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Kita tidak tahu kapan corona 
virus disease (Covid-19) ini bera-
khir. Semua orang, di belahan Bumi 
mana pun, sama-sama berharap 
Covid-19 segera berakhir agar 
kehidupan normal seperti sedia kala. 
Kapan ujian berupa Covid-19 ini 
berakhir hanya Tuhan yang tahu.

Kini setahun sudah kita “hidup 
bersama” Covid-19. Kemunculan 
virus corona mulai terdeteksi per-
tama kali di Wuhan, Cina, pada awal 
Desember 2019. Kala itu sejumlah 
pasien berdatangan ke rumah sakit 
di Wuhan dengan gejala penyakit 
yang tak dikenal. Sejak itu virus ini 
tidak bisa ditahan lagi dan terus 
menyebar ke mana-mana.  

Tanggal 2 Maret 2020 Presiden 
Joko Widodo mengumumkan 
terdapat dua WNI yang positif 
Covid-19.

Hingga per 22 Februari 2021, 
secara nasional kasus infeksi virus 
corona sebanyak 1.288.833 
orang. Sedangkan yang sembuh 
sebanyak 1.096.994 orang sem-
buh dan yang meninggal  34.691 
orang. Saat ini kasus Covid-19 
tersebar di 510 kabupaten/kota di 
34 provinsi di Indonesia (jumlah 
provinsi di Indonesia sebanyak 34 
provinsi).

Kita pun menjalankan protokol 
kesehatan, suatu pola hidup yang 
sebenarnya sudah kita lakukan jauh 
sebelumnya, namun kini lebih di-

perketat. Menggunakan masker dan 
cuci tangan sebenarnya bukan hal 
yang baru bagi kita, namun kini kita 
harus memakai masker setiap hari di 
segala keperluan.

Pemerintah melakukan berbagai 
upaya untuk melawan Covid-19. 
Salah satunya vaksinasi secara 
nasional. Demikian pula di tingkat 
desa. Gubernur Jawa Timur, Hj. 
Khofifah Indar Parawansa, meng-
ingatkan bahwa minimal 8% Dana 
Desa digunakan untuk pencegahan 
Covid-19.  

“Kebijakan tersebut tertuang 
dalam surat edaran DJPK Kemen-
terian Keuangan/Kemenkeu No-
mor 2 Tahun 2021 dan Instruksi 
Kementerian Desa/Inmendesa 
Nomor 1 Tahun 2021,” kata 
Gubernur dalam Rakor Percepatan 
Pencairan Dana Desa dan Konsoli-
dasi Desa Provinsi Jatim 2021 di 
Surabaya, Sabtu (13/2/2021).

Gubernur menjelaskan, dalam 

Inmendesa tersebut menyebutkan 
Dana Desa dapat digunakan un-
tuk PPKM skala mikro dengan ke-
wenangan desa. Begitu pula pada 
Instruksi Kementerian Dalam 
Negeri (Inmendagri) Nomor 3 
Tahun 2021 yang mengintruksi-
kan pembentukan posko penanga-
nan Covid-19 tingkat desa.

“Jadi ada tiga regulasi minimal, 
yang pertama Inmendagri nomer 3 
tahun 2021, dua adalah Inmendesa 
Nomer 1 Tahun 2021 dan Surat 
Edaran DJPK Kemenkeu Nomer 2 
yang dikeluarkan PKM (Peraturan 
Menteri Keuangan) nya supaya 
referensi dari seluruh kepala desa 
yang akan menggunakan dana desa 
akan clear, tidak lagi dispute,” kata 
Gubernur.

Mari kita berdoa tiada henti 
agar pandemic Covid-19 ini segera 
berakhir. Senyampang dengan doa, 
kita juga benar-benar melaksanakan 
protokol kesehatan secara ketat. (*)

DD dan Pencegahan Covid-19
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PROVINSI Jawa Timur men-
catat rekor lagi sebagai provinsi 
tercepat dalam penyaluran Dana 
Desa tahun 2021. Hingga Febru-
ari 2021 baru tiga kabupaten yang 
berhasil menyalurkan Dana Desa 
tercepat, yaitu Kabupaten Ma-
diun, Tulungaggung dan Kabu-
paten Tapaktuan di Provinsi Aceh.

“Ada tiga kabupaten yang 
berhasil menyalurkan Dana Desa 
Tercepat Nasional, dua Kabu-
paten dari Jawa Timur yaitu 
Madiun dan Tulungagung, dan 
satu daerah lainnya adalah Kabu-
paten Tapaktuan Provinsi Aceh,” 
kata Gubernur Jawa Timur, Hj. 
Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur menyampaikan itu 
saat membuka Rapat Koordinasi 
Percepatan Penyaluran Dana Desa 
dan 

Konsolidasi Pendampingan Desa 
di Dyandra Convention, Jumat, 12 
Februari 2021. 

Rakor yang dihadiri oleh 
Sekretaris Daerah Provinsi, OPD 
Provinsi Jawa Timur, Bupati se Jawa 
Timur dan Walikota Batu, Kepala 
Dinas PMD serta Kepala BPKAD 
Kabupaten/Kota, Asosiasi BPD, 
Asosiasi Kepala Desa, Persatuan 
Perangkat Desa Indonesia di Jawa 
Timur dan Konsultan Pendamping 
Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Hadir sebagai narasumber Sek-
retaris Jenderal Kementerian Desa, 
DR Taufik Majid, dan Kepala Kanwil 
Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, 
Drs. Dedi Sopandi, MAP. 

Pada rakor kali ini Gubernur 
menyerahkan penghargaan dari 

Dirjen Perbendaharaan Negara 
Kementerian Keuangan kepada 
Bupati Madiun dan Bupati Tu-
lungagung yang telah berhasil 
menyalurkan Dana Desa Tercepat 
Nasional Tahap I tahun 2021.  

Gubernur perempuan pertama 
di Jawa Timur ini mengatakan, per-
cepatan perlu terus dilakukan karena 
dia mentargetkan pada triwulan 
pertama pencairan sudah harus 
dilakukan sebanyak 40 prosen.

Saat ini, Dana Desa tahun 2021 
di Jawa Timur sejumlah 7,659 
trilyun baru tersalur di 709 desa di 5 
Kabupaten Tulungagung, Madiun, 
Ngawi, Pacitan dan Magetan dengan 
nominal Rp 242,1 milyar. Sedangkan 
BLT-DD baru cair 260 desa 

Jatim Tercepat Nasional 
dalam Penyaluran Dana Desa 2021

DPM
D Prov Jatim
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di Kabupaten Tulungagung dan Ma-
diun dengan total penerima 14.225 
KPM sejumlah Rp 4,26 milyar. 

“Saya berharap para kepala 
daerah di seluruh Jawa Timur 
untuk dapat mendorong per-
cepatan penyaluran Dana Desa 
di wilayahnya agar pelaksanaan 
PPKM Berbasis Mikro dan pemu-
lihan ekonomi di tingkat desa 
berjalan maksimal,” kata Khofifah.  

Lebih lanjut Gubernur yang 
juga mantan Menteri Sosial ini 
mengatakan sampai saat ini masih 
14 kabupaten yang belum meny-
elesaikan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penyaluran Dana Desa, 
19 kabupaten belum menandatan-
gani surat kuasa pemindahbukuan, 
dan 3.095 desa belum menetap-
kan APBDesa. 

“Oleh karena itu saya minta 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa dibantu oleh Pendamp-
ing agar segera menuntaskan 
semua ini maksimal bulan Maret 
mendatang,” tegas Khofifah.

Sepanjang 2020 Jawa Timur 
mampu merealisasikan 99,97 
prosen dengan total nilai dana 
desa yang disalurkan Rp 7,568 tri-
lyun, dari alokasi keseluruhan Rp 
7,570 trilyun. Hanya 9 desa dari 
7.724 desa di Jatim yang belum 
menyalurkan 100 persen.

Sembilan desa tersebut, empat 
desa ada di Sidoarjo yakni Desa 
Besuki, Kec. Jabon, Desa Ketapang 
dan Desa Kedungbendo Kec. Tang-
gulangin dan Desa Renokenongo, 
Kec. Porong. “Keempat desa terse-
but merupakan desa terdampak 
lumpur,” ucap Khofifah. 

Lalu tiga desa lainnya di Ka-
bupaten Bojonegoro yakni Desa 
Wotanngare dan Desa Grebegan 

Kec. Kalitidu, dan Desa Trucuk, 
Kec. Trucuk. Di Bojonegoro, kata 
Khofifah, terkendala karena 
kepala desanya tersangkut perkara 
hukum penggunaan Dana Desa 
tahun 2019.

Satu desa di Kabupaten Pasuru-
an yakni Desa Susukanrejo, Kec. 
Pohjentrek, terkendala kegiatan 
tidak bisa dilaksanakan karena 
kepala desa menghilang tidak 
diketahui keberadaannya.

Lalu terakhir di Pamekasan Desa 
Lesongdaja, Kec. Batumarmar, Dana 
Desanya tidak bisa salur karena 
tidak ada tirik temu antara Penjabat 
Kepala Desa dengan BPD sehingga 
Peraturan Desa tentang APBDesa 
tidak bisa ditetapkan.

Di sisi lain Gubernur menga-
takan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Berbasis Mikro secara resmi 
diberlakukan mulai 9 
hingga 22 Februari 
2021. Melalui Instruksi 
Mendagri nomor 
3 tahun 2021, dan 
diperkuat dengan 
Keputusan Guber-
nur nomor 188/59/
KPTS/013/2021, 
Desa/Kelura-
han se Jawa 
Timur men-
jadi fokus 
pengen-
dalian 
dan 
pen-
an-
ga-
nan 

pandemi covid-19.
Pemerintah desa wajib melaku-

kan refocusing kegiatan dan ang-
garan Dana Desa minimal 8 persen 
untuk mendukung pelaksanaan 
PPKM Skala Mikro di desa yang 
digunakan untuk membiayai ke-
giatan pencegahan, penanganan, 
pembinaan dan pendukung pelak-
sanaan penanganan Covid-19 di 
tingkat desa dengan membentuk 
posko desa yang diketuai oleh 
kepala desa.  

Di samping itu Dana Desa juga 
diprioritaskan untuk Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
DD), melaksanakan Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD) dan kegia-
tan-kegiatan lainnya yang dapat 
mendorong pemulihan ekonomi 
masyarakat seperti pengemban-
gan Badan Usaha Milik Desa serta 

mendukung pencapaian 
SDGs Desa.(res)
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DALAM penyaluran Dana 
Desa (DD) kita sampaikan kepada 
seluruh desa bahwasannya DD 
merupakan satu sumber anggaran 
yang sangat diutamakan bagi desa. 
Karena itu pengelolaannya harus 
betul-betul sesuai dengan juklak 
yang ada. 

Karena itu pada perencanaan 
awal, Desember 2020, kami 
instruksikan kepada seluruh desa 
bersama Dinas PMD Kabupaten Tu-
lungagung agar mempersiapkan 
perencanaan penyaluran DD untuk 
tahun 2021. Juga siapkan PMK-nya. 
Sudah kami siapkan terhadap pe-
rencanaannya kapan ketika dana 

itu turun.
DD di Kabupaten 

Tulungagung tahun 
2021 sebesar Rp 

237.606.485.000. 

Dialokasikan kepada 257 desa. 
Penyaluran pertama pada tang-
gal 13 Januari 2021 untuk BLT di 
37 desa. Sehingga BLT DD setiap 
bulan yang dapat tersalur Rp 
4.172.000.700.   

Jumlah KPM di Kabupaten 
Tulungagung sebanyak 13.909 
KK. Dan kita semua tahu bahwa 
DD ini secara langsung diterima 
oleh desa, kita beri pengertian 
kepada kepala desa, tentu saja 
juga dibantu oleh pendamping, ini 
juga menjadi penentu terhadap 
bantuan-bantuan sosial di era pan-
demi. Karena itu harus betul-betul 

dimanfaatkan sesuai 
perencanaan yang 
ada.

Yang 
jelas kalau 

da-

na-dana lain seperti dari pemerin-
tah pusat, pemerintah provinsi, di 
mana juga ditentukan mengenai 
penggunaannya. Sedangkan DD 
ini yang tahu persis adalah ting-
kat desa. Hanya yang dari desa 
betul-betul harus ada pengawasan 
kendali dan motivasi dari tingkat 
kabupaten.

Dengan sering diberi motiva-
si maka desa semakin tanggap, 
semakin mengerti dan tentu saja 
kita beri motivasi. Bimbingan dari 
tingkat kabupaten tidak boleh 
mengalami penurunan.

BLT DD di bulan Januari 2021 
di Kabupaten Tulungagung telah 
disalurkan ke semua KPM. Jadi 

mulai tanggal 15 sampai 26 
Januari 2021. Sampai Feb-
ruari ini sudah tersalur Rp 
50.702.400.000 milyar atau 
sebesar 21% dari total pagu 

DD.
Yang penting kesia-

pan daripada kita, apa 
pun dan bagaimana 
pun, bahwa desa 
masih sangat me-
merlukan bimbingan 
dan dorongan dari 

pemerintah kabupaten. 
Jadi inilah kiat-kiat yang 
kita lakukan yang tentu 
saja juga didampingi dan 
sekali tempo kita turun 

ke wilayah sekaligus ikut 
dalam pembinaan.(res)

Bupati Tulungagung,  Drs. H. Maryoto Birowo, MM

Pendampingan dan Motivasi 
ke Desa Jangan Kendor

DPM
D Prov Jatim
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KETIKA saya mulai menjabat 
September 2018, kami tetapkan 
bahwa desa harus linier dengan ka-
bupaten, dan kabupaten harus linier 
dengan provinsi, tentunya provinsi 
juga linier dengan pusat. Ini harus 
betul-betul diupayakan dan tidak 
bisa mengalir sendiri. 

