dan 
Pemberda-
yaan Ma-
s y a r a k a t 
Desa. Se-

cara struktur, TTG ditangani 
oleh tenaga ahli sendiri, yaitu 
Tenaga Ahli Bidang Teknologi Te-
pat Guna. “Bidang ini cakupan-
nya sangat luas, salah satunya 
adalah pendampingan terhadap 
UMKM yang ada di daerahnya, 
mulai memberikan solusi alat, 
bahan baku hingga pemasaran. 
Karena itu ahli yang membida-
ngi ini harus fokus dan tidak bisa 
disambi dengan lainnya,” kata 
Hadi Sulitiyo.

Dengan adanya ahli di  bidang 
TTG ini nantinya UMKM di 
ma sing-masing daerah akan 
berkembang sesuai dengan 
harapan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Jika UMKM berkem-
bang maka  kesejahte r aan ma-
syarakat akan tercapai dan 
per ekonomian Jawa Timur ber-
gerak.

Diakui, bangsa Indonesia masih 
membutuhkan banyak TTG. De-
ngan adanya TTG hasil karya putra-
putri Indonesia secara kuantitas 
dan kualitas mampu mendong-

krak kemampuan 
produktif bangsa secara 

signifikan. (res)

ndok (Kab. Sidoarjo), 
an sepeda motor listrik 
bondo), mesin pres hi-

ab. Trenggalek), mesin 
jagung (Kab. Tuban),

 sabut kelapa (Kota
mbakar sisa arsip (Kota 
o), alat pengupas ke-
ta Probolinggo), mesin 

kelapa, mesin pem-
cream (Kota Surabaya),
otor tenaga surya (Un-

baya), mesin pencetak 
(Unibraw Malang).

setiap Gelar TTG pa-
ovinsi Jawa Timur se-
endapat
 dari 
j u n g . 
Jawa 

ertata 
njang

termasuk di Jawa Timur. Saat 
ini, diakui Sudarmawan, me-
mang belum semua kabupaten/
kota di Jawa Timur mempunyai 
posyan tek. “Ada tidaknya po-
syantek bergantung kebijakan 
masing-masing bupati atau wa-
likota setempat,” katanya.

Sedangkan yang baru, 
TTG masuk dalam 
Program Pem-
bangunan dan 
Pemberda-
yaan Ma-
s y a r a k a t 
Desa. Se-

Diakui, bangsa Indonesia masih 
membutuhkan banyak TTG. De-
ngan adanya TTG hasil karya putra-
putri Indonesia secara kuantitas 
dan kualitas mampu mendong-

krak kemampuan 
produktif bangsa secara 

signifikan. (res)
Alat Perajang Serbaguna
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Kelor atau dalam istilah 
ilmiah disebut moringa, 
menyimpan kandungan 
gizi yang penting un-

tuk tubuh. Uniknya, tanaman 
ini justru dikenal masyarakat 
seba gai tanaman yang berhu-
bu ng an dengan hal-hal mistis. 
namun Basuki Rahmad, warga 

Sumenep, menepis  anggapan 
tersebut, yaitu menaikkan pa-
mor kelor melalui inovasinya.

Melalui penelitian yang dilaku-
kan, Basuki Rahmad menemukan 
bahwa kelor kaya akan kandungan 
nutrisi dibandingkan tanaman sa-
yur lain yang terdapat di Madura, 
khususnya Sumenep. Karena itu 

melimpahnya tanaman kelor di-
manfaatkan Basuki, diolah dan 
diproduksi dalam bentuk teh atau 
tepung sebagai bahan dasar yang 
nantinya bisa untuk campuran se-
gala macam olahan makanan.

Di bawah naungan Pusaka 
Madura dengan semboyan Se-
hat Alami Madura, produksi 
Basuki sudah berhasil menem-
bus pasar ekspor. Basuki per-
nah mengirim 400 kilogram ke 
 Jerman dan 1 ton ke Korea.

Awal Basuki Rahmad ter-
jun mendalami kelor bermula 
ketika dia aktif di LSM Mitra 
Perhutani, tahun 2003. LSM ini 

laporanutama

Tepung Kelor Kaya Nutrisi
Tepung kelor akan menjadi salah satu peserta dari Jawa 
Timur dalam ajang Gelar TTG Nasional XVIII di Mataram. 
Apa dan bagaimana tepung dari daun yang di mata 
sebagian masyarakat Jawa mengandung hal-hal mistis ini?

Penyortiran daun kelor sebelum diolah menjadi tepung
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bergerak di lingkungan hidup. 
Salah satu fokus kegiatan LSM 
ini adalah konservasi lahan-la-
han  kering. Basuki Rahmad juga 
aktif di LMDH dan KPDH KPH 
Pamekasan. Melihat banyaknya 
tanaman kelor yang hanya di-
manfaatkan sebagai perambat 
cabe jamu, pada tahun 2013 
Basuki Rahmad tergerak untuk 
memanfaatkannya.

Setelah mendalami Basuki 
Rahmad baru sadar kalau daun 
kelor mulai dari daun, bunga 
hingga biji, mengandung kha-
siat yang besar. Dari situ dia se-
makin mantap menekuni kelor 
menjadi produk olahan untuk 
pengobatan.

Basuki Rahmad membeli 
daun, bunga dan biji kelor ke 
masyarakat. Daun kelor dibeli 
dengan harga Rp 4000/kg, bu-
nga Rp 20.000/kg/basah dan 
biji Rp 35.000 sd 40.000/kg. 
Daun kelor dimanfaatkan untuk 
bahan tepung, teh dan kapsul, 
bunga untuk campuran teh dan 
biji untuk bahan kosmetik.

Khusus untuk pengeringan 
daun, Basuki Rahmad tidak 
menggunakan penyinaran dari 
matahari, tetapi penyinaran 
lampu. Ini supaya daun tetap 

steril dan tidak kuning. Daun-
daun yang sudah dipetik dicuci 

dalam sebuah bak, diangin- 
angin sebentar, lalu dimasuk-
kan dalam ruangan. Daun di-
jemur di parah-parah. Setelah 
itu dipanaskan dengan suhu 40 
derajat Celcius selama tiga hari 
berturut-turut.

Berkat inovasi dan dedika-
sinya yang tinggi itu, pada 
tahun 2014 Basuki Rahmad 
menerima Inotek Award dari 
Gubernur Jawa Timur, Dr H. 
Soekarwo, bidang agrobis. 
Basuki Rahmad tidak me-
nyangka kegitannya selama ini 
mendapat penghargaan dari 
pemerintah.(res)

Proses pengolahan daun kelor menjadi tepung

Basuki Rahmad dengan menunjukkan hasil produksi tepung daun kelor
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Gemaharjo adalah se-
buah desa di Keca-
matan Tegalombo, Ka-
bupaten Pacitan. Desa 

Gemaharjo berbatasan dengan 
Kabupaten Ponorogo. Letaknya 
di dataran cukup tinggi sehingga 
suhunya sejuk. Gemaharjo ber-

penduduk cukup padat yaitu 
sekitar 6254 jiwa, terpusat di 
sekitar kantor desa Gemaharjo. 
Desa inimemiliki luas wilayah 
1.448 Hektar.

Banyak fasilitas umum terse-

dia di desa ini,diantaranya Pasar 
Gemah Ripah, Puskesmas Gema-
harjo yang telah melayani UGD 
24 Jam, Masjid, Sub-terminal, 
Lapangan sepak bola, dan lain 
sebagainya.Jika dibandingkan 

Pemenang I Lomba Desa Tingkat Prov.Jatim

Susu Sapi Dongkrak Ekonomi 
Desa Gemaharjo-Pacitan

Gemaharjo merupakan 
desa yang menarik dan 
inovatif. Tak hanya mam-
pu menggerakkan roda 
ekonomi desa dengan 
sumber daya lokal yang 
ada, tapi menghadirkan 
inovasi dengan memiliki 
akses internet cepat.

Proses pengolahan susu
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dengan desa-desa lain di Keca-
matan Tegalombo desa ini ter-
masuk maju. 

Sekolah yang tersedia yaitu 
SDN Gemaharjo 1-5, SMPN 2 
Tegalombo yang merupakan 
Sekolah Standar Nasional dan 
SMA N 1 Tegalombo. Secara 
administratif Desa Gemaharjo 
dibagi menjadi 6 dusun, yaitu 
dusun Gayam, dusun Dondong, 
dusun Dagen, dusun  Bulusari, 
du sun Clumpring, dan dusun 
Kaligondang. Penduduk Ge-
mah arjo sebagian besar ber-
mata pencaharian sebagai 
petani, pengusaha/wirausaha, 
 pedagang dan pegawai.

Desa Gemaharjo ini terkenal 
memiliki kekompakkan serta 
kebersamaan yang kuat untuk 
membangun desa. Hal tersebut-
lah yang membawa Gemaharjo 
menjuarai Lomba Desa tingkat 
Jatim. Kepala Desa Gemaharjo, 
Wahyu Pujiono menuturkan, 
dulunya desa ini memiliki 8 bi-
dang kegiatan, namun kini di-
rangkum menjadi satu. “Sosial 
budaya semacam tari –tarian 
dan tradisi keagaman, selain itu 
sosial ekonomi, seperti pengelo-
lahan susu sapi, “ terangnya. 

