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Kartini dan Jatim Puspa 
SETIAP tanggal 21 April 

masyarakat Indonesia memperingati 

Hari Kartini. Ini adalah peringatan 

hari kelahiran Pahlawan pejuang 

hak-hak perempuan di Indonesia, 

wanita yang juga dianggap sebagai 

pejuang emansipasi wanita. Melalui 

surat-suratnya kepada sahabatnya di 

Belanda, Kartini banyak menyuara-

kan ketertindasan perempuan dalam 

banyak hal, yaitu ditindas oleh adat.

Raden Ajeng Kartini sendiri 

juga hidup dalam keterkungkungan 

itu. Sejak kecil. Pendidikan yang 

diterimanya, termasuk saudara-

saudaranya perempuan tidak sebaik 

saudara laki-lakinya. Kartini sendiri 

ketika dewasa hidup dalam pingi-

tan hingga akhirnya dijodohkan 

pada laki-laki yang tidak dikenalnya 

sebelumnya.

Habis Gelap Terbitlah Terang, 

itulah 

judul 

buku yang merangkum surat-surat 

Kartini tersebut. Judul ini meng-

gambarkan dua periode, yaitu 

periode sebelum Kartini lahir dan 

periode setelahnya. Pada periode 

sebelumnya adalah kehidupan sep-

erti yang dialami Kartini, tapi pada 

periode berikutnya, bertahun-tahun 

kemudian, adalah periode ketika 

cita-cita Kartini menjadi kenyataan.

Perempuan yang sebelumnya 

hanya “kanca wingking” atau orang 

Barat menyebut “back door” kini 

banyak perempuan berada atau 

tampil di depan. Banyak perem-

puan yang kemudian menduduki 

posisi-posisi penting dalam tatanan 

kehidupan politik dan kemasyaraka-

tan. Bahkan pula, dalam kehidupan 

yang lebih kecil, banyak perempuan 

menjadi tumpuan keluarga.

Perempuan menjadi “kepala 

keluarga” bukanlah “status” yang 

baru di masyarakat kita. Disebabkan 

oleh suami yang meninggal, atau 

suami yang sakit sehingga tidak 

bisa melaksanakan kewajibannya 

sehingga perannya sebagai ke-

pala keluarga diambil alih oleh 

sang istri. Perempuan mencari 

nafkah untuk keluarganya.

Perempuan menguasai bidang 

usaha, terutama sebagai pelaku 

usaha, juga bukan semata-mata 

mengambil alih peran suami, na-

mun terpanggil untuk turut serta 

mencari nafkah bagi keluarganya.

Jatim Puspa (Pemberdayaan 

Usaha Perempuan)  adalah salah 

satu program Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur yang tujuannya menin-

gkatkan keberdayaan sosial ekonomi 

rumah tangga berbasis perempuan. 

Program ini memberi bantuan 

modal usaha bagi kelompok perem-

puan.

Sasaran program Jatim Puspa 

antara lain KPM Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang sudah gradu-

asi mandiri sejahtera dan rumah 

tangga dengan tingkat kesejahteraan 

8-12 persen terendah yang memiliki 

anggota rumah tangga perempuan 

yang memiliki usaha serta memiliki 

anak masih sekolah berdasarkan 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) tahun 2020 yang dirilis 

oleh Kementerian Sosial.

Tahun 2021 program Jatim Pus-

pa sudah mulai dilaunching. Ditan-

dai dengan pemberian bantuan oleh 

Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofi fah 

Indar Parawansa, ke penerima di 

Kabupaten Tuban dan Ponorogo. 

Program ini, sebagaimana harapan 

Gubernur, Jawa Timur bisa bangkit. 

Penduduk yang kurang sejahtera 

berubah menjadi sejahtera.

 Menutup sekapur sirih ini kami, 

awak redaksi Gema Desa, mengu-

capkan selamat menunaikan ibadah 

puasa Ramadan 1442 H atau tahun 

2021. Semoga amal ibadah kita 

diterima Allah SWT. Aamiin.
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PENYEBARAN pandemi 

virus Corona (Covid-19) di Jawa 

Timur membutuhkan perhatian 

yang cukup serius. Pasalnya, pan-

demi ini telah menimbulkan ko-

rban jiwa serta kerugian material 

dan telah berdampak pada aspek 

sosial, ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Demikian dikatakan Gubernur 

Jawa Timur, Khofi fah Indar Par-

awansa, saat melakukan kunjun-

gan kerja ke Kabupaten Ponoro-

go, 6 April 2021. Mendampingi 

kunjungan kerja Gubernur ke 

Ponorogo ini Kepala Dinas PMD 

Provinsi Jawa Timur, Muham-

mad Yasin, perwakilan OJK Jatim, 

perwakilan bank yang tergabung 

dalam Himbara, BPJS Ketenagak-

erjaan dan ATR/BPN Wilayah 

Jawa Timur,  serta kepala OPD di 

lingkungan Provinsi Jatim.

Bertempat di Pendopo Agung 

Kabupaten Ponorogo, dalam 

rangka Jatim Bangkit 2021 di 

mana fokus pembangunan diarah-

kan pada percepatan pemulihan 

ketahanan ekonomi dan kehidu-

pan masyarakat, Gubernur meny-

alurkan bantuan senilai total Rp 

728.375.000 bagi 10 desa untuk  

bantuan usaha program Jatim 

Puspa dan BUM Desa dan Desa 

Berdaya di Ponorogo.

Bantuan modal usaha bagi ke-

lompok perempuan melalui pro-

gram Jatim Puspa (Pemberdayaan 

Usaha Perempuan) tersebut 

disalurkan berbentuk modal usaha 

bagi kelompok perempuan den-

gan sasaran 67 Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) di 3 tiga desa, 

yaitu Desa Sendang, Kecamatan 

Ngrayun, sebesar Rp 57.375.000, 

Desa Temon, Kecamatan Sawoo, 

sebesar Rp 65.125.000 dan Desa 

Sawoo Kecamatan Sawoo, sebesar 

Rp 80.875.000.

Jatim Puspa bertujuan me-

ningkatkan keberdayaan sosial 

ekonomi rumah tangga berbasis 

perempuan agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidup di tengah 

pandemi, sekaligus membantu 

pemulihan ekonomi pasca pan-

demic Covid-19. Tahun 2021 

Gubernur Khofi fah Salurkan Bantuan 
Jatim Puspa ke Ponorogo dan Tuban

DPM
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dialokasikan di 30 kabupaten/

kota dengan memberikan stimu-

lan modal usaha produktif senilai 

Rp 2,5 juta setiap KPM. Tahun 

ini, program Jatim Puspa men-

jangkau 5.294 KPM di 175 desa 

pada 30 kabupaten/kota  dengan 

total anggaran yang disediakan 

Rp. 15,606 miliar.

Sasaran Program Jatim Puspa 

antara lain KPM Program Kelu-

arga Harapan (PKH) yang sudah 

graduasi mandiri sejahtera 

dan rumah tangga 

dengan tingkat 

kesejahteraan 8-12 

persen terendah 

yang memiliki 

anggota rumah 

tangga 

perem-

puan 

yang 

me-

mi-

liki usaha serta memiliki anak 

masih sekolah berdasarkan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) Tahun 2020 yang dirilis 

oleh Kementerian Sosial.

Program Jatim Puspa diharap-

kan mampu menciptakan perem-

puan yang bisa berusaha untuk 

meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan keluarganya. Den-

gan demikian, perempuan dapat 

ikut andil dalam pemulihan eko-

nomi di masa Pandemi Covid 19. 

Sementara bantuan keuangan 

khusus kepada pemerintah desa 

untuk pemberdayaan BUM 

Desa senilai masing-masing Rp 

75.000.000 yang dipergunakan 

untuk meningkatkan permo-

dalan usaha BUM Desa 

diberikan kepada 

7 desa, yakni 

Desa Jebeng, Kecamatan Slahung, 

Desa Patihan Kidul Kecamatan Si-

man, Desa Bringinan, Kecamatan 

Jambon, Desa Gandu Kecamatan 

Mlarak, Desa Cekok Kecamatan 

Babadan Desa Jurug, Kecamatan 

Sooko dan Desa Biting, Keca-

matan Badegan.

Sebelumnya, pada 20 Maret 

2021, Gubernur Jawa Timur 

Kho- fi fah juga menyalurkan 

bantuan seni-

lai total Rp 

1.690375.000 

bagi 19 desa 

untuk  ban-

tuan usaha 

Program 

Jatim 

Pus-

pa, 

antara lain KPM Program Kelu-

arga Harapan (PKH) yang sudah 

graduasi mandiri sejahtera 

dan rumah tangga 

dengan tingkat 

kesejahteraan 8-12 

persen terendah 

yang memiliki 

anggota rumah 

tangga 

perem-

puan 

yang 

mememm --

mimimiiimmi-

gan demikian, perempuan dapat 

ikut andil dalam pemulihan eko-

nomi di masa Pandemi Covid 19. 

Sementara bantuan keuangan 

khusus kepada pemerintah desa 

untuk pemberdayaan BUM 

Desa senilai masing-masing Rp

75.000.000 yang dipergunakan 

untuk meningkatkan permo-

dalan usaha BUM Desa 

diberikan kepada 

7 desa, yakni 

Kho- fi fah juga menyalurkan 

bantuan seni-

lai total Rp 

1.690375.000 

bagi 19 desa 

untuk  ban-

tuan usaha 

Program 

Jatim 

Pus-

pa, 

DPM
D Prov Jatim
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BUM Desa dan Desa Berdaya di 

Tuban.

Bantuan modal usaha bagi 

kelompok perempuan melalui 

program Jatim Puspa disalurkan 

berbentuk modal usaha bagi 

kelompok perempuan dengan 

sasaran 276 Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) di 10 (sepu-

luh) desa, yaitu Desa Kaligede, 

Kecamatan Senori, sebesar Rp 

75.625.000, Desa Tasikmadu, 

Kecamatan Palang, sebesar Rp 

65.125.000.

Desa Sugihwaras, Keca-

matan Parengan, sebesar Rp 

80.875.000, Desa Ngandong, 

Kecamatan Grabagan, sebesar Rp 

70.375.000, Desa Leran Wetan, 

Kecamatan Palang, sebesar Rp 

141.125.000, Desa Cendoro, 

Kecamatan Palang, sebesar Rp 

65.125.000, Desa Genaharjo, Ke-

camatan Semanding, sebesar Rp 

78.250.000, Desa Prunggahan 

Kulon Kecamatan Semanding, 

sebesar Rp.75.625.000, Desa Jadi, 

Kecamatan Semanding, sebesar 

Rp.73.000.000 dan Desa Karan-

glo Kecamatan Kerek, sebesar Rp. 

78.250.000.

Bantuan keuangan khusus 

kepada pemerintah desa untuk 

pemberdayaan BUM Desa senilai 

masing-masing Rp 75.000.000 

yang dipergunakan untuk menam-

bah permodalan usaha BUM Desa 

diberikan kepada 5 desa, yakni 

Desa Bulumeduro, Kecamatan 

Bancar, Desa Socorejo dan Desa 

Purworejo Kecamatan Jenu, Desa 

Tanggir, Kecamatan Singgahan, 

dan Desa Ngandong, Kecamatan 

Grabagan, 

Sedangkan bantuan keuangan 

khusus kepada pemerintah desa 

untuk program Desa Berdaya 

diberikan sebagai reward kepada 

desa yang telah mampu mening-

katkan kapasitasnya menjadi Desa 

Mandiri berdasarkan Indeks Desa 

Membangun (IDM), yang diper-

gunakan untuk Pengembangan 

Desa Tematik melalui “Ecoomic 

Branding”. Masing-masing Desa 

Mandiri sebesar Rp 100.000.000 

untuk 4 Desa, yaitu Desa So-

kosari, Kecamatan Soko, Desa 

Widang, Kecamatan Widang, 

Desa Compreng Kecamatan 

Widang, Desa Sambonggede,  Ke-

camatan Merakurak, Kabupaten 

Tuban. (res/*)

DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(DPMD) Provinsi Jawa Timur menyeleng-

garakan Sosialisasi Program Jatim Puspa, Desa 

Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa pada 18 

Maret 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk me-

ningkatkan koordinasi, sinergitas dan komitmen 

serta pemahaman yang sama antara Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabu-

paten se-Jatim dan Kota Batu.