Dana Desa (DD) di Kabu-
paten Madiun kurang lebih Rp 
160 milyar. Kita punya kebijakan 
yang tentunya juga harus linier 
dengan Ibu Gubernur, dengan 
Pak Presiden, bahwa membangun 
dari pinggiran desa. Karena itu di 
Kabupaten Madiun kita tambahkan 
ADD sebesar 20 persen, total Rp 
177 milyar lebih.

Kita berharap pengunaan DD 
betul-betul maksimal.Dan DD 
linier dengan pembangunan yang 
ada di daerah, tidak ada yang doble 
account, doble penerima, dan lain 
sebagaimnya.

Untuk mencapai hal tersebut 
awal mulanya yang meng-ACC 
atau evaluatornya pihak keca-
matan. Kemudian kita tarik, awal 
mula saya sendiri, kita kerjakan 
dalam lima hari untuk menyele-
saikan evaluasi APDES di 198 
desa. Hasilnya kita targetkan 
setiap 31 Desember sudah selesai. 
Kemudian setelahnya saya sudah 
membentuk tim yang mem-
bantu saya untuk evaluasi. Perihal 
penyaluran DD ini kita tidak 
hanya terukur dengan kecepatan 

saja tetapi juga perencanaan yang 
betul-betul benar dan sesuai per-
masalahan yang ada.

Adanya DD ditambah dengan 
ADD masyarakat di Kabupaten Ma-
diun betul-betul merasakan karena 
ketepatan sasaran sudah diren-
canakan. Sebelum perencanaan pun 
ada pra perencanaan yang mana pra 
perencanaan ini memecahi perma-
salahan yang harus diselesaikan. 
Kalau itu menjadi kewenangan desa 
maka desa yang harus menambah-
kan hal tersebut, akan tetapi kalau di 
kewenangan Pemkab Madiun kita 
akan ambil alih.

Awal-awal pengunaan DD, 
sebelum Covid-19, di insfrastruk-

tur. Sedangkan ADD lebih banyak 
di pemberdayaan yang berujung 
di kemandirian. Intinya visi misi 
di Kabupaten Madiun bagaimana 
aman, sejahtera, berakhlak juga 
terimplementasikan di setiap ang-
garan di desa, karena kebijakan 
kalau tidak diikuti dengan angga-
ran juga sulit.

Sampai saat ini kita sudah bisa 
buat non tunai. Jadi dengan non 
tunai ini evaluasinya akan lebih 
mudah. Jika perencanaan baik maka 
70 % pekerjaan selesai. Untuk tahun 
2021 ini kita terapkan untuk non 
tunai dan arah penggunaannya pasti 
sejalan dengan pemerintah kabu-
paten.(res)

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro

Desa Harus Linier 
dengan Kabupaten Hingga Pusat

DPM
D Prov Jatim
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SELAMA dua hari berturut-
turut, 17 – 18 Februari 2021, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur, 
menyelenggarakan rapat koordinasi 
dengan tema “Pemulihan Ekonomi 
Masa Pandemi Covid-19 Melalui 
Program/Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Tahun 2021.” Rakor 
dilaksanakan secara daring dengan 
peserta dari DPMD kab/kota se-
Jawa Timur dan Bakorwil di Jawa 
Timur. 

Rakor yang dibuka Kepala Dinas 
PMD Prov. Jatim, Ir. Mohammad 
Yasin, M.Si., ini menghadirkan 
narasumber Cece Yusuf, S.Hut., 
M.Si. (Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerja Sama Kementerian Desa 
PDDT) dan  Ir. Sigit Panoentoen, 
M.Si (Kepala Bidang Pemerin-
tahan dan Pembangunan Manusia 
Bappeda Prov. Jawa Timur).

Bappeda Prov. Jatim sebagai 
narasumber pertama memaparkan 
bagaimana kebijakan Pemerin-
tah Prov. Jatim dalam percepatan 
pemulihan ekonomi dalam masa 
pendemi Covid-19. Paparan 
dilanjutkan oleh Cece Yusuf yang 
memaparkan materi tentang pro-
gram/kegiatan serta nomenklatur 
Kemendesa PDTT.

Rakor kemudian diisi paparan 
dari bidang-bidang di Dinas PMD 
Prov Jatim. Empat Bidang yakni 
Bidang Pemberdayaan Usaha Eko-
nomi Desa, Pemerintahan Desa, 
Penataan dan Kerjasama Desa 
serta Bidang Kemasyarakatan Desa 
memaparkan Program yang akan 
dijalankan di tahun 2021

Dengan adanya rakor ini 
diharapkan program/kegiatan di 
DPMD Prov. Jatim dapat bersin-
ergi serta bisa “nyekrup” dengan 

kegiatan yang dilaksanakan di kab/
kota di Jawa Timur.

Dalam sambutannya Muham-
mad Yasin menjelaskan sembilan 
inovasi Dinas PMD Prov. Jatim 
tahun 2021. Inovasi pertama adalah 
Lumpang Bude . “Lumbung Pan-
gan Bude sebetulnya sudah jalan 
sejak tahun 2020 dan kita lanjut 
kembali. Kemarin pilot project 
sudah 107 BUM Desa dan dalam 
waktu tiga bulan terjadi transaksi 15 
ribu dan omzetnya mencapai Rp 
1,8 milyar. BUM Desa bisa mem-
fasilitasi masyarakat untuk membeli 
barang-barang pokok yang ada di 
Lumbung Pangan dengan harga 
yang murah dan barang dikirim ke 
tempat tujuan baru dibayar,” kata 
Muhammad Yasin.

Nanti di tahun 2021 Lumbung 
Pangan Bude akan dikembangkan. 
Bukan hanya memesan dan men-

Rapat Koordinasi DPMD Se-Jawa Timur Tahun 2021

Sembilan Inovasi Siap 
Makmurkan Jawa Timur  

DPM
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gantar tapi dikembangkan menjadi 
perdagangan antar BUM Desa, 
bahkan ke pengadaan atau supliyer 
produk-produk yang dimilki BUM 
Desa. 

“Contohnya di Lumajang ada 
BUM Desa yang memproduksi 
kripik pisang maka kripik pisang ini 
bisa diupload di Lumpang Bude 
kemudian BUM Desa yang ada di 
Malang bisa pesan keripik pisang 
melalui Lumpang Bude dengan 
harga yang sama di Lumajang 
sementara ongkos kirimnya akan di-
subsidi oleh Pemprov. Jawa Timur,” 
kata Muhammad Yasin.

Inovasi kedua adalah Klinik 
BUM Desa yang akan dilanjut-
kan dan sempurnakan. “Kita akan 
perbaiki aplikasi yang ada, kemu-
dian kita intensifkan lagi pendataan 
yang dilakuikan oleh BUM Desa 
sehingga tidak ada lagi BUM Desa 
yang kosong pengisiannya sehingga 
mempengaruhi perkembangan kla-
sifikasi BUM Desa,” kata Muham-
mad Yasin.  

Saat ini jumlah BUM Desa di 
Jawa Timur 6.114 unit. Seban-
yak 8.055 unit usaha yang sudah 
dikembangkan BUM Desa di Jawa 

Timur, dengan 10.000 karyawan, 
aset mencapai Rp 57,4 milyar dan 
omzet Rp 64 milyar, keuntungan 
mencapai Rp 16,1 milyar, dan kon-
tribusi terhadap PAD secara keselu-
ruhan Rp 8,8 milyar.

Klinik BUM Desa akan disup-
port Gerai Restorasi Usaha Eko-
nomi  Masyarakat (Garasi UEM). 
“Bagaimana mengcreate UKM-
UKM yang mempunyai produk kita 
kembangkan melalui tutorial online. 
Dinas PMD juga mensuport me-
lalui Sinando (Sinau Nang nDeso) 
melalui pelatihan kewirausahaan, 
mulai pelatihan packaging hingga 
caranya mengurus PIRT, pemasaran 
dan publikasi serta bintek dan tuto-
rial pelatihan,” kata Muhammad 
Yasin.

Sepanjang tahun 2020 Sinando 
sudah melakukan kegiatan ke 17 
kabupaten. 34 desa, diikuti 837 
orang, dengan 31 jenis pelatihan 
(membantik, barista, hidroponik, 
olahan makanan, kerajinan, dll). 
BUM Desa yang mempunyai 
binaan bisa mengajukan untuk 
mendapat pelatihan melalui Sin-
ando. Sedangkan tahun 2021 akan 
dilaksanakan pelatihan di 130 desa 

dengan jumlah peserta 1800 orang.
Klinik Desa juga disupport oleh 

Lomba Video Kreatif Usaha Eko-
nomi Perdesaan (Love Desa), yaitu 
mengeksplore potensi sumber daya 
alam dan produk unggulan desa.  

Sedangkan Paman Desa (Pen-
guatan Permodalan BUM Desa) 
dalam rangka penanganan dampak 
ekonomi Covid-19 merupakan pro-
gram lanjutan tahun 2020. Tahun 
ini ada 200 BUM Desa yang akan 
menerima bantuan keuangan khu-
sus. Jika tahun lalu bantuan tersebut 
sebesar Rp 50 juta per BUM Desa 
makan tahun 2021 menjadi Rp 75 
juta per BUM Desa sebanyak 200 
BUM Desa. Bantuan keuangan 
khusus ini digunakan untuk pemu-
lihan ekonomi dampak pandemic 
Covid-19.

Paman Desa jika tahun lalu 
hanya focus di unit usaha wisata 
desa, maka tahun ini merambah ke 
unit pertanian, perdagangan dan 
pengelola sampah. 

Jatim Puspa (Pemberdayaan Us-
aha Perempuan) tetap dilanjutkan 
seperti tahun 2020. Tahun 2020 
Jatim Puspa diprioritaskan pada 15 
kabupaten, tahun 2021 di 175 desa 

DPM
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pada 30 kabupaten/Kota Batu. Jumlah KPM yang 
tahun ini menerima bantuan modal sebanyak 5.294 
orang yang masing-masing menerima Rp 2,5 juta. 
“Prioritas tetap di 15 kabupaten kantong kemiskinan 
dengan sasaran tetap 70%,” kata Muhammad Yasin.

Inovasi lainnya adalah Desa Berdaya. Pada tahun 
2020 di Jawa Timur dengan status mandiri sebanyak 
332 desa, status maju 2.621, desa berkembang 4.767 
desa, desa tertinggal 3 desa dan desa sangat tertinggal 
1 desa.

“Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gubernur bah-
wa Desa Mandiri harus dibantu. Tahun 2021 ini ada 
151 desa mandiri yang masing-masing akan dibantu Rp 
100 juta,” kata Muhammad Yasin. Ditambahkannya, 
desa yang mandiri ini dikembangkan melalui desa tema-
tik (iconic) melalui economic branding.

Bibit Jamur Bank (Bimbingan Teknis dan Pinja-
man Murah Melalui Bank) juga salah satu inovasi Dinas 
PMD Prov. Jatim tahun 2021. Program Bibit Jamur 
Bank konek dengan Sinando. “

Jadi kalau ada kelompok atau masyarakat yang pu-
nya potensi kita latih dulu melalui Sinau Nang Ndeso 
kemudian setelah mempunyai keterampilan kita tawar-
kan atau kita akseskan ke bank. Kalau tahun kemarin 
hanya dengan Bank UMKM sekarang sudah kembang-
kan dengan Bank Jatim. Bank Jatim sudah memberikan 
pinjaman kepada 5 BUM Desa terus kita kembangkan 
sehingga semakin lama semakin bertambah,” kata 
Muhammad Yasin. 

Adapun Inovasi Sapa Desa (Sistem Informasi Pen-
dataan Desa) merupakan cara cepat menyajikan data 
primer desa sebafau dasar perencanaan dan pengang-
garan, analisis dan monitoring kemajuan pembangunan 
desa. 

“Sapa Desa menjadi sangat penting jika daerah bisa 
memanfaatkan data centre ini menggantiakn gudang 
arsip yang dimiliki oleh masing-masing desa. Karena 
disimpan di server sehingga sangat aman. Misalkan 
buku di kantor desa hilang atau komputernya rusak 
maka di Provinsi arsipnya masih ada dan tetap aman,” 
kata Muhammad Yasin.

Sedangkan inovasi lainnya adalah Si Manis Desa 
(Sistem Administrasi Pemerintahan Desa) salah satu 
inovasi yang baru di-pilot project-kan di beberapa 
kabupaten yang sudah dikembangkan, dan Penyetan 
Bunda (Penyelamatan Aset UPK melalui Badan Usaha 
Milik Desa Bersama). (res)

DPM
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Kementerian Dalam Negeri 
melalui Direktorat Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa menyeleng-
garakan webinar tentang “Identi-
fikasi Permasalahan Penyelengga-
raan Pemerintahan Desa” kepada 
empat Provinsi, yakni Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Timur, Banten dan Bali. 