Penduduk di desa ini, terban-
tu dengan adanya pengelolahan 
susu sapi yang dibangun oleh 
pemerintah desa. Sehingga, 
susu hasil sapi perah warga desa 
langsung bisa terserap. Saat ini 
ada sekitar 200 sapi yang ber-
mitra dengan pemeritah desa. 
Hasil susu dari sapi perah-sapi 
perah tersebut kemudian diolah 
dan disetorkan kepada perusa-
haan susu siap saji. 

“Setiap 2 hari sekali aktifitas 
pengelolaan susu sapi berjalan. 
Menurut catatan, terkumpul 
sebanyak 1.300 liter susu per 

2 hari. Saat ini, penduduk yang 
memiliki sapi perah menyetor-
kan hasil susu ke gudang pe-
ngelolahan susu sapi yang lo-
kasi tak jauh dari kantor Desa 
 Gemaharjo,“ katanya. Uang ha  sil 
penjualan susu tersebut dibagi-
kan perbulan, sesuai jumlah 
susu yang disetor selama satu 
bulan. 

Selain susu, penduduk di 
desa ini juga memproduksi ma-

kanan ringan, seperti keripik 
tempe, pisang dan tales. 
Gemah arjo juga kaya akan rem-
pah-rempah. Hasil dari tanaman 
bumbu rempah ini pun sampai 
dikirim ke luar kota. 

Selain sumber daya lokal 
yang luar biasa, Desa Gemaharjo 
juga memiliki inovasi yang maju. 
Salah satunya menyediakan 
layan an serta ruang informasi 
melalui internet desa. Sehingga, 

Proses pengolahan susu

Hasil produksi susu sebelum dikemas
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profi lprofi ldesadesa

melalui terobosan tersebut se-
gala potensi dan informasi desa 
dapat diakses melalui website 
resmi milik pemerintah desa. 

Selain itu, pembangunan fisik 
desa ini, mulai jembatan, ja-
lan setapak dan tumbuhan hias 
di sepanjang jalan merupakan 
swadaya masyarakat. Pelayanan 
dikantor  desa juga terbilang 
cepat, sebab semuanya via on-
line mislanya  pembayaran Pa-
jak Bumi dan Bangungan (PBB). 
“Dana yang diperoleh untuk 
pembangunan desa dan kebu-
tuhanya semuanya melalui swa-
daya masyarakat. Layanan dide-

sa ini terbilang cepat, apa yang 
dibutuhkan penduduk langsung 
diatasi, “ungkapnya. Kegiatan 
rutin lainnya di desa ini adalah 

bersih desa atau kerja bakti yang 
dilakukan setiap hari Jumat Legi.

Terkait pengumpulan dana 
swadaya masyarakat, diorganisir 
oleh RT yang berjumlah 62 unit. 
Sumbangan warga dikumpulkan 
dari kas RT maupun arisan. Se-
jauh ini dana swadaya yang telah 
terkumpul sekitar Rp 20.000.000 
sampai Rp 50.000.000.

Dana tersebut digunakan  un-
tuk pembangunan desa. Yang 
baru saja dibangun adalah 62 pos 
kampling dengan anggaran sebe-
sar Rp 308.000.000 dan murni 
dari swadaya masyarakat. Selain 
menang sebagai Juara 1 Lomba 
Desa Tingkat Jatim, Desa Gema-
harjo juga meraih penghargaan 
Juara 2 Tingkat Nasional sebagai 
Desa Terbaik 2016. Prestasi Desa 
 Gemaharjo lainya adalah men-
jadi yang terbaik lomba Posyan-
du tingkat Provinsi serta masuk 
nominasi penilaian tingkat nasio-
nal lomba perpustakaan desa, 
yakni perpustakaan desa cahaya. 
“Setelah menang dengan meraih 
berba gai juara, bukan berarti kami 
akan tidur. Melainkan terus maju 
dengan apa yang sudah ada te rus 
ditingkatkan,” tuturnya.(dev)

Perangkat Desa Gemaharjo, Pacitan

Pengujian hasil mutu produksi susu
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Keberadaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa) 
sangatlah penting bagi 
masyratakat. Selain men-

ciptakan lapangan pekerjaan 
sehingga mengurangi pengang-
guran, juga sebagai tonggak pe-
ningkatan perekonomian di desa. 
Seperti halnya BUMDesa Mak-
mur Abadi, Desa Penggung, Ke-
camatan Nawangan, Kabupaten 
Pacitan. 

BUMDesa Makmur Abadi 
berdiri pada 26 April 2014, sei-
ring dengan penetapan pera-
turan desa. BUMDesa ini me-
miliki beberapa unit usaha. 
Awalnya hanya sistem jasa per-
modalan yang seiring waktu 
mampu merangkul 200 orang 

Juara II Lomba BUMDesa Tingkat Prov.Jatim

Produk Unggulan ‘Makmur Abadi’ 
Tembus Jateng

Tak sekadar membantu sektor permodalan warga, 
tapi keberadaan BUMDesa Makmur Abadi menjadi 
lokomotif usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa 
Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Paci-
tan. Bahkan kini produk unggulannya mulai meram-
bah pasar Jawa Tengah (Jateng).

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



12 | Gema Desa | Oktober 2016

profi ldesa

nasabah. Dalam perkemba-
ngannya, BUMDesa Makmur 
Abadi mendirikan beberapa unit 
usaha baru, seperti pertokohan, 
persewaan alat berat (1 unit 
molen) dan pasar desa. Direk-
tur Bumdes Makmur Abadi, Aris 
menuturkan, selain unit-unit 

tersebut, BUMDesa juga me-
nampung produk-produk UKM 
warga Desa Penggung agar jelas 
tujuan pasarnya. 

“Produksi warga Desa Peng-
gung yaitu madu dan makanan 
ringan. Sejauh, ini produk mere-
ka mampu menembus Jawa Te-

ngah, karena lokais kami dekat 
dengan Wonogiri, “ terangnya. 
Untuk diketahui, Desa Penggung 
berada di perbatasan Provinsi 
Jawa Timur dan Jawa Tengah 
yang jarak tempuhnya hanya 1 
kilometer saja.

BUMDesa juga berhasil me-
masarkan madu warga Peng-
gung menjadi produk unggulan. 
Kepala Desa Penggung, Bolo Wi-
narso mengatakan, madu yang 
dihasilkan warga Desa Peng-
gung sangat digandrungi ma-
syarakat Jawa Tengah khusus-
nya Wonogiri dan Kabupatan 
Pacitan. Sebab, kualitas rasa dan 
khasiatnya terbukti. “Namun 
kalau musim kemarau produk-
si madu terkendala. Sebab di 
musim ini, lebah yang di sarang 
akan men cari tempat lainnya, “ 
ujarnya. Sedangkan  di musim 
hujan menjadi waktu tepat pa-
nen madu. Harga jualnya antara 
Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu 
tiap 1 botol.  
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BUMDesa Makmur Abadi, 
juga memiliki kewenangan da-
lam pengelolahan pasar desa 
mulai tahun 2015. Pemba-
ngun an awal pasar cukup berat 
karena harus meratakan tebing. 
Sebab dulunya kawasan pasar 
merupakan tebing yang terjal 
dan lebat dengan pepohonan.

Meski sudah terbangun, Pa-
sar Kliwon dulunya tak terurus 
dan banyak tumpukan sampah. 
Saat ini, pasar ini hanya buka 
1 bulan 5 kali. Uniknya, lanjut 
Aris, pedagang di pasar terse-
but sebagian besar berasal dari 
Wonogiri. Pasar Kliwon memiliki 
100 unit stand yang menam-
pung pedagang dari manapun. 
“Kesuksesan BUMDesa Mak-
mur Abadi dalam mengelolah 
pasar terlihat dari omzet yang 
dikumpulkannya, yaitu sebesar 
Rp 18.000.000 per tahun. Hal ini 
mampu menopang PAD Kabu-
paten Pacitan,“ ungkapnya. 

Di unit usaha pentyewaan 
alat berat, mesin molen dise-

wakan Rp 100.000 per hari atau 
sekali pakai. Sedangkan di sektor 
permodalan  BUMDesa ini beru-
saha meningkatkan nasabah. 
“Nasabah bisa meminjam modal 
sebesar Rp 1 juta-Rp 3 juta de-
ngan bunga 0,5% sampai 1 % per 
bulan,“ kata Kades Penggung, 
Bolo Winarso.  Keberhasilan 
BUMDesa Makmur Abadi pun 

telah mendapat penghargaan 
dari Pemprov Jatim, sebagai 
juara II Lomba BUMDesa tingkat 
provinsi.  Bolo menegaskan,  ke-
berhasilan BUMDesa Makmur 
Abadi adalah keberhasilan ber-
sama. Ke depan, pihaknya akan 
terus mengadakan kegiatan un-
tuk mendongkrak potensi yang 
sudah ada.(dev)
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Jalin Matra terbagi dalam 
bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM), Pe-
nanggulangan Feminisasi 

Kemiskinan (PFK), serta Penang-
gulangan Kerentanan Kemiskin-
an (PK2). Pelaksanaan Rapat 

Koordinasi (Rakor) Progres kali 
ini fokus pada pencapaian be-
berapa hal, seperti sejauh mana 
ketahanan sosial dan ekonomi 
bagi RTSM, serta bagaimana 

perkembangan kondisi kepala 
rumah tangga perempuan untuk 
PFK dan menahan kerentanan 
usaha bagi PK2

“Hal-hal tersebut menjadi 

Rakor Progres Pelaksanaan Jalin Matra 2016

Pendamping Itu Mediator, 
Komunikator Sekaligus Konsultan
Jalin Matra, program 
andalan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) 
Jawa Timur sejak tahun 
2014 lalu terus berjalan. 
Memasuki penghujung 
tahun 2016 ini Bapemas 
Provinsi Jawa Timur 
tetap bertanggung jawab 
memantau perkem  - 
ba ngan   nya.