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai pelak-

sanaan program yang diluncurkan dalam rangka 

mendukung percepatan pemulihan ekonomi di 

masa pandemi covid 19 terutama di pedesaan.  

Tahun 2021 ini terdapat total 528 Desa lokasi 

ketiga program prioritas tersebut dengan total 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 

Desa sebesar Rp.45,8 Milyar, terdiri dari 202 

Desa Lokasi Pemberdayaan BUMDesa, 175 

Desa lokasi Jatim Puspa & 151 Desa Lokasi Desa 

Berdaya di 29 Kabupaten dan Kota Batu. 

Sementara itu, 6 April 2021, dalam rangka 

memperoleh masukan tentang Dampak Program 

Jatim Puspa mendukung pemulihan ekonomi 

Jatim, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jatim 

mengadakan FGD dengan mengundang Dinas 

PMD Provinsi Jatim. Hasil FGD sekaligus akan 

digunakan sebagai masukan dalam Rapat Eko-

nomi Keuangan Daerah (REKDA) di Regional 

Jawa yang direncanakan pada 14 April 2021.

Hasil FGD ini akan disampaikan kepada 

Dewan Gubernur Bank Indonesia maupun 

Pemerintah Provinsi di Kawasan Jawa, sebagai 

salah satu pertimbangan dalam perumusan 

di Bidang ekonomi maupun moneter. Salah 

satu fokus materi dari REKDA adalah Ban-

tuan Sosial (Bansos) dan Program Jatim Puspa 

memberikan bantuan bagi KPM telah mentas 

dari PKH, ini dipandang sebagai suatu inovasi 

yang menarik salah satunya karena melibatkan 

stakeholder di tingkat desa. (res/*)

Sosialisasi Program Jatim Puspa di Batu

DPM
D Prov Jatim
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WILAYAH Kabupaten Bojone-

goro dipenuhi hutan. Dengan Ten-

tara Manunggal Membangun Desa 

(TMMD) akan memudahkan akses 

masyarakat untuk melakukan aktivitas: 

membedah akses wilayah. 

Itulah yang terasa dengan keg-

iatan TMMD ke-110 Tahun Ang-

gara 2021 berlangsung di Pendopo 

Malowopati Kab. Bojonegoro, Selasa 

tanggal 2 Maret 2021. 

Dibuka secara resmi Wakil Guber-

nur Jawa  Timur, Dr. Emil Elestianto 

Dardak B.Bus., M.Sc. Pelaksanaan ke-

giatan dengan tema “TMMD wujud 

Sinergi Membangun Negeri”.  Dalam 

acara tersebut, dihadiri Pangdam V 

Brawijaya, Kapolda  Jawa Timur, 

Bupati Bojonegoro Forkopimda Tk. 

I dan Forkopimda TK II, perwakilan 

pasukan dari TNI AD, AL, AU dan 

Polri serta SKPD terkait. Program 

TMMD merupakan program lintas 

sectoral guna mendukung percepatan 

pembangunan. 

Kegiatan Pembukaan TMMD 

ke-110 yang dilaksanakan di Kab. 

Bojonegoro tersebut bertujuan untuk 

pemerataan pembangunan yang ada 

di Kab. Bojonegoro khususnya Desa 

Ngrancang yang merupakan wilayah 

terbelakang dalam infrastrukturnya 

sehingga perlu percepatan pemban-

gunan infrastruktur di selatan wilayah 

Bojonegoro tersebut serta peningka-

tan ekonomi, sarana prasarana , dan 

ketahanan pangan.  

Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna 

Mu’awanah pada kesempatan itu 

mengatakan, di kabupaten yang dim-

pinnya 40 persen terdiri dari kehuta-

nan. Khususnya, lokasi Bojonegoro 

berbatasan dengan Kab. Tuban, 

Ngawi, dan Blora. 

Ia menyambut baik adanya pro-

gram TMMD yang bertujuan untuk 

membedah akses wilayah dengan per-

cepatan pembangunan infrastruktur 

dan membangun Kawasan yang ada 

di Bojonegoro,” tutur Anna. 

Bersama-sama dengan Pemerintah 

Daerah, TNI, POLRI membedah 

kawasan pinggiran untuk memper-

mudah akses ekonomi dan mem-

perlancar barang dan jasa. Selain itu, 

juga mempermudah akses Kesehatan, 

akses Pendidikan dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyara-

kat. 

Pada kesempatan itu, Pangdam 

V Brawijaya, Mayjen Suharyanto, 

menjelaskan, Program TMMD meru-

pakan program yang sudah ada dari 

tahun 1980 dan sudah berjalan 41 

tahun dan pelaksanaannya beberapa 

kali dalam setahun. Program TMMD  

merupakan sinergitas TNI, POLRI, 

Pemda dan stakeholder  yang dapat 

meningkatkan solidaritas dalam mem-

bangun negeri yang sasarannya adalah 

sasaran fi sik maupun sasaran non-fi sik. 

“Kegiatan TMMD ke-110 

dilakukan secara serentak di Kabu-

paten Bondowoso, Jember, Pacitan, 

Sumenep, Bojonegoro. Namun 

dipusatkan di Kabupaten Bojone-

goro karena lokasi stategis,” tutur 

Pangdam. 

Sementara itu, Wakil Gubernur 

Jawa Timur, Emil Elestianto Dar-

dak mengatakan, melalui kegiatan 

TMMD ini hal yang tidak dapat 

dilakukan dengan pendekatan kon-

vensional dapat dilakukan dengan 

pendekatan Program TMMD. 

“Sehingga, alhamdulillah,  terasa 

kebersamaannya antara TNI, POLRI, 

Pemda lintas sektor  dan stakeholder 

yang melalui program ini terasa meru-

pakan sebuah semangat dan kebang-

gaan,” tutur Wakil Gubernur, yang 

sebelumnya Bupati Trenggalek itu. 

Selain itu infrastruktur pada lokasi 

TMMD ke-110 dapat menjadi layak 

sedangkan sasaran non-fi sik, masyara-

kat dapat merasakan kebanggaan 

sebagai bangsa yang bernegara. Dan 

untuk pelaksanaan  TMMD harus 

dengan memperhatikan Protokol 

Kesehatan. (res)

 TMMD Membedah Akses 
Wilayah di Bojonegoro

DPM
D Prov Jatim
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PEMPROV Jatim terus bertekad 

mengembangkan perekonomian 

masyarakat di desa melalui pengua-

tan Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa). Salah satu langkah yang 

diharapkan adalah dengan memban-

gun dan menjaga semangat gotong 

royong dalam BUM Desa.

 “BUM Desa itu bukan satu tam-

bah satu sama dengan dua. Tapi satu 

tambah satu sama dengan empat. 

Jadi semangat gotong royongnya 

harus dijaga mengingat BUM Desa 

tidak bisa dikelola individu. Teru-

tama BUM Desa juga merupakan 

upaya bersama baik di pemprov 

maupun pemkab untuk mening-

katkan perekonomian masyarakat di 

desa,” ujar Wakil Gubernur Jatim 

Emil Elestianto Dardak saat meng-

hadiri pelantikan Pengurus Perseri-

katan BUM Desa Indonesia (PBI) 

Cabang Kab. Blitar di Omah Joglo, 

Desa Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. 

Blitar, Sabtu (20/3) pagi.

Lebih lanjut Emil, sapaan akrab-

nya menjelaskan, gotong royong juga 

akan menjadi pembentuk profesion-

alitas BUM Desa itu sendiri. Apalagi 

dalam mengelola usaha dibutuhkan 

manajerial yang handal.

“Kita menyadari bahwa yang 

paling susah adalah urusan manaje-

men dan menemukan SDM yang 

top juga tidak mudah. Kita ber-

harap dengan semangat gotong 

royong, BUM Desa akan semakin 

profesional,” kata Emil.

Untuk itu, semangat gotong roy-

ong diharapkan dapat terbangun dan 

mampu memajukan profesionalitas 

BUM Desa. Sehingga kesejahteraan 

masyarakat desa segera dapat tercapai.

Emil berharap, dengan adanya 

perserikatan BUM Desa di Kab. 

Blitar bisa terjalin kerjasama yang 

strategis dengan lembaga-lembaga 

swasta. Apalagi berdasarkan data 

Klinik BUM Desa di Jatim per 

Januari 2021 telah terbentuk 6.118 

BUM Desa dengan beragam unit 

usaha. Dari jumlah tersebut, seban-

yak 537 BUM Desa masuk dalam 

klasifi kasi maju, 2.285 BUM Desa 

berkembang dan 3.296 BUM Desa 

masuk pada tataran pemula.

“Kalau sudah terjalin, harapannya 

status-status BUM Desa yang maju 

bisa bertambah dan terus bertam-

bah,” lanjutnya.

Emil mengimbau 

kepada seluruh pemerin-

tah dari lini atas hingga 

bawah untuk bisa meng-

gandeng sinergitas dengan 

organisasi yang ada seperti 

PBI. Mengingat BUM Desa 

bukan sekadar komersil saja, 

tapi juga membutuhkan 

dukungan berbagai pihak.

“Kita bergotong-royong untuk 

memberikan keberpihakan kepada 

BUM Desa sebagai upaya untuk 

penguatan ekonomi pedesaan dan 

ekonomi lokal. Tentunya pemerintah 

harus hadir, karena ini adalah pro-

gram prioritas kita bersama. Namun, 

tentunya tidak semua langsung bisa 

dipenuhi. Karena pemerintah sendiri 

juga hadir sebagai pengungkit seman-

gat gotong-royong yang dimiliki oleh 

masyarakat,” ungkapnya.

Wagub Emil kembali menegas-

kan, bahwa kredibilitas BUM Desa 

bisa dibangun melalui organisasi 

seperti PBI.

“Kerjasama dengan pihak ekster-

nal tentu bisa dilakukan, apalagi 

dengan adanya PBI. Jadi yang mem-

bangun kredibilitas BUM Desa dan 

berjejaring dengan mitra adalah PBI. 

Mitra tidak perlu lagi bertemu satu 

persatu perwakilan dari desa. Hara-

pannya Perserikatan ini bisa mewadahi 

itu,” harap Emil.

Selain melantik pengurus PBI Ca-

bang Kab. Blitar, Wagub berkesem-

patan meresmikan Omah Joglo yang 

menjadi destinasi wisata Desa Mron-

jo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar dengan 

menandatangani prasasti. Selain itu 

juga ditandai dengan menanam bibit 

pohon dan tebar benih ikan.

Turut hadir di acara tersebut 

Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekjen 

DPP PBI Suyatno, Ketua Umum 

DPD PBI Jatim Supriadi serta Ketua 

Forum BUM Desa Indonesia (FBI) 

Kab. Blitar.(*)

Melalui Semangat Gotong-Royong 
BUM Desa Semakin Profesional
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KEGIATAN Bimbingan 

Teknis Penguatan Lembaga 

Kemasyarakatan bagi LPMD/

LPMK Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2021 diadakan di Hotel 

Ollino Garden Malang, pada 29-

31 Maret 2021. Dalam kegiatan 

yang dihadiri DPMD Kabupat-

en/Kota dan 2 (dua) orang  dari 

Unsur LPMD/K dari 38 Kabu-

paten/Kota. 

Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin 

M.Si hadir dalam pembukaan 

acara tersebut, menyampaikan, 

LPMD/K sebagai Mitra Kerja 

Pemerintahan harus berperan 

aktif dalam penyusunan rencana 

pembangunan. Hal itu sebagai 

upaya menciptakan pemerintahan 

desa yang demokratis, profesional 

serta manajerial, agar masyarakat 

senantiasa ikut memiliki dan turut 

serta bertanggungjawab terhadap 

perkembangan desa. 