Provinsi Jawa Timur dijadwal-
kan pada sesi kedua mulai pukul 
10.00 sampai 11.00 WIB. Rapat 
identifikasi tersebut dibuka oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Bina Pemerintahan Desa Ke-
mendagri dan dihadiri oleh Dinas 
PMD Provinsi/Kabupaten dan 
unsur kecamatan di Jawa Timur.

Titik berat rapat identifikasi 
dimaksud adalah menginven-
tarisir berbagai permasalahan 
terkait pemerintahan desa di 

Jawa Timur dan memberikan 
konfirmasi serta jawaban atas 
pertanyaan secara langsung oleh 
peserta webinar. 

Pada kesempatan tersebut 
Mohammad Rizal, SE,M.Si 
(Sesditjen Bina Pemerintahan 
Desa Kemendagri) menyam-
paikan beberapa poin utama, 
yakni mengenai arah dan kebi-
jakan Direktorat Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa tahun 2021, 
di antaranya terkait Peningka-
tan Kompetensi Aparatur dan 
Kelembagaan Desa, Penataan 
Kelembagaan Desa dan Penataan 
Sistem Administrasi Desa yang 
memadai.

Kepala Dinas PMD Provinsi 
Jawa Timur, Ir Mohammad 
Yasin, M.Si., dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan be-

berapa permasalahan yang terjadi 
dan dialami oleh pemerintah 
desa. Permasalahan tersebut 
antara lain: (1) terjadinya kasus 
pemberhentian perangkat desa 
secara sepihak oleh kepala desa 
terpilih, (2) ada beberapa desa 
yang masih kental dengan bu-
daya paternalistik (ketokohan) di 
masyarakat desa, sehingga terjadi 
kendala saat dilakukan pemilihan 
kepala desa yang baru, (3) untuk 
daerah rawan konflik agar Penja-
bat Kepala Desa dapat diisi dari 
TNI atau Polri sehingga dapat 
menjaga stabilitas, keamanan, 
dan ketertiban di masyarakat 
sampai dengan terpilihnya kepala 
desa definitif dan terhindar dari 
ketidaknetralan dan tekanan 
politis antara calon kepala desa 
dan mantan kepala desa.(*)

Daerah Rawan Konflik Agar 
Penjabat Kades Diisi TNI atau Polri
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KABUPATEN Tulungagung 
menjadi kabupaten yang pertama di 
Jawa Timur untuk penyaluran Bantu-
an Langsung Tunai Dana Desa (BLT 
DD) tahap I.  BLT DD di bulan 
Januari 2021 di Kabupaten Tulunga-
gung telah disalurkan ke semua KPM, 
mulai 15 sampai 26 Januari 2021. 
Sampai Februari sudah tersalur Rp 
50.702.400.000 milyar atau sebesar 
21% dari total pagu DD.

Penyaluran BLT- DD tahap 
I ini ditandai dengan penyerahan 
BLT-DD kepada perwakilan KPM 
warga Desa Plandaan, Kecamatan 
Kedungwaru, oleh Bupati Tulunga-
gung, Maryoto Birowo,  pada Jumat 
(15/1) di Balai Desa Plandaan. 

Menurut Maryoto Birowo, pe-
nyaluran BLT DD 2021 dibagi tiga 
tahap. Tahap pertama paling cepat 
disalurkan pada Januari sebanyak 40 
persen, tahap II paling cepat Maret 
sebanyak 40 persen, dan sisanya 
disalurkan di tahap III paling cepat 
Juni.

Maryoto mengatakan,  penyaluran 
tahap I dinilai tercepat se-Jawa Timur 
bahkan se-Indonesia. Ini karena hasil 
kerja keras seluruh kepala desa dan 
jajaran OPD yang berhasil menyerap 
Dana Desa lebih cepat untuk dapat 
disalurkan kepada KPM.  «Kita paling 
cepat menyalurkan BLT DD. Kenapa 
kita mendahului, itu karena dananya 
sudah ditransfer,» katanya.

Selanjutnya pada Senin, 18 Januari 
2021, BLT-DD disalurkan ke 5 Desa, 
yaitu 3 desa di Kecamatan Rejotangan 
(Desa Jatidowo sebanyak 27 KPM, 

Desa Buntaran sebanyak 92 KPM 
dan Desa Tugu sebanyak 46 KPM) 
dan 2 desa di Kecamatan Gondang 
(Desa Gondosuli dan Desa Sidomu-
lyo sebanyak 92 KPM). 

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si., 
didampingi Kepala Dinas PMD 
Kabupaten Tulungagung berkesem-
patan menyerahkan langsung secara 
simbolis BLT-DD tahap I di Desa 
Jatidowo dan di Desa Buntaran yang 
masing-masing diwakili oleh 5 orang 
KPM. 

Sehingga total sampai 18 Januari 
2021 BLT-DD sudah disalurkan 
kepada 1.892 KPM di 37 desa di 18 
kecamatan dengan total anggaran 
Rp.567.600.000.

Dalam laporannya  Kepala Dinas 

PMD Kabupaten Tulungagung 
menyampaikan target penyaluran 
BLT-DD tahap I sudah tersalur ke-
pada seluruh KPM di 257 desa paling 
lambat minggu terakhir Januari 2021.

Dalam sambutannya, Ir. Moham-
mad Yasin, M.Si., menyampaikan 
apresiasi dari Gubernur Jawa Timur 
kepada Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung, khususnya bagi Dinas 
PMD Kabupaten Tulungagung, 
kepala desa dan pendamping desa 
di Tulungagung atas komitmennya 
dalam mengawal penyaluran BLT-
DD tahun 2021 yang sampai saat ini 
sudah disalurkan kepada 1.892 KPM 
di 37 Desa di 18 kecamatan dengan 
total anggaran Rp. 567.600,000. 

Hal ini menjadikan Tulungagung 
sebagai kabupaten pertama di Jawa 
Timur yang menyalurkan BLT-DD 

Tulungagung yang Pertama 
Salurkan BLT DD
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tahap I. “Semoga ini menjadi contoh 
dan motivasi bagi kabupaten lain di 
Jawa Timur untuk segera menyalur-
kan BLT-DD bagi warga desanya,” 
katanya.

Mohammad Yasin juga menyam-
paikan kepada seluruh KPM penerima 
BLT-DD guna membelanjakan uang 
tersebut untuk membeli kebutuhan 
sehari-hari di lingkungan desanya 
sendiri, sehingga uang tersebut dapat 
menggerakkan roda perekonomian 
desa terutama di masa pandemi sep-
erti sekarang. 

Kepada masyarakat Moham-
mad Yasin juga berpesan agar tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan mengkampanyekan Gerakan 
3M yaitu memakai masker, mencuci 

tangan dan menjaga jarak sebagai 
usaha untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.

Di Jatim, total dana desa tahun 
2021 mencapai Rp 7,659 triliun, me-
ningkat Rp 89 miliar dibanding 2020 
sebesar Rp 7,570 triliun. Beberapa 
persen di antaranya dialokasikan 

untuk BLT. Jumlah KPM penerima 
BLT DD untuk tahun 2020 tercatat 
lebih dari 8.860 KPM.

Tahun ini Dinas PMD Prov. 
Jawa Timur sedang menginventarisir 
jumlah KPM karena belum semua 
desa melakukan verifikasi data KPM. 
“Karena angka kemiskinan sejatinya 
sangat dinamis, bisa berubah setiap 
saat,” kata Mohammad Yasin.

BLT DD tahun ini disalurkan 
dalam 3 tahap, 2 kali 40 persen dan 
20 persen. Khusus desa dengan status 
mandiri hanya 2 tahap yakni 60 
persen dan 40 persen.

Peruntukan BLT DD sesuai 
Permendes 13 Tahun 2020, pertama 
diprioritaskan untuk mendukung 18 
point Sustainable Development Goals 
(SDGs) Desa. Di antaranya yang 
paling utama selain pembangunan 
fisik desa yakni mendukung kebiasaan 
hidup baru masyarakat di masa pan-
demi Covid-19.(res/*)

Edisi I Tahun 2021 Gema Desa
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SELASA, 9 Pebruari 2021, 
bertempat di ruang rapat Pus-
daltaskin Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur dilaksanakan Koordinasi dan 
Konsolidasi Peningkatan Kapasi-
tas Aparatur Pemerintahan Desa 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 
yang dihadiri oleh Direktur Fasilitasi 
Pengembangan Kapasitas Aparatur 
Desa Ditjen Bina Pmerintahan Desa 
Kementerian Dalam Negeri dan 
pejabat yang menangani pemer-
intahan desa pada Dinas PMD 
Kabupaten se Jawa Timur dan Kota 
Batu.

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, 
Ir. Muhammad Yasin M.Si dalam 
sambutannya yang dibacakan oleh 
Kepala Bidang Bina Pemerintahan 
Desa DPMD Prov. Jatim menyam-
paikan bahwa kegiatan tersebut seb-
agai forum silaturahmi antara jajaran 
Bidang Bina Pemerintahan Desa 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur den-
gan jajaran Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa kabupaten/

kota agar terbangun solidaritas 
dan sinergitas dalam mewujud-
kan kinerja bersama. Juga untuk 
mendapatkan gambaran kondisi 
pemerintahan desa di Jawa Timur 
serta sebagai sarana penyelarasan 
program dan kegiatan Bidang Bina 
Pemerintahan Desa di Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota.

Sementara Dr. Paudah, M.Si., 
Direktur Fasilitasi Pengembangan 
Kapasitas Aparatur Desa Ditjen 
Bina Pemerintahan Desa Kemen-

terian Dalam Negeri menegaskan, 
Kementerian Dalam Negeri melalui 
Direktorat Jenderal Bina Pemerin-
tahan Desa mendorong pembuatan 
kebijakan dalam kegiatan Pengem-
bangan Kapasitas Aparatur Desa 
sebagai tindakan adaptif terhadap 
kondisi pandemi Covid-19, dengan 
target kualitas tata kelola pemer-
intahan desa yang profesional, 
modern, efektif dan efisien.

Pada kesempatan berikutnya 
juga disampaikan kegiatan Bidang 
Bina Pemerintahan Desa DPMD 
Prov. Jatim oleh Kepala Seksi dari 
tiap Seksi sekaligus konsolidasi ter-
kait kebutuhan data kegiatan, antara 
lain identifikasi kebutuhan materi 
pelatihan Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintahan Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa, eval-
uasi terhadap input data Profil Desa 
dan Kelurahan, pelaksanaan Lomba 
Desa/Kelurahan dan Pengelolaan 
Keuangan Desa.(*)

Meski Pandemi Tata Kelola Pemdes 
Harus tetap Profesional dan Efisien
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DINAS Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur mengikuti Rapat 
Kerja Inovasi Perangkat Dae-
rah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2021 bersama Ibu Gubernur 
Jawa Timur, 20 Januari 2021. 

Rapat yang diselenggarakan 
melalui daring ini Kepala Dinas 
PMD Prov. Jatim, Ir. Muham-
mad Yasin M.Si., memaparkan 
pencapaian Dinas PMD Prov. 
Jatim di tahun 2020, program 
dan kegiatan tahun 2021 serta 
inovasi di tahun 2021.

Adapun pencapaian DPMD 
Jatim di tahun 2020, yaitu 
Penghargaan Sakip Kategori A 
(5 tahun berturut-turut), Sapa 
Desa (Top 45 Kovablik Pemprov 

Jatim),  Klinik BUM Desa men-
jadi Best Of The Best Kovablik 
Pemprov Jatim, dan  Klinik 
BUM Desa meraih Top 45 KIPP 
Kemenpan-RB tahun 2020.

Program DPMD Prov. Jatim 
tahun 2021 antara lain Penataan 
Desa, Peningkatan Kerjasama 
Desa, Administrasi Pemerintah 
Desa, dan Pemberdayaan Lem-
baga Kemasyarakatan Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat.

Di tahun 2021 DPMD 
Prov. Jatim siap menggebrak 
dengan berbagai inovasi untuk 
pemberdayaan masyarakat dan 
desa antara lain Lumpang Bude 
(Lumbung Pangan BUM Desa), 
Klinik BUM Desa, Paman Desa 
(Penguatan Permodalan BUM 

Desa), Jatim Puspa (Pember-
dayaan Usaha Perempuan), 
Desa Berdaya, Bibit Jamur Bank 
(Bimbingan Teknis dan Pinja-
man Murah Melalui Bank), 
DDC-Sapa Desa (Data Desa 
Center – Sistem Aplikasi Pen-
dataan Desa), Si Manis Desa 
(Sistem Administrasi Pemerintah 
Desa), dan Penyetan Bunda (Pe-
nyelamatan Aset UPK Melalui 
BUM Desma)

Di akhir paparan, Kadis PMD 
Prov. Jatim juga menyampaikan 
progress penyaluran BLT DD 
2021. Realisasi per 20 Januari 
2021 yakni 2 kabupaten sudah 
melakukan penyaluran BLT DD, 
yaitu Kab. Tulungagung (37 desa) 
dan Kab. Madiun (108 desa).(*)

Tahun 2021 DPMD Jatim 
Gebrak dengan Berbagai Inovasi
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JUMAT (22/01/2021), Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengikuti 
rapat Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Kesehatan 
Tahun 2021 bersama Ibu Gubernur Jawa Timur. 