 Plt Bapemas didampingi Kabid PPM dan Kabid PKP

Peserta rakor antusias mendengarkan paparan narasumber
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fokus untuk disoroti agar tidak 
jatuh kembali pada status miskin, 
maka sekretariat kabupaten wa-
jib dibantu oleh para pendam-
ping untuk meluruskan pelak-
sanaan dengan prinsip-prinsip 
dasar yang telah ditetapkan agar 
tepat sasaran, tepat jumlah dan 
tepat manfaat,” terang Drs. EC. 
Sudarmawan, MM., Plt. Kepala 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 
dalam sambutannya.

Pada kegiatan Rakor yang 
diselenggarakan di Hotel  Olli no 
Garden, Malang, 26 – 28 Sep-
tember 2016 tersebut juga 
membahas bagaimana meka nis-

me pencairan dan pemanfaatan 
pencairan dana.

“Dalam prakteknya tentu di-
perlukan adanya proses parti-
sipatoris melalui rembug war-
ga dengan dipandu oleh para 
pendamping desa. Diberlakukan 
sedemikian agar ketepatan sa-
saran dan kemanfaatan dapat 
dipertanggung-jawabkan,” kata 
Sudarmawan.

“Selanjutnya, pencairan dana 
Jalin Matra melalui mekanisme 
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 
ke kabupaten dan desa adalah 
untuk menjamin tujuan dan 3 
ketepatan, yaitu tepat sasaran, 

tepat jumlah dan tepat penggu-
naan,” sambunya.

Dengan mekanisme bantuan 
keuangan khusus diharapkan 
akan mengurangi permasalah-
an, karena masyarakat sendiri 
yang merencanakan dengan 
rembug warga, kemudian mem-
belanjakannya, mengacu pada 
usulan yang telah dicatat oleh 
pendamping desa dan dapat di-
pertanggungjawabkan.   

Yang terpenting dalam Rakor 
kali ini adalah evaluasi pelak-
sanaan pendampingan. Hal ini 
terkait kinerja para pendam ping  
kabupaten yang tersebar di 20 
kabupaten untuk RTSM, serta 
di 29 kabupaten untuk PFK dan 
PK2.

Sudarmawan menghimbau 
agar melalui Rakor ini dapat me-
nyimpulkan solusi terbaik untuk 
meningkatkan peran pendam-
ping, yang tidak hanya sebagai 
mediator dan komunikator na-
mun berfungsi sebagai konsul-
tan. “Tegas memutuskan seba-
gai pendamping tentu harus 
berani bersikap sabar, telaten 
dan memiliki jiwa sosial yang 
tinggi dalam menjalankan pe-
ran,” paparnya. (hpy)

Plt Bapemas, Drs Ec. Sudarmawan, MM., memberikan sambutan pembukaan rakor

Drs Darmin memberikan pengarahan kepada peserta rakor
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BUMDesa Podho Joyo 
berada di Desa Sukore-
jo, Kecamatan Sidayu, 
Kabupaten Gresik. 

Sejak berdiri pada 2008 lalu, 
BUMDesa Podho Joyo bertekad 
menjadi lembaga keuangan 
desa yang dipercaya masyara-
kat. Yogik Sugianto, S.Pd., MM., 
Ketua BUMDesa Podho Joyo me-
nyatakan targetnya di 2020 kelak 
mewujudkan BUMDesa Podho 
Joyo sebagai BUMDesa yang 
mandiri dan profesional.

“Dalam perjalanannya pun 
setiap tahunnya harus ada tar-
get-target yang diraih untuk me-
menuhi cita-cita kita di tahun 
2020 kelak. Nah, prestasi ini se-
bagai cambuk semangat untuk 
terus melangkah meraih target 
di 2020,” kata Yogik.

Dalam mengikuti Lomba 
BUMDesa, Yogik menyatakan 
tidak ada persiapan khusus, 
melainkan menyiapkan apa 
yang menjadi syarat dari pani-
tia lomba. “Untuk urusan admi-

Keberhasilan meraih 
prestasi tidak akan ber-
makna jika hanya berlalu 
begitu saja. Menjadi Juara 
I dalam Lomba BUM-
Desa Tingkat Provinsi 
Jawa Timur, BUMDesa 
Podho Joyo menjadikan-
nya seba gai titik awal 
perjuangan mewujudkan 
cita-cita besarnya.

BUMDesa Podho Joyo, Kabupaten Gresik

Wujudkan BUMDesa Mandiri 
dan Profesional 2020

Pengurus BUMDesa Podho Joyo didampingi Sekretaris Desa Sukorejo

Profi lBUMDesa

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



Gema Desa | Oktober 2016 | 17

nistrasi kami juga sudah mapan 
dan teratur maka mudah diper-
siapkan, karena kami selalu ru-
tin melaporkan adminstrasi ke 
pemerintah desa setiap tahun-
nya,” terang Yogik.

“Sebenarnya pada tahun 
2014 ikut lomba tingkat kabu-
paten yaitu Penialaian Adminis-
trasi BUMDesa, berhasil meraih 
juara II, kemudian 2015 ikut lagi 
meraih juara I, yang kemudian 
direkomendasikan oleh Pem-
kab Gresik untuk maju mengi-
kuti Evaluasi BUMDesa tingkat 
provinsi di tahun 2016 dan al-
hamdulillah meraih juara per-
tama,” imbuhnya.

BUMDesa Podho Joyo berdiri 
pada tahun 2008 dengan modal 
awal yang merupakan dana sti-
mulan dari Pemkab Gresik sebe-
sar 30 juta rupiah, digunakan 
untuk kegiatan pinjaman. “Kami 
berangkat dari nol, pada saat itu 
kami mengandalkan kegiatan 
pinjaman saja dengan menetap-
kan jasa sebesar 0,9% agar tidak 
memberatkan,” ucap Yogik.

“Standartnya jasa 1 – 1,5 
% namun di BUMDesa Podho 
Joyo ini ditetapkan jasa sebesar 
0,9% dari semula hingga saat ini, 
warga menjadi terbantu dengan 
kemudahan akses pinjaman, se-
hingga mereka tidak harus ke 

bank, karena di wilayah desa 
kami ke bank menempuh jarak 
yang lumayan jauh yaitu sekitar 
10 km, sehingga adanya BUM-
Desa Podho Joyo ini menjadi 
solusi bagi warga yang membu-
tuhkan dana pinjaman,” terang 
Yogik menambahkan.

Anggota semula ada 25 
orang, sekarang ada 217 untuk 
peminjam, dan 278 penabung. 
Besar nominal pinjaman pun 
bervariasi, mulai 500 ribu hingga 
7 juta rupiah. “Untuk nasabah 
baru maksimal 1 juta rupiah jika 
dimanfaatkan kebutuhan kon-
sumtif, sedangkan mereka yang 
memiliki usaha (produktif) bisa 
maksimal 3 juta rupiah,” papar 
Yogik. 

BUMDesa Podho Joyo mem-
berlakukan pengembalian pin-
jaman selama 12 bulan. Waktu 
operasional BUMDesa Podho 
Joyo adalah setiap hari pukul 
05.30 – 10.00 dan 18.00 – 21.00. 
“Sedangkan minggu hanya siang 
saja. Total karyawan ada 13 
orang,” kata Yogik.

BUMDesa Podho Joyo baru di 
tahun 2016 ini melaunching pro-
gram simpanan agar tidak hanya 
pinjaman saja, sehingga kini 
menjadi unit simpan pinjam. Un-
tuk program simpanan di BUM-
Desa Podho Joyo menawarkan 
beberapa jenis tabungan, antara 
lain tabungan umum, tabungan 
pendidikan, tabungan qurban 
dan deposito.

Penyerahan bantuan sembako bagi rumah tangga miskin

Penyerahan simbolis beasiswa pendidikan bagi anak yatim 

Profi lBUMDesa
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Sedangkan untuk program pin-
jaman, ada kredit multiguna, pin-
jaman usaha, pinjaman pertanian. 
“Sejujurnya mulanya kami sedikit 
pesimis untuk membuka program 
tabungan namun ternyata minat 
dan respon masyarakat begitu luar 
biasa dan kini kian berkembang,” 
ungkap Yogik.

Perkembangan modal di 
BUMDesa Podho Joyo sampai 
saat ini total mencapai seki-
tar 500 juta rupiah. Untuk pos 
tabungan ada sekitar 300 juta 
rupiah, ternyata lebih banyak 
meskipun berjalan belum satu 
tahun, sisanya adalah untuk ke-
giatan pinjaman,” timpal Yogik.

