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adalah majalah 
yang diterbitkan 

setiap bulan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. 
Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk 
memberikan informasi tentang pember-
dayaan masyarakat di Jawa Timur secara 
lebih komprehensif. Gema Desa juga di-
maksudkan sebagai media pembelajaran 
dan pemikiran yang kritis seputar pember-
dayaan masyarakat dan gender
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Momentum Pembangunan Pedesaan
adan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat 
inflasi di pedesaan lebih tinggi ketimbang 
di perkotaan. Padahal, pedesaan sebagai 

sentra produksi berbagai komoditas strat-
egis tentu lebih kebal terhadap inflasi.

Di tahun 2017 ini, Pemprov Jatim 
akan memperkuat pelaksanaan ekonomi 

Pancasila, yaitu ekonomi yang berkeadilan 
dan inklusif namun bukan ekonomi liberal. 

Sistem ekonomi ini melibatkan semua stakeholder 
termasuk petani dan pelaku UMKM. Hal tersebut 
diungkapkan Gubernur Jatim Soekarwo di gedung 
Negara Grahadi, 10 Februari lalu.

Salah satunya dengan peningkatan pember-
dayaan masyarakat desa yaitu berupaya mereal-
isasikannya melalui pengembangan industri prim-
er secara besar-besaran. Dengan industri primer 
tersebut, para petani akan memperoleh peningka-
tan nilai tambah produknya. 

Indonesia bisa belajar dari keberhasilan ger-
akan pembangunan pedesaan di beberapa neg-
ara Asia, terutama Korea Selatan. Korea Selatan 
yang menghadapi kondisi sulit setelah perang 
Korea  (1950−1953), dapat bangkit untuk mem-
bangun pedesaan melalui gerakan Saemaul 
Undong atau Gerakan Desa Baru. Gerakan terse-
but diikuti oleh Five-Years Economic Develop-
ment Plan 1962−1976, yang berhasil mengubah 
wilayah pedesaan menjadi motor dan dasar 
pembangunan Korea secara umum sehingga 
dapat menjadi salah satu Negara maju di dunia.

Korea Selatan menekankan program pening-

katan produksi bahan pangan dan modernisasi 
sistem produksi pertanian serta perluasan areal 
pertanian. Masyarakat diajak untuk memban-
gun kemampuan diri sendiri dan kemandirian 
serta kerja sama yang baik dengan lingkungan. 
Gerakan ini berhasil membangkitkan keinginan 
masyarakat untuk maju dan menghidupkan po-
tensi yang dimiliki untuk mendukung inisiatif 
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Di Indonesia, khususnya Jatim, terjadi kes-
enjangan antara kota dan desa karena industri 
primer dilakukan di perkotaan. Sehingga, petani 
sebagai produsen malah berakhir sebagai kon-
sumen dengan membeli harga mahal atas 
produk jadi dari bahan mentah yang dihasil-
kannya. Walhasil, inflasi pedesaan lebih tinggi 
dibanding perkotaan. Oleh karena itu, pemban-
gunan industri primer menjadi salah satu priori-
tas Pemprov Jatim tahun ini.

Berdasarkan pembelajaran dari keberhasi-
lan negara lain dalam pembangunan pedesaan, 
maka dibutuhkan adanya keseimbangan dalam 
pengembangan sumber daya manusia sebagai 
individu dan sebagai suatu komunitas, teruta-
ma untuk mengatasi keterbatasan pemerintah 
dalam mendukung pembangunan pedesaan. 
Dalam situasi masyarakat pedesaan yang makin 
heterogen dalam berbagai dimensi kehidupan, 
baik dari sudut pandang ekonomi, sosial mau-
pun budaya, dibutuhkan pendekatan baru un-
tuk menumbuhkan momentum baru bagi gera-
kan pembangunan pedesaan di Indonesia.l

Surat Redaksi



PAGI itu di kantin Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur. 
Beberapa orang duduk mengelilingi meja makan. 
Sesekali canda mewarnai sarapan pagi tersebut. 
Bahkan sampai usai sarapan suasana tetap hangat. 

Itulah keakraban Agus Wahyudi SH., M.Si., 
Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, bersama stafnya. 
Hadir dalam sarapan dan bincang-bincang terse-
but mulai dari Sekretaris Dinas PMD hingga semua 
kepala bidang. Suasana terasa gayeng dan egaliter. 
Bagi Agus Wahyudi seolah tidak ada sekat yang kuat 
antara pimpinan dan bawahan.

 “Tidak ada staf saya tidak bisa apa-apa. Staf juga 
memberi inspirasi bagi saya,” kata Agus Wahyudi 
dalam wawancara dengan Gema Desa di ruang ker-
janya. Ikut mendampingi wawancara Drs Achmad 
Robiul Fuad, MM., Sekretaris Dinas PMD dan Endah 
Binawati Muriandini, SP., M.Si.,  Kasub Penyusunan 
Program dan Anggaran Dinas PMD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 
berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (Dinas PMD), berdasarkan Pergub No 78 
Tahun 2016 dan Perda No 11 Tahun 2016. Agus 
wahyudi terhitung 27 Desember 2016 dipercaya Gu-
bernur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, menjadi Kepala 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur menggantikan Drs 
Zarkasi, MM, yang memasuki masa pensiun.

Diceritakan oleh Agus awal mulanya ditunjuk 
menjadi Kepala Dinas PMD Jatim. “Suatu hari Pak 
Gubernur memanggil saya dan mengatakan, ‘Pak 
Agus, saya meminta Anda mewakili saya mengawal 
kemiskinan di Jawa Timur. Pak Agus kerja baik saja 
sudah dapat pahala,’ kata Pak Gubernur. Saya jawab 
siap,” kata Agus.

Perubahan Bapemas menjadi Dinas PMD juga 
menjadi tantangan tersendiri bagi Agus Wahyudi 

beserta staf. “Kini bukan lagi sebagai lembaga 
regulator tetapi eksekutor. Ini menjadi tantan-
gan berat bagi kami,” ujarnya. Terlebih Dinas 

PMD Jatim berada di strata II Tim Koordi-
nasi Penanggulangan Kemiskinan Jawa 

Timur yang diketuai Wakil Gubernur 
Jawa Timur.

Sebagai pimpinan Agus 
Wahyudi senang kalau anak 

buahnya hidupnya bahagia, 
sehat dan selamat. “Bagi saya 

sudah cukup senang bila 
staf saya bahagia, sela-
mat dan sehat, termasuk 

keluarganya,” kata pria 
yang numpang lahir di 

Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

BUMDes Maju 
Bila Garap
Sektor Jasa

Profil Kepala Dinas
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Jember tahun 1960 dan besar di Surabaya 
ini.

Juga yang menjadi perhatian Agus 
adalah stafnya harus selalu rukun dan sol-
id. Demikian pula dengan produktivitas, 
harus meningkat. Semua itu tujuannya 
adalah mengurangi jumlah penduduk 
miskin di Jawa Timur. Berbagai program 
yang sudah dijalankan sebelumnya tetap 
dipertahankan, seperti Jalin Matra.

Agus juga berusaha bijak menyikapi 
kinerja anak buahnya yang turun. “Jika 
ada pekerjaan staf yang kurang, pasti ada 
sesuatu yang dibawa dari rumah. Bisa 
ada masalah dengan rumah tangganya. 
Karena itu seorang pemimpin tidak boleh 
keras terus. Ada kalanya keras, atau bisa 
lunak ketika harus bersikap,” kata suami 
Daisy Sukawati dan bapak dua orang 
anak ini.

Mengawali menjadi Kepala Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi 
langsung mengadakan safari meninjau 
sejumlah BUMDes di Jawa Timur. Hasil 
dari safari ini adalah bahwa BUMDes den-
gan unit usaha jasa lebih maju dibanding 
yang semata unit usaha produksi atau 
simpan pinjam saja.

Yang menarik adalah salah satu BUM-
Des di Pujon, Malang, dan di Blitar. “Dari 
peninjauan itu, beberapa BUMDes yang 
berhasil profit adalah yang bergerak di 
sektor jasa. Mereka lebih cepat dan ban-
yak menghasilkan uang dibanding yang 
di sektor produksi,” kata mantan Sekda 
Kota Kediri ini.

Menariknya lagi adalah BUMDes 
yang bergerak di sektor jasa bidang pari-
wisata. Mereka memanfaatkan potensi 
alam di daerahnya untuk dijual men-
jadi objek wisata. Hasilnya tidak hanya 
untuk BUMDes bersangkutan namun 
juga multiplayers effect bagi penduduk 
setempat, misalnya menjual hasil bumi, 
handycraft, pemandu wisata dan kuliner. 
Demikian pula kendaraan untuk mengan-
tar wisatawan, bisa memanfaatkan kend-
araan yang dipunyai warga. “Penduduk 
juga bisa menjual buah-buahan yang 
dimiliki sendiri,” ujarnya.

Belum lagi dengan kebutuhan 
penginapan, bisa memanfaatkan ru-
mah-rumah penduduk untuk homestay. 
Dari safari di Pujon dan Blitar, tarif per 
kamar homestay antara Rp 150.000 sd 
Rp 200.000/hari. Itu belum termasuk 

makan. Kalau wisatawan yang mengi-
nap minta disediakan makan maka akan 
memberi pemasukan sendiri.

Kalau hanya sektor produksi, paling 
banter menjual keripik singkong, pisang 
atau sejenisnya, yang dari persaingan 
pasar pasti kalah dengan produksi pabri-
kan. Dari segi kemasan saja sudah kurang 
menarik.