Dalam rapat hari ini, fokus pembahasan ialah pada 
hasil evaluasi AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka 
Kematian Bayi), stunting dan penyakit menular (TB, 
kusta, HIV/AIDS)

Kepala Dinas PMD Prov Jatim, Ir Mohammad 
Yasin M.Si., dalam kesempatan ini memaparkan 
prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 untuk 
mendukung pembangunan nasional berkelanjutan di 
desa atau Sustainable Development Goals (SDGs), 
khususnya bidang kesehatan yaitu pencegahan stunt-
ing di desa.

Dalam langkah pencegahan stunting di desa, dilaku-
kan upaya seperti pengelolaan advokasi konvergensi 
pencegahan stunting di desa, yakni dengan menggu-
nakan aplikasi digital elektronik Human Development 

Worker (e-HDW)
Selain itu, dilakukan juga langkah seperti rumah 

desa sehat dan memberikan layanan kesehatan pen-
ingkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan 
kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan 
sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan PAUD, dan 
berbagai langkah lainnya. (*)

SENIN, 22 Februari 2021, ber-
tempat di ruang rapat Pusdaltaskin 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur dilak-
sanakan webinar “Bincang-Bincang 
Seputar Lembaga Keuangan Desa 
sebagai Unit Usaha BUM Desa 
Bersama.” 

Hadir dalam kegiatan ini Dirjen 
Pengembangan Ekonomi dan In-
vestasi Desa Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Ir. Harlina Sulistyorini, 
M.Si), Direktur Pengembangan 
Kelembagaan Ekonomi dan In-
vestasi Desa Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Drs. Nugroho Setijo 
Nagoro, M.Si), Kepala Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur dan 147 BUM 
DesMa di Jawa Timur .

Acara dibuka oleh Kepala Dinas 
PMD Prov. Jatim , Ir. Mohammad 
Yasin, M.Si. Dalam sambutannya, 

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Dirjen Pengembangan Eko-
nomi dan Investasi Desa dan Direk-
tur Pengembangan Kelembagaan 
Ekonomi dan Investasi Desa Daerah 
Tertinggal. 

“Kami sangat berterima kasih 
atas difasilitasinya transformasi UPK 
menjadi BUM DesMa dan atas Pen-
canangan LKD sebagai Unit Usaha 
BUM DesMa serta disahkannya PP 
No. 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa,” kata Muhammad 
Yasin.

Adapun hasil diskusi ini antara 
lain, pertama BUM DesMa meru-
pakan entitas baru berbadan hukum 
sehingga memiliki sifat khas diband-
ing dengan Badan Hukum lainnya; 
Kedua, penjelasan dalam PP No. 11 
Tahun 2021 pasal 73 ayat 1 me-

nyatakan bahwa kegiatan dana bergu-
lir masyarakat eks PNPM-MPd wajib 
dibentuk menjadi BUM DesMa den-
gan kegiatan LKD; Ketiga, apabila 
BUM DesMa ingin membentuk unit 
usaha lain maka harus berbadan hu-
kum sesuai UU No. 1 Tahun 2013 
baik PT maupun yang lainnya.

Keempat,  sesuai PP No. 11 
Tahun 2021 pasal 73 ayat 1 me-
nyatakan jika dalam kurun waktu 
paling lama 2 tahun sejak PP ini 
diundangkan UPK belum melakukan 
transformasi menjadi BUM DesMa 
maka tidak menjadi kewenangan 
dari pihak pemerintah (kementerian 
dan dinas terkait) dalam melakukan 
pendampingan.

Kelima, kelembagaan dalam UPK 
yang bertransformasi menjadi BUM 
DesMa akan mengikuti aturan dalam 
PP No. 11 Tahun 2021. (*)

Cegah Stunting di Desa Menggunakan e-HDW

BUM DesMa Punya Sifat Khas Dibanding Badan Hukum Lainnya
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DI era saat ini dengan ad-
anya Dana Desa masyarakat desa 
dikhawatirkan meninggalkan 
kegiatan yang bersifat gotong 
royong dalam melakukan kegiatan 
pembangunan di desa. Karena itu 
perlu dilakukan langkah-langkah 
untuk menghidupkan kembali rasa 
kegotong-royongan yang ada di 
masyarakat. 

Dalam rangka untuk mem-
pertahankan dan melestarikan 
kegotong-royongan masyarakat, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur menyelenggarakan kegiatan 
penilaian Pelaksana Terbaik Gotong 
Royong Masyarakat tingkat Provinsi 
Jawa Timur tahun 2021. 

Sebagai langkah awal Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur meny-
elenggarakan sosialisasi  penilaian 
Pelaksana Terbaik Gotong Royong 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur 
tahun 2021 dilaksanakan di Ruang 

Amarta Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa dengan dipimpin 
langsung oleh Kepala Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur, Ir. Moham-
mad Yasin, M.Si., didampingi Ke-
pala Bidang Kemasyarakatan Desa, 
Mochamad Wahyudi, S.STP., M.Si. 

Penilaian Pelaksana Gotong 
Royong Masyarakat dilakukan se-
cara berjenjang. Pertama, penilaian 
di tingkat kabupaten/kota dilaku-
kan oleh tim penilai yang dibentuk 
dengan keputusan bupati/walikota 
yang beranggotakan OPD kab/kota 
yang membidangi, penetapan Juara 
Gotong Royong Terbaik Tingkat 
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan 
keputusan bupati/walikota.

Tahap kedua, penilaian di tingkat 
provinsi dilakukan oleh tim penilai 
yang dibentuk dengan Keputusan 
Gubernur yang beranggotakan 
OPD provinsi yang membidangi, 
Juara Gotong Royong Terbaik 
Tingkat Provinsi ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Ketiga,  penilaian Pelaksana Go-
tong Royong Terbaik Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2021 dilaksanakan 
melalui tiga tahapan. Tahapan 
pertama penilaian administratif 
diselenggarakan pada Maret 2021, 
untuk menentukan enam desa dan 
enam kelurahan nominasi.

Tahap kedua penilaian presentasi 
diselenggarakan pada Maret 2021, 
guna meminimalisir dan menekan 
angka penularan Covid-19 sesuai 
dengan protokol kesehatan di masa 
pandemi presentase/paparan nomi-
nator akan dilakukan secara daring 
via ZOOM Meeting.

Tahap ketiga, pelaksanaan klari-
fikasi lapang di desa/kelurahan (4 
nominator desa dan 4 nominator 
kelurahan) Pelaksana Gotong Roy-
ong Terbaik Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2021 diselenggarakan pada 
Mei Tahun 2021, dengan mem-
pertimbangkan, situasi dan kondisi 
Covid-19 di kabupaten/kota dan 
desa/kelurahan yang dikunjungi.(*)

AMANAT dari Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 
2015 Tentang Evaluasi Perkemban-
gan Desa dan Kelurahan menye-
butkan bahwa Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melak-
sanakan pembinaan kepada desa dan 
kelurahan. 

Salah satu upaya untuk melak-
sanakan pembinaan itu adalah 
dengan evaluasi perkembangan 
masing-masing desa dan kelurahan. 
Berlatar dari hal tersebut, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur menyeleng-

garan Sosialisasi Perkembangan Desa 
dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2021 dengan tema “Desa 
dan Kelurahan Bangkit, Sehat, Maju 
dan Sejahtera di Masa Pandemi 
Covid 19.” 

Kegiatan dilaksanakan pada 
23 Februari 2021 di Hotel Ollino 
Garden Kota Malang dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 
Peserta membawa hasil rapid test/
antigen sebelum mengikuti kegiatan. 

Peserta sebanyak 76 orang yang 
berasal dari unsur Dinas PMD 
kabupaten dan Bagian Pemerintahan 

Kota se Jawa Timur. 
Materi yang disampaikan terkait 

kebijakan evaluasi perkembangan 
desa dan kelurahan serta Lomba 
Desa dan Kelurahan tahun 2021 
pada masa pandemi Covid-19, serta 
pengenalan aplikasi Si Nila dan Sarah 
(Sistem Penilaian Administrasi Per-
lombaan Desa dan Kelurahan). 

Hasil yang diharapkan dari 
kegiatan ini adalah agar pemerintah 
kabupaten dan kota tetap melak-
sanakan pembinaan kepada desa 
dan kelurahan meski menghadapi 
Covid-19.(*) 

Tahun 2021 Pelaksana Terbaik
Gotong Royong Diadakan Lagi  

Sosialisasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

DPM
D Prov Jatim



18

Berita

Edisi I Tahun 2021 Gema Desa

PEMERINTAHAN 
Provinsi Jawa Timur di bawah 
kepemimpinan Hj. Khofifah 
Indar Parawansa dan Guber-
nur Emil Dardak pada 13 
Februari 2021 genap berjalan 
2 tahun. Banyak dinamika 
serta kemajuan yang dicapai 
untuk provinsi yang memiliki 
penduduk hampir 40 juta jiwa 
ini.

 Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur Heru Tjahjono 
mencatat kinerja selama dua 
tahun mengawal kepemimpi-
nan Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa dan Wakil Gubernur 
Emil Elestianto dinilainya penuh 
kerja keras, detail dan langsung 
menuju sasaran permasalahan.

“Sehingga capaiannya sangat 
terukur. Baik di internal OPD 
ataupun bagi kepentingan masyara-
kat Jawa Timur. Mulai persoalan 
kesehatan, ekonomi, sosial hingga 
ketahanan pangan,” ujarnya dalam 
siaran pers yang diterima media.

Sejak 2019 maupun 2020 atau 
di saat semua provinsi diterpa krisis 
pandemi Covid-19, kata dia, Jatim 
mampu menunjukkan inovasi dan 
keberhasilan dalam menangani se-
gala macam persoalan dengan baik, 
cepat dan transparan.

Data menunjukkan, hingga 
Januari 2021 tercatat beberapa ca-
paian berjalan sesuai target, bahkan 
di urusan pertumbuhan ekonomi, 

Jatim masih terkuat di skala nasi-
onal.

Apalagi dengan catatan per-
putaran uang atau PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) sebesar 
Rp581,5 triliun di triwulan ke IV 
tahun 2020.

“Jawa Timur adalah penyum-
bang ekonomi terbesar nomor dua 
di Pulau Jawa dengan kontribusi 
25,01 persen,” ucap mantan bupati 
Tulungagung dua periode tersebut.

Selain itu, lanjut Heru, perhatian 
pemerintah dalam hal kesehatan 
khususnya menekan pertumbuhan 
penderita Covid-19 berjalan taktis.

Mulai dari upaya upaya pence-
gahan, tingkat kesembuhan serta 
safety net bagi rumah tangga yang 
perekonomiannya terdampak.

Kemudian, penanganan para 
penderita serta penyediaan ruang 

rumah sakit disediakan 
dengan cukup serta meng-
gunakan pelayanan terbaik.

“Ibu Gubernur tidak 
ingin ada penderita Co-
vid-19 ditangani setengah 
setengah, tapi semaksimal 
mungkin sampai sembuh. 
Di sisi lain, urusan ekonomi 
juga harus tetap berjalan 
dengan protokol kesehat-
an,” katanya.

Upaya tersebut dini-
lainya membuahkan 
hasil meskipun masih dalam 
kondisi pandemi, semisal di 
sektor ketahanan pangan 

atau bidang pertanian, yang tidak 
terlalu terdampak Covid-19.

“Dengan hadirnya sejumlah 
penguatan langsung dari Pemprov 
Jatim ke petani, sektor pangan 
tumbuh 4,3 persen atau meningkat 
jadi 13,36 persen dibanding tahun 
sebelumnya,” katanya.

“Begitu juga sektor pembangu-
nan infrastruktur, selama dua tahun 
ini terus tumbuh signifikan,” tutur 
dia menambahkan.

Kendati demikian, pejabat eselon 
II yang akrab disapa Pak Carik itu 
memastikan Pemprov tidak ber-
puas diri dengan hasil ini, bahkan 
terus melakukan pembenahan di 
segala bidang, khususnya pelayanan 
kepada masyarakat melalui sinergi 
dengan Bupati/Wali Kota, DPRD 
serta Forkopimda Jatim. (*)

Dua Tahun Kepemimpinan Hj. Khofifah dan Emil Dardak

Penuh Kerja Keras, Detail 
dan Langsung Menuju Sasaran  

DPM
D Prov Jatim



Tokoh

19

MENGABDI menjadi peng-
gerak masyarakat atau Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
sudah menjadi panggilan jiwa dan 
jalan hidup Tri Eko Sulistiowati, 
STh.I., M.PdI. Bertahun-tahun 
dia mengabdikan hidupnya untuk 
melakukan kebaikan kepada ma-
syarakat.

“Saya tidak ingin kampung 
saya kumuh dan terjadi dampak 
sosial berupa orang meninggal 
karena oplosan, hamil di luar 
nikah, miras dan permainan adu 
ayam,” kata Tri Eko Sulistiowati, 
KPM  Kelurahan Sukolilo Baru, 
Kec. Bulak, Kota Surabaya.

