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adalah majalah 
yang diterbitkan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur. Penerbitan 
majalah ini dimaksudkan untuk mem-
berikan informasi tentang pemberdayaan 
masyarakat di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. Gema Desa juga dimaksud-
kan sebagai media pembelajaran dan pe-
mikiran yang kritis seputar pemberdayaan 
masyarakat dan gender
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IMPLEMENTASI Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tah (SAKIP) diharapkan mendukung terciptanya tata kelola pemer-
intahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan berperan dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Memperoleh SAKIP dengan nilai A tentu saja membuat Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur 
(Jatim) bahagia sekaligus memasuki 2018 dengan semangat kerja 
lebih keras. Sebab, di tahun ini DPMD Jatim harus membuktikan diri 
mampu mempertahankan kinerja memuaskan tersebut. 

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya 
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau hingga saat ini 
belum dirasakan manfaatnya hal ini lebih disebabkan karena ban-
gunan infrastruktur yang belum sempurna. Berjalannya mekanisme 
pertanggunjawaban kinerja mengharuskan adanya sebuah sistem 
yang hidup dan dihidupkan. Sistem yang hidup dan dihidupkan itu 
terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilak-
sanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak. 

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta 
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam 
mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun harus 
dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan pun-
ishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat terse-
but baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan 
untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP 
yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawaban 
kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.l

Ciptakan Good Governance
Dongkrak Kualitas
Pelayanan Publik

Surat Redaksi
DPMD Prov Jatim
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Raih SAKIP dengan nilai 
A dan mengantarkan 

Jalin Matra bertarung 
dalam kompetisi 

Inovasi Pelayanan 
Publik di Paris.

TAHUN 2017 menjadi tahun yang is-
timewa bagi Dinas Pemberdayaan Masyara-
kat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Di 
tahun ini, Dinas PMD berhasil meraih nilai A 
untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP). Sedanghkan di bi-
dang pelayanan publik, masih di tahun 2017, 
programnya Jalin Matra mengikuti kompetisi 
tingkat internasional.

Penghargaan hasil evaluasi SAKIP tersebut 
diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H. 
Soekarwo, pada acara pembukaan Jambore 
Inovasi Provinsi Jawa Timur dan Penyerahan 
Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, di Ballroom 
Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12).

Dinas PMD bersama dengan 42 organ-
isasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Ja-
tim yang memperoleh nilai A. Penghargaan 
diterima Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi SH., M.Si. dari Gubernur 
Jawa Timur. Dalam kesempatan itu Gubernur 
didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur, Dr H. Akhmad Sukardi, MM.

 “Ini menjadi kehormatan bagi kami. 
Kerja kita selama ini dianggap memuaskan. 
Karena nilai A menurut KemenPAN-RB be-
rarti memuaskan. Jadi kinerja DMPD Jatim 
memang ‘on the track’,” kata Agus Wahyudi 
kepada Gema Desa di ruang kerjanya.

Di jelaskannya, dengan meraih nilai A 
ini berarti semua lini di DPMD Jatim sudah 
mengerti dan melakukan tugasnya sesuai 
dengan job description masing-masing. 
Tak hanya itu, secara team work juga terjalin 

‘ON THE TRACK’ 
DPMD Prov. Jatim 

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekawo menyerahkan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Kepala DPMD Jatim, Agus 
Wahyudi pada acara Jambore Inovasi Provinsi Jatim dan Penyerahan Penghargaan AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Top 25 
Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Prov.Jatim Tahun 2017, di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12).
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koordinasi dengan baik karena dalam se-
buah program kerja bila ada satu bagian 
yang tidak berjalan, maka dipastikan 
bagian lain terimbas.

“Perencanaa, pelaksanaan, hingga 
evaluasi dan laporan berjalan dengan 
baik. Setiap elemen di DPMD Jatim ter-
koneksi, sehingga Alhamdulillah kami bisa 
mengerjakan tugas dengan baik,” katanya.

Untuk diketahui, SAKIP adalah sistem 
yang merupakan integrasi dari sistem per-
encanaan, sistem penganggaran dan sistem 
pelaporan kinerja, yang selaras dengan 
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. 
Dalam hal ini, setiap dinas diwajibkan men-
catat dan melaporkan setiap penggunaan 
keuangan negara serta kesesuaiannya 
dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP merupakan penerapan mana-
jemen kinerja pada sektor publik yang 
sejalan dan konsisten dengan penerapan 
reformasi birokrasi, yang berorientasi pada 
pencapaian outcomes dan upaya untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik.

Bagi seorang pimpinan, kepala dinas 
misalnya, SAKIP akan berguna untuk bisa 
mengukur setiap program atau kinerja 
yang dilakukan masing-masing bidang. 
Sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak 
ukur untuk mempertanggungjawabkan 
anggaran yang telah digunakan untuk 
pembangunan daerah.

Dengan nilai A berarti DPMD Jatim 
sudah berhasil memenuhi komponen-
komponen pengukur kinerja. Diantaranya 
perencanaan kinerja yang terdiri dari ren-
stra, rencana kinerja tahunan, dan peneta-
pan kinerja. Ada juga komponen pengu-
kuran kinerja, yang meliputi pemenuhan 
pengukuran, kualitas pengukuran, dan 
implementasi pengukuran. 

Selanjutnya komponen pemenuhan 
laporan, penyajian informasi kinerja, serta 
pemanfaatan informasi kinerja. Komponen 
evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan 
evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan 
hasil evaluasi, serta komponen pencapaian 
kinerjaterdiri dari kinerja yang dilaporkan 
(output dan outcome). 

“Kami melakukan koordinasi penuh 
untuk semua kegiatan dan program den-
gan semua lini yang ada di DPMD Jatim. 
Selain itu reformasi birokrasi juga terus 

dilakukan,” jelasnya.
Salah satu yang dilakukan adalah 

peningkatan kualitas Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan. 
Salah satunya dengan pelatihan Informasi 
Teknologi (IT). Sebab di 2018 ini Provinsi 
Jatim mentargetkan semua Organisasi 
Perangkat Daerah bisa meningkatkan 
kinerja dan pelayanan publik yang diselar-
askan dengan kemajuan teknologi.

“Kami telah melakukan pelatihan IT 
dengan Scomptek. Namun karena tidak 
semua staf dan karyawan dapat mengikuti 
pelatihan langsung, DPMD Jatim memiliki 
tim PDE atau Pusat Data Elektronik. Nah 
merekalah yang menjadi embrio dan pa-
nutan untuk IT. Teman-teman dari semua 
bidang bisa merapat ke sana terkait IT,” 
jelasnya.

Terkait kedisiplinan kerja, finger print 
juga telah diterapkan dengan baik. Terma-

suk untuk lembur, ada output terukur yang 
harus dihasilkan. “Olahraga pun dilakukan 
secara rutin dan wajib, karena bila tubuh 
sehat maka kinerja akan lebih produktif,” 
katanya.

Untuk perencanaan keuangan, DPMD 
Jatim juga telah menggunakan e-bud-
geting. Dengan cara ini pemerintahan 
terselenggara secara efesien dan transpar-
an. Hal tersebut juga mempermudah 
pimpinan untuk melakukan monitoring 
perencanaan dan pemetaan kewenangan.   

“Kinerja ini semoga bisa kami pertah-
ankan dan bahkan terus kami tingkatkan 
di tahun-tahun selanjutnya,” tutupnya. 

Pada Jambore Inovasi Provinsi Jawa 
Timur dan Penyerahan Penghargaan terse-
but Gubernur Jatim mengingatkan bahwa 
leadership sebagai kunci sukses pelay-
anan publik yang inovatif. Pasalnya, pada 
dasarnya leadership sangat memengaruhi 
50 persen kinerja di instansi pemerintah.

Menurut mantan Sekdaprov Jatim 
ini, seorang leader yang baik harus men-
guasai pelayanan publik yang inovatif 
di instansinya masing-masing. Jika tidak 
menguasai, maka tidak ada kepercayaan 
atau trust dari bawahan terhadap inovasi 
pelayanan publik yang dilakukan.

Gubernur mengatakan, proses kepe-
mimpinan atau leadership yang baik adalah 
seorang leader bersama masyarakat dan 
stakeholder merumuskan kebijakan dan 
berjalan bersama memajukan daerah dan 
instansinya. Masyarakat yang dipimpin ikut 
diajak bicara mengenai apa yang disenangi 
dan cocok di dalam kehidupan.

“Kunci sukses sebagai pemimpin 
yang baik harus belajar dari masyarakat. 
Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti 
kepentingan-kepentingan yang dibutuh-
kan masyarakat. Kalau pimpinannya mau 
peduli, turun, dan diajak diskusi, maka 
inovasi pada pelayanan publik bisa jalan,” 
ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah 
Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM 
melaporkan, pelaksanaan Jambore Ino-
vasi merupakan upaya pembelajaran dan 
komunikasi bahwa Pemprov Jatim yang 
selalu menghasilkan beragam inovasi di 
berbagai bidang pelayanan publik, pen-
didikan tinggi dan sektor swasta.ldya/res

PRESTASI DPMD JATIM
DI TINGKAT NASIONAL ANTARA LAIN :

1. Juara II Tingkat Nasional Penilaian Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 
Gelar teknologi Tepat Guna Nasional XI Tahun 2009 di Kota Pekanbaru 
- Provinsi Riau;

2. Pemenang Harapan I Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Desa 
Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2010;

3. Juara II Penilaian Subtansi Pameran Gelar TeknologiTepat Guna 
Nasional XII Tahun 2010 Tanggal 22-26 September 2010 di Jogjakarta;

4. Gelar TTG Nasional XIII Tahun 2011 di Kendari – Provinsi Sulawesi 
Tenggara, sebagai Juara Favorit penilaian stand;

5. Juara I Lomba Pasar Desa tingkat Nasional Tahun 2011 yaitu Pasar 
Kajang Kabupaten Madiun

6. Juara Ke I Stand Terbaik Provinsi, pada Gelar TTG Nasional XIV Tahun 
2012 di Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.