“Sektor jasa di bidang wisata ini 
sederhananya menjual alam yang dipu-
nyai Allah. Setiap daerah pasti punyai 
potensi alamnya, misalnya sungai. Ting-
gal dikasih sentuhan sedikit, cari pro-
gram CSR lalu sinergi dengan penduduk. 
Optimis, dengan pariwisata desa akan 
ikut berkembang,” kata anak tentara ini. 
Paket yang bisa ditawarkan, kata Agus, 
di antaranya camping ground dan bela-
jar menanam.

Mengelola sektor pariwisata ini su-
dah tentu bisa melibatkan unit-unit 
di BUMDes, yaitu unit pasar di mana 
wisatawan bisa berbelanja di pasar 
desa, unit produksi yang bergerak me-
nyediakan souvenir atau oleh-oleh dan 
sektor simpan pinjam untuk permoda-
lan anggotanya.lres

MEMbERANTAS kemiskinan adalah 
tanggung jawab bersama. Di Jawa Timur, 
SKPD yang menangani kemiskinan selain Di-
nas PMD adalah Dinas Sosial (strata I), Dinas 
Koperasi dan UMKM (strata III) dan Dinas PU 
Cipta Karya (strata IV). Semua di bawah ken-
dali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiski-
nan yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur 
dan sekretaris Bappeda Jawa Timur.

Dalam rumusan Kepala PMD Provinsi 
Jawa Timur, Drs Agus Wahyudi SH., M.Si., 
penduduk miskin adalah masyarakat 
yang benar-benar tidak punya apa-apa, 
baik kemampuan maupun lingkungan. 
Mereka sangat rentan dan mudah am-
bruk ketika mengalami musibah, misal-
nya sakit. “Ketika kepala keluarga sakit 
langsung terpuruk,” katanya.

Karena itu pemberian modal usaha 
dan bimbingan keterampilan agar mer-

eka bisa berdiri di kaki sendiri menjadi 
perhatian Dinas PMD Prov. Jatim. Salah 
satunya melalui program Penanggulan-
gan Feminisasi Kemiskinan Jalin Matra 
menjadikan wanita sebagai kepala rumah 
tangga bisa mandiri.

Melalui bantuan dana hibah Rp 
2.500.000 sebagai modal usaha mereka bisa 
untung Rp 50.000 hingga RpRp 100.000 
per hari sudah sangat bagus. “Mereka bisa 
jualan gorengan, rujak, telur atau mlijo da-
pat untung Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu 
setiap hari dengan modal Rp 2,5 juta sudah 
bagus,” kata Agus Wahyudi. 

Dengan mandiri seperti ini penduduk 
miskin selain bisa mandiri juga tidak perlu 
berharap bantuan lagi. Pasalnya, kalau 
hanya menerima bantuan tapi tidak punya 
usaha, ketika uang bantuan habis harus 
dibantu lagi.lres

Mandiri dengan Modal rp 2,5 Juta

Profil Kepala Dinas
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KEPALA DPMD Prov. Jatim, Agus Wahyudi 
bersama staf meninjau SingosariMart milik 
BUMDesa di Lawang.



PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur 
(Jatim) melakukan perombakan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari biro, dinas 
hingga badan. Perombakan ini merupakan kon-
sekuensi dari keluarnya Undang-undang nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu yang mengalami perubahan ada-
lah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), 
kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (BPMD) Jatim. Hal tersebut sesuai ketetapan 
Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam Pera-
turan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perang-
kat Daerah.

Dalam Bab IV Susunan Perangkat Desa, Pasal 
4 poin d.12 disebutkan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat 
dan desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (em-
pat) bidang. 

Sementara dalam Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudu-
kan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dijelaskan susunan organisasi DPMD Jatim terdiri 
dari:
a.  Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Tata Usa-

ha; Sub Bagian Penyusunan Program dan Ang-
garan dan Sub Bagian Keuangan.

b.  Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi: 
Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; Seksi Per-
encanaan Partisipatif Pembangunan Desa dan 
Seksi Administrasi dan Aset Desa.

c.  Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/
Kelurahan, membawahi: Seksi Pemberdayaan 
Lembaga Ekonomi Desa; Seksi Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Masyarakat dan Seksi Pember-
dayaan Masyarakat Tertinggal.

d.  Bidang Kerjasarna Desa, membawahi: Seksi 
Pembangunan Kawasan Perdesaan; Seksi Sarana 
Prasarana Desa dan Seksi Teknologi Tepat Guna.

e.  Bidang Pemberdayaan Kelembagaan 
Masyarakat, membawahi: Seksi Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan; Seksi Pember-
dayaan Lembaga Adat danSeksi Pendampin-
gan Masyarakat.
Walhasil, setelah menjadi dinas maka tugas 

dan fungsi DPMD menurut pasal 4 adalah mem-
punyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi:
a.  Perumusan kebijakan di bidang pember-

dayaan masyarakat dan desa.
b.  Pelaksanaan kebijakan di bidang pember-

dayaan masyarakat dan desa.
c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa.
e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Untuk diketahui, Visi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Jatim adalah “Terwujudnya 
Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa/
Kelurahan di Jawa Timur”. Keberdayaan masyarakat 
adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu 
memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemam-
puan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk men-
jadi individu dan masyarakat yang  mandiri yang 
mampu memikirkan, memutuskan dan melaku-
kan hal yang tepat dengan pendekatan pemban-
gunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat 
guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, adalah: Meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam pendayagunaan dan peman-
faatan SDA-TTG serta pengembangan perekono-
mian masyarakat; dan Meningkatkan kapasitas 
SDM, lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan 
sosial budaya masyarakat.l

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Jatim

Perubahan Lembaga

Perubahan Organisasi
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no naMa JaBatan 

1 aGus WahYuDI, sh, Msi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur
2 Drs. aChMaD roBIul fuaD, MM sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur 
3 Drs. ec. aBDul KaDar, M.si Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 
4 Ir. MoCh. YasIn, M.si Kepala Bidang Pemberdayaan usaha ekonomi Desa/Kelurahan 
5 Dra. roesMIatI, MM Kepala Bidang Kerjasama Desa 
6 Ir. heru suseno, stP, Mt Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 
7 trI haDI suseno, sh Kepala sub Bagian tata usaha 
8 enDah BInaWatI MurIanDInI, sP, M.si Kepala sub Bagian Penyusunan Program dan anggaran 
9 MarDIYono, se, MM Kepala sub Bagian Keuangan 
10 aGus suBIYantoro, sh, M.aP Kepala seksi aparatur Pemerintahan Desa 
11 Drs. DaMIn, M.si Kepala seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa  
12 nurul MuntasYIroh, sh, MM Kepala seksi Pemberdayaan lembaga ekonomi Desa 
13 Dra. susantI WIDYastutI, Mt Kepala seksi Pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat 
14 KuKuh trI sanDI s.Pi, Mt, M.sc Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat tertinggal 
15 Ir. DJoKo soetIono Kepala seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan 
16 InDrIana arIYantI, sh, MM Kepala seksi sarana Prasarana Desa 
17 IMaM ferY WahYuDI, sh, MM Kepala seksi teknologi tepat Guna  
18 BanDunG DJatMIKa, st, M.si Kepala seksi Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan  
19 susana harIJanI, sh, M.si Kepala seksi Pemberdayaan lembaga adat 
20 Drs. MuhIBBIn, sh, M.si Kepala seksi Pendampingan Masyarakat 

Daftar naMa PeJaBat DI lInGKunGan
DInas PeMBerDaYaan MasYaraKat Dan Desa ProVInsI JaWa tIMur
Jl. a. YanI no. 152 C telP. (031) 8292591 fax.(031) 8292591, suraBaYa
Website : www.dpmd.jatimprov.go.id email : info.dpmd@jatimprov.go.id

email sungram : sungram.dpmd.provjatim@jatimprov.go.id
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“SETELAH berubah bentuk 
menjadi dinas, DPMD Jatim memi-
liki tanggungjawab makin besar. 
Ini terlihat dari bertambahnya satu 
bidang baru yang fokus mengurusi 
desa. Sebelumnya, saat masih ber-
bentuk Badan, hanya pemberdayaan 
masyarakat desa yang ditangani.  Se-
lain itu, kami juga harus bersinergi 
dengan Biro Pemerintahan Provinsi 

Jatim.
Inti tugas kami, bagaimana meng-

gerakan perekonomian khususnya di 
desa sehingga memberikan multi-
plier effect positif bagi masyarakat 
desa terutama terkait pengentasan 
kemiskinan. Tahun ini kami fokus 
mengembangkan BUMDesa yaitu di 
bidang jasa seperti pariwisata karena 
akselerasinya cepat.”

Mengawal Pengembangan Desa

Siapkan BBGRM  
  dan Peringatan  
       HKG PKK 2017

Drs. Achmad Robiul Fuad, MM 
sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur

Drs. Ec. Abdul Kadar, M.Si 
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

“PUNcAK Kegiatan Bulan Bhakti Go-
tong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan 

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
ke 45 tahun 2017 rencananya akan di-

lakukan di Tulungagung. Dalam acara 
tersebut istri Gubernur selaku ketua 

TP PKK Provinsi Jatim akan meny-
erahkan pin emas bagi tokoh 

PKK yang 15 tahun melakukan 
pengabdian tanpa terpu-

tus. Selain kegiatan besar 
tersebut, bidang kami 
tentu saja memperkuat 
kelembagaan di desa/
kelurahan.”