“Optimalisasi peran LPMD/

LPMK sekaligus pengembangan 

sumberdaya manusia yang ada 

di dalamnya. Sehingga ke depan 

LPMD/LPMK diharapkan 

memiliki pola atau strategi untuk 

menciptakan paradigma baru 

dalam bermitra dengan pemer-

intahan sekaligus dapat menum-

buhkan semangat kerja dalam 

membangun desa/kelurahan,” 

tutur M Yassin. 

Kegiatan Bimbingan Teknis 

Penguatan Lembaga Kema-

syarakatan bagi LPMD/LPMK 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 

ini juga mengundang Narasumber 

dari Eny Hartuti, SH, MH dari 

Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. 

Mei Wulandari, MM dari Ba-

lai Besar Pemerintahan Desa di 

Malang, Drs. Petir Pudjantoro 

, M.Si dari Akademisi Universi-

tas Negeri Malang dan Moch. 

Wahyudi S.STP, M.Si dari DPMD 

Provinsi Jawa Timur. (res/*)

9
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KEPALA Dinas Pemberday-

aan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin 

M.Si, mengingatkan, Teknologi 

Tepat Guna hendaknya memiliki 

inovasi yang tinggi dan memiliki 

manfaat yang besar bagi masyara-

kat sehingga dapat efi siensi dan 

memiliki nilai guna yang tinggi.

Hal itu diungkapkan Moham-

mad Yasin dalam pembukaan 

Rapat Koordinasi Sinkronisasi 

Bidang Penataan dan Kerjasama 

Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 

2021, berlangsung di Hotel Ol-

lino Garden Malang, pada 17-18 

Maret 2021.  Dalam kegiatan 

tersebut dihadiri DPMD  dan 

pendamping P3MD dari 29 Ka-

bupaten dan 1 Kota Batu. 

Pemprov Jatim akan mem-

fasilitasi percepatan panggabungan 

Desa yang terkena Bencana Alam 

Lumpur Lapindo di Kabupaten 

Sidoarjo dan memfasilitasi pemek-

aran Desa di Kabupaten Pacitan

Selain itu, soal Aplikasi Simanis 

Desa yang merupakan digitalisasi 

buku-buku administrasi pemer-

intahan desa dan layanan umum, 

diharapkan Pemerintah Kabu-

paten dan Kota Batu menindak-

lanjuti implementasinya di masing 

masing desa di Jawa Timur.

 Teknologi Tepat Guna henda-

knya memiliki inovasi yang tinggi 

dan memiliki manfaat yang besar 

bagi masyarakat sehingga dapat 

efi siensi dan memiliki nilai guna 

yang tinggi. Gelar TTG tingkat 

nasional tahun 2021 diadakan di 

Kota Bandung.

Dalam aktivitas ini, menurut 

M Yasin, sesuai dengan PP 11 

tahun 2021 Pasal 73 ayat 1 ber-

bunyi pengelola kegiatan DBM 

ex PNPM wajib dibentuk menjadi 

BUMDesma  paling lama 2 tahun 

terhitung sejak PP ini diundan-

gkan sedangkan ayat 3 berbunyi 

modal masyarakat desa berasal 

dari keseluruhan asset yang dike-

lola pengelola kegiatan DBM ex 

PNPM MPd yang status kepemi-

likannya merupakan kepemilikan 

Bersama masyarakat desa dalam 1 

kecamatan ex PNPM MPd. (res)

Inovasi Teknologi Tepat Guna, 
Penataan dan Kerjasama Desa

DPM
D Prov Jatim
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DINAS Pemberdayaan Ma-

syarakat Desa (DPMD) Provinsi 

Jawa Timur menghadiri acara Rapat 

Umum  Pemegang Saham (RUPS) 

PT Loemboeng Karya Sejahtera 

di Situbono, pada 24 Maret 2021. 

Dengan agenda pembagian laba 

untuk tahun 2020. Dalam acara 

tersebut hadir pula perwakilan dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jem-

ber, Kepala beserta jajaran DPMD 

Kab situbondo, Komisaris Utama  

dan seluruh pemegang saham PT 

Loemboeng Karya Sejahtera. 

PT Loemboeng Karya Sejahtera 

merupakan BUMDesa bersama ha-

sil transformasi dari 60 Badan Kredit 

Desa (BKD). Setelah bergabung 

menjadi Bumdesma, PT Loembo-

eng Karya Sejahtera membentuk 

unit usaha PT Lembaga Keuangan 

Mikro BKD Kab Situbondo. Atas 

pembentukan tersebut, PT Loem-

boeng Karya Sejahtera di tahun 

2020 memperoleh keuntungan 

sebanyak 1,8 Milyar dimana menin-

gkat dibandingkan pada tahun 2019 

yang hanya 1,3 Milyar. 

Kepala Dinas PMD Provinsi 

Jawa Timur Ir. Mohammad Yassin, 

M.Si menyampaikan apresiasi yang 

sebesar-besarnya kepada PT Lo-

emboeng Karya Sejahtera karena 

dengan adanya sinergisitas antar 

desa dalam pengelolaan Bumdesma 

mampu memberikan keuntungan 

berupa peningkatan aset desa. 

Keuntungan tersebut akan 

digunakan untuk pengembangan 

dan pemberdayaan desa.  Selain 

itu, Kepala DPMD Provinsi Jawa 

Timur juga memberikan arahan 

bahwa setiap kepala desa harus 

memiliki jiwa marketing untuk 

mempromosikan potensi desa 

masing-masing. Kegiatan promosi 

desa tersebut menunjukkan bahwa 

desa benar-benar berkomitmen 

dalam memajukan desa.. 

Lembaga dapat dikatakan 

“sehat” apabila pengelolaan keuan-

gannya termenej dengan baik. 

Untuk itu, untuk lebih mening-

katkan kompetensi para pengelola 

PT. LKM BKD Kab. Situbondo 

dalam pengelolaan keuangan, maka 

DPMD bersama dengan OJK 

Jember akan melakukan pembinaan 

atau pelatihan terkait perumusan 

standar pengelolaan keuangan dan 

teknis implementasinya. 

DALAM rangka meningkatkan pengetahuan, 

keahlian dan komitmen dalam pelaksanaan Pro-

gram Desa Berdaya 2021, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim mem-

berikan pelatihan kepada TA Pembangunan Parti-

sipatif dan PLD P3MD pada 6 April 2021. Hal itu 

dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga yang 

akan bertugas sebagai pendamping Program Desa 

Berdaya bagi 151 Desa Mandiri di 24 Kab & Kota 

Batu. 

Pembekalan dilakukan secara interaktif dengan 

role model untuk mensimulasikan pelaksanaan 

FGD dalam rangka identifi kasi & pengembangan 

potensi desa tematik (iconic) melalui economic 

branding. Diharapkan setelah kembali bertugas ke 

desa dampingan, para pendamping mampu mem-

fasilitasi Desa Mandiri melaksanakan Program Desa 

Berdaya. (res/*)

Pelatihan bagi Tenaga Ahli Gerakkan Partisipasi Desa

Apresiasi Kepala DPMD atas Sukses 
PT Loemboeng Karya Sejahtera

DPM
D Prov Jatim
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KEPALA Dinas PMD Provinsi 

Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin, 

M.Si melaksanakan kunjungan kerja 

di Wisata Curah Cottok Innova-

tion Park (CIP) yang dikelola oleh 

BUM Desa Dharma Pitaloka di 

area bukit Desa Curah Cottok, 

Kecamatan Kapongan, Kabupaten 

Situbondo, 24 Maret 2021. 

Kepala Desa Curah Cottok 

Samsuri menjelaskan, CIP ini meru-

pakan hasil kerja bersama sinergi 

dengan Ir. Puguh alumni ITB, 

dengan road map pengembangan 

wisata CIP yang  terdiri dari kolam 

renang, agrowisata alam, edukasi 

peternakan sapi, kantin dan lokasi 

pompa air tenaga surya. 

Pompa air tenaga surya yang 

diberikan Ir. Puguh berada pada 

tanah negara. 

Kawasan CIP akan menjadi 

wisata yang menarik dengan 

pembangunan sejumlah fasilitas 

secara bertahap untuk menarik 

wisatawan sehingga dapat berkon-

tribusi terhadap pembangunan 

sektor pariwisata di Kabupaten 

Situbondo. 

Dalam kunjungannya Moham-

mad Yasin menyarankan agar tanah 

lokasi wisata CIP yang masih bersta-

tus tanah negara diusulkan menjadi 

tanah kas desa. Hal itu dimak-

sudkan agar dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk peningkatan 

PADes. 

Kepala Dinas PMD Provinsi 

Jatim juga melakukan koordinasi 

dengan Sekretaris Daerah Kabu-

paten Situbondo terkait tanah 

negara yang diusulkan untuk tanah 

kas desa agar dapat dikembangkan 

oleh pemerintah desa melalui BUM 

Desa. (res)

Kadis DPMD Usulkan Tanah Negara 
 di Wisata CIP Jadi Tanah Kas Desa

Berita
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WORKSHOP “BUMDesa 

Membangun Desa, Upaya Strategis 

Menghadang Kemiskinan Perde-

saan untuk Jawa Timur Sehat dan 

Sejahtera” diselenggarakan oleh 

Pimpinan Anak Cabang Ikatan 

Sarjana Nahdlatul Ulama Paciran, 

Lamongan, di Hall Tanjung Kodok 

Beach Resort Lamongan, 4 April 

2021.

Hadir sebagai narasumber 

mewakili Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa Prov. 

Jatim Kepala Bidang Pemberday-

aan Usaha Ekonomi Desa Dinas 

PMD Prov. Jatim,  Enda Binawati 

M, terkait kebijakan pemberday-

aan BUMDesa di Jawa Timur 

dan Herman Pandu Yudha (Ahli 

Herbalis Nusantara) dengan bahan 

dasar kelor dan pembuatan mesin 

pengelola sampah).

Hadir juga dalam workshop ini 

Direktur NABASA Jawa Timur, 

KH. Drs. Romadhon Sukardi, 

MM.

Workshop diikuti BUM Desa di 

sepanjang Pantura, yaitu BUM Desa 

dari Kabupaten Gresik, Lamongan, 

Tuban dan Bojonegoro.(*)

SILATURAHMI Pengurus Forum BUM 

Desa Jawa Timur bersama Kadis PMD Prov Ja-

tim Moammad Yasin, berlangsung 23 April 2021 

bertempat di ruang rapat DPMD Prov. Jatim.

Dari silaturahmi ini pengurus FB Jatim 

mendapat petunjuk agar dapat memfasilitasi ter-

bentuknya Forum BUM Desa Kabupaten, karena 

sampai saat ini baru terbentuk di lima kabupaten.

Selain itu Kadis PMD mengharapkan FB 

Jatim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah 

Provinsi dapat bersinergi dalam memajukan 

BUM Desa di Jatim, di mana dari 6.118 BUM 

Desa di Jatim masih banyak dengan klasifi kasi 

pemula.

Dengan adanya FB Jatim ini diharapkan ke-

majuan BUM Desa di Jatim segera terealisasi.

Selain itu pengurus FB Jatim yang sudah 

terbentuk sejak 12 Maret 2021 dengan Keputu-

san Gubernur, juga berkesempatan merumuskan 

AD/ART dan rencana kerja.(*)

Workshop BUM Desa Membangun Desa

Silaturahmi Forum BUM  Desa Jawa Timur

DPM
D Prov Jatim
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BERTEMPAT di ruang rapat 

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, 

20 April 2021, dilaksanakan Rapat 

Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksa-

naan Pemilihan Kepala Desa Seren-

tak Provinsi Jawa Timur Tahun 

2021 melalui zoom meeting. 

Hadir dalam zoom meeting ini 

pejabat dari Dinas PMD/Bagian 

Pemerintahan pada 13 kabupaten 

pelaksana pilkades serentak tahun 

2021, antara lain Kabupaten Treng-

galek, Probolinggo, Sumenep, 

Gresik, Bangkalan, Banyuwangi, 

Bondowoso, Tulungagung, 

Malang, Madiun, Pasuruan, Luma-

jang dan Jember. 