Prihatin melihat perkembangan 
generasi sesudahnya pada lingkun-
gan yang kurang bagus, Tri pun 
mengabdikan dirinya melakukan 
berbagai kegiatan ke masyarakat. 
Dimulai tahun 1995 ketika dia 
terlibat sebagai Kader Posyandu 
Balita dan hingga kini. Selain itu 
Tri mengabdikan diri menjadi guru 

ngaji mulai dari TK sampai SMA di 
rumahnya yang sempit.

“Kami ingin menjadi lebih 
baik. Saya bukan orang hebat, saya 
hanya anak nelayan yang ingin 
berbuat untuk kampung kami, 
untuk negeri ini,” kata Tri yang 
tinggal di RT III RW II Kelura-
han Sukolilo Baru ini.

Atas pengabdiannya itu pada 
tahun 2018 Tri menerima peng-
hargaan sebagai pemenang terbaik 
II Kader Pemberdayaan Masyara-
kat Berprestasi dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur. Terbaik 
I diraih oleh Moh. Iqbal Fathoni, 
KPM Desa Gunung Eleh, Kec. 
Kedungdung, Kab. Sampang dan 
pemenang III diraih oleh Sri Utami, 
KPM Desa Semen, Kec. Gandusari, 
Kab. Blitar. Pada tahun 2016 Tri 

terpilih pemenang I Lomba KPM 
Kota Surabaya.

Anak ketiga dari 10 bersaudara 
ini awal mulanya menyuarakan 
kondisi sosial di lingkungannya me-
lalui tulisan-tulisan di  media sosial. 
“Kami mencoba bersuara. Kami 
ingin berubah,” kata wanita yang 
bersuamikan anggota TNI AL ini.

Gayung pun bersambut. Tahun 
2014 suara hati Tri didengar pimpi-
nan Aisyiyah Jawa Timur dan dijadi-
lan pilot project program Qoryah 
Thoyyibah. Lalu lahirlah program 
baru Pos Yandu Lansia Qoryah 
Thoyyibah, pos yandu remaja sebagai 
wadah remaja, Angkringan Matahari 
yang hanya jualan Sabtu dan Minggu. 

Tri tidak lahir dari keluarga 
berada. Ayahnya seorang nelayan 
dan ibunya buruh nelayan. Di 
kemudian hari ayahnya tidak kuat 
lagi menjadi nelayan dan banting 
stir bekerja di bengkel. Kedua 
orang tuanya harus banting tulang 
untuk menghidupi ke-10 anaknya.

Atas berbagai penghargaan yang 
diraihnya, diakui Tri, bukan alasan-
nya utama menjadi kader masyara-
kat. “Saya tidak menyangka peng-
abdian saya akhirnya dihargai oleh 
pemerintah,” kata Tri. (res) 

Tri Eko Sulistiowati

Terus 
Mengabdi 
Jadi KPM

Edisi I Tahun 2021 Gema Desa

DPM
D Prov Jatim



Berita

20
Edisi I Tahun 2021 Gema Desa

BUPATI Jombang, Hj. Mund-
jidah Wahab, menyerahkan secara 
simbolis kepada penerima BLT-DD 
di Desa Mayangan, Kecamatan 
Jogoroto, Kamis (25/02/2021) 
siang. 

Bupati Jombang dalam sambu-
tanya pada acara tersebut berharap 
Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa (BLT-DD) dapat dimanfaat-
kan dengan sebaik-baiknya.

“Pada tahun 2021 ini Dana 
Desa (DD) mengalami kenai-
kan cukup banyak, yakni sebesar 
Rp 440.601.000,00 dari Dana 
Desa tahun sebelumnya Rp 
280.150.133.000,00 menjadi Rp 
280.590.734.000,00,” kata Bupati 
Jombang.

Launching BLT DD ini ber-
langsung di Desa Mayangan,  Ke-
camatan Jogoroto, dihadiri lang-
sung Bupati Jombang, Mundjidah 
Wahab, Kamis (25/2/2021). 

Sejumlah Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) setempat telah 
menerima bantuan untuk pemu-
lihan ekonomi masyarakat sebagai 
dampak dari wabah pandemi Co-
vid-19 untuk periode bulan Januari 
atau tahap awal tahun 2021 ini. 
BLT DD akan disalurkan selama 
12 kali setiap bulan hingga bulan 
Desember 2021 mendatang. 

Bupati Mundjidah menjelaskan, 
KPM yang menjadi prioritas sasaran 
bantuan ini tak jauh berbeda den-
gan tahun sebelumnya. Di antaran-
ya mereka yang merupakan warga 
kurang mampu, tidak termasuk 
penerima bantuan PKH maupun 
bantuan-bantuan sosial dari pemer-
intah lainya. 

“Prioritas penggunaan dana 

desa ini untuk program percepa-
tan SDGS. Pemulihan ekonomi 
masyarakat sesuai kewenangan 
desa seperti Jaringan Pengaman 
Sosial (JPS) dan padat karya, dan 
JPS ini salah satunya adalah BLT 
DD,”ungkapnya, saat berada di 
Balai Desa Mayangan, Jogoroto. 

Selain itu Dana Desa juga akan 
diprioritaskan untuk program pri-
oritas nasional seperti pengemban-
gan desa digital dan desa wisata. 

Dalam kesempatan ini, Bu-
pati juga meminta agar para camat 
dan jajaranya ikut mengawasi dan 
melakukan evaluasi terkait peny-
aluran BLT tersebut. Upaya ini 
sebagai salah satu langkah membina 
desa agar tidak sampai bermasalah 
dengan hukum. 

“Sesuai Perbup nomor 90 tahun 
2020 tentang pengelolaan dan 
penetapan Dana Desa bagi desa di 
Kabupaten Jombang. Kami ber-
harap semua pemangku kebijakan 
bisa memahami teknis pengelolaan 
Dana Desa ini,” pungkasnya. 

  Selain itu, pengelolaan Dana 
Desa harus menggunakan prinsip-
prinsip transparan serta dilakukan 
dengan tertib dan disiplin anggaran, 
yang salah satunya dengan Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) yang 
sudah mulai diterapkan tahun 2018 
lalu untuk membantu desa dalam 
melaksanakan tata kelola keuangan 
desa secara efektif dan efisien. 
Kebijakan-kebijakan tersebut tidak 
lain merupakan bentuk upaya 
pemerintah daerah dalam membina 
pemerintah desa agar tidak berma-
salah dengan hukum di kemudian 
hari terkait penyimpangan yang ter-
jadi dalam penggunaan Dana Desa.

“Adalah tugas kita semua baik 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Inspektorat, Camat, 
DPRD untuk mengawasi peng-
gunaan Dana Desa dan itu semua 
sudah dilakukan sesuai Tugas 
Pokok dan Fungsi masing-masing,” 
katanya.

Yang tidak kalah penting, sam-
bung Bupati, yakni peran masyara-
kat untuk ikut mengawasi di tataran 
implementasi penggunaan Dana 
Desa khususnya terhadap pelaksa-
naan pembangunan di setiap desa.

“Dengan harapan agar tujuan 
dari Dana Desa di antaranya untuk 
meningkatkan pelaksanaan pem-
bangunan dan pemberdayaan di 
desa bisa betul-betul terwujud,” 
tandas Bupati Jombang.(res/*)

Bupati Jombang 

Mulai DPRD Hingga Camat 
Harus Ikut Mengawasi BLT-DD

DPM
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PERJALANAN dari Suraba-
ya ke Bali via Probolinggo pasti 
akan melewati PLTU Paiton. 
Jalur yang mulus, bukit di kanan 
jalan, dan di sisi kiri PLTU 
dengan cerobongnya yang 
tinggi dan gagah. Di baliknya 
terhampar lautan dengan kapal 
tongkang bermuatan batu bara. 
Pada malam hari akan terlihat 
pemandangan ratusan lampu 
kelap-kelip dari PLTU ini.

Namun, sebelum di PLTU 
Paiton ini, terdapat rest area. Lo-
kasinya masih satu area dengan 
komplek PLTU. Berada di kiri 
jalan (kalau dari arah Surabaya). 
Terdapat masjid dengan pepo-
honan rindang. Rest area agak 
masuk ke dalam, berada di ping-
gir laut. Rest area ini dinamakan 
Bohay alias  Binor Harmony. 
Lengkapnya Wisata Pantai Bo-
hay Café & Resto.

Kerennya, wisata pantai dan 
rest area ini dikelola oleh BUM 
Desa Binor Energi Desa Binor, 
Kecamatan Paiton, Kabupaten 
Probolinggo. BUM Desa Binor 
Energi berdiri yang berdiri tahun 
2016 ini mulai mengelola Bohay 
tahun 2918.

Bohay Café & Resto semula 
dikelola oleh kelompok pegiat 
lingkungan hidup. Yang ke-
mudian diambil alih oleh pihak 
desa dan dikembangkan menjadi 
wisata. 

“Tidak langsung seperti seka-
rang ini. Jadi kita memang me-
rintis dari awal dengan meman-
faatkan lahan milik PT PJB UP 
Paiton. Antara BUMDes dan 
PT PJB UP Paiton kerjasamanya 
berupa kemitraan. Lahan yang 
digunakan ini adalah CSR-nya,” 
kata Abdul Komar, Direktur 
BUM Desa Binor Energi.

Setahun kemudian, BUMDes 
membuka Café untuk memfasili-
tasi kebutuhan pengunjung pan-
tai Bohay. Hanya menjual degan, 
kopi, teh dan makanan ringan. 
Dengan 4 karyawan, omsetnya 
pun hanya berkisar Rp 10 juta 
hingga Rp 15 juta sebulan.  

“Kami putar otak bagaimana 
cara berkembang pesat, dengan 
harapan nantinya mampu me-
nyerap tenaga kerja yang banyak 
untuk pemuda desa. Mengubah 
mindset pemuda Desa Binor ha-
rus kerja di PLTU. Jadi berusaha 
terciptanya lapangan kerja baru,” 
katanya.

Salah satunya dengan 
melakukan study banding. Di 
antaranya ke wistaa air Ponggok 
Klaten Yogyakarta, desa wisata 
Pujon Kidul Malang, ke Bali dan 
lainnya. Juga pelatihan kuliner 
dan penyajiannya. Kegiatan 

BUM Desa Binor Energy, Probolinggo

Kerjasama dengan PJB Paiton 
Wujudkan Resto dan Cafe
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tersebut difasilitasi oleh CSR PT 
PJB UP Paiton.

Hasil pelatihan itu, lantas 
diaplikasikan pada Februari 2019, 
BUMDes mengembangkan café 
tersebut menjadi Café & Resto. 
Berbagai fasilitas lengkapi, mulai 
meja, kursi, ruang pertemuan, 
gazebo dan fasilitas pendukung 
lainnya. 

Menu khas adalah ikan bakar 
dengan bumbu racikan lokal. 
“Kalau ikannya dijamin segar alias 
fresh, karena hasil tangkap nelayan 
desa ini. Ada sekitar 20 nelayan 
yang tergabung dalam KUB 
(Kelompok Usaha Bersama),” kata 
Abdul Qomar,

Sekitar 1 sampai 2 kuintal ikan 
hasil tangkapan nelayan setempat 
habis dalam sehari. “Kita berday-
akan nelayan lokal, agar pere-
konomian mereka terbantu. Kalau 
sudah kualahan baru ambil ikan 
tangkapan nelayan daerah lain,” 
katanya.

Sejak saat itu, Wisata Pantai 
Bohay terus bersolek hingga 
semakin cantik dan benar-benar 
bohay. Ibarat wanita, kini Wisata 
Pantai Bohay memiliki pesona luar 
biasa, sejuk dipandang dan men-
jadi magnet banyak orang.

Selain melengkapi fasilitas, 
promosi di media sosial (medsos) 
juga gencar dilaksanakan.

Termasuk menggelar even-
even seperti menggelar Festival 
Harmony. Di dalamnya ada lomba 
festival musik jalanan yang diikuti 
sejumlah grup. Pemenang dari 
lomba itu, diberdayakan dengan 
menghibur pengunjung secara 
live konser. Termasuk juga beker-
jasama dengan 40 biro jasa travel, 
khususnya travel yang ke arah Bali.

“Kami berdayakan UMKM di 
Desa Binor untuk memasarkan 
produk mereka di lokasi ini. Sudah 
ada belasan yang turut andil. Ren-
cananya jumlah UMKM akan kami 
perluas, sudah ada pembicaraan 
dengan Dinas Koperasi dan UKM 
terkait itu. Sebenarnya sudah ada, 
misalnya kopi yang dipasok dari 
Tiris,” kata pria yang juga dosen 
di Universitas Islam Zainul Hasan 
(Unzah) Genggong itu.

Upaya-upaya itu, membuahkan 
hasil. Februari 2019 itu, omset 
Bohay mencapai sekitar Rp 20 
juta. Pada April, omset meningkat 
menjadi Rp 75 juta. Bulan beri-
kutnya melonjak tajam menjadi 
Rp 200 juta. Pada penghujung 
tahun, omset menyentuh angka 
Rp 650 juta. Sebuah peningkatan 
omset yang sangat drastis.

Jumlah kunjungan yang 
semakin banyak diimbangi den-

gan penambahan karyawan. Jika 
semula di bawah 10 orang, pada 
Desember 2019 sudah 45 orang. 
Saat ini, jumlah karyawan tetap 
mencapai 60 orang, ditambah 10 
orang freelance. “Mayoritas war-
ga lokal, kecuali koki yang kami 
datangkan dari desa tetangga. 
Karena memang jualan kami ada 
pada kuliner,” ungkap Qomar.