7. Pemenang Terbaik Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Nasional 
Tahun 2012, Kabupaten Magetan;

8. Juara I Pelaksana Terbaik Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat 
Nasional Tahun 2013, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, 
Kabupaten Probolinggo;

9. Juara Harapan  Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Nasional Tahun 
2013, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

10. Gelar TTG Nasional XVI Tahun 2014 di Kota Samarinda – Provinsi 
Kalimantan Timur, sebagai Juara Harapan Ke I Stand Terbaik Provinsi

11. Pemenang I tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Nasional Tahun 2014, yaitu Kelurahan Tlogomas, Kecamatan 
Lowokwaru, Malang;

12. Provinsi Jawa Timur meraih juara Harapan III kategori Stand Terbaik 
Tingkat Nasional Tahun 2016;

13. Tingkat Nasional dalam Kategori BUMDes Rintisan Eco-Agriculture 
yaitu BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari Kec.Kanigoro Kab. 
Blitar Provinsi Jawa Timur;

14. TPPKK Provinsi Jawa Timur meraih juara 1 lomba kreatifitas 
dengan thema pengolahan sampah rumah tangga menunjang 
terwujudnya ketahanan keluarga, diwakili oleh TP PKK Kota 
Malang Tahun 2016;

15. Pemenang I tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Nasional Tahun 2017, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung 
Kandang Kota Malang wilayah Jawa Bali;

16. Juara I Tingkat Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2017 
Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
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Sukses Tekan Gizi Buruk

DESA
PLESUNGAN

Keberhasilan menekan angka 
gizi buruk dan penderita demam 

berdarah menjadi poin plus 
bagi Desa Plesungan, Kec. 

Kapas, Kab. Bojonegoro, yang 
mengantarkannya menjadi Terbaik 

III Lomba Desa tingkat Jatim.

Profil Desa
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Dewasa ini masalah gizi masih 
menjadi isu permasalahan global, 
baik di negara-negara maju dan 
negara berkembang seperti Indone-
sia. Angka anak dengan gizi kurang 
dan buruk di Indonesia masih 
mengkhawatirkan. Kementerian 
Kesehatan menemukan jumlah 
anak dengan kondisi gizi kurang 

dan buruk masih berada di atas 
ambang batas kecukupan gizi yang 
ditetapkan Badan Kesehatan Dunia 
(WHO). Berbagai program pemerin-
tah untuk menanggulanginya pun 
masih banyak menghadapi kendala 
di lapangan.

Salah satu yang memiliki peran 
besar dalam penanggulangan ma-

salah ini adalah pemerintah desa. 
Salah satu yang berhasil menekan 
gizi buruk adalah Desa Plesungan, 
Kecamatan Kapas, Kabupaten 
Bojonegoro. 

Warga bergotong royong 
menumpas gizi buruk dan demam 
berdarah (DB) di desa tersebut. 
Alhasil tingkat penderita DB turun 
drastis mencapai 50 persen. Se-
dangkan kekurangan gizi turun 15 
persen dan hanya diderita 6 balita 
saja. Program mengatasi gizi buruk, 
dengan menerapkan pemberian 
makanan sehat saat mengikuti 
posyandu.  Warga mengumpul-
kan iuran sebesar Rp 10 ribu yang 
kemudian dikelaola untuk mem-
beri tambahan gizi kepada warga 
yang menderita gizi buruk atau DB. 
Sementara donor darah, kerap kali 
dilakukan ibu-ibu untuk membantu 
warga yang kekurangan darah 
akibat gizi buruk.

Hal itu menjadi salah satu nilai 

Profil Desa
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Kepala Desa Plesungan, H.Mohammad Coiri
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plus bagi Desa Plesungan saat Lom-
ba Desa yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Jatim. “Akhirnya setelah 
12 tahun desa ini tak pernah lolosa 
seleksi, tahun 2017 berhasil meraih 
terbaik ke-3,” ujar Kepala Desa Ple-
sungan, H.Mohammad Coiri.

Selain fokus pada masalah kese-
hatan, Desa Plesung juga mening-
katkan pengelolaan potensi-potensi 
daerah yang ada. Dengan pen-
duduk desa yang  mayoritas petani 
dan buruh tani, diakuinya, modal-
nya untuk memenagkan Lomba 
Desa di Jatim cukup kecil. 

Meski demikian, mereka tidak 
pesimistis dan selama 8 tahun 
terakhir terus memperbaiki diri. 
Masyarakat diberi pembekalan dan 
pelatihan untuk meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang ada. Program tersebut 
bagian dari pembangunan dengan 
mengurangi tingkat penganggu-
ran dan membuka peluang usaha 
sesuai keahlian yang diajarkan. 
“Pelatihannya diadakan untuk 
kelompok remaja yang kurang 
pendidikan, ada beberpa materi 
pembekalan, seperti teknik mesin, 

elektro, pembuatan jajanan dan 
lainnya, “katanya.  

Terkait pembangunan fisik, 
dilakukan penghijauan di setiap 
perkampungan dan sudut jalan 
desa, perbaikan jalan tidak layak, 
pembangunan fasilitas olahraga 
dan masjid. Pembangunan masjid 
hanya butuh waktu 2 tahun dan 
murni dibiayai masyarakat. Banyak 
warga yang membantu tenaga dan 
dilakukan secara gotong royong, 
maka tak heran pembangunannya 
cepat selesai. 

Pembangunan Instalasi pen-

golahan air limbah (IPAL) komunal 
juga menjadi target pembangu-
nan desa ini. Sebab, mayoritas 
masyarakat tidak memiliki IPAL 
di rumah masing – masing. 
“IPAL dibangun menggunakan 
swadaya atau iuran warga yang 
terkumpul, sebesar Rp 500 ribu 
dan sebagian menggunakan dana 
desa,“ungkapnya. 

Desa ini juga memiliki program 
Ayo Sekolah. Tujuannya mengajak 
anak belajar dan mengenalkan 
pendidikan mulai usia dini. Se-
dangkan pembangunan ekonomi, 
warga mengembangkan tana-
man pisang, sawo, jagung, bibit 
lele dan pertanian. “Yang sudah 
menghasilkan keuntungan adalah 
ikan lele. Pemesanannya terus 
meningkat sampai pasar di luar 
kecamatan yang rutin memesan 
50 Kg,“ungkapnya. 

Mengenai kebersihan lingkun-
gan terutama masalah sampah, 
Choiri mengatakan pengelolaan 
dilakukan secara sederhana yaitu 
memisahkan sampah organik dan 
non organik. “Metode itu untuk 
menerapkan pemanfaatan daur 
ulang sampah kering karena bisa 
dijadikan barang bermanfaat dan 
sampah basah untuk pupuk, “ 
terangnya. ldev

Profil Desa

KEGIATAN di kantor Desa Plesungan, ecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro

DPMD Prov Jatim



9Edisi I Tahun 2018

Bangun Irigasi hingga Hansip 
Perempuan Bukti Kekompakan

Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo                    

Profil Desa

DPMD Prov Jatim



Antusiasme desa di Jawa Timur 
mengikuti Lomba Gotong Royong 
pada Bulan Bakti Gotong Royong 
2017 menjadi bukti bentuk kepedu-
lian masyarakat untuk membangun 
wilayahnya. Salah satunya Desa 
Bringinan, Kec.  Jambon, Kab. 
Ponorogo yang meraih penghar-
gaan Terbaik ke-3 Tingkat Provinsi 
Jatim. 

Desa Bringinan hampir kes-
eluruhan dikelilingi persawahan 
yang ditanami jagung. Sebab saat 
musim kemarau, jagung menjadi 
satu-satunya komoditas yang cocok 
untuk dibudidayakan. Mayoritas 
penduduk di desa memang ber-
matapencaharian sebagai petani 
dan buruh tani. 

Walhasil untuk memajukan sek-
tor pertanian, masyarakat bersama 
pemerintah desa bergotong royong 
membangun sumber irigasi untuk 
mengatasi kekeringan di musim 

kemarau. Sementara pembangunan 
lainnya, pembenahan tanggul yang 
dilakukan bersama-sama dengan 
menggunakan dana desa dan 
swadaya masyarakat berupa bahan 
material, tenaga dan lainnya. 

Pembangunan tanggul terse-
but, untuk mengatasi bajir di Desa 

Bringinan dan sekitarnya yang 
sering terjadi saat musim hujan 
tiba.  Kepala Desa Bringinan, Barno 
mengatakan, selain di bidang 
tersebut, masyarakat juga antusias 
gotong royong mendirikan taman 
baca, tujuannya meningkatkan ilmu 
pengalaman wawasan, dengan rajin 
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BERBAGAI kegiatan di Desa Bringinan, Kec.  Jambon, Kab. Ponorogo yang berhasil meraih penghargaan Desa Terbaik ke-3 Tingkat 
Provinsi Jatim. 
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membaca. 
“Sektor kesehatan kita membuat program 

Kartu Bringinan Sehat  yang ditujukan kepada 
warga lanjut usia berusia 60 tahun. Sejauh 
ini sudah 120 warga lansia yang sudah mem-
peroleh kartu tersebut. Mereka mendapat 
layanannya rutin 1 bulan dua kali, dibagi 2 gel-
ombang , tanpa dipungut biaya, “ ungkapnya. 