Adapun kegiatan ini dimak-

sudkan sebagai media koordinasi 

sekaligus konsultasi terkait dengan 

proses dan tahapan pelaksanaan 

pilkades serentak tahun 2021. 

Sesuai laporan dari masing-masing 

penanggungjawab pelaksana 

pilkades serentak tahun 2021, dis-

ampaikan bahwa ada dua kabupaten 

yang akan melaksanakan pilkades 

serentak dalam waktu dekat ini 

secara bersamaan, yakni Kabupaten 

Probolinggo dan Bangkalan, dilak-

sanakan 2 Mei 2021.

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, 

Ir. Mohammad Yasin, M.Si ., dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa 

maksud kegiatan ini diselenggara-

kan agar setiap pelaksanaan pilkades 

serentak di Jawa Timur kondusif, 

aman dan damai seperti pengala-

man pelaksanaan di tahun 2020, 

antara lain pilkades Sidoarjo, Ngawi 

dan Jombang. “Semoga penyeleng-

garaan pilkades tahun 2020 dapat 

ditingkatkan di tahun 2021,” kata 

Muhammad Yasin. 

Selain itu Mohammad Yasin 

menyampaikan bahwa rakor ini 

sekaligus dapat menjadi media 

konsultasi bagi kabupaten pelak-

sana pilkades serentak tahun 2021, 

terkait beberapa permasalahan 

terhadap tahapan dan proses serta 

asumsi permasalahan hukum yang 

masih menjadi perdebatan, sehing-

ga diharapkan dapat memberikan 

solusi dari beberapa permasalahan 

tersebut. 

Pada kesempatan tersebut 

Bapak Mohammad Yasin juga 

meng apresiasi pelaksanaan pilkades 

serentak di Kabupaten Trenggalek 

kepada Kepala DPMD Kab. Treng-

galek atas keberhasilannya menga-

wal pelaksanaan pilkades serentak 

Kab. Trenggalek tahun 2021 (3 

April 2021) yang berjalan lancar, 

aman dan sukses.

Sementara Direktur Jenderal 

Bina Pemdes Kemendagri yang 

diwakili Ahmad Rizki Rifani, SE, 

M.AP (Analis Kebijakan Ahli Muda, 

Direktorat Penataan & Adminis-

trasi Pemdes, Ditjen Bina Pemdes 

Kemendagri) memberikan materi 

terkait pelaksanaan pilkades serentak 

di era pandemi Covid-19. 

Salah satu arahan Kemendagri 

yang disampaiakan oleh Ahmad 

Rizki Rifani adalah pentingnya 

penguatan koordinasi di level 

Forkopimda kabupaten, khususnya 

sosialisasi Permendagri Nomor 

72 Tahun 2020 dan Surat Edaran 

Mendagri Nomor 141/6698/SJ 

Tahun 2020 (jumlah DPT maksi-

mal 500/TPS dan waktu pemung-

utan suara) serta instrumen hukum 

daerah yang telah disusun kepada 

seluruh stakeholder.

Pada rakor ini Kepala Dinas 

PMD Kabupaten Trenggalek, Drs. 

Edy Soepriyanto, memberikan 

penga laman saat mengawal pelaksa-

naan pilkades serentak pada 3 April 

2021. Di Kabupaten Trenggalek an-

gka partisipasi pemilih sebesar 78, 97 

%  (dari 54.641 DPT, pemilih yang 

hadir sebanyak 43.045 DPT). (*)

Rakor dan Konsolidasi Pelaksanaan Pilkades Serentak 

Pilkades 2021 Harus Lebih Baik dari 2020

DPM
D Prov Jatim
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Bupati Teken MoU  Aplikasi Tilik Desa
BUPATI Jember, Ir. H. 

Hendy Siswanto menandatangani 

Nota Kesepakatan dengan Ketua 

Pengadilan Negeri (PN) Jember 

Marolop Simamora terkait pelak-

sanaan pelayanan PN Jember yang 

bisa diakses melalui aplikasi Tilik 

Desa, Sabtu (10/4/2021).

Penandatanganan kesepakatan 

ini disaksikan oleh Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Jember, Putut 

Tri Sunarko dan Sekda Kab. 

Jember Mirfano didampingi Plt 

Kabag Hukum Ratno Sembodo, 

Plt Ka Dinas Komunikasi Habib 

Salim, Plt Ka Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Adi Wijaya, 

serta Plt Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat Syafi ’i.

Bupati Jember Hendy men-

gatakan, aplikasi Tilik Desa ini 

merupakan langkah PN Jember 

untuk memudahkan masyarakat 

Jember dalam mendapatkan pelay-

anan.

“Aplikasi Tilik Desa ini meru-

pakan sarana untuk memudahkan, 

ini bagus sekali. Masyarakat desa 

apalagi yang jauh misal seperti dari 

Sumberbaru tidak perlu jauh-jauh 

lagi ke kantor PN Jember apabila 

ada keperluan pelayanan cukup ke 

desa,” ungkap Bupati Hendy.

Sementara itu, Ketua PN 

Jember Marolop Simamora men-

gatakan, kesepakatan yang diteken 

kali ini mengenai program aplikasi 

Tilik Desa agar bisa berjalan lan-

car, sehingga masyarakat desa di 

Kabupaten Jember bisa terlayani 

dengan baik.

“Semua nanti urusan-urusan 

yang terkait dengan Pengadilan 

Negeri Jember tidak perlu lagi 

datang ke kantor PN Jember, 

cukup melalui aplikasi Tilik Desa 

ini,” kata Marolop.

Dia menyontohkan pelayanan 

yang bisa didapatkan melalui ap-

likasi Tilik Desa seperti penguru-

san surat keterangan tidak pernah 

dipidana dan permohonan perbai-

kan nama pada akta kelahiran. 

Terpisah, ketika menerima 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Bakesbangpol) Kabu-

paten Jember, Bupati Jember, Ir. 

H. Hendy Siswanto, mengimbau 

Bakesbangpol untuk memulai 

mendampingi desa-desa di Kabu-

paten Jember.

“Bapak silakan keliling ke 248 

desa, apakah selama ini desa-desa 

sudah tersentuh oleh Bakesbang-

pol?” ungkap Bupati Hendy.

Hendy menjelaskan bahwa 

dewasa ini potensi gesekan di desa 

sangat tinggi, mengingat kepala 

desa berorientasi egosentris terha-

dap desa yang dipimpinnya masih 

tinggi.

“’Pokoknya ini apa kata saya, 

pokoknya’, nah ini persoalan 

yang akan timbul nanti keti-

daktaatan terhadap program-

program pemerintah. Nah ini 

perlu ada peran Bakesbangpol. 

Kami di Pemkab Jember mem-

programkan desa pintar, nah 

bagaimana jika kepala desa sifat-

nya seperti ini.(hms)

DPM
D Prov Jatim
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ATAS dorongan Kepala Desa 

Tawang, anak muda desa makin 

bersemangat. Mengangkat potensi 

di desanya. Akhirnya, berhasil meraih 

Juara 1 Lomba Video Kreatif DPMD 

Provinsi Jawa Timur. 

 Potensi Wisata Mata Air Plum-

pung di Desa Tawang, Kecamatan 

Wates, Kabupaten Kediri, diangkat 

dalam sebuah video pendek. Video 

kreatif itu berjudul “Senyum Tawa-

ngku”, berhasil meraih juara dalam 

lomba video kreatif diadakan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD)  Provinsi Jawa Timur pada 

2020, bertema “Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat Berdasarkan 

Potensi Desa”.

“Kami tidak mengira kalau 

video kreatif yang kami kirim itu bisa 

menang. Kirimnya ke panitia pun de-

tik-detik terakhir. Kami sadar karena 

lawan-lawan kami adalah kabupaten/ 

kota yang sudah bagus kawasan 

wisatanya. Seperti Kab Malang, Kota 

Batu, Kabupaten Banyuwangi,” tutur 

Edi Budianto, Kepala Desa Tawang, 

mengaku keheranan ketika berkisah 

pada Gema Desa. 

Mereka adalah daerah-daerah 

yang kawasan wisatanya sudah 

menghasilkan pendapatan daerah. 

“Sedangkankan kami masih merang-

kak dan dalam proses perbaikan. 

Sehingga wajar kalau kita pesimis. 

Namun keberuntungan berkata lain. 

Sehingga kita menjadi juaranya,” kata 

Edi Budianto.

Edi Budianto menambahkan, 

sebenarnya lokasi wisata mata air 

plumpungan itu sebelum tahun 2017 

masih belum terlihat. Kawasan yang 

luasnya 2, 5 hektar  itu masih berupa 

semak belukar. Sejak Ia menjabat 

kepala Desa Tawang tahun 2017, 

semak belukar itu dibersihkan. Dan 

yang membersihkan pun hanya 6 

orang. Niatnya hanya satu memper-

indah hutan desa di kawasan tawang 

ini. Dan cara membesihkan pun agak 

sulit. Karena rimbun dan ada pohon 

besar yang roboh dan mati. Sehingga 

membutuhkan kerja keras seluruh 

masyarakat Desa Tawang. Istilahnya 

bergotongroyong bersama.

Setelah dibersihkan dan menying-

kirkan semak belukar dan pohon yang 

roboh tersebut, ternyata dibawah 

pohon itu ada mata air yang sangat 

jernih. Sehingga menambah seman-

gat bagi warga tawang untuk untuk 

memperbaiki kawasan tersebut. 

Ada dua mata air di kawasan 

wisata tersebut. Dengan debit air 

yang cukup  besar. Karena suara mata 

airnya berbunyi plum...plum...maka 

masyarakat desa menyebutnya tempat 

wisata itu dengan nama Wisata Mata 

Air  Plumpungan. Hal itulah yang 

menjadi cikal bakal wisata plumpun-

gan.

Sehingga menjadi kepuasan 

tersendiri bagi masyarakat di kawasan 

Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri 

ini, dengan adanya lokasi wisata yang 

sangat indah. Yang nantinya bisa 

mengangkat perekonomian masyara-

”Senyum Tawangku” 
dari Wisata Mata Air Plumpung 
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kat desa. 

Selain itu tetap mempertahankan 

hutan desa, sebagai sumber mata air 

desa dan sekaligus menjadi tempat 

wisata yang banyak dikunjungi orang. 

Semuanya menjadi produksi pereko-

nomian di Desa Tawang yang dikelola 

oleh BUMDesa.

Sebenarnya potensi wisata di Desa 

Tawang ini yang sejenis ada dua, lagi 

yaitu Wisata Sumber Ayu dan Sum-

ber Cucuran. Namun kapasitasnya 

tidak begitu luas. Lain dengan Wisata 

Mata Air Plumpungan yang luasnya 

2,5 hektar!   

Selain itu masih banyak potensi 

lain yang bisa dikembang di kawasan 

Desa Tawang ini, seperti kampung 

jamu. Semua masyarakatnya mem-

produksi jamu. Mulai menanam 

bahan bakunya, sampai menggolah 

menjadi siap konsumsi dilakukan 

masyarakat kampung jamu tsb. Yang 

dahulu jamu digendong, sekarang 

sudah memakai sepeda motor. Dan 

sudah banyak pelanggannya. Berapa 

pun jumlah produksinya, dalam satu 

hari langsung habis dibeli pelanggan. 

Lalu ada produk sepatu, dan kawasan 

oleh-oleh desa tawang dll.

Namun yang kita angkat dalam 

lomba video kreatif  DPMD Provinsi 

Jawa Timur kemarin hanya sebagian  

pemberdayaan potensi ekonomi 

di  Desa Tawang. Karena terbatas 

dengan peraturan durasi video  dari 

panitia lomba. “Yang terpenting 

adalah pemberdayaan ekonomi dan 

bisa tersenyum bersama masyarakat 

desa, sudah cukup,” ujar kepala Desa  

Tawang dalam mengakhiri ceritanya 

dengan Gema Desa.