Saat ini BUM Desa Binor 
Energy mempekerjakan 60 orang 
karyawan, yang mayoritas anak-
anak muda. Hari libur atau min-
ggu tenaga kerja bisa bertambah. 
Setidaknya, kata Qomar, dengan 
adanya wisata pantai ini tenaga 
kerja dari Desa Binor sudah tidak 
bergantung ke PJB Paiton.  

Atas prestasinya tersebut, 
pada tahun 2020 BUM Desa Bimor 
Energy terpilih menjadi juara II 
lomba BUM Desa tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Juara I diraih BUM Desa 

Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, saat  penilaian 
Lomba BUM Desa
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Ketapanrame, Desa Ketapanrame, 
Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto 
dan BUM Desa Delta Mulia, Desa 
Panempan,  Kec. Pamekasan, Pa-
mekasan, sebagai juara III. 

Tropi diserahkan langsung 
oleh Gubernur Jawa Timur, Kho-
fifah Indar Parawansa saat upacara 
HUT Jawa Timur ke-75, Oktober 
2020, di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya.  

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, Mohammad Yasin, 
mengatakan, ketiga BUM Desa 
tersebut masing-masing mempu-
nyai keuanggulan yang menonjol 
sebagai point plus di mata dewan 
juri. 

Seperti BUM Desa Ketapanrame 
yang mampu mengoptimalkan po-
tensi sumber daya air pegunungan 
hingga mampu melayani kebutu-

han air bersih di wilayah Mojokerto 
bahkan mencapai wilayah Sura-
baya. Kemudian BUM Desa Binor 
Energy yang mengoperasikan 
kawasan rest area di wisata Pantai 
Binor Harmony (Bohay) dan usaha 
catering bagi karyawan PT PBJ 
Paiton.

“BUM Desa Binor Energy 
mampu menjalin kemitraan den-
gan CSR PBJ Paiton berupa pen-
gelolaan lahan yang dimanfaatkan 
untuk resto dan café sehingga 
memberikan dampak sangat sig-
nifikan terhadap pengembangan 
usaha BUM Desa,” kata Moham-
mad Yasin seusai upacara HUT 
Jawa Timur.

Terpisah, Kepala Desa  Binor, 
Hostifawati, mengaku bangga 
atas hasil jerih payahnya bersama 
segenap elemen masyarakat-
nya. Menurutnya, sejak tahun 

2017 pihaknya tanpa kenal lelah 
mengelola BUM Desa Binor Energi. 
Dengan segala upaya mulai dari 
pembangunan kantin desa sampai 
pengembangan sektor wisata dan 
sumber daya manusianya.

“Alhamdulillah akhirnya kita 
berhasil menyisihkan ratusan 
peserta dan mampu bersaing 
dengan 6 desa terbaik untuk 
pengelolaan BUM Desa se-Jawa 
Timur. Prestasi ini adalah hasil 
kerja keras kami semua dan pasti 
akan menambah semangat kami 
untuk menjadi lebih bermanfaat 
bagi desa,” ungkap Hostifawati.

Dikatakan oleh Hostifawati, 
adanya Wisata Pantai Bohay ini 
juga mengubah prilaku sebagian 
warganya. “Sebelum ada wisata 
pantai ini dulu warga kami kalau 
buang air besar ke pantai. Kami 
harus mengubah prilaku itu. 
Tiga bulan lamanya kami harus 
menunggui. Sekarang sudah tidak 
ada lagi warga kami yang BAB di 
pantai,” kata  Hostifawati.

Lebih lanjut Hostifawati 
menjelaskan, adanya pengelolaan 
administrasi yang baik dan bera-
gam bidang usaha UMKM yang 
terintegrasi dengan usaha sektor 
wisata yang dimiliki BUM Desa 
adalah point besar.  

Selain itu sejak tahun 2019, 
lanjut Hostifawati, BUMDes 
Bhinor Energi mulai menyum-
bang Pendapatan Asli Desa (PAD) 
sebesar Rp 100 juta. Begitu juga 
di tahun 2020, meskipun usaha 
yang ada juga terdampak pandemi 
Covid-19 namun pihaknya tetap 
berupaya menyiapkan PAD den-
gan jumlah yang sama.(res)A b d u l  Q o m a r,   D i r e k t u r  B U M  D e s a  B i n o r  ( t e n g a h )

b e r s a m a  t i m  j u r i  l o m b a  B U M  D e s a  t a h u n  2 0 2 0 . 
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DI kawasan Desa Bendosari, 
Kecamatan Sanan Kulon, Kab. 
Blitar, ada daya tarik yang me-
nonjol dari segi edukasi susu sapi 
perahnya. BUM Desa Makmur 
Abadi bersama KUD Jaya Abadi, 
bersinergi mengelola produk susu 
dari berbagai peternak sapi rakyat 
di beberapa daerah di Jawa Timur 
seperti di Batu dan Kabupaten/
Kota Blitar.

BUMDesa Makmur Abadi 
yang berdiri tahun 2016 ini 
awalnya mengelola bisnis simpan 
pinjam, namun semakin lama 
mengelola unit produksi susu, 
inkubator bisnis dan unit pengelo-

laan pupuk. 
Susanto, Sekretaris Desa 

Bendosari, menuturkan, ketiga 
unit usaha itu selain bermanfaat 
juga mengajak masyarakat untuk 
menggali potensi dengan berino-
vasi.

Desa Bendosari merupakan 
salah satu desa yang sebelumnya 
terindikasi termasuk desa rawan 
pangan.  Desa Bendosari meru-
pakan desa dengan pekerjaan 
utama penduduknya di sektor 
pertanian.  Tapi wilayah ini tidak 
terlalu subur sehingga pekerjaan 
penduduk tertinggi adalah seb-
agai tenaga lepas diikuti dengan 

pertanian.  
Guna mengubah status desa 

tersebut, pada tahun 2016 didiri-
kan BUM Desa Makmur Abadi, 
dengan tujuan sebagai income 
generating unit untuk pening-
katan pendapatan desa.  Usaha 
BUM Desa Makmur Abadi me-
liputi usaha susu dan olahan susu 
dalam bentuk susu pasteurisasi 
dan yoghurt, usaha olahan buah 
meliputi sari buah dan jenang 
buah, serta usaha wisata edukasi 
terkait dengan unggulan olahan 
susu.  

“Kami mengolah susu menjadi 
berbagai varian rasa dan yogurt 

BUM Desa Makmur Abadi

Meningkatkan PAD Melalui Susu

DPM
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ini. Kami bekerjasama dengan 
KUD Susu Jaya Abadi untuk 
menampung susu dari peternak 
sekitar sebagai pemasok susu 
segar. Sebenarnya kami ingin 
mengumpulkan sendiri susu dari 
peternak, tapi kami belum memi-
liki alat untuk standarisasi kualitas 
susu,” kata Karsono, Ketua BUM 
Desa Makmur Abadi. 

Koperasi Jaya Abadi setiap 
minggu memasok 200 – 500 
liter susu ke BUM Desa Makmur 
Abadi. 

Ada empat rasa susu produksi 
BUM Desa Makmur Abadi, 
yaitu mangga, strawberry, melon, 
cokelat dan capuchino. Harganya 
Rp 5.000 – Rp 7.000 per botol. 
Sedangkan yogurt Rp 8000 per 
botol.  Untuk pewarnaan digu-
nakan pewarnaan alami

Untuk pemasaran, BUM 
Desa Makmur Abadi bekerjasama 
dengan sejumlah ritel di Blitar, 
bahkan juga dengan Pemerintah 
Kota Batu, rumah sakit negeri dan 
swasta serta tempat wisata kolam 

renang di Blitar. Sebanyak 16 titik 
ritel yang masing-masing dikirim 
50 – 100 botol sekali kirim. Ke 
Batu setiap dua minggu sekali 
sebanyak 100 sampai 300 botol 
dan yogurt 100 botol.

Musim hujan terjadi penurunan 
produksi. Di musim hujan bahkan 
sempat hanya mempro-
duksi 150 sampai 200 
liter sekali produksi. Ber-
beda di musim kemarau 
yang sampai 900 liter 
sekali produksi.  

Saat ini BUM Desa 
Makmur Abadi kerap 
dikunjungi pengurus 
BUM Desa yang ingin 
belajar atau studi band-
ing soal susu. Pengun-
jung mendapat materi 
pengenalan susu, pengo-
lahan susu, pula proses 
pengolahan dan penge-
masan. Pengunjung juga 
diajak ke kandang sapi.

“Saya mencontohkan 
yang sudah ada seperti 

susu sapi asli yang kami produksi 
menjadi minuman dalam kemasan 
botol tanpa pengawet dan campu-
ran air, tentu kami ingin menular-
kan inovasi kami kepada kelompok 
masyarakat, kelompok wanita dan 
PKK,” kata Susanto.(ara)
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DESA Guwoterus, Keca-
matan Montong, Kabupaten 
Tuban, banyak mempunyai 
potensi alam. Tidak salah bila 
desa ini didaulat sebagai desa 
wisata.  

Untuk mencapai Desa Gu-
woterus, dari pusat Kabupaten 
Tuban, jarak yang harus di-
tempuh sekitar 27 kilometer. 
Berada di arah barat daya dari 
pusat kabupaten. Perjalanan 
menuju desa wisata ini terbi-
lang mudah karena infrastuk-
tur jalannya bagus.

Gerbang utama Desa 
Wisata Guwoterus yang 
berada di pinggir jalan raya 

memudahkan pengunjung 
menemukannya.  

Sejak Desember 2017 
Desa Wisata Guwoterus mulai 
beroperasi. 

Tersedia wisata susur 
sungai, ternak burung dara, 
kuliner burung merpati, sen-
tra kerajinan bambu, sepeda 
alam, destinasi off-road, gua 
alami, dan masih banyak lagi. 
Beragam tawaran wisata ini 
tersebar di desa seluas 1.142 
hektar.

Pengelola wisata dan warga 
Desa Guwoterus terkenal 
ramah dan sopan. Keberadaan 
Pendekar Siaga di desa setem-

Desa Guwoterus, Kec. Montong, Tuban

Mulai Keindahan Alam 
Hingga Tantangan 

Adrenalin
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pat menjadi jaminan keamanan dan 
kenyamanan bagi para wisatawan 
yang datang berkunjung.

Pengelola Desa Wisata Guwoter-
us menawarkan berbagai pilihan 
paket untuk wisatawan. Dikutip dari 
berbagai sumber, paket yang dita-
warkan banyak menyasar wisatawan 
yang datang secara berkelompok.

Misalnya ada paket untuk mini-
mal 15 orang dengan tawaran wisata 
meliputi Gua Putri Asih, susur sun-
gai, serta berkunjung ke sentra kera-
jinan bambu. Paket dengan harga 
lebih mahal menawarkan wisata 
meliputi Gua Putri Asih, Jeep Fun, 
dan berkunjung ke sentra kerajinan 
bambu.

Bagi penikmat olahraga sepeda, 
pilihan paket menikmati bike adven-
ture tentu menjadi menarik. Seluruh 
harga paket wisata yang ditawarkan su-
dah dilengkapi dengan fasilitas makan, 
oleh-oleh, pemandu wisata, mobil jeep 
atau sepeda.

Selain berlaku sebagai wisatawan 
pengamat, pengunjung juga bisa 
menikmati wisata edukasi. Misalnya 
dengan belajar di peternakan burung 
dara, membuat kerajinan bambu, 
praktik membatik, dan lain sebagain-
ya.(*)
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Desa Wisata Pataan, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan

Berwisata Sehat 
ala Sport Tourism

DI era Pandemi Covid-19 mas-
yarakat dituntut menjaga kesehatan-
nya baik fisik maupun jiwa. Salah satu 
upaya untuk menjaga kesehatan fisik 
adalah dengan malakukan aktifitas 
olah raga, sedangkan menjaga kes-
ehatan jiwa bisa dilakukan dengan 
berwisata. Jika ingin memadukan 
keduanya sehat fisik dan jiwa, datang 
saja ke Desa Pataan Kecamatan Sam-
beng Kabupaten Lamongan. Tidak 
seperti desa wisata lain yang mampil-
kan pesona desa atau pantai, Desa 
Wisata Pataan menawarkan aktivitas 
sport yang menantang yaitu motor 
trail sport dan berburu hewan liar. 
Yang suka naik sepeda dan offroad 
juga boleh menjajal track di Pataan 
yang masih eksotis dan liar.

Lokasi Desa Wisata
Secara umum letak geografis 

Desa Pataan terletak pada garis 70 
17’ samp 70 17’ 23.10’” Lintang 
Selatan  dan diantara garis bujur 
timur 1120 14’ 38.22”  sampai 
dengan 1120 15’ 42,99“.  Desa 
Pataan memiliki luas wilayah 
1.307,720 Ha. Desa Pataan  Keca-
matan Sambeng  merupakan salah 
satu desa dari Sembilan desa yang 
ada di Kecamatan Sambeng Kabu-
paten Lamongan. Secara adminis-
tratif dan geografis wilayah Desa 
Pataan  di sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Kedungkumpul, di se-
belah timur berbatasan dengan Desa 
Pendowokumpul, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Sewor, dan 
di sebelah barat berbatasan dengan 
Desa Banggle. Desa Pataan memiliki 
tiga dusun yaitu Dusun Jatimalang, 
Pataan, dan Talok yang terdiri dari 
tiga RW dan tujuh RT. Total luas 
wilayah Desa Pataan  adalah 5,16 
km².