Program tersebut menggunakan dana desa 
dan didukung penuh masyarakat untuk me-
ningkatkan pelayanan kesehatan. Contoh lain, 
lanjut Barno, warga yang sudah tidak mampu 
periksa ke Puskesmas atau tidak mampu 
berangkat berobat, untuk di bantu mengantar-
kan menggunkan kendaran mobil bagi yang 
memiliki, kebijakan ini sudah dikoordinasikan 
dengan lingkungan RT. 

“Melalui kesadaran dan kebersamaan, 
antusias warga membantu sesama terus terjadi, 
bahkan tanpa di koordinasi mereka dengan 
siap mengantarkan salah satu warga yang sakit, 
“terangnya. 

Sementara, gotong royong di sektor ke-
amanan terbilang unik, karena menggunakan 
hansip wanita, setiap ada kegiatan desa pada 

pagi sampai sore hari. Sebanyak  19 perem-
puan, tersebut bahu-membahu menjaga 
keamanan desa dengan sukarela alias swadaya. 

Sementara penerangan jalan juga dibiayai 
secara swadaya, dengan melakukan jimpitan. 
Jimpitan tersebut diambil tiap malam oleh 
karang taruna di setiap lingkungannya. Dana 
tersbeut untuk membayar biaya listrik Pos 
Kamling, biaya pembelian bolam dan lainnya. 
Sistem swdaya ini, sudah lama dilakukan 
melalui kesadaran dan kekompakan warga 
Bringinan. 

Sedangkan pembangunan lainnya, adalah 
jalan tembusan atau jalan setapak , peng-
hubung antar desa. Pembangunan ini tidak 
menggunakan dana dari desa sepeserpun, 
melainkan dana swadaya dan tenaga yang 
dilakukan secara kerja bakti. “Bersih desa rutin 
dilaksanakan setiap seminggu 2 kali. Melalui 
koordinasi antar RT agar rutin melaksanakan 
gotong royong. Alhasil sampai sekrang tanpa 
dikoordinasi masyrakat sadar dengan rutinitas 
kegiatan tersebut,” tambahnya. Rencananya, 
desa ini secara bergotong royong juga akan 
mendirikan unit usaha simpan pinjam.ldev
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Profil Kelurahan

Dimulai dari 
Hal Kecil, 
Kangenan 
Bangun 
Lingkungan

Gotong royong yang 
dimulai dari hal-
hal kecil ternyata 
bisa mewujudkan 
tujuan besar. Hal 
itu dibuktikan 
oleh keberhasilan 
warga Kelurahan 
Kangenan, Kab.
Pamekasan 
membangun 
lingkungan.

Kelurahan Kangenan, Pamekasan

DPMD Prov Jatim
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Profil Kelurahan

Pelaksanaan gotong royong 
menjadi indikator kebersamaan 
antar warga, sehingga mereka 
berlomba-lomba memperbaiki 
setiap kekurangan di desanya. 
Demikian halnya yang dilakukan 
oleh warga Kelurahan Kangenan, 
Kec. Pamekasan, Kab.pamekasan. 
Terbaru, Kelurahan Kangenan 
memperoleh prestasi, sebagai 
pelaksana gotong royong terbaik 
juara 3 di tingkat provinsi, pada 
kategori kelurahan. 

Antusias warga bergotong 
royong membangun kampung 
Kangenan terjaga sejak generasi 
sebelumnya. Mereka memban-
gun tali persaudaraan, kerjasama, 
pembangunan sosial dan fisik. 
Melihat hal itu, Pemerintah Kabu-
paten Pamekasan membenarkan 
bila kampung ini masih menguta-
makan gotong royong di tengah 
modernisasi saat ini. 

Banyak hal yang dilakukan 

warga Kangenan terkait gotong 
royong. Pemerintah Desa secara 
rutin melakukan sosialisasi hingga 
memantau kondisi lapangan 
serta berkoordinasi dengan RT/
RW setempat untuk memastikan 
kelancaran pemerintahan.

Kepala Kelurahan Kangenan, 
Sunarto,Sp.d, mengatakan, mem-
bangun keindahan dengan men-
ciptakan lingkungan asri salah 
satu tujuan dari gotong royong 
yang dilakukan warga setiap pagi 

dan sore hari “ Melakukan bersih-
bersih di beberapa titik wilayah, 
setiap RW  diperintah membuat 
program lingkungan berserih,“ 
ungkapnya. 

Pihaknya juga melakukan 
penatakelolaan limbah sampah. 
Sejauh ini, pengelolaan lingkun-
gan sudah tertata dengan menye-
diakan tempat sampah basah dan 
kering. Selain itu juga membersih-
kan lingkungan secara bergotong 
royong setiap hari. 

DPMD Prov Jatim



Kesadaran warga terhadap lingkungan 
juga terlihat dari banyaknya penghijauan di 
halaman rumah dan di setiap pinggir jalan 
dengan menanam berbagai jenis bunga. 
Sementara pembanguan secara fisik, sep-
erti pembangunan jalan setapak di setiap 
wilayah, lapangan, jalan penghubung antar 
desa juga dilakukan secara gotong royong.
Bahkan, dananya murni swadaya masyara-
kat yang dikelola kelurahan dalam bentuk 
swadaya desa atau kas desa. Ini merupakan 
dana sumbangan atas kesepakatan bersa-
ma sebagai bentuk penataan lingkungan. 

Bentuk sumbangan pun bermacam-ma-
cam sesuai kemampuan warga, ada yang 
menyumbang uang, beras dan lainnya. 
“Bila ada salah satu warga mengadakan 
kegiatan, hajatan atau ada yang berduka, 
para warga berbondong – bondong mem-
bantu secara suka rela, seperti memasak, 
menyumbang bahan masakan, sembako, 
kebutuhan pokok dan makanan matang,“ 
ujar Sunarto.  

Selain itu, swadaya yang terkumpul se-
lama satu tahun digunakan untuk kegiatan 
keagamaan seperti slametan kampung 
yaitu memperingati hari jadi Kelurahan 
Kangenan. Ada juga kegiatan pengajian 
rutin seminggu sekali. 

Terkait system keamanan kampung, 
setiap malam ada ronda malam dilaku-
kan bergantian secara bergotong royong. 
Turut serta pemuda karang taruna dalam 
penjagaan keamanan. Menurut data, mata 
pencaharian warga Kangenan mayoritas 
petani dan buruh tani. Sebab, 70 persen 
luas wilayahnya adalah lahan pertanian. 
“Kehidupan warga Kangenan tercukupi 
meski pendapatan kecil, namun bagi 
mereka yang diutamakan adalah kegotong 
royongan,“tambahnya. 

Keberhasilan Kangenan berprestasi 
dalam Lomba gotong royong menjadi bukti 
warga berhasil membangun kampung ber-
seri dengan membangun lingkungan yang 
indah.ldev
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SAAT ini tren mendaur ulang 
sampah makin menjamur di 
masyarakat. Tak sekadar untuk 
menjaga lingkungan tetap bersih, 
namun karena produk hasil daur 
ulang makin dicari sehingga me-
miliki daya jual.

Itulah salah satu kegiatan ung-
gulan warga Kelurahan Jati, Kota 
Probolinggo. “Benda sisa bungkus 
makanan didaur ulang men-
jadi hiasan dan aksesoris lainya. 
Sedangkan sisa bungkus minu-
man seperti botol diubah menjadi 
tempat tisu, vas bunga dan pot 
tanaman,“ kata Kepala Kelurahan 
Jati, Nurhadi. 

Untuk mengembangkan 
kegiatan ini, kelurahan mengger-
akan warga dan kader lingkungan 

untuk bergotong royong  meman-
faatkan sampah bekas menjadi 
barang berguna. Ke depan akan 
dikembangkan menjadi indus-
tri kreatif atau Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). Hasilnya bakal 
menjadi kerajinan khas Kelurahan 
Jati.

“Masyarkat sering  diiikut 
sertakan pelatihan membatik, 
membuat kue, teknisi, mekanik, 
teknik las dan lainnya. Untuk 
meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia,“ tambahnya. Di 
Kelurahan Jati mayoritas masyara-
kat berprofesi sebagai wiraswasta 
dengan mendirikan usaha secara 
mandiri. Hal ini juga sangat mem-
bantu dalam bidang ketenaga 
kerjaan karena rata-rata merekrut 

warga sekitar yang tidak bekerja. 
Diharapakan melalui pembangu-
nan UKM, pendapatan masyarakat 
desa ini bisa meningkat.

Peraih Harapan 1 Lomba Kelu-
rahan Tingkat Prov. Jatim 2017 ini 
juga terus melibatkan masyarakat 
dalam pembangunan lingkungan.
Seperti saat membuat 2 unit Insta-
lasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
komunal. Masyarakat melakukan 
swadaya berupa material, tenaga, 
konsumsi dan lainnya. Jadi biaya 
pembangunan tidak tinggi, meski 
memang masih menggunakan 
dana APBN. 

Kedua IPAL tersebut bertempat 
di dua RT yang berbeda. Uku-
ran IPAL sekitar 3,5 meter x 12 
meter dengan kedalaman 3 meter.  

Geliat Ekonomi Kreatif Kelurahan Jati 
Harapan 1 Lomba Kelurahan Tingkat Prov. Jatim 2017

Daur ulang sampah menjadi produk UKM bernilai jual tinggi diharapkan bisa 
berkembang menjadi industri kreatif di Kelurahan Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.

Profil Kelurahan
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“Sedangkan tahun ini, proses pemban-
gunan IPAL yang ketiga sudah mencapai 
60 persen. Saat ini proses penggalian dan 
pondasi. Anggaran menggunakan APBD,“ 
ungkap Nurhadi. 