Kerja Tim “Senyum Tawangku”

Dalam pembuatan lomba video 

kreatif, “Senyum Tawangku”digarap 

bersama. Tim kerja bareng melibat-

kan beberapa komponen masyarakat  

dan tiga orang tim broadcast, dip-

impin Arie Sulistiawan, S.Pt (Sekretar-

is Desa Tawang). Sejak menuangkan 

ide kreatif dan pengambilan gambar 

dilakukan bersama. Artinya, antara 

talent dan sutradara saling berkomu-

nikasi. Bagaimana pengambilan lokasi 

dan view yang baik untuk dilakukan 

syuting. Tidak begitu kaku saat di 

lapangan. Sehingga saling mengisi 

diantara mereka.

“Awalnya hanya iseng saja ikut-

ikutan lomba video kreatif yang 

diselenggarakan oleh DPMD Provinsi 

Jawa Timur. Namun, karena ada 

fasilitas dan dukungan dari pemer-

intah desa, maka langsung digarap 

dengan serius, Bahkan, di-scene 

terakhir, yaitu scene penari Ganongan, 

kami menggunakan 10 kamera LSR 

Canon 600D lensa 18-55 mm,” ujar 

Arie dengan semangat.

Arie menambahkan, alasannya 

ingin  mencari angel yang berbeda 

dari peserta lainnya. Sehingga nampak 

aneh dan unik. Inilah yang membe-

dakan video garapan kami. “Mungkin 

inilah yang menjadi juaranya. Karena 

jurinya juga orang-orang profesional 

di bidangnya. Sampai-sampai pertan-

yaannya pun sangat mendetail saat 

penjurian. Mulai kamera jenis apa, 

menggunakan berapa kamera, berapa 

biayanya, berapa hari lama syutingnya, 

editnya dimana? “

Pertanyaan-pertanyan itulah 

yang kami jawab dengan sebenarnya. 

“Kami menggunakan 10 kamera 

LSR jenis 600D dengan lensa 18-55 

mm, dengan biayanya tidak dihitung. 

Karena kebersamaan masyarakat Desa 

Tawang yang turut mendukung 

produksi tsb. Sehingga Nampak 

ringan dan tidak terasa. Karena semua 

talentnya adalah warga Desa Tawang 

sendiri. Biaya pun terasa ringan,” 

tutur Arie. 

Prosesnya pun begitu lama kira-

kira hampir 2 bulan. Dengan durasi 

video hanya 3 menit. Tahap fi nish-

ing editing pun di tempat studio 

kecil. Namun semangat dan hasilnya 

sangat memuaskan. Dan akhirnya 

menjadi juara 1 lomba video kreatif 

tingkat provinsi yang diselenggarakan 

DPMD Provinsi Jawa Timur. “Tetap 

semangat bos. Kita akan membikin 

lebih dahsyat lagi dalam lomba beri-

kutnya,” kata  Arie dengan tertawa 

lebar.(tejo) 

DPM
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KOTA Batu terus melahirkan objek- objek wisata 

baru, termasuk desa wisata. Kini lahir Kampung Wisata 

Kungkuk di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu. 

Kampung yang berhawa sejuk ini diapit oleh 

Gunung Panderman di sebelah selatan dan Gunung 

Arjuno di sebelah utara ini mempunyai potensi jeruk 

keprok.

Kampung Kungkuk sebagai kampung wisata 

dirancang secara khusus sejak tahun 2009. Ide untuk 

mengembangkan kampung wisata ini tercipta akibat 

harga buah apel batu yang mulai menurun. Menggu-

nakan Dana Desa (ADD) taun 2019 sebesar Rp 120 

juta Desa Punten melakukan pembangunan berbagai 

fasilitas untuk menunjang pengembangan Kam-

pung Wisata Kungkuk. 

Di kampung Kungkuk terdapat beberapa area 

wisata seperti area berkuda, camping ground, 

wisata petik buah, sekolah alam, dan trail adven-

ture. Selain itu juga ada penginapan di rumah-

rumah penduduk dengan pemandangan 

pegunungan.(*)

Kampung Wisata Kungkuk
Marakkan Wisata Desa di Batu

Rp 120 

erbagai 

m-

area 

n-
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DI masa pandemi Covid-19 

semua elemen masyarakat mengala-

mi dampaknya. Tapi, bagi masyara-

kat Desa Panempan, selalu ada jalan 

untuk bertahan. Peran BUM Desa 

Delta Mulia cukup dirasakan ke-

hadirannya. Terus berinovasi untuk 

mengembangkan unit usaha.

Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) Delta Mulia, di Desa 

Panempan, Kecamatan/Kabupaten 

Pamekasan ini adalah salah satu 

pemenang 3 lomba BUMDesa 

Tingkat Provinsi Jawa Timur Tah un 

2020. Penilaian pemenang BUM 

Desa ini berdasarkan atas segala sek-

tor unit usaha. Dari 30 peserta yang 

terseleksi, menyisakan 6 BUMDesa 

dari seluruh Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya BUM Desa Delta 

Mulia Desa Panempan Kec/ Kab. 

Pamekasan. 

BUM Desa Delta Mulia ini 

mengelola berbagai usaha. Dalam 

waktu singkat mampu berkembang 

dan maju pesat. 

“Alhamdulillah, kami senang. 

Karena  sejak berdiri pada 2018, 

sudah mempunyai lima unit 

pengelolaan usaha. Meliputi, 

pasar tradisional, pembi-

ayaan syariah, pelayanan 

BRIlink, pos fi n dan pen-

gelolaan sampah TPS3R,” 

tutur Heriyanto, pengurus 

BUM Desa Delta 

Mulia.

Untuk unit usaha 

pasar tradisional, 

BUM Desa 

Delta Mulia 

mengelola 

283 kios 

maupun 

los. 

Namun 

yang 

ditem-

pati hanya 200 kios. Baik bagi para 

penyewa tahunan maupun bula-

nan. Untuk sewa tahunan sebesar 

Rp.1.000.000 dan sewa 

bulanan sebesar Rp. 

50.000. Dan restri-

busi harian sebesar 

Rp. 2000. 

Lalu pembiay-

aan syariah. Yaitu 

sebagai unit 

pembiay-

aan 

BUM Desa Delta Mulia Desa Panempan Kabupaten Pamekasan 

Inovasi Terus Kembangkan Unit Usaha

Alhamdulillah, kami senang. 

rena  sejak berdiri pada 2018, 

ah mempunyai lima unit 

ngelolaan usaha. Meliputi, 

ar tradisional, pembi-

an syariah, pelayanan 

Ilink, pos fi n dan pen-

olaan sampah TPS3R,” 

ur Heriyanto, pengurus 

UM Desa Delta 

ulia.

Untuk unit usaha 

ar tradisional, 

UM Desa 

lta Mulia 

ngelola 

3 kios 

upun 

mun 

g 

em-

nan. Untuk sewa tahunan sebesar 

Rp.1.000.000 dan sewa 

bulanan sebesar Rp.

50.000. Dan restri-

busi harian sebesar 

Rp. 2000. 

Lalu pembiay-

aan syariah. Yaitu 

sebagai unit 

pembiay-

aan
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yang melayani pembelian kebutu-

han barang rumah tangga secara 

kredit  bagi warga Desa Panempan. 

“Tentu, mereka yang mendapatkan 

rekomendasi dari pengurus pemer-

intah desa dan disetujui oleh kepala 

Desa Panempan. Bagi mereka yang 

layak dan mampu membayar cicilan 

setiap bulan tanpa agunan bisa 

menjadi anggotanya,” tuturnya. 

Rekomendasi itu, dimaksudkan 

untuk melancarkan berjalannya ad-

ministrasi BUM Desa Delta Mulia 

sendiri. Agar semuanya berjalan 

lancar administrasinya. Selain itu 

perekonomian Desa Panempan bisa 

berjalan dengan baik. 

“Tentu, karena kepala desa lebih 

mengetahui karakter masing-masing 

warganya. Ada yang baik dan juga 

ada yang tidak? Semua dalam arti 

positif,” tutur Heriyanto. 

Kalau tidak mengetahui hal 

tersebut, maka administrasi BUM 

Desa Delta Mulia tidak bisa berja-

lan dengan normal. Artinya yang 

banyak tunggakan atau cicilan bagi 

anggotanya akan mengganggu 

administrasi BUM Desa tersebut. 

Maksimal untuk pembiayaan 

pembelian kebutuhan barang 

rumah tangga tersebut sebesar Rp 

5.000.000. Tanpa dipungut bunga. 

Hal ini berlaku bagi seluruh warga 

Desa Panempan Kecamatan/ Ka-

bupaten Pamekasan. Sudah ada 50 

anggota yang menikmati pelayanan 

pembiayaan syariah ini. 

Sementara pelayanan agen BRI-

link dan pos fi n hampir sama. Yaitu  

memberikan pelayananan bagi 

masyarakat Desa Panepan dalam 

bertransaksi dengan perbankan. 

Yang meliputi, seperti transfer, 

setor tunai, tarik tunai, pembayaran 

tagihan rekening listrik, air, pem-

belian tiket dan paket antar barang. 

Dan dalam setiap transaksi tersebut 

BUM Desa Delta Mulai mendapat-

kan fee dari pihak bank.

Yang  baru adalah unit usaha 

pengelolaan sampah bagi Desa 

Panempan yang disebut TPS3R 

(reuse, reduse, recycle). Dengan jasa 

memunggut sampah dari ma-

syarakat Desa Panempan. Dengan 

membayar, sebesar Rp5.000/ bulan 

dan Rp50.000/ tahun. Setiap sam-

pah rumah tangga dan dari Pasar 

Tradisional Panempan, ditampung 

di  TPS3R dan dipilah menurut 

jenisnya. Baik sampah organik 

maupun non- organik. Setelah itu 

yang bisa dikelola dan diolah untuk 

dijual kembali. Sebagai pendapatan 

BUMDesa Delta Mulia. 

Rencana ke Depan, Terus Beri-

novasi

Lebih jauh Heriyanto menjelas-

kan, pihaknya berencana agar BUM 

Desa  Delta Mulia selalu terus 

berinovasi dalam mengembangkan 

unit usahanya. Rencana ke depan 

yaitu membangun BUM Desa 

Mart, ruko dan kuliner. BUM Desa 

mart dan ruko untuk disewakan 

sebagai pasar modern dikawasan 

Kab. Pamekasan dan untuk kuliner 

dikelola langsung pihak BUM Desa 

Delta Mulia.

Omset BUM Desa Delta Mulia 

dalam unit usaha pada tahun 2019 

mencapai Rp363.000.000. Dan 

menyumbang PAD Desa Panem-

pan sebesar Rp35.000.000. Lalu 

pada tahun 2020,  yaitu sebesar 

Rp 538.000.000. Dan memberi-

kan PAD Desa Panempan hanya 

Rp.25.000.000. 

“Memang, di masa pandemi 

Covid-19 mengalami penurunan 

omset. Hal tersebut karena dampak 

dari covid 19. Semua perekono-

mian unit usaha BUM Desa ikut 

terdampak,” tutur Heriyanto.

Sementara itu, Kepala Desa 

Panempan, Mohammad Fandi  pun 

mempunyai harapan yang sangat 

besar bagi kemajuan BUM Des 

Delta Mulia. Karena Desa Panem-

pan ini memiliki potensi yang 

sangat besar dalam mengelola unit 

usaha. 

“Apalagi didukung adanya tanah 

kas desa yang luas. Sehingga bisa 

untuk mengembangkan unit usaha 

lain. Seperti membangun rumah 

kos untuk disewakan dll,” tuturnya. 

Semua itu, akan dikelola oleh 

BUM Desa Delta Mulia. Tujuan-

nya untuk meningkatkan PAD 

Desa Panempan Kecamatan/Kabu-

paten Pamekasan lebih besar lagi. 

Selain itu, bisa menyejahterakan 

warganya. Ini yang menjadi harapan 

kepala Desa Panempan Kec/ Kab, 

Pamekasan. 

“Semoga di tahun 2021 ini, 

sudah ada pemban-

gunan rumah kos 

dan cepat selesai. 

Dan langsung bisa 

disewakan. Amin.” 

Itulah doa harapan 

Mohammad Fandi 

dalam mengakhiri 

pembicaraannya 

dengan Gema 

Desa.(tejo)

Semoga di tahun 2021 ini, 

sudah ada pemban-

gunan rumah kos 

dan cepat selesai. 