BUMDesa Podho Joyo kini 
juga tengah mengembangkan 
layanan berbasis aplikasi online. 
Hal tersebut sebagai upaya un-
tuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat melakukan simpan-
an di BUMDesa Podho Joyo.

“Aplikasi yang ada maka bisa 
diakses cek saldo, transaksi, in-
ternet banking, telegram, setiap 
ada mutasi di tabungan masing-
masing mereka akan mendapat 
kiriman pesan, sudah tersistem, 
bisa cek di mana pun. Dengan 
aplikasi tersebut sangat terban-
tu untuk melayani masyarakat,” 
ujar Yogik.

Berjalan selama 8 tahun lebih, 

BUMDesa Podho Joyo juga rajin 
menyelenggarakan kegiatan so-
sial. Dana sosial dari BUMDesa 
Podho Joyo setiap tahunnya di-
manfaatkan untuk dua sasaran 
yaitu pendidikan berupa bea-
siswa bagi anak yatim usia SD 
dan rumah tangga miskin berupa 
sembako. Nantinya akan lebih 
mengembangkan target sasaran 
untuk segmen pendidik an, me-
rambah usia SMP juga.

Tahun 2017 BUMDesa Po-
dho Joyo ingin mengembangkan 
pasar virtual, dengan standar 
produk yang ditentukan, meng-
gunakan aplikasi yang menon-
jolkan produk lokal seperti hasil 
kerajinan warga, dengan standar 
yang layak. “Potensi di sini ba-
nyak makanan olahan dari hasil 
pertanian seperti aneka kripik 

buah, kripik tempe, selain itu 
juga ada kerajinan seperti bros,” 
kata Yogik.

Perguliran dana di BUMDesa 
Podho Joyo pada 2015 setiap 
bulan 25 juta rupiah, sedangkan 
tahun 2016 ini mencapai 75 juta 
rupiah. Oleh karenanya, BUM-
Desa Podho Joyo begitu optimis 
atas targetnya mencapai aset 2 
milyar rupiah di tahun 2020 dan 
mewujudkan lembaga keuangan 
yang mandiri dan profesional.

Sugeng Kuswinardi, selaku 
Sekretaris Desa, mewakili Ke-
pala Desa Sukorejo, menyatakan 
segenap perangkat desa men-
dukung penuh terhadap kebera-
daan BUMDesa Podho Joyo. 
“Bahkan, pemerintah desa sa-
lut dengan pengurus BUMDesa 
Podho Joyo yang bersedia me-
ngelola BUMDesa yang eksis 
sampai sekarang,” ungkap 
 Sugeng.

Sugeng menambahkan, ke de-
pan BUMDesa Podho Joyo akan 
dipercaya untuk mengelola sektor 
pertanian. “Desa memiliki binaan 
di kelompok tani, saat ini masih 
permulaan, nantinya ketika sudah 
stabil akan kami serahkan untuk 
bisa dikembangkan sebagai unit 
usaha yang dimiliki BUMDesa 
Podho Joyo,” tutup Sugeng. (hpy)

lounching produk tabungan masyarakat

Produk olahan makanan anggota BUMDesa Podho Joyo
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Demikian pula yang 
menjadi acuan Desa 
Pangkah Kulon dalam 
hal melayani warga-

nya, selalu berupaya memberi-
kan kualitas terbaik. Kini, dapat 
dilihat dari pengembangan sis-
tem berbasis teknologi sederha-
na yang diaplikasikan untuk me-
menuhi surat-surat ketera ngan 
yang dibutuhkan warga.

Desa Pangkah Kulon ma-
suk dalam wilayah Kecamatan 
Ujungpangkah, Kabupaten Gre-
sik. Berada di kawasan pesisir, 
Desa Pangkah Kulon dulunya 
dikenal sebagai wilayah yang 
tertinggal yang juga sarat akan 
konflik dan kriminalitas.

Abdullah Hanif, Wakil Ketua 
Badan Pemusyawaratan Desa 
(BPD), membenarkan kondisi 
Desa Pangkah Kulon yang identik 
dengan ‘pendekar’ atau ‘geng’ 
perkelahian. “Namun dalam 

perjalanannya, selama sepuluh 
tahun terkahir, berangsur damai 
situasinya, melalui pendekatan 
kepada tokoh masyarakat ber-
sinergi dengan perangkat desa 
bersama membangun Desa 
Pang kah Kulon menjadikan desa 
yang potensial,” terang Hanif.

Kesungguhan Desa Pangkah 
Kulon menjadi desa yang ber-

manfaat bagi warganya semakin 
terlihat nyata dari prestasi yang 
diraih dari waktu ke waktu. Di 
tingkat kabupaten, dalam ajang 
Sunan Giri Award, Desa Pang-
kah Kulon berhasil menjadi juara 
I dan maju mewakili Kabupa-
ten Gresik dalam Lomba Desa 
Tingkat Provinsi, berhasil men-
duduki juara III.

Desa Pangkah Kulon, Juara III Lomba Desa Tingkat Jawa Timur

Kembangkan Pelayanan Warga 
Berbasis IT

Kemajuan teknologi 
semakin tak terbendung. 

Di era yang kian mo-
dern ini pun menjadikan 

segala aspek kehidupan 
membutuhkan sentuh-
an sebuah kecanggihan 

sistem. Hasilnya, peker-
jaan akan mudah dita-

ngani dan dapat disele-
saikan dengan cepat.

Suasana kantor pelayanan Desa Pangkah Kulon BAPEM
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“Terpilihnya Desa Pangkah 
Kulon sebagai desa terbaik di 
Kabupaten Gresik yang kemu-
dian maju di tingkat provinsi dan 
berhasil meraih juara III adalah 
sebuah jawaban bahwa wilayah 
desa yang berada di pesisir pan-
tai pun bisa atau memiliki po-
tensi,” timpal Hanif.

“Selama ini yang kita tahu 
pemenang juara desa didomi-
nasi oleh desa yang berada 
dekat dengan pusat pemerin-
tahan, semua serba ada, semua 
serba mudah dalam memenuhi 
kebutuhan, namun kami mem-

buktikan dengan lokasi desa 
yang paling ujung tapi kami bisa 
menorehkan prestasi diban-
dingkan 200 sekian desa di Ka-
bupaten Gresik,” tambah Hanif 
bangga.

Hanif memaparkan cita-cita 
dan keinginan Desa Pangkah 
Kulon setiap tahun harus ada 
peningkatan kualitas dalam hal 
pelayanan. “Jika tahun lalu keti-
ka warga membutuhkan sesuatu 
yang dalam prosesnya membu-
tuhkan waktu 5 menit mencetak 
satu surat keterangan, saat ini 
kami bisa menyediakan surat 

keterangan yang dibutuhkan 
warga dalam waktu kurang dari 
30 detik saja,” ujarnya.

Ahmad Fauron, S.Sos., Kepala 
Desa Pangkah Kulon menyatakan 
program pelayanan berbasis 
IT tersebut merupakan pro-
gram unggulan yang mengantar 
Desa Pangkah Kulon menjadi 
Desa Terbaik III tingkat Provinsi. 
“Karena dalam prakteknya cu-
kup memasukkan NIK maka akan 
muncul nama, alamat dan kebu-
tuhan surat yang diperlukan, an-
tara lain surat kehilangan, surat 
keterangan domisili, surat pin-
dah penduduk, terkecuali surat 
berkaitan dengan urusan tanah,” 
jelas Fauron.

“Program ini sudah sejak 
2015, hasil dari inovasi teman-
teman lembaga desa yang semu-
la berembuk tentang bagaima-
na caranya agar masyarakat 
mendapat pelayanan tercepat,” 
kata Fauron menambahkan.

Selain unggul dalam hal 
pelayanan masyarakat berbasis 
IT, Desa Pangkah Kulon juga ak-
tif di berbagai bidang kegiatan. 
Untuk kegiatan PKK, ibu-ibu di 
Desa Pangkah Kulon begitu aktif 
dalam hal pengolaan sampah, 
dimanfaatkan untuk reduce, re-
use dan recycle. Bahkan, hasil 
daur ulang berupa tas, dompet, 
sandal berpotensi dijual yang 
pemasarannya menjangkau Si-
doarjo.

Di bidang pendidikan, setiap 
tahun perangkat desa memberi-
kan bantuan kepada lembaga 
pendidikan tingkat TK dan ke-
lompok bermain, berupa stimu-
lan dana untuk operasional se-
banyak 12 lembaga pendidikan 
di Desa Pangkah Kulon, masing-
masing sebesar 1,2 juta rupiah, 
nantinya ingin dikembangkan 

Mobil kebersihan Desa Pangkah Kulon

Bandeng, potensi alam Desa Pangkah Kulon
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untuk tingkat Madrasah Diniyah 
dan TPQ.

Untuk bidang kesehatan, 
ada Polindes sebagai aset desa, 
dilengkapi dengan mobil kese-
hatan, sarana bagi masyarakat 
yang membutuhkan untuk dian-
tar ke rumah sakit. Mobil siaga 
sehat desa ini bahkan untuk 
berobat ke luar Desa Pangkah 
Kulon. Berkat kegiatan ini pun, 
Desa Pangkah Kulon meraih 
prestasi sebagai Desa Siaga Se-
hat Tingkat Kabupaten Juara II 
tahun 2016.