Pembenahan lain juga terus dilakukan 
bersama warga, seperti perbaikan jalan 
setapak dan pavingisasi. Anggaran pavin-
gisasi menggunakan dana APBN sebesar 
Rp 25 juta dan  pembenahan selokan den-
gan pengerukan saluran yang tersumbat. 
Sebagian dana berasal dari sumbangan 
warga yaitu sebesar 30 persen dari total 
kebutuhan. 

“Selain pembangunan  infrastuktur, 
warga juga mengembangkan program 
Juberlingti atau Jumat Bersih Lingkungan 
Jati, kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari 
jumat oleh seluruh warga jati, “ ujarnya. 

Solidaritas terhadap warga yang tidak 
mampu, terwujud dalam program rumah 
tinggal tidak layak. Progam ini merupakan 
usulan warga yang peduli sesama. Lebih 
dari 5 rumah yang tidak layak huni dibena-

hi. Bedah rumah ini menggunakan swa-
daya masyarakat berupa uang iuran yang 
terkumpul dari hasil  jimpitan dan lainnya. 
Termasuk  tenaga, konsumsi serta material. 
Meski dana secara tertulis hanya tersedia 
Rp 10 juta, namun total dana pembangu-
nan program ini mencapai Rp 15 juta. 

“Kekurangan dana dikoordinasikan 
warga untuk mengumpulkan lagi bantuan 
swadaya,“ terangnya. Masyarakat juga 
masih rutin mengumpulkan jimpitan,iuran, 
biaya sampah dan MCK. Semua dana yang 
terkumpul untuk operasional lingkungan. 

Kegiatan keagamaan terwujud dari 
pengajian bersama kepala kelurahan, 
warga dan perangkat desa. Sedangkan 
keamanan, dibentuk Linmas dengan jum-
lah anggota aktif 14 orang untuk menjaga 
situasi keamanan saat kegiatan maupun 
sehari-hari dengan ronda malam. Untuk 
kegiatan budaya, Seni Jaranan menjadi 
andalan dan sering menjadi pengisi acara 
dalam pagelaran karnaval dan event – 
event tertentu.ldev
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Profil BUMDes

BADAN Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) makin menunjukkan 
‘taring’ kegiatannya. Seperti yang 
dilakukan BUMDesa Guyub Reksa 
Dana, Desa Sukorejo, Kecamatan 
Bojonegoro, Kabupaten Bojone-
goro dengan terus mencari celah 
usaha. Langkah ini dilakukan guna 
menyokong perekonomian warga.

Salah satu usaha baru yang 
dimulai tahun 2017 lalu adalah 
masuk ke sektor eisata. BUMDesa 
peraih juara harapan satu Lomba 
BUMDesa terbaik tingkat Jawa 
Timur ini bekerjasama mengelola 
aset perumahan Perhutani dengan 
membangun rintisan taman wisa-
ta bernama Rimba Kota. Total luas 
lahan yang digarap sangat luas 
mencapai46 hektar. “Kerjasama 
tersebut sebagai bentuk kreativi-

BUMDesa Guyub Reksa Dana, Bojonegoro

Gaet Investor
Wujudkan
Taman Wisata
BUMDesa saat ini terus melebarkan sayap usahanya. 
Tak hanya berkutat pada unit usaha simpan pinjam, 
tapi menggaet investor untuk menggarap sektor wisata 
pun dilakukan seperti aksi BUMDesa Guyub Reksa Dana, 
Bojonegoro.                          
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tas BUMDesa dalam merintis objek 
wisata dan kerjasama dengan 
pihak investor, upaya tersebut 
meningkatkan keterlibatkan 
masyarakat desa, sekaligus upaya 
publikasi dan promosi unit usaha, 
“ terang Ketua BUMDesa Guyub 
Reksa Dana, Kuzaini. 

Perlu diketahui, BUMDesa 
Guyup Reksa Dana didirikan 
berdasarkan Perdes Sukorejo No. 5 
tahun 2008 tentang Pembentukan 
Badan Usaha Milik Desa.  “Terben-
tuklah lembaga usaha milik Desa 
Sukorejo dengan diterbitkan-
nya surat keputusan tersebut, “ 
tuturnya. 

Sekitar tahun 2014 dilaku-
kannya musyawarah dengan 
beberapa perangkat desa, untuk 
membahas konsep BUMDesa dan 
kesepakatan  AD/ART BUMDesa 
Guyup Reksa Dana. “Melalui kes-
epakatan, kemudian diterbitkan 
surat keputusan kepala Desa Su-
korejo No. 3 tahun 2014 tentang 
struktur pengelolahan BUMDesa,“ 
katanya. 

BUMDesa ini berdiri dengan 
tujuan memperkuat perkonomian 
desa dan meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat. Sedangkan 
misinya adalah menggali potensi 

desa untuk dikembangkan, me-
ningkatkan peran serta masyara-
kat dalam kegiatan, mengem-
bangkan perekonomian dan 
kesejahteraan melalui unit usaha 
serta memperoleh keuntungan 
untuk memperkuat pendapatan. 

Pada tahun 2015 BUMDesa 
memperoleh modal keuangan dari 
pelimpahan pengelolahan aset 
pemerintah Desa Sukorejo. Aset 
tesebut berupa tanah dan bangu-
nan gedung pertemuan, lapangan 
sepakbola, pasar desa dan modal 
usaha sebesar Rp 200 juta dari 
APBDes tahun 2015. 

Upaya lainnya untuk men-
dongkrak kinerja adalah dengan 
meningkatkan kemampuan SDM 
melalui pembinaan pengelola-
han BUMDesa dan pelaku usaha. 

Dari total permodalan digunakan 
untuk menjalankan 7 unit usaha 
yang sudah ada . Ada beberapa 
unit usaha yang saat ini, berkem-
bang dan sukses, seperti penge-
lolaan gedung serba guna, sewa 
lapangan bola, kelola pasar, jasa 
parkir, simpan pinjam dan out 
sourching (penyaluran tenaga 
kerja) serta pariwisata. 

Beberapa usaha tersebut 
memberikan kontribusi yang 
berdampak positif bagi masyara-
kat. “Seperti sewa gedung seka li-
gus peralatannya per harinya Rp 
4.800.000, ukuran gedung cukup 
besar 10 meter x 20 meter, per-
lengkapannya kursi, meja, sound 
sistem dan lainnya, “ tambahnya. 
Sewa lapangan sekali pakai Rp 
100 ribu, sedangkan kelola pasar 
masih dirancang. 

Meningkatnya hasil pendapatan 
dan perkembangan permodalan 
berdasarkan kontribusi unit usaha 
membuahkan hasil. Untuk diketahui 
periode Januari sampai Desember 
2016 kenaikan omzet menjadi Rp 
232.568.963. “Modal Rp 200 juta, 
saat ini naik 10 persen bagi kita 
sangat bagus, “ tungkasnya. 

Sementara per januari  sampai 
bulan juni 2017 kembali mening-
kat menjadi Rp 267.235.463.
Tahun pertama 2016, BUMDesa 
Guyup Reksa Dana memberikan 
sumbangsih terhadap pendapatan 
asli desa (PADesa) sebesar 10 juta.
ldev
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BUMDesa Prigi-Trenggalek

Rencanakan 
Bangun Taman 
Hiburan

UNTUK memperkuat 
perekonomian di pedesaan, 
Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) menjadi salah 
satu solusinya. Seperti BUM-
Desa Prigi, Kec. Watulimo, 
Kab. Trenggalek yang terus 
mengembangkan sayap 
usahanya.

BUMDesa Prigi meru-
pakan salah satu lembaga 
desa yang sudah cukup lama 
didirikan, yaitu pada tahun 
2001. Namun baru disahkan 
oleh PerDes pada tahun 
2004. Usaha awal yang di-
miliki oleh BUMDesa hanya 
simpan pinjam saja.

Seiring berjalannya wak-
tu, unit usahanya bertambah 
dan berkembang. Mulai 
dari simpan pinjam, arisan 
paguyuban pedagang, pasar 
desa dan ruko. Modal awal 
BUMDesa ini hanya seki-
tar Rp 10 Juta saja. Modal 
tersebut didapatkan dari 
bantuan kabupaten. Sejalan 
dengan bergulirnya usaha-
usaha BUMDesa, modalnya 
kini sudah beranak pinak 
menjadi sekitar Rp 100 juta 
untuk unit simpan pinjam.

Unit simpan pinjam 

Profil BUMSDes
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yang dimiliki oleh BUMDesa Prigi ini 
berkembang pesat. Namun untuk unit 
usaha lain maish terkendala SK desa. 
“Sebenarnya potensi yang dimiliki 
BUMDesa Prigi ini cukup bagus, karena 
unit ruko yang nantinya dikelola oleh 
BUMDesa sekitar 45 unit. Dan untuk 
pasar desa ini sedikit terkendala, 
karena memang sedang dilakukannya 
pembangunan untuk pengembangan 
ekonomi desa,” ucap Enny Trimurwati, 
Direktur BUMDesa Prigi.

Ia juga menjelaskan, awalnya nasa-
bah dari simpan pinjam adalah nasa-
bah umum. Artinya, tidak harus warga 
Desa Prigi, boleh desa lain tapi harus 
sesuai aturan yang berlaku. Karena 
permintaan simpan pinjam tinggi, kini 
lebih memprioritaskan pedagang yang 
berada di Pasar Desa Prigi dan warga 
sekitarnya.

Saat ini, BUMDesa Prigi sedang 
mempersiapkan pembangunan ta-

man hiburan. Diharapkan unit usaha 
baru tersebut meningkatkan omzet 
BUMDesa. Namun diakui ada sedikit 
kendala untuk mendirikan taman 
hiburan tersebut, yaitu dana masih 
kurang.