Jika melihat kondisi geografis, 
Desa Pataan memiliki kontur 
tanah yang beragam, mulai dataran 
rendah, perbukitan dan lembah,  
yang bisa dimanfaatkan untuk 
mengembangkan sektor pariwisata. 
Sebagian wilayah Desa Pataan juga 
merupakan lahan Perhutani yang 
banyak ditanami tanaman tahunan. 
Lahan Perhutani yang ada di sekitar 
wilayah Desa merupakan salah satu 
asset wisata. Pihak Desa dan Perhu-
tani telah melakukan perjanjian yaitu 
memberian ijin pengelolaan lahan 
Perhutai untuk kegiatan wisata. 
Kawasan milik Perhutani banyak 
ditanami jati, mahoni, dan tanaman 
tahunan yang bernilai tinggi lainnya.

Selain modal geaografis, Pen-
duduk merupakan modal dasar 
yang penting dalam pembangunan. 
Memiliki penduduk yang besar 
dalam arti kuantitatif bisa seperti 
pedang bermata dua. Di satu sisi 
penduduk yang besar dapat men-
jadi kekayaan untuk membangun 
namun juka tidak memiliki kualitas 
hanya akan menjadi beban pemba-
ngunan dan menimbulkan masalah 
social. Berdasar data administrative 

Pemerinth Desa tahun 2018, jumlah 
penduduk Desa Pataan 3.748 jiwa 
yang terbagi atas 1.080 KK.  

Mayoritas penduduk Desa 
Pataan merupakan petani dengan 
komoditas utamanya adalah jagung 
sebagai bagian dari jenis pangan lo-
kal yang ada di Desa Pataan. Pangan 
lokal merupakan produk pangan 
yang telah lama diproduksi, berkem-
bang, dan dikonsumsi di suatu 
daerah atau suatu kelompok ma-
syarakat lokal tertentu dan umum-
nya produk pangan lokal berkaitan 
erat dengan budaya lokal setempat. 
Produk pangan lokal diolah dari ba-
han baku lokal, teknologi lokal, dan 
pengetahuan lokal pula. Di samping 
itu, produk pangan lokal biasanya 
dikembangkan sesuai dengan pref-
erensi konsumen lokal pula. Pangan 
lokal tidak hanya bermanfaat sebagai 
sumber pangan alternatif, tetapi juga 
menjadi bagian dari pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. 

Sumberdaya lokal termasuk di 
dalamnya pangan lokal erat kaitan-

Oleh: Sri Endah 
Nurhidayati DPM
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nya dengan ketahanan pangan. Ket-
ahanan pangan yang dikembangkan 
berdasarkan kekuatan sumberdaya 
lokal menciptakan kemandirian 
pangan, yang selanjutnya melahir-
kan induvidu yang sehat, aktif, dan 
berdaya saing sebagaimana indikator 
ketahanan pangan. Salah satu upaya 
untuk meningkatkan ketahanan 
pangan adalah melalui penganek-
aragaman pangan, yaitu suatu proses 
pengembangan produk pangan 
yang tidak bergantung pada satu je-
nis bahan saja tetapi memanfaatkan 
beraneka ragam bahan pangan dan 
aneka ragam olahan. 

Olahan lokal ini juga bisa 
dikembangkan sebagai pendukung 
pengembangan desa wisata yaitu ku-
liner lokal. Selain tanaman jagung di 
Desa Pataan juga banyak ditemukan 
tanaman umbi-umbian seperi ketela 
pohon, ubi dan mbote. Beberapa 
lahan juga ditanami komoditas buah 
seperti melon, timun mas, tebu dan 
padi. Secara umum dukungan infra-
struktur sebagai sumber daya pem-
bangunan sangat besar. Infrastruk-
tur seperti jalan, jembatan, saluran 
irigasi, dan air bersih merupakan 
kebutuhan mendasar masyarakat. Ja-

lan dan jembatan merupakan aspek 
yang dapat mendukung kesejahter-
aan masyarakat. Infrastrutur tersebut 
juga penting bagi sektor pariwisata. 
Aksesibilitas akan mendorong wisa-
tawan datang.

Untuk menunjang sektor pari-
wisata juga diperlukan sumber 
daya sosial budaya. Peran sumber 
daya sosial budaya di Desa Pataan 
adalah sebagai atraksi wisata yang 
dapat meningkatkan minat wisa-
tawan agar datang berkunjung. 

sumber daya social budaya di Desa 
Pataan cukup beragam. Sumber 
daya budaya yang ada mulai candi 
Pataan, sampai kelompok kesenian 
modern: electone, tradisi sedekah 
bumi, kuda kepang dan campursari 
dapat dikembangkan menjadi atraksi 
wisata. Sumber daya sosial budaya 
di masyarakat seperti keguyupan, 
gotong royong, jaringan dengan 
berbagai stakeholder, pengem-
bangan komunitas, karang taruna, 
Bumdes, dan sebagainya
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 Karang Taruna Desa Pataan adalah organisasi 
kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan 
wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, 
yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung 
jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khusus-
nya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau 
komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak 
dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial 
kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pem-
binaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam 
upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif 
dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di 
lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber 
daya alam. 

Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna ber-
pedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah 
Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur 
pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah 
mulai dari desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional. 
Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi 
kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang 
taruna baik di masa sekarang maupun masa yang akan 
datang.

Karang taruna beranggotakan pemuda dan pemudi 
dalam AD/ART-nya diatur keanggotaannya mulai dari 
pemuda/i berusia mulai dari 11-45 tahun) dan batasan 
sebagai pengurus adalah berusia mulai 17-35 tahun. 
Karang taruna didirikan dengan tujuan memberikan 
pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, mis-
alnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, 
keterampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian. 

Karang taruna Desa Pataan berperan besar dalam 
pengembangan pariwisata. Inisitaif dan pengemban-
gan Desa Wisata dimotori organisasi kepemudaan yang 

dimotori oleh Wisnu.  Menyadari potensi yang ada di 
desanya anak-anak muda Desa Pataan kemudian sepakat 
mengembangkan diri sebagai Desa Wisata dengan 
mengeksplorasi kekayaan lokal.

Atraksi Wisata 
Desa wisata Pataan memiliki aneka atraksi wisata dan 

aktivitas wisata. Setiap atraksi wisata memiliki daya tarik 
tersendiri dan dpat diseuaikan dengan minat masing-
masing. Bagi wisatawan yang suka menikmati peman-
dangan bisa mencoba menjelajah Desa Pataan dengan 
menggunakan sepeda motor dipandu guide lokal yang 
berpengalaman. 

Rute perjalanan dimulai dari Balai Desa menelusuri 
pematang sawah menuju Candi Pataan yang terltak 
tidak jauh dari Balai Desa. Selain meyaksikan situs ber-
sejarah di candi ataan wisatawan dapat mengambil foto 
dengan berlatar pemandangan yang masih alami. Jika 
lelah bisa beristirahat di gubug tengah sawah sambil me-
nikmati kopi tubruk dan menu lokal yang bisa dipesan 
di masyarakat setempat. Sejuknya hembusan angin, dan 
suasana pedesaan yang tenang pasti membuat hidangan 
sederhana seperti nasi pecel, sayur trancam, tempe gor-
ing kering tempe, dan pindang tepung menjadi sangat 
nikmat.

Jika masuk lebih dalam di hutan jati milik Perhutani, 
kita akan mendapatkan pemandangan yang lain daripa-
da yang lain. Pemandangan hutan milik Perhutani cukup 
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• Advanture trail @ 100.000/guide atau sewa 
200.000/motor.  

• Wild Boar Hunting (Berburu babi hutan)  1 
pemburu didampingi 2 guide @100.000/
guide. 

• Paket Pataan New Normal
o Paket fun bike: jelajah candi dan makan pagi 

(@50.000/pax) 
o Paket Selfie in the forest (mengambil 

gambar di tempat tempat eksotis di tengah 
hutan)+makan pagi/siang (@50.000/pax) 

o Paket jelajah desa (berkeliling Desa durasi 2 
jam +makan pagi/siang (@50.000/pax), 

o Paket gathering/gathering di puncak 
bukit+makan siang/pagi( @50.000 minimal 
5 orang) 

o Selfie in the forest (@50.000 minimal 5 
orang), 

o Paket fotography/research: @200.000 
(guide +homestay +makan pagi)

• Yang penasaran, bolehngintipdi  medsos: Desa 
Wisata Pataan (IG, twitter, FB).

indah dan eksotik sehingga bisa 
dimanfaatkan untuk atraksi wisata 
fotografi, selfie dan atraksi lain yang 
mengandalkan pemandangan alami. 
Wisatawan juga bisa mempelajari be-
berapa tanaman yang hidup di hutan 
yang mengandung khasiat obat 
atau digunakan sebagai minuman 
tradisional seperti tanaman secang 
dan jamu-jamuan lainnya.Desa Wisa-
ta Pataan memiliki branding: “Enjoy 
Patakan Sport and Wildlife”. Branding 
merupakan bagian penting dalam 
pengembangan Desa Wisata. Brand-
ing bisa diciptakan untuk mengikat 
wisatawan. Melalui branding terse-
but Desa Pataan ingin menetapkan 
diri sebagai tujuan wisata berbasis-
kan sport dan menjelajah alam liar. 
Atraksi utama di Desa Wisata Pataan 
adalah sport tourism yaitu motor trail 
tracking, sepeda tracking, offroad 
dan berburu. Jangan khawatir ters-
esat di tengan hutan karena setiap 
tracking akan dipandu guide yang 
berpengalaman.lumayan curam.  

Di Desa Pataan juga tempat 
berkumpulkan penghoby trail yang 
berkegiatan setiap minggu. Kegia-
tan utama dalah mendaki bukit 
Godan yang memiliki kemiringan 

curam. Kemiringan 
bukit menjadi tan-
tangan tersendi-
ri bagi pada 
penghobi 
trail untuk 
mengukur 
skill men-
gendarai 
motor trail. 
Setelah 
lelah menje-
lajah perbuki-
tan sampailah di 
puncak bukit untuk 
menyaksikan peman-
dangan yang indah desa Pataan 
dan sekitarnya dari ketinggian. 

Selain menjelajah menggunakan 
trail, wisatawan dapat menjajal 
rute menggunaan sepada. Jangan 
khawatir kelelahan menempuh 
perjalanan bagi mereka yang suka 
nggowes/bersepeda karena rutenya 
akan disesuaikan dengan kemam-
puan masing-masing. Jika berangkat 
pagi hari wisatawan dapat menikma-
ti sunrise dari Bukit Godan.

Untuk kegiatan sport tourism 
yaitu berburu ada beberapa aturan 
yang wajib dipatuhi oleh wisa-

tawan. Misalnya 
binatang yang 

boleh diburu 
hanya babi 

hutan, 
itupun 
dibatasi 
jum-
lahnya.  
Untuk 
satu 

minggu 
maksimal 

hanya boleh 
dua ekor  untuk 

segala ukuran baik 
besar atau kecil. Babi hutan 

adalah hama dan jumlahnya cukup 
banyak  di Pataan. Konon menurut 
cerita masyarakat setempat di 
Hutan Bukit Godan masih dijumpai 
binatang liar yang langka seperti 
macan yang pernah ditemukn jejak 
cakarannya di pepohonan, dan 
pernah ada yang melihat di tengah 
hutan.

Penulis: Dosen dan Peneliti Pariwisata 
Fakultas Vokasi, Unair

Paket Penawaran di Desa Wisata  Pataan 
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ORANGTUA mungkin 
tak menyadari bahwa selama ini 
beberapa sikap dan tindakannya 
selama ini merupakan contoh yang 
buruk untuk anak. Tiba-tiba saja 
anak menunjukkan sikap buruk 
atau tindakan yang tak baik, kemu-
dian orangtua mempertanyakan, 
apa yang salah?

Mungkin kita perlu mengevalu-
asi diri sendiri Moms, mungkini 
ini sekian yang sering dilakukan 
sehingga memicu karakter buruk 
anak.

1. Tidak konsisten
Orangtua harus menunjuk-

kan sikap yang jelas. Ketika sudah 
bilang tidak, maka harus tetap 
dengan sikap itu. Jangan kemudian 
menunjukkan sikap sebaliknya. 
Misalnya sudah melarang anak 
makan es krim, tapi kemudian 
memberinya es krim atau makan 
es krim itu sendiri. Anak akan 
bingung mana yang harusnya ia 
yakini.

2. Suka berbohong
Dari awal bohong memang 

bukan sikap baik. Anak akan 
meniru kata-kata tak jujur karena 
orangtuanya mencontohkan hal 
yang sama. Bilang pergi ke tempat 
A namun ternyata ke tempat B.

3. Mencari-cari alasan
Ada kalanya orangtua men-

emui jalan buntu untuk memberi 

penjelasan pada anak. Untuk lari 
dari topik, seringkali orang tua 
mencari-cari alasan. Jangan berpikir 
anak tak memahami hal ini. Ia bisa 
merasakannya dan bahkan meniru-
nya.