Profil Kabid
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”SALAH satu tugas kami adalah memper-
cepat pemberantasan kemiskinan. Kami berke-
inginan bekerjasama dengan program CSR di 
BUMN dan BUMD Jatim dalam membangun desa, 
khususnya bagi desa swadaya dan swakarsa. Desa 
swadaya yang potensi ekonominya minim bahkan 
tidak ada, tentunya kebutuhan pokok yang harus 
dipenuhi dulu. Sementara di desa swakarsa, kami 
mengembangkan lembaganya misalnya BUM-
Desa dan Pokdarwis. Seperti di BUMDesa Sumber 
Sejahtera, Pujon Kidul Malang yang mengem-
bangkan desa wisata yang didalamnya melibat-
kan pihak salah satu bank pemerintah, BNI. Jualan 
jasa seperti wisata itu menurut kami lebih mudah 
dibanding menjual barang. Tapi ke depan untuk 
menjual hasil berupa barang, kerjasama dengan 
Bulog misalnya juga terbuka.”

Gandeng BUMN
& BUMD 

Dra. Roesmiati, MM 
Kepala Bidang Kerjasama Desa

“TAHUN ini Pemprov Jawa 
Timur menargetkan terbentuknya 
300 BUMDesa. Untuk diketahui, 
saat ini sudah ada 1.424 BUMDesa 
di Jatim. Untuk meningkatkan 
peran BUMDesa agar perputaran 
uang tidak kembali ke kota, akan 
di bentuk holding BUMDesa yaitu 
PT.Mitra BUMDesa. Sahamnya, 
51% dimiliki Himpunan Bank-Bank 

Negara (Himbara) dan 49% milik 
BUMDesa. Dengan langkah ini, 

bank-bank Negara bisa mem-
berikan berbagai bantuan 

salah satunya modal. Pilot 
project-nya adalah Kab. 
Malang, Pacitan, Gresik, 
Jember, Madiun, Jom-

bang dan Bojonegoro.”

Ir. Moch. Yasin, M.Si 
Kepala Bidang Pemberdayaan usaha ekonomi Desa/Kelurahan

Ir. Heru Suseno, STP, MT
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Holding BUMDesa

“KAMI fokus merencanakan 
pengembangan desa. Terutama 207 
desa tertinggal (menurut data IDM 
Kemendes). Harapannya, minimal 
50 desa tahun ini bertumbuh 
menjadi desa berkembang. 
Banyak hal yang harus 
diperbaiki, tak sekadar 
perekonomiannya tapi 
juga mutu pelayanan 
masyarakat. Diharap-
kan administrasi desa 
meningkat, asset 
desa meningkat dan 
kapasitas aparatur 
desa meningkat.”

Fokus Desa Tertinggal

Profil Kabid
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Jawa tiMUr
Membangun

dari Desa
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SEcARA konseptual, Indonesia telah mempu-
nyai arah pembangunan pedesaan yang jelas sejak 
awal Orde Baru. Bahkan, konsep tersebut dima-
tangkan dalam berbagai cetak biru pembangunan 
pedesaan, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dan Repelita.

Di era Presiden Joko Widodo dalam pemerintah-
annya selama 2015-2019 memiliki visi pembangu-
nan nasional dengan slogan ‘Nawa Cita’. Pada poin 
ketiga dikatakan: “Membangun Indonesia dari ping-
giran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan”. Pedesaan men-
jadi fokus utama pembangunan.

Saat ini, pedesaan yang menjadi tempat tinggal 
bagi sebagian besar masyarakat belum berfungsi 
sebagai basis dalam penyiapan sumber daya ma-
nusia yang andal yang dapat menjawab berbagai 
tantangan dan peluang pembangunan.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembi-
caraan dalam Rapat Koordinasi Dinas PMD se-Jawa 
Timur, yang dilaksanakan di Atria Hotel Malang pada 

tanggal 15 – 16 Februari 2017. Dalam sambutannya, 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Agus Wahyudi, 
SH. MSi mengungkapkan bahwa ditargetkan ada 
3.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di seluruh 
Jatim sepanjang tahun 2017. Jumlah tersebut ses-
uai dengan target Gubernur Jatim untuk member-
dayakan masyarakat desa seluruh provinsi. 

Dia juga menegaskan, dana yang turun untuk 
pemberdayaan masyarakat desa diharapkan tidak 
dialokasikan ke pembangunan infrastruktur desa. 
“Sebab, dana tersebut juga untuk pemberdayaan 
masyarakat desa melalui program BUMDesa yang 
disiapkan untuk membantu masyarakat dalam 
perkembangan ekonominya, “katanya.

Pada rakor hari pertama, dibahas mengenai Ke-
bijakan Program/Kegiatan UPT Balai Besar Pemerin-
tahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang. 
Dijelaskan, agenda prioritas pemerintah terkait 
dengan desa diantaranya pemerataan pembangu-
nan antar wilayah terutama desa dan implementasi 

Jawa tiMUr

Pedesaan yang menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat layak 
menjadi motor dan dasar pembangunan Indonesia. Jawa Timur pun siap 

membangun dari pinggir sesuai target pemerintah.
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Undang-Undang Desa.
Seperti diketahui, dalam UU No 6 Tahun 2014 

tentang Desa dikatakan Desa diberi kewenangan 
dan pendanaan. Ini sebagai wujud semangat oto-
nomi desa sehingga terwujud desa mandiri.

Desa mandiri adalah desa yang tidak tergan-
tung pada orang lain atau pihak lain; mampu men-
gelola Sumbangan Dana Pembinaan (SDP) untuk 
melakukan perubahan menuju kesra dan mampu 
mengatasi masalahnya sendiri.

Perwakilan dari Kemendagri yang menjabat se-
bagai Kepala Balai Besar PMD Malang, Drs. Edy Supri-
anta, MSi juga menegaskan kepada seluruh peserta 
rapat agar terus ingat dengan tujuan awal pember-
dayaan masyarakat desa sesuai dengan Nawa Cita.

“Ada beberapa cara agar desa bisa maju dengan 
BUMDesa mereka, yaitu kita harus memaksimalkan 
potensi yang ada pada desa tersebut hingga bisa 
menghasilkan sesuatu yang nyata dan bisa men-
gangkat pendapatan asli desa (PAD) hingga melam-
bung tinggi. Tidak hanya potensi, tapi kita juga bisa 
bantu mereka menemukan sebuah inovasi, peluang 
usaha agar mereka bisa terus berkompeten dengan 
keadaan yang ada,” ujarnya.

Dalam rapat yang didatangi oleh Dinas PMD se-
luruh Jatim itu juga menunjukkan beberapa BUM-
Desa maju dengan pendapatan hingga Rp 10 miliar 
pada tahun 2016. Selain memotivasi dengan profil 
BUMDesa yang sukses, rapat ini juga menunjukkan 

beberapa cara agar bisa tercapai hal yang maksimal 
dalam mengolah pendapatan desa.

Pada hari kedua, Rakor diawali dengan laporan 
keberhasilan Jalin Matra pada tahun 2016 yang su-
dah mengurangi banyaknya jumlah warga miskin di 
Jawa Timur. Selain itu juga berdiskusi terkait agenda 
tahunan Lomba Pasar Desa dan BUMDesa di seluruh 
Jawa Timur. Tujuannya, agar setiap desa yang memi-
liki BUMDesa dan pasar desa bersaing untuk mema-
jukan kualitas yang ada di desa masing-masing. 

Untuk sosialisasi lomba BUMDesa dan pasar 
desa ini sudah dimulai akhir Februari 2017 agar pe-
serta yang akan ikut pada lomba bisa lebih mem-
persiapkan diri sebelum hari H penilaian. 

Dalam lanjutan rakor tersebut, pihak DPMD 
Provinsi Jawa Timur juga meluncurkan surat tertu-
lis terakit program ‘One Village, One Product’. Pro-
gram ini ditengarai agar desa dapat memfokuskan 
pada suatu produk unggulan yang dihasilkan untuk 
menggerakkan perekonomian.

Rakor juga membahas rencana pelatihan khusus 
oleh DPMD Provinsi Jatim terhadap perangkat desa 
dan kecamatan. Langkah ini dilakukan agar pihak 
terkait bisa menyampaikan dan menjalankan program 
yang telah digagas sepanjang tahun 2017 ini. 

Untuk memajukan segala sektor yang ada di 
desa, DPMD Provinsi Jatim juga menyiapkan pro-
gram peningkatan pemberdayaan masyarakat 
pedesaan dalam pemanfaatan Teknologi Tepat 
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Guna (TTG) dan Pendayagunaan SDA. 
Program ini akan mengajak atau merangkul 

sumber daya lokal untuk melakukan kerjasama 
dalam peningkatan potensi desa, pembangunan 
berkualitas dan pendayagunaan sarana pedesaan. 
Tidak hanya memanfaatkan sumberdaya lokal yang 
ada, namun juga melakukan inovasi teknologi tepat 
guna dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Agar semua program terealisasi, DPMD Provinsi 
Jatim pun juga memiliki strategi yang sudah disiapkan 
untuk tahun ini. Pertama, DPMD Jatim akan memetakan 
kondisi, potensi, masalah dalam pembangunan kawasan. 
Kedua, DPMD Provinsi Jatim akan menentukan kawasan 
dan pembentukan TKPKP. Selanjutnya, DPMD Jatim akan 
menyusun rencana aksi dan mediasi dukungan dari SKPD 
dan kemitraan pihak terkait, yang kemudian langsung di-
lakukan pembangunan kawasan pedesaan.

Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perde-
saan Kementerian Desa PDTT, Faizul Ishom berharap 
agar desa-desa yang ada di Jawa Timur bisa mendiri-
kan sebuah Desa’Smart seperti yang ada di Karawang, 
Jawa Barat. “Saya harap nanti tercipta Desa’Smart di 
Jawa Timur sehingga bisa membantu perekonomian 
rakyat desa. Sebab ada sekitar 20 BUMDesa yang 
sudah memiliki Desa’Smart sebagai unit usahanya,” 
ucapnya.