Sedangkan bidang partisipasi 
masyarakat, warga Desa Pang-
kah Kulon dikenal cukup tinggi 
apresiasinya dalam hal berpar-
tisipasi dalam seluruh kegiatan 
yang ada di Desa Pangkah Kulon, 
bukan hanya perihal dana na-
mun juga tenaga. Beberapa war-
ga Desa Pangkah Kulon bahkan 
merelakan rumahnya dipakai 
untuk TPQ tanpa disewakan

“Hal tersebut sesuai dengan 
visi misi desa yang dalam mewu-
judkan desa mandiri menerap-

kan pembangunan partisipatif, 
yang artinya mulai dari perenca-
naan hingga pelaksanaan akan 
melibatkan masyarakat,” kata 
Hanif.

“Misal ada kegiatan pem-
bangunan paving, maka partisi-
pasi masyarakat dalam bentuk 
tenaga kerja sangat dibutuhkan, 
untuk pembangunan bersama, 
karena sarana itu juga merupa-
kan kebutuhan akses jalan bagi 
warga, dalam pelaksanaan di-
lakukan swadaya tidak menggu-
nakan tenaga borongan, semua 
dilakukan oleh warga,” imbuh 
Hanif.

Dalam bidang keamanan 
dan ketertiban, selama sepuluh 
terakhir pencurian, perkela-
hian dan tindak kriminal lain-
nya sudah menghilang. Konflik 
yang ada selalu diselesaikan 
dengan mediasi di desa, di-
lakukan rembuk di desa, tanpa 
harus meluas ke kepolisian dan 
berakhir damai.

Untuk diketahui, Desa  Pa ng kah 
Kulon mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai nelayan dan 
petani tambak karena wilayah-
nya paling ujung dari Kabupaten 
Gresik, di pesisir pantai. Potensi 
di Desa Pangkah Kulon ini adalah 
komoditi laut. Selain dijual dalam 
kondisi basah juga menjual dalam 
hasil olahan, seperti kerupuk, pe-
tis, hitungannya bahkan ton setiap 
harinya. “Untuk krupuk sudah ki-
rim rutin ke Sidoarjo dalam jumlah 
besar dengan labelling di Sidoarjo, 
belum merek dari desa pangkah 
kulon sendiri, sebagai pemasok 
saja,” ucap Hanif.

Menjadi juara tidak lah ber-
arti ketika tidak mampu mem-
pertahankan segala yang telah 
dicapai. Fauron menyampaikan 
harapannya akan akan adanya 
penguatan dari pusat setelah 
ini. “Hal ini bukan berarti 
mengharapkan dalam bentuk 
uang melainkan banyak diberi 
program, sehingga nantinya 
tetap terjalin koordinasi de-
ngan pusat, serta bisa berman-
faat untuk masyarakat,” tutup 
Fauron. (hpy)

Perangkat Desa Pangkah Kulon
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Sebagai negara mari-
tim dengan 2/3 wilayah 
 lautan, kesejahteraan 
hidup masyarakat pesi-

sir di Indonesia masih jauh dari 
kata la yak. Pemberdayaan eko-
nomi dan rehabilitasi wilayah 
pesisir pun penting untuk segera 
dilakukan. 

Nelayan identik dengan kaum 
marjinal, miskin dan menjadi sa-
saran eksploitasi penguasa baik 
secara ekonomi maupun politik. 
Ironis memang, mengingat Indo-
nesia merupakan negara yang 
didominasi wilayah laut.

Faktor – faktor penyebab ke-
miskinan masyarakat nelayan 
tradisional dikutip dari Haris 
Hamdani (2013) diantaranya aki-

bat kualitas sumberdaya manu-
sia (SDM) rendah. Selain itu juga 
faktor kebiasaan nelayan seperti 
mengekploitasi sumber daya 
alam secara berlebih sehingga  
kekayaan laut menurun, gaya 
hidup konsumtif  hingga terjerat 
rentenir karena peran lembaga 
ekonomi minim. 

Berdasarkan data Survei So-
sial dan Ekonomi Nasional 2013 
(Badan Pusat Statistik) yang 
diolah, keseluruhan jumlah ne-
layan di Indonesia diperkirakan 
sebanyak 2,17 juta. Terbanyak 
ada Provinsi Jawa Timur (Jatim), 
mencapai lebih dari 334.000 
nelayan. Jatim mempunyai luas 
perairan 208.138 Km2 meliputi 
Selat Madura, Laut Jawa, Selat 

Bali dan Samudera Indonesia 
dengan panjang garis pantai 
1.900 km. Potensi perikanan 
tangkap mencapai 590.020 ton 
per tahun.

Pemberdayaan masyarakat 
pesisir terutama para nelayan 
miskin bisa dilakukan dengan 
berbagai bentuk, antara lain: 

1.  PENGEMBANGAN AKSES   
 PERMODALAN
Strategi ini sangat penting kare-

na pada dasarnya, pemasalahan 
utama yang selalu menjadi faktor 
penghambat dalam menaikkan 
taraf ekonomi para nelayan miskin 
adalah sulitnya memperoleh mo-
dal untuk pengembangan teknolo-
gi dan usahanya. Pemerintah bisa 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
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me ngalokasikan dana yang lebih 
besar untuk memberikan modal 
kepada para nelayan, dikerenakan 
masih tingginya ketidakinginan 
bank di Indonesia untuk menye-
diakan modal bagi usaha perikan-
an para nelayan. 

2.  PENGEMBANGAN    
 TEKNOLOGI
Teknologi yang digunakan ne-

layan pada umumnya masihlah 
teknoogi yang sederhana. Penggu-
naan teknologi yang masih seder-
hana ini kemudian berdampak 
pada rendahnya pendapatan me-
reka. Diperlukan upaya yang lebih 
dalam meningkatkan pendapatan 
lewat perbaikan teknologi dan 
penggunaan teknologi yang lebih 
modern. 

3.  PENGEMBANGAN AKSES   
 PEMASARAN
Pasar adalah faktor penting 

dalam menjalankan usaha. Oleh 
karenanya, pemerintah harus 
membuka dan memberikan ak-
ses yang lebih luas lagi dalam 

pemasaran hasil tangkapan 
para nelayan miskin. Perbaikan 
sistem dan pengembangan ak-
ses pemasaran merupakan salah 
satu hal yang penting dipertim-
bangkan dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir oleh peme-
rintah daerah, sehingga para 
nelayan miskin bisa bersaing 
dengan para nelayan kaya dan 
pemilik modal lainnya. 

4.  PENGUATAN KELEMBAGAAN  
 PARA NELAYAN DAN   
 MASYARAKAT PESISIR
Penguatan kelembagaan di 

kalangan masyarakat nelayan 
dapat membangun aksi solida-
ritas sosial dan kolektifitas ma-
syarakat dalam bentuk kelom-
pok-kelompok yang meninjau 
ke butuhan mereka. Melalui 
kelembagaan masyarakat ini di-
harapkan dapat meningkatkan 
nilai tukar masyarakat pesisir 
secara sosial dan ekonomi, serta 
menjadi sebuah pondasi yang 
kokoh dalam upaya menanggu-
langi kemiskinan secara mandiri. 

Peran pemerintah pusat dan 
daerah bisa diposisikan dalam 
kegiatan-kegiatan manajerial 
dalam memberikan wawasan, 
pengetahuan dan keterampil-
an, serta pendidikan mengenai 
manajemen usaha perikanan. 

5.  PENGELOLAAN SUMBER  
 DAYA PERIKANAN BERBASIS  
 MASYARAKAT 
Keterlibatan masyarakat da lam 

pengelolaan sumberdaya perikan-
an diakomodasi dalam manaje-
men perikanan partisipatori. 
Manajemen berbasis masyarakat 
berfokus pada masyarakat, se-
dang kan ko-manajemen merupa-
kan kemitraan antara pemerin-
tah, masyarakat serta pengguna 
sumberdaya lainnya. Pengelolaan 
berbasis masyarakat akan lebih 
optimal direalisasikan dengan 
pendekatan konsep co-man-
agement. Hal ini bisa dilakukan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) dengan pelatihan SDM 
untuk pengembangan potensi 
desa pesisir.(*/berbagai sumber)
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Selain dimeriahkan oleh 
berbagai pameran 
produk dari brand ter-
nama, stand-stand Jatim 

Fair 2016 juga dipenuhi oleh 
produk lokal dari berbagai kabu-
paten/kota se-Jawa Timur. Salah 
satunya nampak di stand Bape-

Ja  m Fair 2016 Ja  m Fair 2016 
Ajang Pemasaran Perajin BinaanAjang Pemasaran Perajin Binaan

Merayakan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71, 
pasar rakyat tahunan kembali digelar Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pameran terbesar 
di Indonesia Timur atau dikenal dengan Jatim Fair, 
tahun ini berlangsung pada 6 hingga 16 Oktober 2016 
di Convention and Exhibition, Grand City, Surabaya.