“Sebenarnya kami juga sudah 
memiliki rencana untuk mendirikan 
taman hiburan rakyat yang nanti akan 
dimasukkan pada BUMDesa, namun 
sayangnya kami memiliki kendala pada 
fasilitas dan dana pengadaan taman 
hiburan tersebut,” imbuh Enny.

Dia juga berencana untuk men-
genakan biaya sewa stand bagi peda-
gang kuliner sore yang berdagang di 
pasar yang awalnya hanya membayar 
biaya retribusi saja. Selaku Direktur 
BUMDesa yang baru, ia juga berharap 
agar pihak provinsi maupun kabu-
paten bisa memberikan fasilitas untuk 
proyeksi taman hiburan yang telah 
direncanakan.lmsa
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AWALNYA Pasar Desa Jambon, Ke-
camatan Jambon, Kabupaten Ponorogo 
adalah pasar tradisional. Pada tahun 1998 
mulai berkembang dengan pembangunan 
beberapa kios permanen. Kemudian pada 
tahun 2005, pasar mulai tertata sehingga 
pedagang lebih tertib dan mampu menge-
lola sampah sendiri. 

Dulu pasar tersebut dikelola oleh dua 
pihak, yaitu kecamatan dan desa. Walhasil 
hasil pendapatan setiap bulan dibagi dua. 
Walhasil, meski semakin teratur tapi ma-
salah keuangan masih menjadi ganjalan, 
karena pengelola pasar hanya mengandal-
kan income seadanya dari retribusi.

“Tahun 2002 pasar memperoleh ban-
tuan provinsi sebesar Rp 105 juta untuk 
renovasi bangunan tidak layak, perbaikan 
jalan, pembangunan MCK dan memper-
banyak kios,” ungkapnya Ketua Pasar, 
Muhammad Muhsururi. 

Hasil Sewa Kios 
Tingkatkan Kualitas 
Pasar Desa

Untuk diketahui, Pasar Jambon me-
miliki luas 2.250 meter persegi dengan 
jumlah stand sebanyak 277 unit, ban-
gunan MCK, lahan sampah, lahan parkir 
bebas terbagi 3 titik. Unit stand terdiri dari 
lesehan, tradisional dan kios. pengelolahan 
stand menerapkan sistem sewa, pertahun-
nya Rp 50 ribu untuk ukuran 1,5 x 2 meter. 

Sedangkan kios sebanyak 24 unit, uku-
rannya 3 x 4 meter dan 5 x 8 meter yang 
mulai tahun ini disewakan Rp 3 juta per 
tahun. Kios tersebut dibangun tahun 1998, 
dulunya disewakan melalui sistemnya 
jangka panjang, 15 -20 tahun dengan tariff 
sebesar Rp 7,5 juta. 

“Mulai tahun 2011 biaya sewa dinaikan 
menjadi 25 Rp juta, karena pendapatan 
pasar kalau masih menerapkan sistem 
lama tidak akan bisa melakukan pemban-
gunan dan menambah asset, “ ujarnya. 
Sejauh ini pendapatan bergantung 

Sebagai jantung 
perekonomian 

desa, keberadaan 
pasar terus 

diperbaiki. Seperti 
Pasar Desa Jabon, 

Ponorogo yang 
menfokuskan 

sebagian besar 
pendapatannya 

untuk 
meningkatkan 

infrastruktur dan 
kualitasnya. 

Pasar Desa Jambon- Ponorogo                         
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pada retribusi pedagang lapak, kios dan parkir. Penarikan 
retribusi berdasarkan Peraturan Desa, restribusi stand lapak 
sebesar Rp 1.000, kios Rp 2.000, lesehan Rp 1.000 dan parkir 
Rp 1.000.  

Parkir dibagi menjadi 3 titik, pendapatan perbulannya 
untuk titik pertama rata-rata Rp 400 ribu per/bulan, titik ke 
dua Rp 300 ribu/bulan dan lokasi ke tiga Rp 500 ribu/bulan. 
“Parkir dikelola langsung oleh karang taruna, lahan parkir 
sejauh ini menjadi kendala karena tidak memiliki lahan 
parkir khusus sehingga sampai sekrang masih memakai 
bahu jalan, “tuturnya. 

Pada tahun 2011, Pasar Jambon juga melakukan re-
novasi melalui dana pengelolaan pasar. Sedangkan tahun 
2016 dibangun 2 kios dari Alokasi dana desa (ADD). Kios 
baru tersebut dibangun dengan ukuran 3,5 x 4 meter. 

Dengan pembenahan-pembenahan tersebut, sepanjang 
tahun 2016 pendapatan bersih pasar tersebut terkumpul Rp 
45 juta. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 
20 jutaab. Rencananya di 2017 ini pihaknya akan menam-
bah 2 kios baru. “Dengan memperbanyak stand maka aset 
pasar juga bertambah, “ terangnya. 

Keberadaan pasar ini terbilang strategis karena berada 
tepat di persimpangan jalan menuju pusat keramaian 
Kabupaten Ponorogo. Pedagang yang berjualan pun tidak 
hanya dari warga Desa Jambon saja, melainkan separuhnya 
dari luar desa dan kecamatan. “ Sekitar 50 persen pedagang 
dari luar kecamatan, sisanya warga Desa Jambon sendiri, 
“tegasnya. Selain terus menambah fasilitas pasar, pihaknya 
juga berencana mengembangkan unit usaha simpan pin-
jam untuk memenuhi permintaan pedagang.ldev

Profil Pasar
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Penopang 
Ekonomi Warga

Pasar Margo Mulyo

Keberadaan pasar tradisional menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat, baik di 
desa maupun di perkotaan. Salah satunya Pasar Margo Mulyo, yang terletak di Jalan Raya 

Donorejo, Desa Punung, Kec. Punung, Kab. Pacitan.

Profil Pasar
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DIDIRIKAN pada tahun 2015,  
Pasar Margo Mulyo dibangun melalui 
bantuan pemerintah pusat sebesar 
Rp 9 miliar. Ketua Pasar Margo Mulyo, 
Sumarno menjelaskan, tujuan utama 
didirikannya pasar ini adalah sebagai 
pusat niaga yang nyaman dan aman 
bagi pelaku pasar dan membantu pen-
ingkatan ekonomi masyarakat serta 
mengurangi tingkat pengangguran. 

“Pasar Margo Mulyo Punung adalah 
pasar tradisional terbesar di wilayah 
Pacitan bagian barat yang proses pem-
bangunannya menelan biaya Rp 10 
miliar dengan lama pengerjaan hingga 
7 bulan, “ungkapnya.  

Perlu diketahui, pasar ini adalah 
pusat perdagangan yang tidak hanya 
menampung pedagang dari Desa 
Punung saja , melainkan juga pedagang 

dari luar kecamatan, kota/kabupaten. 
“Lebih dari 60 persen pedagang asal Pu-
nung, sisanya dari Kabupaten Magetan 
dan daerah lainnya, karena pasar ini san-
gat diandalkan masyarakat, “ terangnya.

Sumarno menambahkan, pasar ter-
but terdiri dari 624 stand yang terbagi 
73 unit kios, 240 stand los dan 19 lese-
han. Pengelolaan unit stand mener-
apkan sistem sewa. “Kios disewakan 
pertahun Rp 1,6 juta, los Rp 600 ribu 
per tahunnya dan bidak daerah Rp 1 
juta per tahun, “ tambahnya. 

Sedangkan biaya retribusi berbeda-
beda, karena pengelola memperhitung-
kan luas per meter stand yang digunak-
an pedagang. Dijelaskannya, retribusi 
kios Rp 3.000, los Rp 1.500, bidak daerah 
Rp 1.000 dan yang tidak menetap atau 
lesehan Rp 500 tiap harinya. 

Pasar ini, terbilang baru namun 
sudah sangat ramai pembeli. Fasilitas 
yang dimiliki, adalah tempat pengelo-
lahan sampah, lahan parkir yang luas 
dan lainnya. “ Pasar mulai beroperasi 
pukul 4 pagi sampai siang, jamnya ti-
dak menentu. Kadang sampai sore kios 
masih banyak yang buka,“ungkapnya. 

KInerjanya juga mocer, terlihat dari 
peningkatan pendapatan sepanjang 
tahun 2016 sebesar Rp 180.950.000. 
Pendapatan dari biaya sewa stand, 
retibusi dan parkir. Kecamatan Punung 
menjadikan pasar ini, sebagai pusat 
perbelanjaan tradisional yang mampu 
menghidupkan aktifitas ekonomi.“Pasar 
Desa Margo Mulyo akan menjadi 
contoh bagi pasar –pasar lainnya yang 
masih belum bisa memaksimalkan 
kondisi,“terangnya.lDev

Profil Pasar
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MENJADI orangtua tunggal tidaklah mudah, itulah yang dialami 
Asiyah (49 tahun), warga Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 
Jombang ini. Dia harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya. Tetapi, berkat program Jalin Matra Penanggulan Femi-
nisasi Kemiskinan (PFK), Asiyah kini mampu mengembangkan usaha.

Dengan keahlian menjahit yang mumpuni Asiyah mampu membuat 
baju artis dan baju pernikahan berbagai model. Berbagai corak warna 
model baju artis dan baju pernikahan terpampang di rumahnya. Meski-
pun ruangannya kecil, namun penataannya rapi. Baju-baju artis dan baju 
pernikahan itu terlihat kerlap-kerlip ketika kita memasuki rumahnya.