Pertama, Desa SMart atau smart village yang be-
rarti desa cerdas. Kedua, Desa’SMart yang berarti se-
bagai mart atau toko atau usaha dari beberapa desa. 

Ketiga, Desa’SMart yang berarti Mart milik desa.
Rakor hari kedua juga dihadiri Direktur Ker-

jasama dan Pengembangan Kapasitas Kementerian 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans-
migrasi, Eko Sri Haryanto. 

Dikatakannya pembangunan pedesaan yang baik 
akan memberikan peluang bagi setiap individu yang 
ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi 
yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta 
atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.lmsa
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BUMDesa 
Jadi
Prioritas
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bUMDesa menjadi salah satu wadah un-
tuk memajukan ekonomi desa. Dengan pen-
ingkatan Perekonomian desa, secara otomatis 
Pendapatan Asli Desa (PAD) juga terdongkrak. 
Tak hanya itu, BUMDesa juga diharapkan men-
jadi tulang punggung pertumbuhan dan pe-
merataan ekonomi desa.

Dalam Rapat Koordinasi dengan Dinas 
PMD Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, 
Bapemas Jawa Timur optimistis tahun ini akan 
ada 3.000 BUMDesa di Jatim. Dinas PMD kabu-
paten/kota sudah mulai bergerilya memberi 
penyuluhan kepada perangkat-perangkat 
desa yang ada di Jatim agar mendirikan BUM-
Desa. Saat ini sudah lebih dari 1.000 BUMDesa 
berdiri di provinsi ini.

“Bukan sekadar menuntaskan target Pem-
prov, tapi keberadaan BUMDesa terbukti bisa 
memajukan perekonomian masyarakat desa 
yang mandiri. Jadi memang layak untuk didi-
rikan di desa-desa,” ujar Kepala Dinas Pember-
daaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi 
Jatim, Agus Wahyudi SH. MSi dalam pembu-
kaan rakor.

Dalam rakor tersebut, pemateri dari DPMD 
Jatim memberikan pengarahan untuk pe-
serta rapat terkait pendirian BUMDesa. Mulai 
tentang apa itu BUMDesa, Peraturan tentang 
pembentukan BUMDesa yang mengacu pada 
Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lain-
nya yang berlaku. Pengesahan Peraturan 
Desa tentang Pembentukan BUMDesa, Ang-
garan Dasar BUMDesa, Struktur Organisasi 
dan aturan kelembagaan BUMDesa, tugas 
dan fungsi pengelola BUMDesa, aturan ker-
jasama dengan pihak lain, rencana usaha dan 
pengembangan usaha BUMDesa.

Dengan adanya BUMDesa di setiap desa 
yang ada di Jatim nantinya, DPMD Provinsi 
Jatim berharap agar bantuan dana yang ditu-
runkan untuk pemberdayaan masyarakat desa 
tidak dialokasikan menjadi dana untuk pem-
bangunan infrastruktur desa, tapi untuk pem-
berdayaan ekonomi warga desa.

“Kami mengharapkan nantinya pada se-
luruh Kepala Bagian yang ada di Kabupaten/
Kota untuk mengimbau dan memberitahu-
kan pada kepala desa agar jika mendapat 
bantuan dari pusat mengenai pemberdayaan 
masyarakat agar masuknya ke pemberdayaan 
masyarakat desa, bukan masuk ke dana pem-
bangunan infrastruktur desa,” imbuhnya.

Hingga tahun 2017 ini masih saja banyak 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
merupakan salah satu lokomotif 
perekonomian desa yang berfungsi 
sebagai lembaga sosial dan 
komersial. Jawa Timur pun fokus 
mengembangkannya di tahun ini.
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kendala mengenai pendirian BUMDesa. Pemic-
unya, masih rendahnya efektifitas kelembagaan 
dan tata kelola pemerintahan desa serta pe-
layanan masyarakat, masih rendahnya kapasitas 
dan kualitas aparatur pemerintahan desa, masih 
terbatasnya akses masyarakat terhadap infor-
masi penyelenggaraan pemerintah desa serta 
masih lemahnya koordinasi antar lembaga dan 
pemerintah daerah dalam pembinaan desa.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPMD 
Provinsi Jatim akan mengadakan pelatihan 
khusus untuk beberapa perangkat kecama-
tan, agar bisa memberikan penyuluhan ke 
beberapa desa dalam pendirian BUMDesa. 
Selain itu juga akan ada pendamping profe-
sional desa yang aktif dan lebih kompeten, se-
hingga desa-desa di Jatim menjadi desa maju 
dan mandiri. 

Dari segi jumlah, pndamping desa pun 
akan ditambah lebih banyak dibanding ta-
hun 2016. Tahun lalu Pendamping Profesional 
Desa sebanyak 3.215 orang, didalamnya ada 
Tenaga Ahli Pemberdaya Masyarakat (TAPM) 
169 orang, Pendamping Desa (PD) 1.059 
orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-
banyak 1.987 orang. Untuk Tahun 2017 ditam-
bah menjadi 3.898 orang, dengan Tenaga Ahli 
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Pemberdaya Masyarakat (TAPM) 178 orang, 
Pendamping Desa (PD) 1.570 Orang, dan Pen-
damping Lokal Desa (PLD) sebanyak 2.150 
orang. Dengan penambahan personil Pen-
damping Desa, diharapkan pada tahun 2017 
Jatim bisa mendapatkan hasil yang maksimal 
dalam pengarahan untuk mendirikan BUM-
Desa.

Dalam rakor  tersebut Kepala Balai Besar 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Malang Drs. 
Edy Suprianta, MSi juga memberikan contoh 
pada peserta betapa majunya BUMDesa Tirta 
Mandiri dari Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, 
Kab. Klaten, Jawa Tengah. BUMDesa tersebut 
dinobatkan sebagai salah satu BUMDesa yang 
sangat maju dan mandiri.

BUMDesa Tirta Mandiri sangat cocok un-
tuk dijadikan motivasi dan contoh bagi desa-
desa dari kabupaten/kota di Jatim. Sebab 
BUMDesa tersebut berkembang dan maju 
dengan memanfaatkan potensi yang ada 
didesanya yaitu sumber air. Mereka menemu-
kan peluang usaha seperti membuat kolam 
renang, water boom, rumah makan, toko 
desa, bahkan sumber mata air dikelola den-
gan sistem kerjasama dengan perusahaan air 
mineral terbesar di Indonesia.lmsa
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BUMDesa

bERAwAL dari sebuah Usaha Ekono-
mi Desa (UED), BUMDesa Maju Bersama 
Desa Entalsewu berdiri pada tanggal 
1 Januari 2011. Badan usaha ini mem-
punyai kantor atau sekretariat sendiri 
yang letaknya tidak jauh dari Balai Desa. 
Berbadan hukum Perdes No.001 Tahun 
2011, BUMDesa yang berlokasi di Desa 
Ental Sewu, Kecamatan Buduran, Kabu-
paten Sidoarjo ini mulai mengembangkan 
sayapnya. 

Meski baru 4 tahun berdiri, BUMDesa 
Maju Bersama telah memiliki 244 orang 
anggota dan 6 orang pengurus. Dina-
makan BUMDesa Maju Bersama karena 
BUMDesa ini mengutamakan kepentin-
gan bersama dan selalu menunjukkan 
keinginannya untuk maju. 

Untuk diketahui, lembaga dan badan 
desa yang pernah ada di Desa Entalsewu 

Maraknya praktik lintah 
darat (rentenir) di daerah 
pedesaan mendorong 
munculnya Badan Umum 
Milik Desa (BUMDesaa) 
menjadi sang penyelamat. 
Hal itulah yang dibuktikan 
BUMDesa Maju Bersama 
untuk warga Desa 
Entalsewu, Sidoarjo.

unit simpan Pinjam Diperkuat 

bUMDesa Maju 
bersama, Sidoarjo

Cegah 
Rentenir,
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seperti UED kurang bisa berjalan maksimal. Secara prinsip dan 
cara kerja, UED hampir sama dengan BUMDesa. UED (Usaha 
Ekonomi Desa) di Desa Entalsewu kini telah berhenti. Entah dari 
management atau kurangnya semangat dan dukungan. Kini 
UED telah digantikan dengan badan usaha baru yaitu BUMDesa 
(Badan Usaha Milik Desa) yang diberi nama “Maju Bersama”.

Seperti nama badan usahanya, BUMDesa masih terlibat 
campur tangan pemerintah desa. BUMDesa Maju Bersama 
mempunyai pengurus yang lengkap. Pengurus ini tentu juga 
dipilih oleh masyarakat desa setempat. Namun pengurus juga 
bekerjasama dengan pemerintah desa apabila ada hal-hal yang 
harus ditegasi atau diselesaikan. Tanpa adanya kerjasama antara, 
pengurus, pemerintah desa, dan warga masyarakat, badan usaha 
semacam ini akan susah berjalan baik di masyarakat.

Diketuai Supiyati, Rina Kuswanti sebagai pemegang ad-
ministrasi dan keuangan, Ustadzah di unit simpan pinjam, dan 
Nanik Susilowati di unit pertokoan, BUMDesa Maju Bersama 
telah masuk menjadi 6 besar BUMDesa terbaik di Jawa Timur. 
Kebetulan kesemua pengurus ini merupakan ibu-ibu yang sudah 
bebas dari kewajiban menyekolahkan anak alias anak-anak dari 
para pengurus telah menyelesaikan studinya. Sehingga ibu-ibu 
ini giat mengabdikan dirinya di BUMDesa. 