4. Tidak menepati janji
Jangan memberi janji kosong. 

Anak menaruh kepercayaan besar 
pada orangtuanya, jika hal itu 
dirusak oleh orangtua, anak tak 
tahu apakah ia harus percaya atau 
tidak. Anak akan juga akan merasa 
dikhianati dan tersakiti.

5. Membentak
Rasa lelah mungkin bisa mem-

buatmu kehilangan kendali emosi, 
sehingga kelepasan membentak. 
Minta maaflah. Namun jangan 
jadikan hal ini kebiasaan. Orangtua 
harusnya mengajak bicara anak 

dengan baik, tidak membentaknya.

6. Mengancam
Karena anak tak mau menuruti 

perkataan ibunya, mengancam 
biasanya jadi senjata yang ampuh. 
Bedakan antara memperingat-
kan dan mengancam. Anak akan 
merasa takut melakukan berbagai 
hal jika diancam.

7. Memukul
Penelitian menemukan bahwa 

memberikan hukuman dengan ke-
kerasan fisik hanya akan menimbul-
kan trauma pada anak dan melukai 
psikologisnya. Ini akan menim-
bulkan sikap kasar pada anak, anti 
sosial, minder, dan bahkan depresi.

Jadi, koreksi diri sendiri mulai 
sekarang dan lihat apakah selama 
ini dirimu melakukan sekian hal di 
atas Moms.

7 Kebiasaan Orangtua yang 
Membuat Anak Punya Karakter Buruk
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Baceman

Bahan:
• 1 papan tempe, potong kotak
• 5 buah tahu putih kecil
• 500 ml air kelapa
• 1 sentimeter lengkuas, memar-

kan
• 2 sendok makan 

air asam 
ken-

tal
• 2 lembar daun salam
• 3 sendok makan gula merah
• Minyak goring

Bumbu dihaluskan:
•3 siung bawang 

putih
• 5 buah 

bawang 
merah

• 

Setengah sendok teh ketumbar
•1 butir kemiri 

• Garam secukupnya

Cara membuat:
1.  Campur air kelapa dengan 

bumbu yang telah dihaluskan.
2.  Masukkan lengkuas, daun 

salam, gula merah dan air 
asam. Masak dengan api se-
dang hingga bumbu menyatu.

3.  Setelah itu, didihkan dengan 
api kecil hingga air menyusut.

4.  Goreng tempe dan tahu seben-
tar. Angkat dan tiriskan.

Resep
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Sambel Goreng Krecek

Bahan:
• 250 gram krupuk krecek khusus masakan
• 1 buah petai
• 150 gram daging, potong dadu
• 50 gram cabai keriting
• 2 sendok teh asam
• 2 liter santan dari 1 butir kelapa
• 3 lembar daun salam
• 4 sentimeter lengkuas, memarkan 
• 2 batang serai, memarkan
• Minyak goreng

Bumbu dihaluskan:
• 11 buah bawang merah
• 9 siung bawang putih
• 6 cabai merah besar yang direbus
• 1 sendok makan gula pasir
• Garam secukupnya

Cara membuat:
1. Rendam krecek dengan air biasa hingga lunak 

Peras dengan kedua tangan saling menggenggam 

agar krecek tidak hancur. Bilas dan peras lagi be-
berapa kali dengan cara yang sama, sampai keluar 
semua minyak yang cokelat kehitaman.

2.  Tumis bumbu yang dihaluskan sampai harum. 
Masukkan serai, daun salam dan lengkuas. Kemu-
dian masukkan daging, petai dan cabai keriting.

3.  Tuang santan cair, masak hingga mendidih. 
Bubuhi garam dan gula. Kemudian masukkan 
krecek dan santan kental.

4.  Aduk pelan agar santan tidak pecah, setelah agak 
mengental masukkan cabai rawit.

5.  Masak terus sampai kuah mengental dan minyak 
berwarna merah cerah.

Membuat Sambel Goreng Krecek 
dan Tempe Bacem
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MONOWI, sebuah desa di 
Nebraska, Amerika Serikat (AS), 
memiliki penduduk paling sedikit 
di dunia. Hanya ada satu orang 
penduduk yang tinggal di sana. 
Penduduk itu adalah Elsie Eiler. 
Perempuan berusia 77 ini menjadi 
satu-satunya orang yang masih 
tersisa di Monowi. Ia tinggal 
dengan menjalankan sumber daya 
yang masih ada di wilayah itu. 

Di antaranya adalah hasil 
kayu dan perpustakaan kota yang 
diisi dengan setidaknya 5.000 
buku yang ditinggalkan oleh 
almarhum suami Elsie. Selain satu-
satunya penduduk yang tersisa di 
Monowi, ia juga merangkap seb-
agai Wali Kota di wilayah tersebut.

Pada 1930, keadaan di 
Monowi berbeda jauh dengan saat 
ini. Meski merupakan desa yang 
sederhana, terdapat 130 orang 
yang tinggal di wilayah itu.  Na-
mun, seiring berjalannya waktu, 
banyak generasi muda yang ada di 
Monowi mencari kehidupan lebih 
baik dengan pindah ke kota besar. 
Akhirnya, lambat laun penduduk 
yang tersisa di wilayah itu hanya 
orang-orang dari generasi tua.

Dalam sensus penduduk yang 
dilakukan pada 2000, hanya 
tersisa dua orang, yaitu sepasang 
suami istri, yang salah satunya 

adalah Elsie. Sang suami bernama 
Rudy Eiler meninggal pada 2004 
lalu. 

Kota ini menjadi contoh 
ekstrim dari urbanisasi yang 
banyak terjadi di banyak desa AS 
selama 50 tahun terakhir. Daerah 
paling banyak yang ditinggalkan 
penduduk muda di antaranya 
adalah Nebraska, Kansas, dan 
Oklahoma, dikutip dari Amusing 
Planet.

Sementara itu di Cina, yang 
populasi penduduknya 1,3 miliar 
orang, ada satu desa yang hanya 
dihuni oleh satu penduduk saja. 
Adalah Meet Liu Shengjia, pria 
China, yang memutuskan untuk 
hidup seorang diri selama sekitar 
satu dekade bersama beberapa 
dombanya di Desa Xuenshanshe, 
Provinsi Gansu, setelah warga 
lainnya memutuskan untuk pin-
dah.

Pada tahun 2006, 20 keluarga 
yang tinggal di Desa Xuenshan-
she direlokasi karena menipisnya 
sumber daya alam. Namun tidak 
seperti warga lainnya, Shengjia 
bersama ibu dan seorang adik 
lelakinya memutuskan untuk 
menetap. Namun setelah be-
berapa bulan, kedua anggota 
keluarganya itu meninggal dan 
sejak itu Shengjia menjadi satu-

satunya warga yang tinggal di desa 
tersebut.

Menjadi satu-satunya warga, 
Shengjia menghabiskan sebagian 
besar waktunya untuk mengurus 
domba-domba miliknya. Selain 
itu, dengan kondisi desa yang 
sepi tanpa pedagang, transportasi 
dan lainnya, Shengjia dituntut 
untuk bisa hidup mandiri dalam 
memenuhi kebutuhan pokoknya, 
termasuk melakukan perjalanan 
yang cukup jauh untuk mendapat-
kan air dan makanan. Untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya 
Shengjia memperolah uang 
tambahan dari menjaga hutan 
terdekat.

Meskipun hidup seorang diri 
ditemani beberapa domba den-
gan rumah yang tampak nyaman 
dilengkapi lampu, layanan ponsel, 
dua tempat tidur dan perlengka-
pan lainnya, Shengjia mengatakan 
bahwa secara umumnya hidupnya 
damai dan dia menyukainya.

“Bertahan di sini bukan ma-
salah bagi saya, tapi saya masih 
lebih suka pindah ke daerah yang 
lebih padat penduduknya ke-
tika saatnya tiba,” ujar Shengjia, 
seperti dilansir laman Sanghaiist, 
Senin (25/4).Tapi, Shengjia tak 
menyebut kapan kapan “saatnya 
tiba” itu.(*)

Desa yang Penduduknya Hanya 1 Orang
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BANYAK alasan berhenti dari 
dunia pekerjaan, salah satunya adalah 
pensiun dini. Setelah pensiun, banyak 
orang yang bingung harus melakukan 
kegiatan apa. Wajar, mereka biasanya 
menghabiskan setengah harinya di kan-
tor. Nah, agar tetap produktif, ini dia 
beberapa tips yang bisa Anda lakukan 
untuk menjalani masa-masa pensiun 
Anda.

Banyak waktu luang bukan berarti 
malas-malasan

Orang yang baru saja memasuki 
hari-hari pensiunnya mungkin akan 
senang karena seperti mendapatkan hari 
libur tanpa batas. 

Akan tetapi, kegembiraan tersebut 
tentu saja tidak berlangsung lama. 
Lama-lama, Anda akan merasa bosan 
dan bingung harus berbuat apa. 

Nah, pertama-tama Anda harus 
menetapkan diri bahwa pensiun dini 
bukan berarti Anda bisa bermalas-
malasan. Menurut sebuah penelitian di 
Psychological Science, memiliki tujuan 
hidup dapat memperpanjang umur 
Anda selama beberapa tahun.

Anda mungkin memiliki waktu 
luang jauh lebih banyak dibandingkan 
saat bekerja. Jadi, usahakan untuk men-
galokasikan waktu tersebut ke hal-hal 
yang positif. 

Yuk, simak beberapa kegiatan yang 
bisa Anda lakukan untuk menikmati 
masa pensiun Anda. 

Kegiatan produktif setelah memu-
tuskan untuk pensiun dini

Sebenarnya, kunci utama agar tetap 
produktif setelah pensiun dini adalah 
bersyukur. Sudah sepantasnya Anda 
mensyukuri apa yang telah didapat dan 
dilakukan selama menjalani pekerjaan 
tersebut. 

Inilah saatnya bagi Anda untuk 

beristirahat, melanjutkan mimpi yang 
tertunda, dan menjelajahi dunia baru. 

Ingatlah, bahwa uang bukanlah se-
galanya. Merasa bersyukur dengan apa 
yang telah Anda punya dan tahu kapan 
untuk berhenti adalah salah satu cara 
untuk membahagiakan diri sendiri.

Ini dia beberapa aktivitas yang bisa 
Anda lakukan saat menjalani masa 
pensiun. 

1. Bergabung dengan sebuah 
gym atau pusat kebugaran

Ayo, semangat! Jangan malas nge-
gym

Umumnya, orang memiliki jadwal 
yang cukup padat saat bekerja sehingga 
jarang memiliki waktu untuk berolahra-
ga. Nah, untuk membalaskan dendam 
tersebut, Anda bisa mencoba berolah-
raga di sebuah gym. 

Selain meningkatkan kesehatan, 
kegiatan ini juga membuat Anda 
mendapatkan teman baru. Biasanya, 
para pensiunan akan merasa kesepian 
mengingat anak-anak mereka sudah 
jarang berada di rumah. 

Oleh karena itu, bergabung dengan 
gym setelah pensiun dini adalah lang-
kah yang cukup cerdas. 

2. Melanjutkan hobi yang ter-
tunda

Nah, waktu luang yang Anda 
dapatkan selama masa pensiun ini juga 
bisa digunakan untuk melanjutkan hobi 
yang tertunda. 

Misalnya, semasa kuliah Anda 
senang bermain golf atau mendalami 
dunia fotografi. Akan tetapi, kesenan-
gan tersebut terpaksa berhenti karena 
waktu dan situasi yang tidak memung-
kinkan.

Sekarang, sudah tidak ada lagi 
malam-malam panjang dan pekerjaan 
yang menumpuk menghalangi Anda, 

bukan? Manfaatkan waktu luang itu 
untuk menekuni hobi atau kegiatan 
positif yang Anda sukai. 

Anda juga bisa belajar hal-hal 
baru. Seperti yang dilansir dari laman 
WebMD, otak yang ditantang untuk 
mempelajari sesuatu yang asing mem-
bawa dampak positif pada kesehatan 
mental. Oleh karena itu, jangan batasi 
diri Anda terhadap hal-hal baru karena 
justru akan menumpulkan kemampuan 
otak Anda. 

3. Membuat rutinitas baru
Kebebasan dan fleksibilitas yang 

didapat saat pensiun dini memang baik. 
Akan tetapi, keduanya harus tetap seim-
bang dengan mencari rutinitas baru 
setelah tidak lagi bekerja. 

Seperti yang sudah dikatakan, me-
miliki waktu luang terlalu banyak justru 
dapat menimbulkan stres. 

Anda tidak harus berpegang teguh 
pada jadwal Anda. Cukup menyelipkan 
beberapa kegiatan baru setelah pensiun 
dini Anda dimulai. Misalnya, mengan-
tar jemput cucu, pergi bersama anak 
Anda, atau ikut kerja bakti setiap akhir 
pekan. 

Anda juga mungkin dapat mem-
berikan kelonggaran jam tidur atau 
bangun pagi Anda sehingga tidak 
seketat saat bekerja dulu. 

Akan tetapi perlu diingat bahwa 
tetap menjaga waktu tidur Anda secara 
rutin adalah pilihan yang cukup bijak-
sana. 

Bingung Menjalani Masa Pensiun? 
Ikuti Tips Ini Agar Tetap Produktif
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