Stand Bapemas Provinsi Jawa Timur di Jatim Fair 2016BAPEM
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mas Provinsi Jawa Timur, yang 
menampilkan aneka handmade 
dari perajin binaannya.

Keterlibatan Bapemas Provinsi 
Jawa Timur dalam Jatim Fair 2016 
kali ini untuk memfasilitasi perajin 
binaannya yang berada di daerah 
sebagai ajang meluaskan pemasa-
ran produk yang dihasilkan. Ir.Hadi 
Sulistyo, M.Si., Kepala Bidang 
SDA dan TTG, Bapemas Provinsi 
Jawa Timur, mengatakan, event 

semacam Jatim Fair ini mem-
berikan peluang yang luar biasa 
bagi pemilik usaha kecil. “Dengan 
demikian, produk mereka akan 
lebih dikenal lebih luas” ujarnya.

Jatim Fair 2016 selalu me-
narik perhatian tidak hanya ma-
syarakat Jawa Timur namun juga 
mereka yang sedang berada di 
Surabaya untuk bisa berkun-
jung dan menikmati pesta rakyat 
tersebut. Selain berbelanja ber-
bagai produk yang tidak setiap 
saat bisa ditemui, pengunjung 
juga dihibur dengan penampil-
an artis dan band nasional yang 
berbeda setiap harinya.

Tidak heran jika event tahun-
an Pemprov Jatim ini memberikan 
kesempatan besar bagi pemilik 
UMKM melebarkan sayap untuk 
pemasaran produknya tidak ha-
nya di tingkat provinsi, melainkan 
juga nasional karena kegiatan ini 
diikuti oleh berba gai kalangan, 
baik swasta maupun instansi 
pemerintahan dari masing-ma-
sing perwakilan se-Indonesia.

Produk dompet handmade binaan Bapemas Prov
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Produk lokal yang berhasil 
masuk dan dipamerkan di Jatim 
Fair 2016 ini sudah tentu memiliki 
kualitas yang tidak kalah bersa-
ing dengan produk ternama yang 
telah membanjiri pasaran. “Me-
reka, para binaan kami itu hanya 
belum memiliki akses link pema-
saran yang luas, masih berkutat di 
lingkup daerah,” ucap Hadi.

“Oleh karenanya, dengan 
mengikutsertakan mereka dalam 
event bergengsi ini, merupa-
kan salah satu upaya Bapemas 
Provinsi Jawa Timur kepada para 
binaannya, untuk memberi solusi 
bagi mereka yang kesulitan dalam 
hal memasarkan produk,” imbuh 
Hadi.

“Ke depan, ketika produk 
mereka semakin dilirik dan dike-
nal khalayak, maka hal tersebut 
akan menjadi sebuah motivasi 
bagi mereka untuk lebih giat 

memasarkan atau pun mening-
katkan kualitas produk dalam 
hal packaging misalnya,” terang 
Hadi penuh harap.

Untuk diketahui, ada pun be-
berapa produk yang dipamerkan 
di stand Bapemas Provinsi Jawa 

Timur antara lain berupa aneka 
produk makanan, batik, handycraft 
berupa lampu hias, tas, serta hasil 
home industry lainnya dari bebe-
rapa wilayah seperti Probolinggo, 
Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pa-
mekasan dan Sumenep. (hpy)

Produk binaan Bapemas Provinsi Jawa Timur mampu menarik minat pengunjung Jatim Fair 2016
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Kamis (29/09), Desa 
Pangkah Kulon kembali 
menyambut kunjungan 
dari aparatur desa se-

Kabupaten Mamuju, Provinsi 
Sulawesi Barat. Ahmad Fauron, 
S.Sos., Kepala Desa Pangkah Ku-
lon mengatakan ini merupakan 
kunjungan yang ketiga. “Sebe-
lumnya juga rombongan apara-
tur desa yang studi banding ke 
desa kami, ada dari Kabupaten 
Kaimana, Provinsi Papua Barat, 
serta Kabupaten Sijunjung, 
Provinsi Sumatera Barat,” kata 
Fauron.

Setiap ada kegiatan studi 
banding semacam ini, Desa 
Pangkah Kulon selalu siap sedia 
melayani dan berbagi ilmu dan 
wawasan terkait keberhasilan 
yang telah diraihnya. Selain pe-
nyampaian profil desa pada um-
umnya, peserta studi banding 
bisa bertatap muka dan melaku-
kan tanya jawab dengan masing-
masing bidang/bagian yang ada 

maupun lembaga desa seperti 
LPMD, PKK, Karang Taruna se-
suai dengan kebutuhannya.

Pada acara yang membang-
gakan tersebut, hadir pula Lu-
rah Ujungpangkah, Drs. Choirul 
Anam, MM., mengucapkan teri-
ma kasih atas kedatangan dan 
kepercayaan dari Kabupaten 
Mamuju yang menjadikan Desa 
Pangkah Kulon sebagai tujuan 
studi banding. Dalam sambu-
tannya, Choirul menjabarkan 
beberapa pendekatan yang dite-
rapkan di Desa Pangkah Kulon, 
antara lain pendekatan alam, 
analisa SWOT, manajemen, serta 
patuh sesuai Peraturan Menteri 
(Permen) yang berlaku.

Choirul mengatakan bahwa 
Desa Pangkah Kulon memiliki 
SDM yang bermental juara, ter-
bukti dulunya Desa Pangkah 
Kulon dikenal sebagai wilayah 
tertinggal namun kini mampu 

bangkit dan terbukti dengan 
berbagai prestasi yang diraihnya. 
“Warga Desa Pangkah Kulon me-
lalui lembaga-lembaga yang ada 
di desa mampu bersatu dan ber-
sinergi sehingga memunculkan 
kekuatan untuk maju bersama,” 
terangnya

“Tidak hanya itu, adanya 
kekuatan, kelebihan, kelemah-
an, serta kesempatan yang 
merupakan faktor eksternalnya, 
dibuktikan dari keinginan dan 
harapan warga yang disambut 
oleh sesepuh dan tokoh desa 
untuk kemudian ditangani ber-
sama, pun dalam pelaksanaan 
akan bertemu ancaman, namun 
ketika bersatu padu maka akan 
mudah dilalui,” papar Choirul 
menambahkan.

Melanjutkan, untuk pendekat-
an manajemen, dalam men-
jalankan roda pemerintahan desa, 
Perangkat Desa Pangkah Kulon 

Aparatur Desa se-Kabupaten Mamuju 
Kunjungi Desa Pangkah Kulon

Berhasil menduduki po-
sisi Juara III Lomba Desa 
Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2016, Desa 
Pangkah Kulon kini se-
makin dilirik. Tidak he-
ran jika akhir-akhir ini 
Desa Pangkah Kulon ke-
rap menjadi tujuan studi 
banding terkait program 
pelayanan masyarakat 
berbasis teknologi.
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mengerahkan seluruh stake-
holder yang ada, sehingga 
dalam pelaksanaan pemba-
ngunan desa merupakan ke-
butuhan seluruh warga desa 
berdasarkan hasil musyawarah.

Dalam kesempatan yang 
saman, Choirul menyampai-
kan bahwa Pemkab Gresik 
sangat mengapresiasi atas 
prestasi Desa Pangkah Kulon. 
“Selama ini seluruh orang 
tahu Desa Pangkah Kulon ini 
termasuk desa tertinggal, 
miskin dalam kacamata kabu-
paten, namun kini desa yang 
terkenal miskin ini ternyata 
berhasil mewakili Kabupaten 
Gresik di tingkat provinsi,” 
ujar Choirul bangga.

Drs. Aris Effendi, Asisten 
I Pemerintahan Kabupaten 
Mamuju, menjabarkan ke-
giatan studi banding tersebut 
merupakan serangkaian acara 
yang diikuti oleh 11 kecamatan 
se-Kabupaten Mamuju. “Total 
desa kami ada 88 desa namun 
dalam studi banding kali ini ma-
sih 44 desa untuk angkatan per-

tama,” kata Effendi.
Serangkaian acara studi 

banding tersebut juga diisi de-
ngan kegiatan bimtek dengan 
materi tentang pengelolaan aset 
desa. “Pada bimbingan teknis di-
berikan sosialisasi secara teori, 

kemudian komparatif juga 
ke lapangan yaitu ke Desa 
Pa ngkah Kulon. Nantinya 
akan kami evaluasi apa saja 
yang bisa diadopsi dan diap-
likasikan di desa-desa di Ka-
bupaten Mamuju,” imbuh 
 Effendi.

Firman Hidayat,  Kepala 
Bidang Bina Program, 
BPMPD Kabupaten Mamuju, 
menyampaikan keinginan-
nya untuk mengembangkan 
pelayanan berbasis IT se-
perti yang ada di Desa Pang-
kah Kulon.