Wilayah kerja BUMDesa Maju Bersama Desa Ental Sewu meliputi 2 
dusun yang terbagi menjadi 23 RT. Salah satu unit usaha yang dimiliki 
BUMDesa Maju Bersama adalah unit simpan pinjam. Unit ini diperun-
tukkan untuk simpanan dan pinjaman perorangan dengan pinjaman 
maksimal  sebesar 5 juta rupiah. Untuk para peminjam dikhususkan 
warga Desa Ental Sewu, dan tidak diharuskan memberikan jaminan, 
hanya bermodal kepercayaan. Jika ada warga yang sulit membayar, 

BUMDesa
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pengurus BUMDesa bekerja sama dengan pemer-
intah desa akan memberikan peringatan dan semua 
bisa teratasi. Sampai saat ini belum ada hambatan 
yang berarti untuk unit simpan pinjam ini. Unit 
simpan pinjam ramai di musim-musim tertentu. Saat 
musim sekolah, hari raya, dan musim paceklik unit 
simpan pinjam akan ramai didatangi warga yang 
akan meminjam uang. Sedangkan untuk nasabah 
pinjaman, mempunyai simpanan wajib yaitu 4% 
dari besarnya pinjaman yang disimpan di BUMDesa 
Maju Bersama.

Selain membicarakan masalah pinjaman, 
banyak juga warga Desa Entalsewu yang 
menyimpan uang mereka di BUMDesa. Ang-
gap saja sebagai investasi. Kebanyakan yang 
menyimpan adalah perangkat desa, namun 
ada juga warga lainnya. Simpan pinjam yang 
telah berjalan 4 tahun ini masih berjalan lancar 
sampai sekarang dan hanya melayani khusus 
warga Desa Entalsewu sementara ini.

Selain mempunyai unit simpan pinjam, BUM-
Desa Maju Bersama juga mempunyai sebuah unit 
pertokoan. Unit ini menjual sembako dan kebu-
tuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat. 
Barang-barang yang dijual seperti gula, minyak 
goreng, dan lainnya. Warga masyarakat khusunya 
ibu-ibu senang berbelanja di toko BUMDesa Maju 
Bersama karena harganya yang murah. Banyak juga 
keuntungan yang didapat dari unit pertokoan ini. 
Berjalannya unit pertokoan ini juga dengan bantuan 
Bapemas Kabupaten setempat yang membantu 
menyuplai barang-barang dengan harga murah.

Sebenarnya untuk memperluas unit kerja dan 
untuk perkembangan, BUMDesa Maju Bersama 
ingin membuka fotocopy dan penjualan alat tulis, 
namun masih dipikirkan untuk pengelolanya. 
Mengingat para pengurusnya kebanyakan adalah 
ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Meski demikian, 

mereka sangat semangat mengabdi di badan 
usaha ini. Saat ini kantor BUMDesa sendiri juga 
sedang diperbaiki agar lebih nyaman untuk keg-
iatan BUMDesa ke depannya.

Aset awal yang dimiliki BUMDesa Maju Ber-
sama adalah Rp31.500.000, sedangkan kini as-
set telah berkembang menjadi Rp300.000.000. 
Tentu ini merupakan perkembangan yang luar 
biasa.  Berawal dengan modal dari pemerintah 
provinsi sebesar Rp31.500.000 ditambah den-
gan dana dari UED (badan usaha terdahulu) 
sebesar Rp20.905.000, kini BUMDesa Maju Ber-
sama benar-benar memulai kiprahnya untuk 
menjadi lembaga masyarakat yang bermanfaat 
untuk masyarakat. Tentu ini semua juga tidak 
lepas dari kerjasama dengan lembaga pemer-
intahan desa, dan para perangkat desa yang 
ikut mendukung kegiatan BUMDesa. Bahkan 
mereka juga menanamkan simpanan di BUM-
Desa Maju Bersama.

Di setiap akhir tahun, ada juga kegiatan 
pembagian bantuan sosial untuk janda dan 
duda berupa uang dan sembako. Untuk ang-
gota juga diadakan pengundian doorprize di 
akhir tahun. Sedangkan pelatihan sementara ini 
hanya dilakukan sebatas pengurus saja. Namun 
pengurus berharap dan mempunyai rencana 
untuk bisa membuka program baru yang bisa 
dijalankan di Desa Entalsewu.

Nampaknya keberadaan BUMDesa memang 
tidaklah sia-sia. BUMDesa bisa sebagai tempat 
untuk mengembangkan rencana kerjasama 
usaha antar desa dengan pihak ketiga. Selain 
itu bisa  menciptakan peluang dan jaringan 
pasar yang mendukung kebutuhan layanan 
umum warga, bisa mengurangi pengangguran 
karena berhasil membuka lapangan pekerjaan 
baru bagi masyarakat desa.lres

BUMDesa
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bERMoDALKAN keterampilan men-
jahit tangan, Erna warga Kabupaten Kediri 
berjuang mencukupi kebutuhan keluarg-
anya dengan membuat tas dan baju. Pasca 
dibantu program Jalin Matra PFK, Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) tersebut 
kini memiliki mesin jahit untuk membantu 
pekerjaanya.

Sebagai kepala rumah tangga, wanita 
asal RT 02 RW 02, Dsn. Puhpluwang, Ds. 
Ngetrep, Kediri ini tak pernah mengenal kata 
menyerah. Dia dengan tekad yang kuat bela-
jar sendiri alias otodidak membuat kerajinan 
tas hingga baju. Ketiadaan mesin jahit tak 
membuatnya putus asa. Dia menyelesaikan 
semua pesanan dengan dijahit tangan.

Meski demikian hasilnya bisa bersain-
gan dengan produk pabrikan. Tak mau 
terpaku pada produk itu-itu saja, dia pun 
belajar menggunakan bahan-bahan lain, 
seperti rajutan hingga tali kur. “Saya be-
lajar otodidak ke teman-teman yang bisa. 
Alhamdulillah ada yang pesan setelah lihat 
produk buatan saya,” ujarnya.

Semakin lama jenis barang yang 
ditawarkan semakin banyak, tak jarang 
dia juga menerima pesanan membuat 
pecut untuk jaranan dengan berbagai 

ukuran.”Dulu saya memang jahit pakai 
tangan. Jadi satu pesanan selesainya lebih 
dari satu hari,” tuturnya.

Mimpi untuk mengembangkan usa-
hapun akhirnya terwujud setelah bantuan 
dari program Jalin Matra Penanggulan Femi-
nisasi Kemiskinan (PFK) senilai Rp 2,5 juta. 
Uang tersebut digunakan untuk membeli 
mesin jahit, benang dan bahan-bahan lain-
nya. “Saat mendapat bantuan, saya langsung 
beli mesin jahit dan bahan-bahan produksi. 
Harapannya bisa meningkatkan jumlah 
kerajinan yang saya buat,” tuturnya.

Dengan memiliki mesin jahit sendiri, 
proses produksi Erna terbukti makin cepat. 
Bila sebelumnya untuk menyelesaikan satu 
tas butuh waktu 2-3 hari, kini dalam sehari 
dia bisa membuat 2 tas. “Kalau pesannya 
dompet, waktunya lebih cepat lagi karena 
ukurannya kecil. Secara rata-rata dalam 
sehari saya bisa menyelesaikan 2 pesanan, 
bahkan lebih,” katanya.

Proses produksi yang cepat dengan 
bantuan mesin jahit, membuat penda-
patan Erna terdongkrak. Bila sebelumnya, 
omzet yang didapat hanya Rp 500.000 
per bulan, setelah mendapat bantuan 
bisa mencapai Rp 1 juta. “Otomatis kar-

ena waktu produksinya cepat, saya berani 
menerima pesanan banyak. Ragamnya 
pun bertambah, jadi pelanggan juga 
tambah,” katanya.

Untuk meningkatkan penjualan, Erna 
menambah variasi tas dan baju anak-anak. 
Selain itu juga di setiap produknya diberi 
label yang berisi alamat dan nomor tele-
pon untuk memudahkan pembeli apabila 
ingin pesan lagi. Harga tasnya pun diban-
derol cukup murah, berkisar Rp 25.000 
sampai Rp 125.000. “Kualitasnya juga saya 
pertahankan. Jadi mereka yang telah beli 
berpotensi membeli lagi,” tuturnya.

Saat ini, dalam satu hari bisa meng-
hasilkan 2 tas yang terbuat dari tali kur. 
Untuk baju anak-anak rajut sehari dapat 
memproduksi 4 buah. Produk Erna dijual 
di pasar dan toko-toko sekitar desa. Selain 
itu produksi juga berdasarkan pesanan 
pembeli, seperti pecut permintaan pelang-
gan dari Ngawi.

Terkait kendala, dia mengaku kurang 
kuat pemasarannya. “Produk saya baru 
dikenal di desa sini saja,” katanya. Dia 
berharap bisa dibantu terkait pemasaran, 
sehingga produknya bisa dikenal di Jawa 
Timur, bahkan Indonesia.ltim

Dulu Pakai
Tangan,
Kini Miliki Mesin Jahit

Erna – Perajin Tas & baju Rajutan

Jalin Matra

21I Januari - Februari 2017



SUDAH 15 tahun Samsul, warga Malang menggeluti bisnis sayur mayur. 
Hasil dari bisnisnya ditambah bantuan dari program Jalin Matra pun berhasil 
membantunya mengembangkan bisnis telur asin cap Enak.