Keahlian membuat baju untuk artis dan pernikahan itu dimulai 
sejak satu tahun lalu. Meskipun belum begitu lama, namun pesanan 
sudah sampai ke seluruh Jawa Timur. Itupun pengerjaaan masih 
memakan waktu lama. Satu baju hampir satu minggu jadinya, karena 
dikerjakan sendiri dan penuh ketelantenan.

Sejak menerimana bantuan dari Pemprov Jawa Timur melalui Jalin 
Matra dalam program PFK, dengan sasaran kepala rumah tangga 
perempuan, Asiyah bisa bernafas lega, karena bisa mengembangkan 
usahanya. Bantuan itu berupa perlengkapan menjahit, estalase dan 
kain untuk pakaian.

“Sangat berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah 
memberikan bantuan kepada saya. Bantuan ini sangat membantu 
sekali dalam mengembangkan usaha saya,” kata Asiyah. “Jika sebelum-
nya saya hanya menerima pesanan baju artis dan  baju pernikahan, 
sekarang juga mengerjakan baju agamis untuk wanita,” katanya.

Dulu seminggu dia hanya menerima pesanan sepotong baju, seka-
rang sudah bisa menerima pesanan dua pasang baju. Tidak terbatas 
model dan bentuk baju. Selama dia bisa mengerjakan akan kerjakan, 
sehingga mampu meningkatan pendapatannya.l

Asiyah, Penerima Bantuan Program PFK

Dari Baju Artis
ke Baju Agamis

Jalin Matra
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MESKIPUN penyandang difable, 
namun bapak satu ini tetap bersemangat 
dalam bekerja. Dia beranggapan cacat 
fisik bukan menjadi halangan untuk tetap 
bekerja. Baginya hidup mandiri dan tidak 
bergantung kepada orang lain sudah 
bersyukur. 

Isman (60 tahun) dari Desa Sentul, 
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jom-
bang, ini adalah patut dicontoh. Meskipun 
penyandang difable (cacat kaki), namun 
semangat kerjanya tidak kalah dengan 
yang memiliki fisik sempurna. Sebelum 
mengalami cacat kaki, Isman adalah 
tukang kayu.

Sejak jatuh dari atap dan mengalami 
cacat kaki pekerjaan sebagai tukang kayu 
dia tinggalkan. Sejak tahun 2000 dia beralih 
profesi sebagai perajin anyaman bambu. 
“Pekerjaan apa saja tetap saya jalani, yang 
penting halal dan bisa menghidupi kelu-
arga,” kata Isman. Berbagai macam kerajinan 
anyaman dari bambu dia buat, seperti 
anyaman sesek, rangkek, keranjang, tangga 

bambu, dll.
Para pemesannya pun tidak terbatas 

dari kawasan Tembelang, tapi juga dari 
daerah lain  di kawasan Jombang. Karena 
kualitas anyamannya yang rapi, sehingga 
banyak yang cocok dengan hasil karya 
Isman.

Sebagai perajin anyaman bambu 
memang tidak seberapa pendapatnya. 
Dengan semangat dan keuletan yang 
luar biasa tetap dia jalani setiap hari. 
Karena ketekunan itulah pemerintah desa 
memilihnya sebagai salah satu penerima 
bantuan Jalin Matra program Penanggu-
langan Kerentanan Kemiskinan (PK2). 

Isman bersyukur atas bantuan yang 
telah diterimanya tersebut, karena bisa 
meningkatkan usahanya. Bantuan sebesar 
Rp 2 juta itu sebagai modal tambahan 
usahanya, terutama untuk membeli 
bahan baku bambu sebagai bahan utama 
kerajinannya. Setiap bulannya harus 
dikembalikan sebesar Rp 220 ribu selama 
10 bulan. l

Hasil Kerajinannya
Lebih Beragam

Isman, Penerima Bantuan Program PK2 

Jalin Matra
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PROGRAM bantuan yang diberikan Pemprov Jatim melalui Jalin 
Matra program rumah tangga sangat miskin (RTSM), sangat membantu 
sekali bagi masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat miskin yang 
tinggal di pedesaan.

Salah satunya Umi Khasanah (43 tahun) dari Desa Jati Rejo, Keca-
matan Diwek Kabupaten Jombang. Sosok satu ini adalah perajin kain per-
ca, yang bahannya dia peroleh dari Surabaya. Setelah dipotong-potong 
sesuai ukuran, lalu dijual kembali kepada perajin keset dan pengepul lain 
di kawasan Jombang dan Surabaya.

Kadang juga ada pesanan dari luar Kabupaten Jombang. Jika banyak 
pesanan, Umi Khasanah menolaknya dengan halus. Maklum karena 
usaha kain perca ini adalah usaha keluarga, yang dikerjakan di rumah 
bersama anak dan suaminya. Pengerjaannya pun dikerjakan secara 
manual, mulai memotong kain dan menjahitnya.

Karena keterbatasan peralatan dan tenaga, maka Umi hanya menger-
jakan berdasarkan pesanan saja. Namun setelah mendapat bantuan dari 
Pemprov Jawa Timur melalui program bantuan RTSM sebesar Rp 2,5 juta 
berupa mesin potong kain, pekerjaannya kian mudah dan cepat.

“Bantuan dari pemerintah berupa peralatan mesin potong kain   san-
gat membantu pekerjaan saya, karena memudahkan bekerja. Dulunya 
banyak pesanan saya tolak, sekarang semua saya terima dengan senang 
hati, karena sudah ada mesin potong kain menggunakan listrik,” katanya 
dengan tersenyum. Diakuinya, sebelum ada mesin potong dia hanya 
mendapatkan Rp 500 ribu/bulan sekarang bisa lebih dari itu.

Syukur alhamdulillah  dengan bantuan  itu mampu mengubah jalan 
hidup Umi Khasanah. Kebahagian sangat dirasakan bagi keluarga Umi 
Khasanah. l

Umi Khasanah, Penerima Bantuan RTSM 

Berkat Mesin Listrik
Semua Pesanan Diterima

Jalin Matra
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BERBAGAI program penang-
gulangan kemiskinan dan pember-
dayaan masyarakat terus digulirkan 
oleh pemerintah. Tak semua berjalan 
mulus, berbagai kendala muncul 
menjadi penghalang. Seperti yang 
dialami UPKu Bangun Mandiri, Kelu-
rahan Bandungrejosari, Kec. Sukun, 
Kota Malang.

Berdiri sejak tahun 2014 saat 
menerima bantuan Rp 25 juta dari 
pemerintah, Unit usaha milik kelura-
han ini masih berjuang menata diri. 
“Banyak pinjaman yang macet. Itu 
menjadi kenadala utama kami,” ujar 
Sih Wantjana, Ketua UPKu Bangun 
Mandiri.

Dikatakannya, rata-rata dari 
sekitar 15 nasabah ada 5 nasabah 
yang mengalami kesulitan men-
gangsur. “Mau ditagih juga tidak bisa, 
lha memang mereka tidak memiliki 
uang. Usaha mracangan atau sayur 
kelilingnya sedang seret,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, 
pengurus UPKu Bangun Man-
diri terus berbenah. Pihaknya mulai 
memperketat persyaratan peminjam. 
Mulai dari kejelasan status sebagai 
warga, tempat tingga hingga usaha 
yang dijalankan.”Ada peminjam yang 
memang lahir dan ber-KTP Band-

UPKu Bangun Mandiri

Berbenah Lawan 
Pinjaman Macet

Bertujuan untuk melakukan pemberdayaan 
masyarakat, Unit Pengelola Keuangan dan 
Usaha (UPKu) Bangun Mandiri, Kelurahan 
Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang 

dibentuk. Pinjaman macet menjadi salah satu 
kendala yang terus dicarikan jalan ke luar.
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ungrejosari, tapi ternyata di sini 
rumahnya kontrak,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mulai 
menggodok aturan mengenai 
barang jaminan/agunan untuk 
peminjam dengan nilai besar. Saat 
ini sendiri, peminjam dikenakan 
bungan 1,5% dengan maskimal 
pinjaman hingga Rp 3 juta/orang.

“Dulu kami awalnya memben-
tuk kelompok, sehingga pinjaman 
menggunakan system tanggung 
renteng. Tapi akhirnya berubah ke 
individu karena kalau di kelompok 
ada yang macet, lainnya tidak mau 
kena imbasnya,” katanya.

Dengan melakukan pinjaman 
secara personal, diakuinya UPKu 
Bangun Mandiri lebih mudah 
melakukan pengawasan ang-
suran. Terkait unit usaha lain, UPKu 
Bangun Mandiri memiliki usaha 
mracangan yang dikatakannya juga 
baru mulai dikembangkan.

Terpisah Kepala Kelurahan 
Bandungrejosari, Zainul Amali 
mengatakan banyak hal yang 
harus diurai dari permasalahan 

pengembangan UPKu. “Harus ada 
pendamping, biar pengurus tahu 
harus melakukan apa,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga ber-
harap ada pembinaan dari pemer-
intah untuk penerima manfaat. Tak 
sekadar pelatihan, tapi pembekalan 
skill sesuai kebutuhan penerima 
manfaat. “Misalnya yang meman-
faatkan pinjaman dari UPKu itu 
perajin tempe, ya adalah pembi-

naan dari pemerintah untuk menin-
gkatkan kualitas produksi, kemasan 
hingga pemasarannya. Biar pener-
ima manfaat ini bisa mengem-
bangkan usahanya, sehingga UPKu 
secara otomatis juga berkembang,” 
tuturnya.Ke depan, pihaknya 
berkeinginan memiliki Badan Usaha 
Milik Kelurahan yang bisa memotori 
berbagai kegiatan warga, terutama 
sektor ekonomi.ldya
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PUEM Karang Patihan Mandiri, Ponorogo

Ternak Kambing Jadi 
Lokomotif  Ekonomi Warga

Profil POEM

Desa Karang Patihan berhasil memberdayakan 
perkonomian warga melalui Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM). Usaha 
ternak kambing, penyewaan mesin perontok 
jagung dan simpan pinjam menjadi lokomotif 
penggerak utamanya.