Dan langsung bisa 

disewakan. Amin.” 

Itulah doa harapan 

Mohammad Fandi 

dalam mengakhiri 

pembicaraannya 

dengan Gema 

Desa.(tejo)
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Desa Huaxi, China

Mendengar kata desa, 

mungkin di benak kita adalah 

perkampungan yang terletak di 

pelosok, jauh dari kesan mod-

ernisasi dan teknologi. Desa 

juga identik dengan kesederha-

naan penduduknya.

Namun berbeda dengan 

desa yang satu ini, meski be-

rada jauh dari perkotaan, pen-

duduk desa bernama Huaxi, 

Provinsi Jiangsu, China, ini 

justru bergelimang harta.

Saking kayanya, yang terle-

tak di timur pusat kota Jiangy-

in, di Provinsi Jiangsu, diklaim 

merupakan desa terkaya di 

Tiongkok. Huaxi menyebut 

Desa Kaya di Dunia

Warganya Gunakan Helikopter 
untuk Alat Transportasi 
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dirinya sendiri sebagai model 

desa sosialis. Bayangkan saja, 

terdapat sekitar 2.000 pen-

duduk yang hidup di rumah 

besar dan memiliki mobil 

mewah.

Desa ini menyediakan fasili-

tas luar biasa bagi penduduk 

asli, seperti layanan kesehatan, 

pendidikan, rumah mewah, 

mobil, yang semuanya gratis, 

dengan jumlah tabungan mini-

mal Rp 3,3 miliar per orang. 

Karena kesejahteraannya 

baik, rumah-runah di desa ini 

tertata baik dan mewah meski 

masih tampak sederhana. Dan 

yang lebih mencengangkan 

lagi, salah satu alat transportasi 

yang kerap digunakan warga 

desa ini adalah helikopter.

Pemerintah setampat me-

nyewa operator helikopter 

dari perusahaan penerbangan 

Tongyong, perjalanan yang 

ditempuh dari kota satu ke 

kota berikutnya hanya membu-

tuhkan waktu kurang dari 10 

menit. 

Desa Oberweil-Lieli, Swiss  

Selanjutnya ada Desa Ober-

weil – Lieli yang berlokasi di 

sekitar Pegunungan Alpen. 

Desa yang berpenduduk 

kurang lebih 2200 jiwa ini di-

beri gelar sebagai pemukiman 

warga terkaya di Benua Eropa, 

dengan penghasilan 300 miliar 

per tahunnya.

Gelar yang didapat desa 

tersebut merupakan hasil dari 

jerih payah warga sepanjang 

hari. Sampai pada akhirnya 

kawasan tersebut menjadi desa 

yang indah, sehingga banyak 

wisatawan yang berkunjung 

ke sana. Selain itu, kelebihan 

lainnya adalah suasananya yang 

begitu tentram, tenang, dan 

jauh dari kebisingan kota.

Desa Kutuh, Bali 

Indonesia juga punya nih 

desa yang termasuk kaya di du-

nia. Adalah Desa Kutuh yang 

berada di Kabupaten Badung, 

Bali. Desa tersebut menjadi 

salah satu desa percontohan 

yang berhasil mengembangkan 

potensi pariwisatanya sehingga 

menghasilkan pendapatan Rp 

50 miliar per tahunnya. 

Ada banyak tempat wisata di 

sini yang telah menarik banyak 

pengunjung, seperti Pantai 

Pandawa, Gunung Payung Cul-

tural Park, atraksi wisata khusus 

Timbis Paragliding, atraksi 
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wisata khusus seni dan budaya, 

unit barang dan jasa, Unit Pi-

rantu Yadnya, transportasi, dan 

jasa konstruksi karya undagi. 

Desa Ponggok, Klaten 

Beralih ke Jawa Tengah, 

tepatnya di Klaten, ada Desa 

Ponggok. Sebenarnya, dulu 

desa ini termasuk pemuki-

man tertinggal, karena hanya 

mengandalkan pendapatan dari 

sektor pertanian. Namun, itu 

semua berubah drastis semen-

jak Junaedhi Mulyono yang 

memimpin desa.

Ia memajukan desa den-

gan mengandalkan mata air 

sebagai sumber penghasilan 

daerah. Apalagi kalau bu-

kan Umbul Ponggok yang 

sudah hits di mata Indonesia. 

Berkat itu semua, pendapatan 

desa meningkat, yang mulanya 

hanya Rp 80 juta per tahun, 

kini menjadi Rp 16 miliar per 

tahunnya. 

Deretan desa terkaya di du-

nia ini tentu memberikan ban-

yak pelajaran bagi kita semua. 

Kalau tak ada usaha yang 

mengkhianati hasil. Meskipun 

dulu dianggap desa tertinggal, 

namun warga setempat bisa 

menyulapnya menjadi kawasan 

yang berlimpah materi. Jadi, 

apa kalian sudah terpacu untuk 

memajukan daerah masing-

masing? (*)
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 MENDENGAR nama Wisata 

Pantai Kutang (WPK) orang 

memang akan mengernyitkan 

dahi. Pantai yang sedang naik 

daun ini terletak di Desa Labuhan, 

Kecamatan Brondong, Kabupaten 

Lamongan. 

Dahulu sebelum pantai ini 

ramai dikunjungi wisatawan, ma-

syarakat sekitar sering menemukan 

bra atau pakaian dalam wanita 

nyangkut di pohon mangrove. 

“Warga kami mempunyai 

tradisi, pakaian orang yang me-

ninggal dilarung di laut. Sebagian 

dari pakaian tersebut banya yang 

terbawa obak dan tersangkut 

di ranting-ranting pohon man-

grove,” kata Ronald Azis, Direk-

tur BUM Desa Barokah Makmur, 

pengelola Pantai Kutang.

Karena banyaknya kutang 

yang tersangkut di mangrove, 

warga setem-

pat menamai 

asal-asalan, yaitu 

Pantai Kutang. 

“Semula 

ditentang 

oleh tokoh 

masyara-

kat di 

desa 

kami. 

Disuruh 

meng-

ganti. Tapi 

karena nama 

Pantai Kutang 

sudah viral maka 

kami akhirnya diijinkan 

tetap memakai nama Pantai 

Kutang,” katanya.

WPK dikelola oleh BUM 

Desa Barokah Makmur tahun 

2017. Sebelum itu, mulai tahun 

WisataDesa

Wisata Pantai Kutang, Lamongan

Dulu tidak Dilirik, 
Sekarang Jadi 

Andalan BUM Desa
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2015, dikelola oleh karang taruna dan tokoh ma-

syarakat setempat.  

Sejak dikelola BUM Desa Barokah Makmur 

jalan akses menuju WPK harus melewati tambak 

milik penduduk, kini dibangun jembatan dari kayu 

yang panjangnya 375 meter. 

Jembatan ini dicat warna-warni. Untuk membangun 

jembatan ini, kata Ronald Azis, menghabiskan biaya 

Rp 700 juta. 

“Dana pembangunan jembatan tersebut berasal 

dari dana desa dan diberikan 2 termin,” kata Ronald.

Jembatan tersebut tidak hanya sebagai akses jalan 

menuju pantai, namun juga bisa menjadi swapan-

dang saat matahari terbenam. “Tapi pada musim 

tertentu juga bisa untuk melihat matahari terbit,” 

kata Ronald. 

Selain itu, jembatan ini juga menjadi latar yang 

bagus untuk berfoto.

Untuk menikmati WPK pengunjung hanya 

dikenakan tarif masuk Rp 5000/orang. Sedang-

kan untuk parker sepeda motor Rp 2000/unit, Rp 

6000 untuk mobil dan Rp 10.000 untus bus. Jika 

pendapatan dari karcis masuk setahun bisa mencapai 

Rp 50 juta, maka pendapatan dari parkir mencapai 

Rp 25 juta/tahun.

Sebagai daerah tujuan wisata, WPK juga me-

miliki fasilitas umum antara lain gazebo, penjual 

makanan, tempat parkir, musala dan WC umum. 

Karena ombaknya tidak terlalu besar, maka cu-

kup aman anak kecil bermain di tepian pantai. Se-

lain pasir putih, keberadaan pohon mangrove yang 

hidup di tepian pantai juga menarik perhatian.  

Menikmati ayunan di sekitar pohon mangrove 

atau lesehan di warung tepi pantai sama nyaman-

nya. Bahkan bersantai dengan minum kelapa di 

tepi pantai semakin nikmat.(res)

yay ng ppanjangnya 3775 metet r. JJJJ

mmennnn

dadan

tetetetertrttt

kata

SSSSSS

babagg

U

dididd kekeke

kakaan n

606000

pepenn

RpRpRp

RRpRpRRRR

mimimi

mmmmmm

kukukk

lala

hh

Edisi II Tahun 2021 Gema Desa
26

DPM
D Prov Jatim



WisataDesa

27
Edisi II Tahun 2021 Gema Desa

DPM
D Prov Jatim



Opini

28
Edisi II Tahun 2021 Gema Desa

SAYA punya kisah mengenai 

sebuah tradisi berkaitan dengan 

pekerjaan masyarakat petani di 

desa. Kisah ini akan menjadi catatan 

mengenai betapa eratnya hubungan 

sosial antaranggota masya rakat yang 

masih lekat dengan berbagai tradisi, 

yang, celakanya kini sering dipan-

dang sebagai ketinggalan zaman, 

tidak logis, dan susah diterima akal 

publik. Ini tentang tradisi kebyokan, 

satu cara menyelesaikan pekerjaan 

yang lebih mirip dengan arisan 

tenaga.

Kebyokan adalah kosakata ba-

hasa Jawa yang lebih-kurang berarti: 

’keroyokan’ –dalam konotasi positif. 

Maka, yang dimaksud kebyokan 

dalam hal ini adalah melakukan 

pekerjaan secara keroyokan. Cara 

keroyokan itu dilakukan untuk me-

nyelesaikan pekerjaan secara bergili-

ran, setiap hari. Sebuah kelompok 

kebyokan yang bisa beranggota 

hingga belasan orang dapat bertah-

an berbulan-bulan, bertahun-tahun, 

dengan keanggotaan tambal-sulam 

atau tambah-kurang. 

Kebyokan bisa jadi salah satu 

cara untuk melawan kemalasan. 

Mereka yang tidak ikut kebyokan, 

bisa suka-suka mau berangkat ke 

sawah atau ke ladang pukul berapa, 

atau bahkan bisa pula berleha-leha 

di rumah seharian. Sementara, kalau 

ikut kebyokan pada pukul 07.00 

harus sudah mulai bekerja dan baru 

pulang sekira pukul 11.00. Sanksi 

bagi sesiapa yang datang terlambat 

adalah diolok-olok teman-teman. 

Bagi orang desa yang masih 

sangat kuat rasa persaudaraannya 

bekerja secara bersama memang 

mengasyikkan. Sambil bekerja, mer-

eka bisa bercanda, saling mengolok, 

dan kadang juga mendiskusikan 

persoalan-persoalan yang mereka 

hadapi sehari-hari –dari soal-soal 

petanian hingga kebijakan pemer-

intah (desa). Juga, saling bertukr 

informasi. Karena itu jangan 

heran kalau ada seseorang pulang 

kampung setelah bertahun-tahun 

merantau, kabar kedatangannya 

akan sangat cepat tersebar ke selu-

ruh penjuru desa.

Tradisi kebyokan masih bisa 

dijumpai di desa saya sampai akhir 

70-an hingga awal 80-an. Berbagai 

macam pekerjaan bisa di-kebyok, 

seperti: mencangkul, menyiangi 

tanaman, mencari kayu bakar di 

hutan, mengumpulkan batu kali 

untuk pondasi rumah. Biasanya, 

pekerjaan itu dilakukan setengah 

hari, dari pagi hingga siang. Den-

gan demikian, setengah hari sisanya 

peserta kebyokan bisa menyele-

saikan pekerjaan masing-masing, 

misalnya mencari rumput untuk 

pakan ternak. 