Berada di ujung gang di Dsn. Krajan, Ds. Ngroto, Kab. Malang rumah 
yang terbuat dari dinding bambu dengan halaman penuh lombok dan 
seledri, tinggallah Samsul bersama istri dan anaknya. Samsul adalah 
seorang penjual sayuran sejak sebelum ia menikah. “Awalnya saya 
mengumpulkan sayuran dari petani-petani untuk dijual di pasar. Saat 
ini sudah ada petani tetap yang selalu menyediakan sayuran untuk 
dipasok ke saya,” katanya. 

Sayur yang dijual Samsul menyasar pasar luar kota yaitu Surabaya 
dan Kediri. Sayur yang dijual antara lain selada, manisa, brokoli dan 
selada air. Dalam satu hari dia mampu mengumpulkan sampai 150 Kg 
sayur, dengan keuntungan bersih sebesar Rp 50.000/hari.

Keinginan untuk mengembangkan usaha sebenarnya sudah lama 
diidam-idamkan. Sayangnya keterbatasan modal menjadi kendala 
utamanya. Sampai suatu hari, Samsul diberikan informasi tentang ada 
program Jalin Matra yang dapat memberikan pinjaman lunak. Dia pun 
mengajukan pinjaman sebesar Rp 3.500.000 untuk membuka usaha 
telur asin. Produksi telur asin pada minggu pertama hanya 300 butir, 
kini dia dapat membuat 500 butir.

Karena belum pernah membuat telur asin, Rochim dan istri men-
coba berbagai formula yang digunakan hingga lama waktu pemera-
man. Akhirnya ditemukan waktu pemeraman yang pas adalah satu 
minggu. Telur asin produksinya dibanderol Rp 2.200/butir. 

Awalnya Samsul membeli telur di pemasok telur yang ada di desanya. 
Namun setelah mengetahui tempat ternak bebek, Samsul membeli telur 
langsung dari peternaknya. Walhasil harganya lebih murah dan lebih 
banyak jumlah telur yang dapat dipesan. Dari satu butir telur asin dia 
mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 400/butir. 

Perkembangan usaha telur asin dan sayuran pasca pinjaman dari 
Jalin Matra cukup peast. Ada peningkatan pendapatan sebesar 50%. 
“Meski mengalami peningkatan namun tetap terdapat kendala, yang 
sering terjadi adalah dalam satu kantung kresek sayur yang dipesan, 
sayur bagian atas terlihat bagus namun ternyata setelah dijual ke 
pemesan dan dibongkar ternyata sayur bagian bawah sudah tidak 
segar dan mengalami kerusakan. Akibatnya pemesan tidak mau 
membayar penuh,” katanya. 

Hal ini mengharuskan Samsul untuk lebih selektif memilih petani 
yang diajak untuk bekerja sama. Sementara untuk pemasaran telur 
asin cap Enak dilakukan dengan cara dititipkan ke tetangga sekitar 
desanya.ltim

Tak Hanya Sayur, 
Samsul Kini 
Berbisnis Telur Asin
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In House Training Penatausahaan Keuangan

inas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(DMPD) Provinsi Jawa Timur mengada-
kan rapat bagi pegawainya di bidang 
penatausahaan keuangan. Rapat ini 

diadakan pada tanggal 30 – 31 Januari 
2017 dibuka oleh Kepala DPMD Provinsi 

Jawa Timur yang baru, yaitu Imam Wahyudi, 
S.H., M.Si.

Rapat tersebut bertujuan untuk mem-
berikan pembekalan untuk para KPA (Kuasa 
Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat 
Komitmen), Pengelolaan Administrasi Keuan-
gan, Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga, 
bidang keuangan yang ada di dalamnya bisa 
memahami regulasi baru dan kegiatan tahun 
2017 ke depan bisa berjalan lancar.

“Pertemuan ini salah satu persiapan 
untuk mengurangi kesenjangan sosial, 

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim Agus Wahyudi SH. MSi
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kemiskinan dan memajukan desa  yang 
ada dilingkup Provinsi Jawa Timur,” ujar 
Sekretaris DPMD Provinsi  Jatim, Achmad 
Rabi’ul Fuad, MM.

Dengan diadakannya rapat In House 
Training ini , Achmad Rabi’ul Fuad meng-
harapkan agar seluruh pegawai DPMD 
Provinsi  Jatim bisa membantu sektor 
sosial dan ekonomi di Jawa Timur agar 
seimbang dan tidak ada kesen jangan 
sosial. Tidak hanya itu saja, ia juga meng-
harapkan agar dengan diadakannya 
pembekalan seperti ini, para pegawai 
bisa meningkatkan kualitas UKM dan 
UMKM yang ada di Jawa Timur.

Dalam pembekalan kali ini, DPMD 
mendatangkan pemateri dari Unit Pe-
layanan Teknis (UPT) Pengadaan Barang 
dan Jasa Jatim, Inspektorat Provinsi Jawa 
Timur, Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim dan 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. 
Pemateri memberikan pembekalan dan 
membantu dalam menjalankan program 
yang disiapkan  Bapemas Provinsi Jatim 
untuk tahun 2017.

“Kami sengaja mendatangkan para 
pemateri yang memang sangat penting 
di bidangnya. Kami mendatangkan Ins-
pektorat agar bisa membantu kami da-

lam menjalankan pekerjaan sesuai den-
gan aturan yang berlaku.” Imbuhnya.

Selain itu, dalam rapat ini perwaki-
lan dari BPKAD didatangkan agar dapat 
memberikan pencerahan terkait dengan 
penatausahaan keuangan. Sedangkan KPP 
Pratama menyampaikan materi terkait den-
gan perpajakan, PPN, PPh, Pemungutan 
Pajak sampai dengan pelapor an pajak. 

Melalui kegiatan ini diharapkan 
aparatur sipil negara khususnya di DPMD 
Prov. Jatim agar lebih profesional da-
lam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.lmsa

Sekretaris Dinas 
Pemberdaaan 

Masyarakat dan 
Desa Jatim, Achmad 

Rabi’ul Fuad, MM.



Pasar betro baru, Sedati-Sidoarjo

Ubah Pasar Desa 
menjadi Modern

Profil Pasar
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Tak mau kalah dengan 
pasar modern, pasar 
tradisional terus 
berbenah. Salah 
satunya adalah Pasar 
Betro Baru, Desa 
Betro, Kec. Sedati, Kab. 
Sidoarjo. Tak hanya 
membangunnya 
menjadi gedung 2 
lantai, berbagai fasilitas 
juga disediakan.

bERDIRI sejak zaman penjajahan Jepang, 
Pasar Betro Baru awal mulanya bernama 
Pasar Legi. Nama tersebut disesuaikan den-
gan hari pasaran Jawa, saat pasar ramai 
pembeli. Terletak di Jalan Garuda Sedati, 
pasar tersebut berada di sepanjang jalan 
yang menghubungkan Jalan Betro dan Jalan 
Gedangan. 

“Pasar Betro Baru ini sebenarnya sudah 
berdiri dari jaman penjajahan Jepang, dan 
pemerintah desa pun mulai memugar atau 
merenovasi dengan bekerjasama dengan in-
vestor pada tahun 2004,” ujar Ketua Pengelola 
Pasar Betro Baru, Anton Swandana.

Pasar yang tidak jauh dari Bandara Inter-
nasional Juanda ini buka setiap hari. Bahkan, 
para pedagang memiliki jadwal sendiri-send-
iri untuk jam bukanya. Setelah subuh hingga 
pukul 10.00 WIB pedagang sayuran, daging 
dan sembako beroperasi. Sedangkan untuk 
pedagang pakaian membuka toko mulai 
pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Setelah 
istirahat siang, tokok busana kembali buka 
jam 17.00 WIB sampai 21.00 WIB. 

Menurut catatan pengelola pasar, Pasar 
Betro Baru memiliki 270 pedagang aktif.  
Dalam pengelolaan pasar, ada 5 pengelola 
aktif dan 45 personil untuk memanajemen 
aktivitas pasar. Dengan banyaknya personil, 
fasilitas yang ada di dalam pasar ini pun cu-
kup memadai. Mulai dari toilet umum hingga 
lahan parkir luas yang bisa menampung 
puluhan motor. Untuk kebersihan pasar ini, 
juga tampak terjaga.

Kontribusi pasar terhadap pendapatan 
desa dalam hitungan kotor mencapai sekitar 

Rp 11 juta – Rp 12 juta per bulan. Namun set-
elah diambil untuk biaya keamanan, keber-
sihan dan parkir serta kebutuhan lain, maka 
yang masuk pendapatan asli desa sekitar Rp 
5 juta-Rp 6 juta.

“Pendapatan pasar tidak dimasukkan ke 
desa semua, karena ada biaya operasional 
mulai dari gaji personil hingga perawatan 
pasar,” imbuhnya. Selain itu ada anggaran 
social yang disihkan untuk membantu 
masyarakat Desa Betro, agar bisa mendapat 
fasilitas gratis biaya pemakaman. 