DPMD Prov Jatim
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PENGEMBANGAN Usaha Ekonomi 
Masyarakat (PUEM) merupakan revital-
isasi dari Program Peningkatan Keber-
dayaan Masyarakat (PPKM) dan Gerdu-
Taskin yang sudah dilakukan sejak tahun 
2002 sampai dengan tahun 2014. PUEM 
didesain sebagai kegiatan strategis 
yang diharapkan dapat menumbuhkan 
pengelolaan usaha ekonomi masyarakat 
di bidang jasa, perdagangan, indus-
tri/kerajinan dan pertanian. Dengan 
mengoptimalkan potensi wilayah, serta 
dukungan permodalan dan infrastruk-
tur usaha. Salah satu PUEM yang saat 
ini berkembang adalah PUEM Karang 
Patihan Mandiri, Desa Karang Patihan, 
Kec. Balong, Kab. Ponorogo.

Berdiri pada tahun 2014 dan di 2015 
PUEM ini memperoleh bantuan dari 
provinsi. Bantuan tersebut digunakan 
untuk modal usaha ternak kambing dan 
unit simpan pinjam. “Awalnya membeli 
kambing 40 ekor jenisnya jawa dan eta-
wa. Hewan tersebut ditempatkan di kan-
dang milik beberapa anggota Pokmas, 
untuk dilakukan penggemukan. Setelah 
besar, kambing dijual dengan harga 
mulai Rp 1,9 juta – Rp 6 juta. Sistemnya 
bagi hasil antara anggota Pokmas dan 
PUEM, sisanya masuk kas sebesar Rp 25 
ribu/ekor,“ terang Eko Mulyadi, Kepala 
Desa Karang Patihan. 

Seiring berkembangnya unit 
penggemukan ternak, kini jumlah kamb-
ing yang dimiliki PUEM kurang lebih 100 

ekor. Anggota Pokmas yang tergabung 
pun makin banyak hingga 30 kelompok. 

Selain peternakan, PUEM Karang 
Patihan Mandiri juga menyewakan 
mesin perontok jagung. Mesin tersebut 
diperoleh dari bantuan Pemprov. Jatim 
tahun 2016, sebanyak tiga unit. Unit 
persewaan alat tersebut juga menjadi 
ujung tombak perputaran pendapatan 
desa. Namun saat musim kemarausep-
erti saat ini, mengalami kendala karena 
lahan jagung tandus dan panen tidak 
pasti. Sehingga terpaksa mesin mang-
krak beberapa minggu terakhir. 

Sedangkan usaha simpan pin-
jam, saat ini juga masih aktif. “ Pinja-
man nasabah minimal Rp 500 ribu, 
maksimal Rp 1,5 juta, cara membayar 
angsurannya bukan setiap bulan atau 
setiap seminggu sekali, melainkan saat 
pertemuan rutin pada hari Sabtu Pahing, 
angsuran hanya bayar sebesar Rp 5.000 
saat pertemuan saja,“ tuturnya. Keunikan 
sistem angsuran ini diakui sangat mem-
bantu masyarakat, karena sesuai kultur 
pedesaan.

PUEM saat ini juga berencana 
mengembangkan usaha di bidang 
handicraft. Namun untuk menga-
wali, perlunya pelatihan bagi kelompok 
Karang Taruna dan pengangguran di 
desa ini. Nantinya pelatihan handicraft 

langsung dibina oleh mahasiswa dari ITS 
Surabaya dan beberapa perajin. Setelah 
memperoleh pembekalan, pihak PUEM 
akan melakukan kerjasama dengan per-
ajin – perajin yang sudah berkembang 
di desa ini, maupun dari wilayah luar 
kecamatan. “Kami sudah mendapat izin 
dari kecamatan dan sudah bekerjasama 
dengan perajin pahatan dari berbagai 
wilayah untuk mengembangkan unit 
usaha berbasis seni tersebut, “ tegasnya. 

Ekonomi kreatif sengaja dipilih den-
gan tujuan mengurangi pengangguran 
di desa dan  meningkatkan perekono-
mian. Kata Eko, semua kebutuhan bahan 
akan dilengkapi, seperti kayu pilihan, 
alat, dan sistem upahnya. “ Rencananya 
kayu yang dipilih jati dan mahoni karena 
lebih berkualitas dan ada perkebunan-
nya di sini, “ ungkapnya. Ada beberapa 
bentuk barang perabotan yang akan 
dijual, kursi, meja, lemari dan lainnya, 
semuanya akan dihiasi dengan ukiran – 
ukiran yang unik. 

Diyakini berdirinya usaha kreatif 
ini, akan membantu perputaran roda 
ekonomi desa. Tak hanya mengandalkan 
satu unit usaha saja, melainkan saling 
menutupi kekurangan. Bahkan keun-
tungan dari usaha handicraft, sebagian 
akan diputar untuk pembelian kambing. 
ldev
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Dharmawanita

DHARMA Wanita Persatuan (DWP) 
diharapkan meningkatkan perannya 
sebagai isteri pendamping Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang betul-betul 
proporsional dan profesional. Mulai 
mensupport kinerja suami, men-
jaga perilakunya, serta melindungi 
dan membimbing putera-puterinya 
dengan baik sesuai dengan adat dan 
budaya Timur.

Di Provinsi Jatim sendiri, DWP dido-
rong menjadi organisasi istri ASN yang 
profesional untuk memperkuat peran 
serta perempuan dalam pemban-
gunan bangsa, yang mampu mem-
berikan banyak manfaat, baik untuk 
anggotanya maupun untuk bangsa 
dan negara.   

Pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-
18 tahun 2017, tema yang diusung 
adalah PPengembangan Kualitas Isteri 
ASN Menuju Ketahanan Keluarga’. 
Peran DWP pun sangat penting dalam 
membangun ketahanan keluarga. Dari 
dalam keluargalah dapat mengem-
bangkan karakter putera-puteri 
anggota DWP agar mampu mengha-
dapi tantangan kehidupan di tengah 
masyarakat.

Penasehat DWP Provinsi Jatim Dra 
Hj Nina Soekarwo, MSi  pada resepsi 
HUT ke- 18 DWP Provinsi Jatim, Selasa 
(12/12/2017) mengatakan perempuan 
atau ibu menjadi sebagai pemeran 
utama dan pertama dalam pembela-
jaran putera-puterinya. Bagaimana me-
lindungi dan melakukan  pendekatan 
persuasif dari hati  ke hati agar tidak 
terlepas dari pengawasan. Karena 

pelaku tindak kekerasan dan porno-
grafi biasanya muncul dari keluarga 
yang tidak harmonis.  

Menurutnya, dengan perkem-
bangan ilmu pengetahuan, sain dan 
teknologi membawa implikasi tersend-
iri. Pengaruhnya luar biasa, baik positif 
maupun negatif. Karena sekarang ini 
banyak pranata sosial yang menjadi 
agen sosialisasi nilai yang mampu 
mempengaruhi kepribadian putera-
puteri dan keluarga kita.

Gempuran media sosial yang 
begitu gencarnya menebarkan nilai – 
nilai yang belum tentu sesuai dengan 
ajaran agama dan adat istiadat kita. 
Bahkan fakta nasional menyebutkan 
bahwa indonesia menempati urutan 
teratas dalam dunia maya terkait kasus 
kejahatan seksual anak ‘child abuse 
material’ dari negara – negara di dunia. 
Sedangkan data Yayasan Parinama 
Astha menyebutkan 70% video ke-
kerasan dan pornografi terhadap anak 
di upload dari indonesia.

“Kita harus mendidik putera-
puteri kita dengan pendekatan 
agama, adat istiadat, menciptakan 
kesejahteraan, menghadirkan 
keamanan atau kenyamanan untuk 
keluarga dan memberikan keadilan 
untuk seluruh anggota keluarga. Kita 
harus bisa menjadi sahabat sekaligus 
menjadi ibu bagi putera-puteri kita,” 
tuturnya

Terpisah, di kantor Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Jatim juga diselenggarakan peringatan 
HUT DWP pada 14 Desember 2017. 

Acara syukuran yang secara ser-
emoni ditandai dengan pemotongan 
tumpeng dihadiri Kepala DPMD Jatim, 
Agus Wahyudi sebagai Dewan Penas-
ehat DWP DPMD Prov.Jatim.

Dalam acara tersebut DWP 
diharapkan meningkatkan kualitas 
sumberdaya anggota dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan anggota, 
keluarga  dan masyarakat sesuai 
dengan visinya. Keberhasilan pelak-
sanaan programnya harus mampu 
menghadapi tantangan kehidupan 
di era globalisasi/  persaingan bebas. 
Berkaitan dengan tuntutan tersebut, 
maka diharapkan kegiatan-kegiatan 
DWP diarahkan pada upaya pening-
katan  kemampuan  intelektual,   pola 
fikir maupun ketrampilan praktis 
yang dapat diberikan melalui keg-
iatan yang dapat memberikan man-
faat bagi anggota dan keluarganya.l

Suasana peringatan HUT 
DWP ke-18 di kantor 

DPMD Prov. Jatim pada 
14 Desember 2017.

HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-18

Wujudkan Ketahanan Keluarga
DPMD Prov Jatim
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DI TAHUN 2018 semua orang tentu-
nya ingin fokus untuk melakukan yang 
lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah 
satu resolusinya adalah produktivitas kerja.