Pendek kata, pada zamannya, 

kebyokan bukan saja menjadi cara 

menyelesaikan pekerjaan yang berat 

dengan gembira, tetapi juga seperti 

menjadi salah satu gaya hidup di 

pedesaan. Saya masih sempat me-

nyaksikan, pada pertengahan tahun 

Oleh: Bonari Nabonenar

Kebyokan: Tradisi yang Hilang Kebyokan: Tradisi yang Hilang 
dari Desa Sayadari Desa Saya
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70-an, di dusun tempat tinggal saya 

ada beberapa kelompok kebyokan 

yang dapat dikategorikan ke dalam 

tig akelas berdasarkan usia rata-rata 

anggota atau pesertanya. Ada kelas 

dewasa, kelas remaja, dan kelas 

anak-anak. Saya sendiri pada waktu 

itu sempat bergabung dengan 

kebyokan kelas anak-anak sejak 

saya duduk di kelas 4 sekolah dasar. 

Apakah saya dan kawan-kawan di 

kelompok saya punya beban atau 

tanggung jawab untuk menggarap 

sawah atau ladang? Tidak. Kami 

membentuk kelompok kebyokan 

sebagai cara membantu orangtua, 

menyiangi rumput di halaman, 

mencari kayu bakar dan lain-lain 

secara gembira. Hal terpenting bagi 

kami adalah kegembiraan dalam 

kebersamaan itulah!

Di luar itu ada yang disebut 

dengan sambatan, yakni meminta 

bantuan para tetangga untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan, 

seperti mencangkul di sawah atau 

di ladang, hanya dengan imba-

lan makan dan minum seketika. 

Sambatan, dari kata (dasar) sambat, 

artinya minta bantuan. Khusus 

untuk pekerjaan membongkar dan 

mendirikan rumah (kayu) biasanya 

para tetangga yang tidak di-sambat-i 

secara langsung pun akan ikut ber-

datangan untuk membantu. Tradisi 

sambatan untuk membongkar dan 

mendirikan rumah (biasanya rumah 

kayu) itu masih bertahan hingga 

sekarang. Baik untuk membangun 

rumah kayu maupun yang berdind-

ing batu-bata, biasanya pemilik 

rumah hanya mengupah seorang 

dua orang tukang utama. Tetapi 

pada saat mendirikan rangka hingga 

memasang atapnya para tetangga 

akan berdatangan untuk mem-

bantu.

Kalau dikalkulasi, nilai kegoton-

groyongan paling tinggi ada di keg-

iatan sambatan. Lalu, di mana nilai 

kegotongroyongan pada kegiatan 

kebyokan? Memang seperti halnya 

arisan, masing-masing peserta me-

miliki hak menerima dan kewajiban 

memberi. Tetapi, takaran hanya 

mereka pakai dalam hal waktu, 

dari pukul 07.00 hingga 11.00 itu. 

Bukan pada berat-ringannya pe-

kerjaan. Seorang peserta tidak akan 

merasa dirugikan, misalnya, ketika 

menerima tenaga peserta lain untuk 

sekadar matun (menyiangi padi) 

dan harus menggantinya dengan 

pekerjaan memecah batu atau men-

cangkul dengan durasi yang sama. 

Beberapa pekerjaan tidak dapat 

dikerjakan secara kebyokan, seperti: 

membajak sawah dengan sapi atau 

kerbau, membuat ukiran untuk 

pintu, tiang, atau dinding rumah. 

Pekerjaan-pekerjaan itu biasanya 

dikerjakan oleh orang-orang yang 

diupah secara harian atau borongan. 

Tetapi, para tenaga upahan yang 

memiliki keahlian khusus itu sesekali 

juga akan terlibat dalam kegiatan 

sambatan (membantu tetangga) 

untuk melakukan pekerjaan-peker-

jaan di luar spesialisasinya.

Warga desa yang memiliki 

pekerjaan tetap seperti berdagang di 

pasar, menjaga toko, warung, atau 

menjadi pegawai kantor, termasuk 

para guru, biasanya mengupah 

orang untuk menggarap sawah 

atau ladangnya, karena tidak bisa 
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ikut kebyokan. Ketika waktu tanam 

yang direncanakan sudah dekat 

dan seorang atau dua orang tenaga 

yang diupah diperkirakan tidak akan 

mampu mengejar tenggat, biasanya 

pemilik lahan lalu menghubungi 

seseorang yang menjadi anggota 

kelompok kebyokan, dan ’membeli’ 

haknya untuk di-kebyok. 

Mengambil alih (dengan cara 

membeli) tenaga kelompok ke-

byokan ini ternyata dipandang 

sangat praktis. Selain hanya cukup 

menghubungi seseorang untuk 

mendapatkan bantuan tenaga 

belasan orang secara serentak, cara 

mengupah sekelompok orang ini 

juga akan menyelesaikan pekerjaan 

secara cepat tanpa rasa sungkan 

(tidak enak) kalau sebentar-sebentar 

minta bantuan (sambat) kapada 

para tetangga. 

Dalam hal pembiayaan, malah-

an, ada yang menilai bahwa ternyata 

sistem sambatan bisa menelan biaya 

hampir sama dengan mepekerjakan 

orang dengan cara mengupah.  

Sebabnya, mereka yang bekerja 

dengan upah bisa dijamu makan 

dan minum seadanya.  Sedangkan 

cara sambatan biasanya menuntut 

menu makanan dengan cukup lauk, 

ikan dan atau daging, dan masih 

ditambah rokok bermerek pula. 

Maka, lambat laun tradisi sambatan 

(selain untuk urusan membongkar 

dan mendirikan rumah) terdesak 

oleh cara ”membeli giliran anggota 

kelompok kebyokan.”

Hal lain yang bisa diduga ikut 

menjadi penyebab kematian tradisi 

kebyokan adalah kehidupan yang 

semakin maju, yang menyediakan 

fasilitas dan menuntut mobilitas 

manusia-manusia desa sedemikian 

rupa, derasnya arus pekerja ke kota 

atau ke pulau-pulau luar Jawa, bah-

kan ke luar negeri. 

Capaian-capaian masyarakat 

yang biasa dilabeli sebagai kemajuan 

itu, pada gilirannya mendegradasi 

rasa solidaritas, kegotongroyongan, 

dan nyaris semua hal yang dicap 

tradisional. Pikiran manusia (desa 

-pun) sekarang, akan susah mener-

ima ketika utang pekerjaan meny-

iangi tanaman harus dibayar dengan 

memecah dan mengangkuti batu. 

Itu memang tidak logis, bukan? 

Tidak rasional. Tidak sejalan dengan 

pikiran manusia-manusia modern. 

Yang demikian tadi hanya kompati-

bel dengan jalan pikiran manusia/

masyarakat tradisional. Maka, be-

gitulah nasib tradisi kebyokan yang 

telah hilang dari desa (saya). 

Di desa, banyak tradisi atau 

kearifan lokal, atau apapun orang 

menyebutnya, yang kiniterancam 

dan bahkan telah hilang seperti 

kebyokan. Itu bisa jadi perkara atau 

tidak, tergantung dari sudut mana 

kita memandangnya. Tetapi, jangan 

terkejut, jika kita mau sedikit tekun 

membuat daftarnya, kita bisa sampai 

pada simpulan sementara bahwa, 

bahkan, nasib ’desa’ pun sebena-

rnya sudah berada di tepi jurang. 

Memang, itu bukan pula soal bagi 

mereka yang suka berseru, ”Biarlah 

desa-desa menuju kepunahannya 

dengan gembira!”

*) Bonari Nabonenar, 

menulis dengan bahasa Jawa dan 

bahasa Indonesia,  warga Desa 

Cakul, Kecamatan Dongko, Ka-

bupaten Trenggalek.
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KEGIATAN belajar daring 

(online) di tengah wabah Co-

vid-19 mau tak mau membuat 

anak menghabiskan waktu lebih 

banyak untuk menggunakan 

gawai (gadget). 

Walau tujuan utamanya untuk 

belajar, namun tak jarang anak 

jadi kebablasan dan menggu-

nakannya untuk bermain game 

hingga mengakses Youtube. 

Orangtua pun mulai cemas 

karena anak kian lekat dengan 

gawai. 

Dosen Departemen Ilmu 

Keluarga dan Konsumen (IKK), 

Fakultas Ekologi Manusia 

(Fema) IPB University Dr. Yuli-

na Eva Riany mengatakan, walau 

dalam situasi darurat Covid-19, 

memberikan anak keleluasaan 

penuh menggunakan gawai bu-

kanlah suatu hal yang bijak.

“Pendampingan dalam meng-

gunakan media digital adalah 

strategi yang sangat penting 

dilakukan oleh orang tua. Selain 

untuk mengontrol aktivitas anak 

menggunakan perangkat digital, 

orang tua dapat memberikan 

ruang untuk belajar bersama 

dengan anak dalam melakukan 

banyak hal baru di dunia maya,” 

papar Yulina. 

Karena itu, orang tua disa-

rankan meluangkan waktu untuk 

mendampingi anak ketika mer-

eka sedang menggunakan media 

digital. 

Berikut strategi positif yang 

dapat diterapkan oleh orang 

tua dalam mendampingi anak 

menggunakan perangkat digital 

dengan bijak di rumah. 

1.  Orangtua jadi “role model” 

Orang adalah role model 

utama dalam membentuk 

kebiasaan anak menggu-

nakan perangkat digital. Baca 

juga: Anak Mulai Bosan dan 

Menolak Belajar di Rumah, 

Orangtua Lakukan Ini 

“Orang tua harus menjadi 

model bagaimana meng-

gunakan perangkat digital 

sehari-hari. Misalnya, tidak 

menggunakan perangkat 

Dampingi Anak Gunakan “Gadget” 
agar Tidak Kecanduan
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digital setiap saat dan setiap 

waktu, tidak mengabaikan 

percakapan karena sedang 

mengakses media digital, me-

letakkan ponsel ketika sedang 

berkendara dan makan,” 

kata Yulina. Hal inilah yang 

menjadi landasan anak untuk 

menyontoh dalam meng-

gunakan media digital secara 

bijak. 

2. Penuhi dengan interaksi 

Menurut Yulina, interaksi 

positif menjadi sebuah kunci 

awal yang harus dilakukan 

oleh orang tua agar anak 

lepas dari ketergantungan 

pada gawai.   “Misalnya men-

gajak anak membahas tentang 

sesuatu yang sedang viral 

di media sosial, tokoh yang 

sedang menjadi idola, atau 

aplikasi yang sedang marak 

digunakan oleh generasi mile-

nial,” sarannya. Menyempat-

kan waktu untuk berinteraksi 

dengan anak secara langsung 

merupakan cara untuk meng-

hangatkan hubungan antara 

anak dan orangtua. Menjadi 

fondasi komunikasi selanjut-

nya. 

3. Kesepakatan aturan main 

Kesepakatan dalam mem-

berlakukan aturan main 

penggunaan gawai sangatlah 

penting dibuat bersama-

sama antara anak dan orang-

tua. “Misalnya, jam berapa 

dan berapa lama durasi yang 

diperbolehkan untuk meng-

gunakan gawai di luar keg-

iatan belajar online. Selain 

itu, harus ada aturan main 

yang harus diberlakukan ter-

kait aktivitas tayangan yang 

boleh dan tak boleh diak-

ses sehingga anak memiliki 

arahan yang jelas dalam 

mengambil sikap,” jelas Yu-

lina. Baca juga: Beasiswa S2 

Manajemen PPM Jakarta, 

dari Biaya Kuliah hingga 

Uang Saku 

4. Jadwalkan aktivitas Membuat 

jadwal aktivitas harian yang 

jelas dapat mengarahkan anak 

untuk mengetahui aktivitas 

apa yang seharusnya dilaku-

kannya sehari-hari. Orangtua 

pun jadi tak mudah lupa apa 

saja yang harus dilakukan 

dalam satu hari.   “Anak yang 

disibukkan dengan beragam 

aktivitas bermanfaat akan 

tidak mudah merasa bosan 

di rumah sehingga mencari 

hiburan melalui akses perang-

kat digital,” paparnya. 