Terkait rencana ke depan, Anton men-
jabarkan Pasar Betro Baru ini akan melakukan 
perombakan dan renovasi besar-besaran lagi. 
“Rencananya, kami akan mengembangkan 
pasar ini dari segala sektor dan menjadikan 
pasar tradisional ini sebagai pasar semi mod-
ern yang di dalamnya juga akan di bangun 
hall pertemuan untuk event-event dan juga 
foodcourt,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga telah 
mematangkan konsep untuk mengorga-
nisir lokasi-lokasi pedagang sesuai dengan 
barang dagangannya. Ada juga rencana 
menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran 
alias Pertamini dan mengembangkan usaha 
cuci mobil dan motor. Harapannya, pasar bisa 
menjadi salah satu lokomotif perekonomian 
desa serta mampu menyerap tenaga-tenaga 
kerja baru. Jadi selain menumbuhkan se-
mangat berwirausaha masyarakat, kami juga 
terus mengembangkan bidang usaha. Seh-
ingga tercipta lapangan kerja, yang nantinya 
diharapkan bisa menyerap generasi muda 
dari desa ini juga,’ pungkasnya.lmsa
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Meskipun jauh dari pusat 
Kabupaten Lamongan, 
namun perekonomian di 
Desa Sekaran cukup meng-
geliat.  Selain pertanian, 
sektor perdagangan juga 
menjadi penyokongnya kar-
ena wilayah ini merupakan 
salah satu jalur menuju 
Wisata Bahari Lamongan 
(WBL).

DESA SEKARAn, LAMongAn

Rancang Lumbung Baru
AntiSipASi pAceklik,

Profil Desa

27I Januari - Februari 2017



elaga besar di ka-
nan dan kiri jalan 

memberikan pe-
mandangan indah tersendiri di 

Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran, 
Kab. Lamongan. Pertanian dengan 

komiditi padi dan kacang hijau menjadi 
andalan daerah ini.

Banyak kegiatan warga yang san-
gat mendukung dalam memajukan 
perekonomian desa. Pemerintah desa 
pun memfasilitasi dengan adanya pasar 
desa Sekaran.  Tak hanya pedagang 
yang menjajakan kebutuhan sehari-
hari, namun pasar ini juga menjadi 
pusat pertemuan para petani untuk 
memasarkan hasil panennya. 

Sumber daya alam (SDA) berupa 
telaga pun dimanfaatkan sebagai 
sumber perekonomian warga. Pasal-
nya, masyarakat sekitar banyak yang 
mencari ikan kemudian diolah menjadi 
ikan asap. Tak hanya untuk konsumsi 
keluarga, namun hasil tangkapan dari 
telaga dijual hingga ke luar desa. 

“Desa ini memiliki potensi yang 
sangat bagus dari bidang perdagangan 
dan pertanian, maka dari itu badan-
badan usaha ini didirikan agar bisa 
membantu masyarakat dalam melaku-
kan dan mengembangkan usaha 
mereka,” ucap Kepala Desa Sekaran,H. 
Isman Afandi.

Menurutnya, pemerintah desa 

sudah menyiapkan lembaga-lembaga 
yang bisa membantu warga, yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), 
Koperasi Wanita (KOPWAN), Simpan 
Pinjam bagi Perempuan (SPP) dan 
Pengembangan Usaha Agribisnis 
Perdesaan (PUAP).

Desa ini berdiri di atas lahan se-
luas 41,724 hektar, luas sawah Iri-
gasi 235,245 hektar, luas tanah basah 
296,843 hektar dan luas permukiman 
15,745 hektar. Dan memiliki sekitar 
7.689 jiwa penduduk yang yang ber-
domisili desa Sekaran.

Desa ini juga memiliki prestasi 
yang cukup banyak beberapa tahun 
terakhir ini. Di antaranya menjadi Juara 
2 Administrasi Desa se-Kab. Lamongan 
pada tahun 2014, 4 RT di Desa Sekaran 
menjadi juara harapan Lamongan 
Green and Clean (LGC) tahun 2014, 
Kudamas Award dengan meraih Juara 
2 Pasar Terbaik tahun 2014, Juara 1 kan-
tor desa terbaik se-Kab. Lamongan dan 
yang terakhir menjadi Juara 1 Kudamas 
Award Pasar Terbaik tahun 2016.

Dengan banyak prestasi yang 
dimiliki oleh desa ini, Desa Sekaran 
optimistis mampu terus berkembang 
dan meningkatkan taraf perekono-
mian warga. Untuk tahun 2017 ini ada 
beberapa program yang akan digeber. 
“Rencananya di 2017 ini, kami akan 
mengembangkan sektor pertanian 

dengan membangun rabat beton agar 
bisa memudahkan para petani ketika 
musim hujan datang. Tidak hanya itu, 
kami juga akan membangun lumbung 
desa baru supaya bisa membantu para 
petani untuk menyimpan cadangan 
pangan disaat paceklik,” ujarnya.

Desa Sekaran juga akan memban-
gun dan memperluas pasar desa. Hal 
ini dilakukan untuk dijadikan pusat 
transaksi, menggerak perekonomian 
warga desa dan menopang Pendapa-
tan Asli Desa (PAD). Sebab, selama ini 
pemasukan keuangan dari pasar desa 
cukup membantu desa dalam pem-
bangunan. “ALhamdulilah, keberadaan 
pasar kadang malah membuat PAD 
Sekaran surplus,” tutupnya. lmsa

Profil Desa

I Januari - Februari 201728



29I Januari - Februari 2017

hj. PrI WIBanDarI se. MM – Kades Jatipunggur, nganjuk

Amanah dan Berkah

PUlanG KaMPUnG
Niat awal resign dari pekerja, agar 
bisa pulang kampung, bersantai  dan 
berkumpul bersama keluarga. Namun 

apadaya, kala mendapat amanah 
dari warga, Hj. Pri Wibandari SE. 

MM pun harus menikmati segala 
tanggungjawab sebagai Kades 

Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, 
Kabupaten Nganjuk.  Salah satu 
prestasinya adalah mendirikan 

BUMDesa Tani Makmur. 

Kembang Desa



MEwUJUDKAN desa yang mandiri dan 
maju bukanlah hal mudah. Namun, selama ada 
kemaunan dan kerja keras hal tersebut pasti bisa 
diwujudkan. Hal itulah yang diyakini Pri Wibandari 
yang merupakan Kades perempuan pertama 
di Desa Jatipunggur. Ibu dua anak ini dinilai 
berhasil mengayomi warga desa, karena sudah 
dua periode berturut-turut terpilih memimpin 
di wiliyah tersebut.

“Saat pemilihan saya tidak menyangka 
bisa menjadi Kades, ternyata banyak juga yang 
memilih saya padahal saya perempuan, tapi 
dengan begini saya bisa belajar dan belajar lagi 
agar bisa mewujudkan suasana yang baik bagi 
Desa Jatipunggur,” ucap Bu Pri--begitu sapaan 
akrabnya.

Secara administratif Desa Jatipunggur terle-
tak di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten 
Nganjuk. Luas wilayah Desa Jatipunggur lebih 
dari 181 Hektar (Ha) yang terdiri dari Lahan Per-
tanian 157,97 Ha, dan Lahan Pekarangan 21,475 
Ha serta Lahan lainnya 1,555 Ha.Desa ini memiliki 
jarak tempuh kurang lebih 1 jam dari Ibu Kota 
Kabupaten Nganjuk atau sekitar 28 Km.

Bu Pri terpilih menjadi Kades pada tahun 
2007. Perempuan kelahiran Blitar tahun 1968 
ini telah membantu desa hingga mendapatkan 
beberapa penghargaan dari Bapemas dan Dinas 
Indakop Nganjuk. Tak hanya itu, keuletannya 
membangun desa berhasil membuat wilayah ini 

mendapat beberapa bantuan dari Badan Ketah-
anan Pangan, Jakarta saat wilayahnya dilanda 
krisis pangan.

Diceritakannya, pengalaman kerja dan 
pendidikannya cukup membuat Bu Pri memiliki 
bekal dalam mengelola desa.  Dia mengambil 
gelar Sarjana Ekonomi di STIE WilwaTikta, Sura-
baya. Kemudian melanjutkan jenjang Magister di 
Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Setelah lulus 
kuliah, dia bekerja sebagai Chief Accounting di 
salah satu hotel di Surabaya.

Setelah mendapatkan 11 tahun bekerja, ia 
pun memutuskan untuk kembali ke tanah kelahi-
ran suaminya yaitu Desa Jatipunggur. “Niat awal-
nya mau sedikit bersantai  dari kepenatan kota 
besar. Jadi saya ke luar dari pekerjaan,” katanya.

Setelah menetap di desa tersebut, Srikandi 
ini terpanggil untuk mengembangkan Desa Ja-
tipunggur. “Intinya, saya ingin mewujudkan Desa 
Jatipunggur yang aman, tentram tertib, sejahtera 
dan berkeadilan sehingga siap menghadapi gem-
puran perkembangan zaman,” katanya. 

Untuk mewujudkan itu dia terus merangkul 
semua pihak. Sebab menurutnya, keberhasilan 
menjadi desa mandiri dan maju tak lepas dari 
keharmonisan dan pengertian dari seluruh golon-
gan masyarakat yang ada di Desa Jatipunggur.

Dia pun berhasil mendirikan BUMDesa Tani 
Makmur. Pada akhirnya BUMDesa itu mewadai 
seluruh UPKu-UPKu di desa Jatipungur.lmsa

Kembang Desa
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Cerdas, Pintar serta Berbudi

DWP DinAS PEMBERDAyAAn MASyARAKAT DAn DESA

MenjAdi peReMpuAn

Dharmawanita



Dharmawanita
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Menjadi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) saat 
ini tidak hanya menunggu tanggal muda untuk 
mendapat gaji, tetapi lebih dari itu, istri ASN ditun-
tut  lebih proaktif, selain sebagai ibu rumah tangga 
juga diharapkan mampu memotifasi suami sebagai 
abdi negara dan abdi masyarakat. Seorang ibu tidak 
hanya mampu berdandan, mendidik anak-anak, 
yang lebih penting adalah mampu memahami 
serta menata rumah tangga yang sakinah, mawadah 
warohmah (mampu menjadi tauladan dalam ke-
hidupan berumah tangga maupun di luar). Menjadi 
seorang perempuan yang cerdas, pintar dan berbudi 
luhur. Oleh karenanya untuk meningkatkan  SDM-
nya, istri istri Aparatur Sipil Negara secara rutin harus 
selalu mengasah, mengasih, dan mengasuh  melalui 
organisasi Dharma Wanita Persatuan dimana sang 
suami bekerja. Ujar Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa,  Agus Wahyudi, SH. MSi pe-
nasehat DWP Dinas PMD  saat memberi sambutan 
pada kegiatan Serah terima jabatan Ketua DWP 
(Jumat,  27/01). 