Namun, godaan untuk bersantai di 
tengah pekerjaan seringkali membuat 
taget tidak tercapai. Ada tips-tips yang 
bisa diterapkan untuk meningkatkan 
produtivitas kerja. Misalnya berhenti 
berlanggan dari newsletter media sos-
ial, seperti Twitter. Jika merasa ada feed 
yang kurang bermanfaat, segeralah 
berhenti untuk berlangganan. Dengan 
begitu, Anda akan mendapatkan infor-
masi yang lebih penting dengan cepat.

Ada juga cara lainnya, yaitu 
mempelajari jalan pintas keyboard 
komputer. Pintasan ini akan menghe-
mat waktu untuk bekerja. Cara yang 
paling mudah, selalu biasakan untuk 
menekan Control+A untuk mengeblok 
semua tulisan.

Selain itu, apa lagi? Berikut ini tips 
untuk meningkatkan produktivitas kerja 
yang bisa dilakukan oleh semua orang. 

Matikan Notifikasi Tidak Penting di 
Smartphone

Mematikan smartphone ketika 
bekerja tidak selamanya praktis. Justru 

yang lebih praktis adalah mengatur 
notifikasi. Pop up yang berulang-ulang 
muncul akan membuat konsentrasi 
terpecah dan membuat Anda untuk 
berpaling ke smartphone.

Menyusun Jadwal e-mail
Pemberitahuan e-mail baru juga bisa 

membuat konsentrasi bekerja terpecah. 
Lebih baik mengatur kapan waktu untuk 
mengecek e-mail. Plus, jangan merasa 
bersalah ketika tidak tidak buru-buru 
melihat e-mail baru yang masuk.

Hindari Lirik
Memainkan lagu ketika bekerja 

memang enak, apalagi kalau di laptop. 
Tapi, jangan sampai Anda menyetel 
mp3 dengan lirik. Sebab, lirik-lirik ini bisa 
mengganggu konsentrasi dan mendo-
rong Anda untuk bernyanyi. Lebih baik 
menyetel lagu instrumental.

Lakukan yang Paling Prioritas
Kebanyakan orang lupa tentang poin 

ini. Nah, usahakan mengerjakan tugas 
yang paling prioritas, misalnya menger-
jakan artikel yang menjadi tugas kantor 
sebelum mencari-cari berita yang hits. 
Jika melakukannya secara acak, tak bisa 

mengerjakannya tepat waktu.

Potong Waktu Rapat 25%
Rapat memang penting. Tapi, kalau 

rapat lama-lama, itu akan menghabiskan 
waktu Anda untuk bekerja. Belum lagi 
ada tugas yang menumpuk. Jika seorang 
manajer, Anda bisa memangkas waktu 
rapat 25 persen agar staf bisa memiliki 
waktu lebih banyak untuk mengerjakan 
tugasnya.

Jangan Ragu Katakan ‘Tidak’
Selalu mengatakan “ ya” akan mem-

buat Anda keteteran menggarap tugas. 
Jangan ragu untuk mengatakan tidak 
ketika diminta atasan untuk menger-
jakan tugas baru—ini berlaku ketika 
pekerjaan sedang banyak-banyaknya. 
Dengan begitu, Anda akan memiliki ban-
yak waktu untuk menyelesaikan tugas 
sebaik-baiknya.

Berhenti Multitasking
Bekerja multitasking ini bisa mem-

buat Anda gagal mengerjakan tugas 
dengan sempurna. Lebih baik kerjakan 
tugas satu per satu terlebih dahulu. Anda 
perlu fokus yang tajam untuk menger-
jakan tugas.l

Tips Karier

Ayo Lebih Produktif di 2018!

DPMD Prov Jatim
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KHASIAT dari daun teh untuk 
kesehatan memang tidak perlu dira-
gukan lagi. Bahkan sebuah penelitian 
terbaru menemukan bahwa minum 
teh membuat seorang lebih kreatif dan 
bisa mencegah penyakit flu. 

Menurut studi Universitas Peking, 
China setengah cangkir teh saja sudah 
cukup untuk menginspirasi ide hebat 
setelah beberapa menit. Relawan yang 
menenggak minuman lebih imajina-
tif dalam tes daripada mereka yang 
minum air putih.

Teh mengandung kafein dan 
theanine, yang meningkatkan kecepa-
tan, akurasi dan fokus mental. Tapi ini 
memakan waktu 30 sampai 60 menit 
untuk memberikan efek setelah perco-
baan ini selesai.

Periset mengatakan  bahwa teh  
memiliki efek positif pada mental. 
Mereka percaya hal itu meningkatkan 
mood masyarakat dan membantu 
mereka bersantai dengan cara yang 
mirip dengan meditasi.

Dicontohkan, penyanyi Mick Jag-
ger, ilmuwan Albert Einstein dan penu-

lis C. S. Lewis adalah para peminum teh 
terkenal. Pemimpin studi Yan Huang 
melakukan dua eksperimen selama 20 
menit pada total 90 siswa.

Setengah dari siswa di setiap tes 
minum satu cangkir teh, tiga menit se-
belum tugas dimulai. Setengah lainnya 
meminum air.

Pada tes pertama, mereka diminta 
membuat konstruksi menarik dari blok 
bangunan. Dan di tes kedua, mereka 
harus menemukan nama keren untuk 
restoran mie terbaru.

Penelitian yang dimuat dalam 
jurnal Food Quality and Preference 
menemukan bahwa peminum teh 
mencetak rata-rata 6,54 poin dalam 
tes blok bangunan dan 4,1 dalam uji 
nama. Namun peminum air hanya 
mencetak 6,03 poin dan 3,78 poin.

“Penelitian saat ini menunjukkan 
bahwa minum teh dapat meningkat-
kan kinerja kreatif dengan pemikiran 
yang berbeda,” kata Yan Huang salah 
satu peneliti.

Dia melanjutkan, bahwa karya ini 
berkontribusi untuk memahami fungsi 

teh pada kreativitas dan menawarkan 
cara baru untuk menyelidiki hubungan 
antara konsumsi makanan dan minu-
man dan peningkatan kognisi manusia.

Sementara studi yang dilakukan di 
Universitas Washington, Amerika Seri-
kat mengungkapkan minum teh dapat 
melindungi tubuh dari flu. Ini karena 
kandungan senyawa yang ditemukan 
dalam minuman ini dapat meningkat-
kan sistem kekebalan tubuh, kata para 
ilmuwan.

Periset di Universitas Washington 
di AS menemukan bahwa mikroba 
usus tertentu dapat mencegah infeksi 
flu berat pada tikus, dengan memecah 
senyawa alami yang disebut flavonoid. 
Strategi ini efektif dalam mencegah 
kerusakan parah akibat flu saat inter-
aksi terjadi sebelum terinfeksi virus 
influenza, kata periset.

“Selama bertahun-tahun, flavonoid 
dianggap memiliki sifat pelindung 
yang membantu mengatur sistem 
kekebalan tubuh untuk melawan 
infeksi,” kata Ashley Steed dari Rumah 
Sakit Anak-anak St. Louis di AS.l

TEH BIKIN ORANG
KREATIF DAN CEGAH FLU

Tips Sehat

DPMD Prov Jatim



Resep

CARA MEMBUAT:
- Cuci ubi jalar yang dan kupas kulitnya. Lalu, kukus ubi yang telah dikupas 

selama 15-20 menit hingga empuk.
- Setelah dikukus, haluskan ubi tersebut hingga lembut menggunakan 

garpu atau alat masak lainnya.
- Campurkan ubi jalar yang sudah lembut tadi dengan tepung tapioka, 

gula pasir, dan baking powder. Lalu, aduk dengan tangan.
- Setelah semua bahan bercampur, ambil sedikit demi sedikit dan bulat-bu-

latkan di tangan hingga berbentuk bola. Besar kecilnya sesuaikan dengan 
selera, tapi jangan terlalu besar.

- Goreng di minyak dengan api medium. Api jangan terlalu besar karena 
bola ubi tersebut bisa cepat gosong. Bolak balikan bola ubi yang sedang 
digoreng tersebut sambil ditekan-tekan agar tengahnya menjadi kopong.

- Setelah cukup berwarna coklat, tiriskan. Tambahkan icing sugar untuk 
memperkaya rasa.

- Bola ubi kopong pun siap dihidangkan.l

Bola Ubi 
KOPONG

Bahan-bahan:
- 750 gram ubi jalar.
- 200 gram tepung 

tapioka.
- 8 sendok makan gula 

pasir.
- 3 sendok makan baking 

powder.
- Icing sugar secukupnya.
- Minyak goreng 

secukupnya.
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Tidak hanya mengenyangkan perut, 
makanan yang dikonsumsi sehari-hari juga 
wajib bernutrisi. Ubi jalar direkomendasikan 
menjadi salah satu makanan bergizi. Sebab 
ada beberapa kandungan nutrisi yang pent-
ing seperti beta karoten yang bisa melindun-
gi tubuh dari penyakit jantung, kanker, asma, 
dan dapat menunda penuaan. Beta karoten 
juga diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. 

Ubi jalar juga mengandung kolin yang 
bermanfaat mempertahankan struktur mem-
bran sel, membantu penyerapan lemak, dan 
transmisi dalam sel saraf. Kalium dan serat 
menjadi kandungan lain ubi jalar yang dapat 
meningkatkan fungsi otak, dan menjaga 
kesehatan tulang dan giinjal. Menyimak 
kandungan di atas, berikut resep ubi jalar 
kopong yang pasti enak dan bergizi. 

DPMD Prov Jatim
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