“Kami rasa ini bisa kami 
aplikasikan di desa kami, se-
lain itu juga ingin ada kerja 
sama dengan Desa Pangkah 
Kulon sehingga memberi-
kan manfaat dan perubahan 
yang baik bagi desa-desa di 

Kabupaten Mamuju, menjadi 
desa mandiri, yang selama ini ma-
sih manual, nantinya juga dapat 
mengembangkan sistem informa-
si berbasis teknologi, sederhana 
namun sangat bermanfaat,” pa-
par Firman penuh harap. (hpy)

Camat Ujungpangkah (kiri) bersama Kepala 
Desa Pangkah Kulon

Penyambutan peserta studi banding dari Kabupaten Mamuju di Desa Pangkah Kulon

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



Gema Desa | Oktober 2016 | 29

tipssehat

Gema Desa |Oktober 2016 | 29

Menghindari keju karena takut gen-
dut? Anda salah, keju tinggi lemak 
justru bikin tubuh lebih sehat. Itulah 
kesimpulan yang didapat oleh para 

peneliti.
Mereka mengamati konsumsi keju tinggi lemak 

pada kesehatan. Sekelompok peneliti University 
of Copenhagen menemukan bahwa makan keju 
dapat menyehatkan badan. Ini karena keju mening-
katkan kadar kolesterol baik, HDL (High Density Li-
poprotein) yang melindungi tubuh dari penyakit 
kardiovaskular dan penyakit metabolisme.

Peneliti melaku-
kan tes keju selama 
12 minggu dengan 
139 orang. Mereka 
ingin menemukan 
bagaimana keju 
tinggi lemak mem-
pengaruhi kondisi 
tubuh. Ada 3 ke-
lompok penelitian. 
Kelompok pertama 
makan 80 g keju 
tinggi lemak rutin 
setiap hari. Kelom-
pok kedua makan 
80 g keju rendah le-
mak, dan kelompok 
ketiga tidak makan 
keju tetapi makan 
90 g roti dan selai setiap hari sebagai gantinya.

Hasilnya dilaporkan dalam American Journal of 
Clinical Nutrition. Disebutkan tidak ada kelompok 
mengalami perubahan kolesterol buruk, LDL (Low 
Density Lipoprotein). Namun kelompok yang kon-
sumsi keju tinggi lemak mengalami peningkatan 
HDL.

Studi lain dari Jepang juga menemukan kon-
sumsi keju mencegah akumulasi lemak di hati dan 
berpotensi meningkatkan parameter lipid serum, 
parameter risiko kardiovaskular.

Studi tahun 2015 menyebutkan keju merupa-

kan kunci agar metabolisme lebih cepat dan dapat 
mengurangi obesitas. Hanne Bertram, ahli makan-
an dari Aarhus University di Denmark, memban-
dingkan urin dan feses 15 orang yang konsumsi 
keju atau susu atau mentega tanpa produk susu 
lainnya.

Hasilnya, mereka yang makan keju memiliki ka-
dar asam butirat lebih tinggi. Asam ini berkaitan 
dengan pengurangan obesitas dan metabolisme 
lebih tinggi. Tingkat butirat lebih tinggi juga dise-
but dapat menurunkan kolesterol.

Pada 2012, penelitian pada keju Roquefort 
atau keju biru 
disebutkan dapat 
mencegah penya-
kit kar diovaskular 
sehingga tubuh 
se hat dan beru-
mur panjang. 
Se  lain itu, pada 
2009, penelitian di 
Australia konsum-
si banyak produk 
susu, seperti keju 
dapat menurun-
kan berat badan.

S u ka re l awa n 
yang menjalani 
diet rendah kalori 
diminta makan 
lebih banyak keju, 

yogurt dan susu rendah lemak. Hasilnya bukan saja 
berat badan turun tapi juga mengurangi tekanan 
darah sehingga berpeluang terhindar dari sakit 
jantung dan diabetes.

“Banyak orang yang menurunkan berat badan 
percaya produk susu seperti keju harus dihindari 
karena tinggi lemak,’ ujar Dr Wendy Chan She Ping 
Delfos, dari Curtin University of Technology dikutip 
dari telegraph.co.uk. 

Padahal makanan tinggi protein, kalsium, vita-
min D dan nutrisi bioaktif lainnya penting untuk 
mengontrol berat badan.(*)

Jangan Takut! 
Keju Tinggi Lemak Sehatkan Tubuh
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Sebagai orangtua, ada rasa ketakutan sen-
diri saat anak jajan di luar rumah. Misalnya, 
saat di sekolah, anak pasti akan ikut-ikutan 
jajan, tak peduli apakah higienis atau tidak. 

Jajanan yang dibuat dengan aneka warna warni 
mencolok dan bentuk jelas menarik perhatian 
anak.

Lalu, apa yang harus orantua lakukan untuk me-
nyelamatkan si kecil dari godaan jajanan tak higie-
nis?

CERITAKAN KISAH YANG EDUKATIF
Punya kebiasaan membacakan cerita pada 

anak sebelum tidur? Coba sisipkan pesan-pesan 
yang edukatif terkait makanan atau jajanan yang 
kita konsumsi sehari-hari. Soal manfaat dan kan-
dungannya. Juga tentang makanan apa saja yang 
menyehatkan dan baik dikonsumsi. Bisa dengan 
sambil mengadaptasi kisah atau dongeng yang su-
dah ada juga.

Selamatkan Anak 
dari Jajanan Tak Higienis
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Dharma Wanita Persatuan 
BBBaaapppppemas Provinsi Jawa TimurBBBBB P i i J Ti

LANGSUNG BERI CONTOH
Semakin dilarang, anak bisa 

semakin bandel dan makin kuat 
keinginannya untuk melanggar 
larangan itu. Alih-alih melarang, 
langsung saja beri contoh. Mi-
salnya, selama di rumah selalu 
sediakan camilan atau jajanan 
yang sehat dan lezat. Tunjukkan 
bahwa dengan makan makanan 
yang sehat, tubuh jadi terasa 
lebih kuat dan perasaan lebih 
bahagia.

BANTU ANAK MENJAGA SISTEM 
KEKEBALAN TUBUHNYA

Latih anak untuk bisa rutin 
olahraga dan selalu mencuci tangan hingga bersih 
sebelum makan. Kebiasaan ini mungkin sederhana 
tapi dampaknya sangatlah positif. Bantu juga un-
tuk memenuhi asupan gizi dan vitamin anak sejak 
di rumah. Ada banyak makanan tak sehat dan tak 
higienis yang bisa membuat anak sakit di luar sana. 
So, penting kita sebagai orang tua untuk berperan 
langsung membantunya menjaga kesehatan.

IZINKAN ANAK UNTUK TERBUKA
Mengekang anak secara berlebihan bisa ber-

dampak buruk. Coba izinkan untuk mau terbuka 
dan jujur, termasuk soal jajanan atau makanan 
apa yang ia inginkan. Kalau kita bisa membuatnya 

sendiri di rumah, ajak anak untuk terlibat dalam 
pembuatannya. Anak-anak biasanya akan lebih 
bersemangat saat diajak untuk membuat sendiri 
makanan mereka.

MEMBUAT KEGIATAN ‘BIKIN SENDIRI JAJANMU’
Kegiatan memasak bisa jadi ajang untuk me-

nambah kedekatan. Selain itu bisa jadi ajang untuk 
mengedukasi anak soal kandungan gizi atau vita-
min makanan tertentu. Bikin sendiri jajanan favorit 
anak di rumah. Buat yang lebih lezat biar anak ng-
gak tergoda untuk membeli jajanan di luar yang 
rasanya biasa-biasa saja.

Semoga informasi ini bermanfaat.(*)
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Dikutip dari Indonesia Travel, dalam ar-
tikel berjudul World's 100 Best Beaches 
(100 Pantai Terbaik di Dunia), ada tiga 
pantai Indonesia dicantumkan. Pantai 

itu adalah Pantai Nihiwatu, Sumba (posisi ke 17), 
Pantai Canggu, Bali (posisi ke 39), dan pantai di 
Pulau Derawan (posisi ke 63).  Berikut ulasan sing-
katnya:

PANTAI NIHIWATU, SUMBA
Sebagai surga terpencil, lokasi ini menawarkan 

keindahan pantai dan bawah laut luar yang bi-
asa. Pantai yang lokasinya terletak di arah 30 km 
dari Kota Waikabubak, Sumba Barat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) itu memiliki pasir putih ber-
sih, air jernih berwarna biru toska dan tidak lupa 
keanekaragaman biota yang bisa dinikmati wisa-
tawan di kawasan ini.

Pantai ini  berada di peringkat ke 17 dari 100 
pantai terbaik di dunia. Serta, satu – satunya pan-

tai di Indonesia yang terpilih menjadi pantai ter-
baik di Asia. Tetapi sangat disayangkan, ternyata 
keindah annya belum diketahui banyak orang dan 
hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Sebab, 
pantai ini dikelola oleh sebuah resort internasio-
nal yang bernama Resort Nihiwatu. Sehingga yang 
bagi yang ingin menikmati keindahannya harus 
booking resort di sana.