Semangat dan bersatu perlu di pupuk dan 
dibangun antara pengurus dan anggota DWP. 
Tidak menutup kemungkinan berbagai masalah 
selalu muncul dalam kehidupan berumah tangga.  
Disinilah nanti peran DWP akan memberi solusi 
cerdas dalam meminimalisir permasalahan yang 
dihadapi oleh anggota DWP  Dinas PMD. Apabila 

semua bergandeng tangan, Seberapa besar per-
masalahan yang kita hadapi mudah mudahan dapat 
terselesaikan dengan baik. 

Sebagai anggota DWP, langkah awal yang perlu 
kita lakukan adalah menghilangkan rasa iri hati, 
bersaing dan saling curiga dan selalu berfikir positif. 
Jika pola pikir kita sudah tertanam dengan baik 
saya yakin segala permasalahan dapat diselesaikan, 
bahkan nantinya akan menambah wawasan serta 
akan mempererat tali persaudaraan. Ujar  Mantan 
Sekda Kota Kediri ini. 
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Rose Hadi Sulistiyo mantan wakil Ketua DWP Dinas 
PMD  menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan 
anggota DWP yang selama ini bersama dalam suka 
maupun duka. Pergantian ini merupakan hal yang  biasa 
terjadi dimana-mana, karena keanggotaan DWP itu 
sifatnya melekat pada posisi kedinasan suami.

Setelah serah terima, ketua DWP baru Daisy Agus 
Wahyudi  menyampaikan  rasa terimakasih kepada 
Ketua DWP yang lama dan mengajak  pengurus dan 
anggota DWP hadir secara rutin mengikuti kegiatan 
yang diselenggarakan. 

Dirinya menambahkan  kegiatan DWP  yang dilakukan 
kedepan tidak muluk muluk tapi menyenangkan dan dapat 
dirasakan manfaatnya oleh setiap anggota.   Dalam kesem-
patan pertemuan itu juga dipaparkan pengalaman hidup 
yang telah dialaminya mulai bekerja sebagai marketing di 
sebuah perusahaan, mendirikan rumah spa, totok wajah, 
mendampingi suami sebagai PNS sampai saat ini.

Daisy panggilan akrab sehari-hari ibu yang selalu 
tampak sumringah ini menambahkan menjadi Ketua 
DWP Dinas PMD  bukan semata-mata cita-cita awal, 
namun demikian karena amanah yang harus kita lak-
sanakan, maka kita harus tunduk pada regulasi yang ada, 
kita tetap harus mampu berkarya apapun bentuknya. 

Sederetan riwayat hidup yang dialami semua itu 
tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, oleh karenanya 
ibu-ibu DWP diharapkan lebih mendekatkan diri kepada 
Sang Khalik, mendoakan suami dan anak anaknya, 
Jelasnya. Dan jangan lupa jadilah seorang perempuan 
yang mampu sebagai penolong suami dan anak-anak 
makanya perempuan harus kreatif jangan  malas dan 
pasrah dengan apa yang ada. Mari kita kembangkan 
bakat yang ada dalam diri kita untuk ikut berkiprah  
mewarnai hidup kita. Tambah mantan Ketua DWP Kota 
Kediri ini dengan penuh semangat.

Diakhir acara serah terima dan pertemuan rutin 
diperkenalkan anggota DWP yang baru karena suamin-
ya alih tugas maupun karyawati yang pindah ke Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur. lSan



BUMDes

Unggul dengan
Desa Wisata Pujon Kidul

Malang memang identik sebagai jujugan wisata 
di Jawa Timur (Jatim). Potensi besar inipun 
dikelola secara cerdas oleh  Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa) Sumber Sejahtera dengan 
mengembangkan Desa Wisata Pujon Kidul.

MALANG memiliki berbagai jenis 
wisata yang sangat menarik untuk kita 
kunjungi, mulai dari air terjun, museum, 
pantai hingga desa. Nah, sebelumnya di 
Malang sedang populer mengenai Desa 
Warna Warni dan Desa 3D yang sangat 
fotogenik. Kini, muncul sebuah destinasi 
lainnya yang tak kalah menarik yaitu Desa 
Wisata Pujon Kidul.

Beda dengan desa wisata lain yang 
merupakan semua hasil kreativitas tan-
gan manusia, Desa Wisata Pujon Kidul 
‘menjual’ keindahan alam ciptaan Tuhan. 
Dengan pengelolaan dan penataan yang 
tepat dari BUMDesa Sumber Sejahtera, 
lokasi ini menjadi salah satu penyumbang 
pendapatan asli desa.

Kepala Bidang Kerjasama Desa, DPMD 
Jatim, Dra. Roesmiati, MM mengungkap-
kan, sinergi dengan program CSR BUMN 
dan BUMD di Jatim memang potensial 
dilakukan untuk mengembangkan lem-
baga-lembaga pedesaan. “Di desa swa-
karsa, BUMDesa dan Pokdarwis di Pujon 

Kidul Malang yang mengembangkan 
desa wisata yang didalamnya melibatkan 
pihak salah satu bank pemerintah, BNI. 
Jualan jasa seperti wisata itu menurut 
kami lebih mudah dibanding menjual ba-
rang. Tapi ke depan untuk menjual hasil 
berupa barang, kerjasama dengan Bulog 
misalnya juga terbuka.”

Tujuan utama dibuatnya Desa Wisata 
Pujon Kidul adalah sebagai sarana edukatif 
bagi masyarakat, di Desa Wisata Pujon Kidul 
kita bisa melakukan berbagai kegiatan seru 
yang berbau alam seperti memetik sayur, 
pengolahan susu, wahana outbond, air ter-
jun dan wisata alam lainnya.

Desa Wisata Pujon Kidul sendiri dikelil-
ingi oleh perbukitan yang menjadikan 
udara di desa ini cukup sejuk, ditambah 
dengan banyaknya sawah warga yang 
nampak sangat hijau membuat mata kita 
terasa segar ketika melihatnya.

Di sekitar persawahan warga terda-
pat gazebo dan spot foto yang dapat kita 
gunakan untuk bersantai menikmati pe-

mandangan sambil berfoto ria bersama 
teman atau keluarga. Semua potensi 
wisata di Desa Wisata Pujon Kidul Malang 
ini dikelola oleh Kelompok Desa Sadar 
Wisata yang ada di desa tersebut.

Terpisah, menurut Kepala Bidang Pem-
berdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, 
DPMD Jatim, Ir. Moch. Yasin, M.Si yang baru 
saja mengunjungi BUMDesa Sumber Se-
jahtera, DesaWisata Pujon Kidul merupakan 
contoh BUMDesa yang mampu mengem-
bangkan potensi dengan baik. “Akan diben-
tuk holding BUMDesa yaitu PT.Mitra BUM-
Desa. Sahamnya, 52% dimiliki Himpunan 
Bank-Bank Negara (Himbara) dan 49% milik 
BUMDesa. BNI salah satu yang sudah mere-
alisasikan di Pujon Kidul,” katanya.

Untuk diketahui, akhir Februari lalu 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Jatim, Agus Wahyudi 
SH, MSi dan beberapa pejabat dilingkun-
gan DPMD JAtim melakukan kunjungan 
ke BUMDesa Sumber Sejahtera, Pujon 
Kidul, Malang.l

BUMDesa Sumber Sejahtera, Malang
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Saat musim mangga tiba, bila bosan dimakan 
langsung, jus dan puding mangga biasanya men-
jadi pilihan pengolahan. Nah…bila bosan dengan 
yang itu-itu saja, berikut resep unik buah mangga 
yang bisa Anda coba.

(Ketan Mangga)

Mango 
Sticky Rice

bahan:
- 2 buah mangga, ku-

pas, cuci bersih po-
tong sesuai selera 

- 300 gr beras ketan
- 700 ml santan
- 4 sdm gula pasir
- 1 - 1 1/2 sdm gula 

pasir buat vla
- Wijen putih secu-

kupnya, sangrai 
- 2 sdm maizena 
- 2 lembar daun pan-

dan
- 1 sdt garam
- 1 sdt perisai vanila

cARA MEMbUAT:
1. Rendam ketan semalam, lalu kukus ketan sela-

ma 20 menit, angkat
2. Masak santan tambahkan gula, pandan dan garam 

hingga mendidih, lalu sisihkan 200 ml santan
3. Campurkan 200 ml santan kedalam ketan, aduk 

sampai rata dan meresap ke dalam ketan
4. Kukus kembali ketan selama 45 menit
5. Untuk adonan fla, tambahkan gula dan perisai 

vanilla dengan sisa santan sebanyak 500 ml, 
aduk rata.

6. Ambil sedikit santan larutkan bersama maizena, 
tuang kedalam adonan fla, masak sampai men-
didih. Matikan

7. Sajikan ketan, beri potongan mangga dan di 
siram dengan fla santan, taburi dengan wijen.

Resep
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