5. Update tentang media digi-

tal “zaman now” Orang tua 

perlu belajar tentang berbagai 

perangkat teknologi ter-

baru yang biasa digunakan 

oleh anak. Bahkan jika 

memungkinkan, belajar dari 

anak secara langsung. Terus 

mengikuti perkembangan du-

nia digital akan memudahkan 

orangtua melalukan penga-

wasan terhadap anak di dunia 

maya, dunia yang jarang 

sekali terpantau oleh orang-

tua. “Kontrol orang tua dapat 

dilakukan dengan member-

lakukan kata sandi untuk 

mengunduh aplikasi tertentu. 

Sehingga anak memiliki ket-

erbatasan dalam mengakses 

aplikasi tanpa sepengetahuan 

orang tua,” kata Yulina. 

6. Berinteraksilah dengan 

anak di media sosial Inter-

aksi orangtua dengan anak di 

dunia maya sebaiknya harus 

dilakukan, sehingga orangtua 

juga perlu membuat akun 

yang memungkinkannya 

berinteraksi dengan anak. 

Selanjutnya, lakukan interaksi 

dengan bijak dan tetap mem-

perhatikan privasi anak. Bila 

tak ada hal-hal yang meng-

khawatirkan, cukup pantau 

aktivitas anak di dunia maya 

tanpa menginterupsi. 

7. Berikan apresiasi Memberikan 

apresiasi atas capaian-capaian 

kecil yang dilakukan oleh 

anak adalah strategi yang tak 

kalah penting untuk menga-

rahkan anak menggunakan 

media digital dengan bijak-

sana. Misalnya, beri anak 

apresiasi ketika menepati 

jadwal menggunakan per-

angkat media digital atau 

menghindari untuk mengak-

ses konten yang tidak sesuai 

dengan usia.(*)
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1.  1 kg daging sapi (potong 

dadu atau sesuai selera)

2.  5 lembar daun jeruk

3.  3 lembar daun salam

4.  Seruas lengkuas (geprek)

5.  250 gr kacang tanah 

goreng (haluskan)

6.  secukupnya Kayu manis

7.  secukupnya Garam

8.  secukupnya Air

9.  secukupnya Kaldu bubuk 

sapi

10.  Bumbu yang di haluskan

11.  10 siung bawang merah

12.  10 siung bawang putih

13.  Seruas jahe

14.  Seruas lengkuas

15.  1 sdt ketumbar

16.  1 sdt merica

17.  1 sdt jintan

18.  1 buah pala

19.  5 butir kemiri

20.  7 batang serai

21.  Bahan pelengkap

22. Daun bawang dan seledri

23. Bawang goreng

24. Jeruk nipis

25. Sambal

p y

sapipipiii

101011 .  Bumumummumbuu yannnng g did hhaluskan

p ggg p

22222 . Daun bawana g dan sesss ledrrriii

2322 . Baaawawaw ngng gororrengg

2422 . Jerur k ninipip ss

252 . SaS mbal

Coto 
Makassar

LANGKAH

1. Cuci bersih daging, rebus 

dengan air secukupnya 

sampai matang,angkat dan 

sisihkan

2. Sementara daging di rebus, 

tumis bumbu halus sam-

pai harum dengan minyak 

secukupnya, masukkan daun 

jeruk, daun salam, lengkuas 

geprek, kayu manis

3. Masak kembali air rebusan 

daging sampai mendidih, 

masukkan bumbu halus, ka-

cang halus, biarkan sampai 

bumbu meresap, masukkan 

garam dan kaldu bubuk, 

test rasa, angkat

4. Masukkan daging ke dalam 

wadah, siram dengan kuah 

coto, masukkan pelengkap, 

siap di hidangkan

BAHAN-BAHAN
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PIKIRAN positif tak hanya me-
miliki dampak baik untuk mood dan 
keadaan psikologis seseorang, tetapi 
juga bagi kesehatan. Namun selalu 
berpikiran positif tentu tak bisa di-
lakukan semua orang. Terkadang ada 
saja alasan untuk merasa pesimis, 
cemas, khawatir. Huffi ng-
ton Post memberikan 
beberapa tips untuk 
selalu bisa berpiki-
ran positif setiap 
hari.

1. Bersyukur
Jangan ber-

fokus pada apa 
yang tidak Anda 
miliki. Cobalah 
untuk mengingat 
hal-hal baik yang 
menjadi milik Anda, 
ingatlah semua hal baik 
yang pernah terjadi pada Anda. 
Bersyukur atas hidup dan menghargai 
apa yang Anda miliki adalah peraturan 
pertama untuk selalu berpikir positif.

2.  Pilih teman-teman yang supor-
tif
Terkadang, pikiran negatif juga 

bisa menular. Untuk itu, jangan 
tempatkan diri Anda di tengah para 
pengeluh. Lebih baik, pilih teman-
teman yang selalu memberikan 
dukungan, bersemangat, dan berpikir 
positif setiap hari. Cepat atau lambat, 
Anda akan merasakan energi mereka 
mempengaruhi semangat Anda.

3. Hilangkan drama
Punya teman yang ‘beracun’ atau 

selalu membuat hidup Anda penuh 
drama? Tinggalkan mereka segera. 
Berada terus bersama mereka bisa 
membuat pikiran negatif menempel 

terus-menerus pada Anda.

Ambil tanggung jawab
Ingat, Anda memang tak bisa 

mengendalikan apa yang akan terjadi. 
Namun Anda selalu bisa mengenda-

likan pikiran, perasaan, 
dan tindakan Anda 

sendiri. Jadi, 
ketika ada 

hal buruk 
yang 
terjadi, 
katakan 
pada 
diri 
Anda: 

“Aku 
bertang-

gung 
jawab pada 

perasaan dan 
pikiranku, dan 

aku memutuskan un-
tuk merasa bahagia dan tegar.”

5. Ubah ‘tidak bisa’ menjadi ‘bisa’
Ini mungkin membutuhkan 

latihan, namun jelas bisa berhasil jika 
Anda tekun menerapkannya. Cobalah 
untuk mengubah struktur kalimat 
Anda, yang negatif menjadi positif. 
Misalkan: “Kenapa pekerjaanku 
berantakan?” menjadi “Hasil kerjaku 
kali ini memang tidak memuaskan. 
Tapi selanjutnya aku pasti bisa lebih 
baik.” Jika terus diterapkan, hal ini 
bisa mengubah persepsi Anda.

6. Berbuat baik
Berbuat baik pada orang lain bisa 

membawa dampak besar bagi Anda. 
Ingat ketika membantu orang lain 
memberikan rasa bahagia dan puas? 
Perasaan itu bisa membuat Anda 
merasa lebih positif.

7. Lihat sisi baiknya
Setiap situasi selalu memiliki dua 

sisi jika Anda bisa menemukannya. 
Untuk itu, cobalah cari sisi positif 
pada setiap situasi. Lebih fokus pada 
sisi positif sesuatu akan memberikan 
kekuatan besar pada diri Anda untuk 
mengubah keadaan.

8. Istirahat
Setiap orang perlu istirahat dan 

menenangkan diri sesekali. Istirahat 
bisa saja berarti memelankan langkah 
ketika berjalan, merenung sejenak 
tentang apa yang sudah Anda laku-
kan, serta menyegarkan pikiran dari 
rasa khawatir dan cemas.

9. Tentukan tujuan
Menjadi kapten bagi diri dan 

keinginan Anda sendiri adalah suatu 
keharusan. Jangan mau terombang-
ambing oleh pendapat orang lain 
mengenai diri Anda. Putuskan apa 
yang ingin Anda lakukan. Tetapkan 
standar milik Anda sendiri. Mengikuti 
jalan yang Anda putuskan sendiri akan 
memberikan rasa percaya diri yang 
tinggi.

10. Tertawa
Apapun yang terjadi, jangan lupa 

untuk menyempatkan diri tertawa. 
Tertawalah pada humor, fi lm lucu, 
pada lelucon yang dibuat saudara 
atau anak Anda. Tertawalah pada diri 
Anda sendiri. Tawa mampu mereda-
kan stres dan mengingatkan diri Anda 
untuk tidak terlalu serius ketika ada 
masalah.

Menerapkan 10 cara di atas secara 
tekun akan menjadikan Anda orang 
yang selalu berpikiran positif, bahagia, 
dan penuh syukur. (*)
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JIKA Anda sudah berkomit-

men untuk kuliah sambil bekerja, 

mungkin Anda bisa mengikuti be-

berapa tips berikut supaya lancar 

dan optimal.

1.  Fokus Pada Kuliah dan Pe-

kerjaan

Kedua hal ini harus menjadi fokus 

utamamu. Hal-hal di luar itu bisa 

Anda skip dulu. Hobi maupun tong-

krongan, jika tidak bisa menyesuai-

kan, sementara bisa dikesampingkan 

terlebih dahulu.

Anda juga perlu meminta penger-

tian teman, keluarga dan pasangan, 

karena waktu bersama mereka pasti 

akan sedikit berkurang.

Kerjakan keduanya dengan komit-

men yang sama. Sebisa mungkin, 

aktivitas satu sama lain tidak saling 

mengganggu.

2.  Mengatur Waktu Lebih Bi-

jaksana

Manajemen waktu harus diatur 

lebih baik lagi. Waktu untuk bekerja 

dan kuliah sudah terjadwal, pastikan 

untuk fokus di masing-masing waktu.

Selebihnya, Anda harus bisa 

mengatur waktu kapan untuk belajar, 

mengerjakan tugas, menyelesaikan 

pekerjaan, bersosialisasi dengan te-

man, berkumpul dengan keluarga, 

beristirahat dll.

Waktu yang Anda punya hanya 

24 jam per harinya. Setiap jamnya ha-

rus bisa dialokasikan dengan efektif.

Jika diperlukan, Anda bisa mem-

buat jadwal harian supaya semua 

aktivitasmu di hari itu bisa teratur.

3.  Menyampaikan Kondisimu ke 

Atasan

Ada baiknya Anda menyampai-

kan kondisimu ke atasan. Sampaikan 

padanya bahwa selain bekerja Anda 

juga sedang berkuliah.

4.  Cermat Memilih Jurusan

Jika Anda sudah bekerja lebih 

dulu, mungkin akan lebih mudah 

dalam menentukan jurusan. Anda 

bisa memiliki gambaran lebih luas 

dan nyata tentang karir seperti apa 

yang Anda ingin jalani. Anda ting-

gal memilih pendidikan yang bisa 

menunjang itu.

Maka dari itu, pastikan untuk 

cermat memilih jurusan sebelum 

memutuskan kuliah.

Anda bisa mencari informasi 

selengkap-lengkapnya. Cari tahu bi-

dang apa yang sekiranya Anda sukai, 

pahami, dan kuasai.

5.  Manfaatkan Teknologi dengan 

Baik untuk Menunjang Kuliah 

dan Pekerjaan

Sekarang semua hal sudah 

dimudahkan dengan teknologi. 

Anda hanya perlu mengoptimalkan 

fungsinya supaya bisa membantu 

meringankan aktivitasmu.

Memanfaatkan teknologi semak-

simal mungkin akan membantumu 

dalam banyak hal. Anda bisa menge-

fi siensi waktu dan bisa lebih efektif 

saat mengerjakan berbagai hal. Baik 

itu yang berkaitan dengan pekerjaan 

maupun tugas kuliah.

6.  Upgrade Diri

Kuliah sekaligus bekerja seharus-

nya bisa dimanfaatkan untuk upgrade 

diri.

Anda bisa mencari relasi-relasi 

baru. Memiliki relasi banyak akan 

memberi banyak manfaat ke depan-

nya. Dari berbagai orang baru yang 

ditemui, Anda bisa mendapat banyak 

perspektif, informasi, dan juga penge-

tahuan baru.

Kuliah sambil kerja butuh banyak 

pengorbanan. Semoga dengan ulasan 

di atas, Anda memiliki sedikit gamba-

ran harus bagaimana menjalaninya. 

Jika terbentur masalah dana, Pintek 

selalu siap memberi solusi pendanaan 

terbaik.
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