Ombak di tempat ini merupakan salah satu 
yang terbaik di Indonesia bahkan merupakan om-
bak tercepat di dunia. Pantai Nihiwatu ini bahkan 
berhasil mengalahkan keindahan panorama ter-
kenal di Hawaii, yaitu Hanalei Bay. Karena Pantai 
ini merupakan salah satu tempat favorit untuk 
berselancar, maka demi menjaga keamanan dan 
keselamatan peselancar terdapat sebuah aturan 
yang harus ditepati, yaitu peselancar tidak dapat 
berselancar bersamaan dalam satu waktu. Batas 
peselancar yang berselancar disini hanya 10 orang 
saja, apabila sudah ada 10 peselancar di pantai 
maka peselancar lainnya harus menunggu giliran. 
Saat menunggu giliran berselancar, ada beberapa 
aktivitas yang dapat anda lakukan seperti me-
mancing, snorkeling, scuba diving, menaiki perahu 
ke daerah teluk Pantai Konda Maloba, mengamati 
burung – burung, bersepeda gunung hingga trek-
king ke air terjun.

PANTAI CANGGU, BALI
Pesona pantai-pantai di Bali memang sudah 

3 Pantai Indonesia 
Masuk Terbaik di Dunia 

Indonesia memang sudah terkenal de-
ngan pantai-pantainya yang cantik dan 
memanjakan mata. Tak heran jika se-
bagian di antaranya selalu masuk daftar 
100 pantai terbaik di dunia versi CNN.
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lama tersohor di dunia. Kali ini Pantai Canggu yang 
masuk dalam daftar salah satu pantai terbaik du-
nia. Pantai yang berada di Desa Canggu, Bali, ini se-
lain memiliki keindahan  pesisir laut juga terham-
par sawah di seberang pantainya. Bagi peselancar 
mancanegara, gelombang di sekitar kawasan Pan-
tai Canggu cocok untuk di jajal. Pantai Canggu me-
miliki ombak yang kurang ideal untuk berenang. 
Ombak di pantai ini cukup tinggi.

Lokasi pantai ini sebenarnya berada satu garis 
dengan dua pantai populer di Badung yakni Kuta 
dan Legian. Pantai ini berada di sebelah utara dari 
Kuta. Kira-kira, dengan berkendara sekitar 20 me-
nit kita akan sampai di Pantai Canggu. Lokasi per-
sisnya sendiri berada di Desa Canggu, Kecamatan 
Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Pasir di pantai ini memang berwarna kehitam-
an, namun suasana di pantainya sendiri tidak kalah 
dengan pantai-pantai lain yang berada di Badung 
karena  tetap bisa menyaksikan pemandangan 
sunset istimewa. 

PANTAI DI PULAU DERAWAN
Pulau Derawan merupakan salah satu surga 

menyelam terindah di dunia. Surga tropis ini me-

miliki pemandangan hamparan pasir putih, jejeran 
pohon palem, dan langit biru di atas samudera 
yang indah. Bagi wiasata yang mengunjungi pantai 
ini, akan tidak lupa untuk menikmati keragaman 
biota laut seperti kura-kura raksasa, lumba-lumba, 
ikan pari, duyung, barakuda, ubur-ubur stingless, 
dan ikan hiu.

Saking indahnya, pada tahun 2005 UNESCO 
sempat memasukkan pulau di Kalimatan Timur ini 
menjadi calon situs warisan dunia. Pantainya yang 
bersih memang masih jarang terjamah sehingga 
kelihatan sangat menawan tanpa adanya sampah 
yang membuat pemandangan menjadi tidak enak. 
Selain panorama pantai, pantai ini adalah tempat 
yang pas bagi Anda yang ingin menyelam, itulah 
alasan mengapa pecinta diving kelas dunia sangat 
menyukai lokasi ini. Proses bertelur dari penyu 
juga merupakan hal yang menarik yang bisa dinik-
mati oleh para pengunjung. 

Tertarik berlibur ke sana? (ins)

Gema Desa | Oktober 2016 | Gema Desa | Oktober 2016 | 3333

BAPEM
AS P

ROV JA
TIM



34 | Gema Desa | Oktober 2016

tipskarir

Anda pasti pernah merasa mengantuk saat 
sedang bekerja di kantor? Biasanya salah 
satu cara paling praktis yang dilakukan 
untuk mengusir kantuk adalah dengan 

minum kopi. Sayangnya terlalu banyak kopi tak 
baik untuk tubuh. Berikut beberapa tips mudah 
untuk mengatasi kantuk tanpa harus menenggak 
kafein. 

YOGURT    
Memakan yogurt adalah salah satu pilihan 

mengusir kantuk. Yogurt memiliki kandungan yang 
bisa mengurangi kelelahan dan lebih aktif dalam 
berkegiatan. Satu cup yogurt akan sama dengan 
secangkir kopi dan kamu bisa menjalani aktivitas 
tanpa kantuk.

APEL 
Buah apel juga pu-

nya kandungan yang bisa 
membuatmu tetap ter-
jaga. Apel ini juga sangat 
mudah dicerna. Cocolkan 
apel dengan selai kacang 
untuk kombo makanan 
penambah energi agar tak 
mengantuk.Buah-buahan yang 
kaya akan vitamin C juga mengandung gula alami 
dan akan memberikan energi agar tetap terjaga 

dan tak mengantuk. Sediakan buah-buahan sebagai 
camilan pengganti kopi.

KACANG
Kacang-kacangan juga bermanfaat 

untuk memberikan energi ekstra 
sebagai pengganti kafein. Kacang-
kacangan mengandung protein 
dan karbohidrat kompleks. Ka-
cang akan memberikan energi 

yang stabil untuk tubuh.

PUTIH TELUR
Makan telur sebagai menu 

sarapan atau makan siang untuk 
memberikan energi yang stabil dan 

mencegahmu mengantuk .  Para ilmuwan mene-
mukan bahwa protein dalam telur, terutama yang 
ditemukan pada putih telur, membantu kita tetap 
terjaga dan tetap waspada. Kandungan protein ini 
jauh lebih efektif dibandingkan karbohidrat yang 
ditemukan dalam cokelat, biskuit dan makanan 
yang mengandung gula.

Para peneliti dari Cambridge University menguji 
bagaimana substansi gizi itu berdampak pada sel 
otak yang bisa membuat kita terjaga. Kandungan 
di dalam putih telur ternyata akan membangkit-
kan sel-sel tersebut, memicu keluarnya kandungan 
orexin.

Selamat mencoba.(*)

Usir Kantuk Kala Kerja 
Tanpa Harus Minum Kopi
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Sate Sate 
LilitLilit  

Jika ingin merasakan kelezatan sate lilit, tak per-
lu repot-repot pergi ke Bali karena Anda bisa 
membuatnya sendiri di rumah. Sate lilit ini sa-
ngat cocok menjadi hidangan pengganti jika bo-

san dengan olahan daging yang begitu-begitu saja. 
Berikut resepnya:

BAHAN-BAHAN SATE LILIT
 300 gram daging ayam giling
 12 batang serai gunakan sebagai tangkai
 6 sendok makan kelapa parit muda
 1 sendok teh garam

Bahan bumbu halus
 4 butir bawang merah
 3 siung bawang putih
 3 buah cabe merah
 3 butir kemiri
 1 ruas jahe
 1 ruas kencur
 1 ruas kunyit
 1 ruas lengkuas
 1/2 sendok teh merica
 1.2 sendok teh ketumbar sangrai
 1 batang serai ambil putihnya saja

CARA MEMBUAT SATE LILIT AYAM KHAS BALI
  Haluskan bumbu halus dengan menggunakan 
blender dan beri sedikit air, hanya sedikit saja
 Campurkan daging ayam giling dengan parutan ke-

lapa, garam dan bumbu yang telah di haluskan
 Siapkan pan datar, beri sedikit minyak dan panas-
kan
 Ambil segempal adonan, kepalkan pada serai sam-
bil padatkan kemudian letakan pada pan hingga 
semua adonan habis
 Masak sambil di bolak balik hingga matang
 Setelah matang angkat lalu tiriskan

Bahan sambal matah
 15 buah cabe rawit hijau
 5 buah cabe rawit merah
 5 butir bawang merah
 1 saset terasi
 1 buah jeruk nipis
 1/2 sendok teh garam
 Minyak goreng secukupnya

Cara membuat sambal matah
 Iris bawang merah dan cabe, masukan dalam 
mangkok lalu remas-remas menggunakan tangan, 
namun jugakan sarung tangan plastik agar tangan 
tidak pedas
 Goreng terasi hingga hancur, lalu tuangkan terasi 
bersama minyaknya ke dalam mangkok isi cabe 
tadi
 Tambahkan garam dan air jeruk nipis dan aduk rata
 Sambal matah siap untuk disajikan berasam de-
ngan sate lilit
Selamat mencoba semoga resep di atas berman-

faat.(*)

Sate lilit merupakan Sate lilit merupakan 
sajian kuliner khas sajian kuliner khas 

Indonesia, yaitu Indonesia, yaitu 
dari Bali yang dari Bali yang 

sudah mendunia. sudah mendunia. 
Berbeda dengan Berbeda dengan 

sate pada umum-sate pada umum-
nya, daging tidak ditusuk nya, daging tidak ditusuk 

melainkan dililit sesuai namanya. Ra-melainkan dililit sesuai namanya. Ra-
saya yang empuk dan lezat, membuat sate saya yang empuk dan lezat, membuat sate 

lilit banyak digemari masyarakat. lilit banyak digemari masyarakat. 

resep
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Masyarakat Indonesia masih 
membutuhkan TTG untuk  
melakukan usaha. 
Salah satunya TTG 
untuk pembuatan 
baglog  jamur.
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