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Daftar Isi

adalah majalah yang diterbitkan 
setiap bulan oleh Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. 
Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk memberi 
informasi tentang pemberdayaan masyarakat Provinsi 
Jawa Timur secara komprehensif. Gema desa juga 
dimaksudkan sebagai media pembelajaran dan pe-
mikiran yang kritis seputar pemberdayaan masyarakat 
dan Gender
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JUNIA adalah dokter hewan. Dia memilih tinggal di desa, Desa Waung 
Wetan, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Di tengah aktivitasnya sebagai 
dokter hewan dia masih menyempatkan aktif di kegiatan di desanya, yaitu 
menjadi sekretaris desa atau carik. 

Banyak kegiatan di Desa Waung yang diikuti Junia. Semua dilakoni 
dengan ikhlas dan tanpa beban. Seolah-olah jiwanya sudah terpanggil untuk 
menyemarakkan kegiatan di desanya.  

Karena alasan cocok hidup dalam ketenangan perdesaan, Junia memilih 
berkiprah di desa karena memang ingin memajukan desa, terutama 
pemberdayaan perempuannya. “Tidak ada alasan secara khusus, tapi secara 
umum saya ingin menjadi sekdes karena saya ingin ikut berkecimpung dalam 
menyejahterakan masyarakat desa, terutama di Desa Waung tempat saya 
bekerja,” kata wanita kelahiran 1992 ini.  

Kita tahu, banyak wanita di desa-desa, seperti halnya Junia, yang 
mengabdikan sebagian hidupnya untuk kemajuan desanya. Mereka tidak 
memikirkan gaji, dan tidak menuntut digaji tinggi. Melihat desanya maju 
saja sudah senang. Melihat ada pembangunan fi siknya di desanya saja sudah 
gembira. Melihat desanya bersih saja sudah bersyukur.

Di Jawa Timur ini, banyak “Junia, Junia” bertebaran di desa-desa. Seperti 
halnya magma, mereka aktif di bawah, dan terus beraktivitas menyemarakkan 
desanya. Aktivitas mereka, mungkin juga kepeloporan mereka, jauh dari 
publikasi media massa. Mereka bukan artis yang setiap hari muncul di 
layar-layar TV, tapi kehadiran mereka sangat dirasakan oleh masyarakat di 
sekitarnya.

Program-program pemerintah berjalan sukses juga berkat dukungan 
penggerak-penggerak di tingkat desa, di antaranya perempuan. Seperti apa 
kiprah mereka? Mulai edisi ini Gema Desa ”menghidupkan” kembali rubrik 
”Kembang Desa” (halaman 31-32) yang dulu pernah ada. 

Semoga melalui rubrik ini, bukan saja kita mengenal kiprah perempuan-
perempuan di desa untuk kemajuan desanya, juga sebagai penghargaan 
kepada mereka, dan yang lebih penting menginspirasi kaumnya. (*)

Surat Redaksi

Kembang 
Desa 
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Rakor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

HINDARI EGO SEKTORAL

DALAM ENTAS 
KEMISKINAN

Penurunan kemiskinan di Jawa Timur adalah pekerjaan rumah kita bersama, 
baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten 

dan kota. Angka kemiskinan provinsi adalah agregasi dari kabupaten dan kota. 
Untuk itu seluruh sektor dan berbagai tingkatan pemerintahan harus mendu-
kung, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan  titik 

sasaran yang sama. Apabila sebelumnya ada kepentingan sektoral dalam 
pelaksanaan program kegiatan, maka kepentingan ini harus diubah menjadi 

gerakan yang terpadu dan terkoordinasi untuk mewujudkan Jawa Timur yang  
lebih sejahtera.

laporanutama
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DEMIKIAN pesan yang disam-
paikan Dr. Suprianto, SH, MH, 
Asisten I Pemerintahan dan Kese-
jahteraan Rakyat  Provinsi Jawa 
Timur, saat membuka Rapat Koor-
dinasi Dinas Pemberdayan Ma-
syarakat dan Desa se- Jawa Timur 
tahun 2018, 12 Februari 2018, di 
Malang. Hadir dalam rakor ini 
Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi, SH., M.Si, 
beserta pejabat di lingkungan Di-
nas PMD Prov. Jatim dan Kepala  
Dinas beserta Sekretaris pada 
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kab/Kota se Jawa Timur.

Dikatakan oleh Suprianto, pem-
bangunan dengan menggunakan 
pendekatan pemberdayaan ma-
syarakat telah banyak keberhasil-
an nya. Pendekatan pemberdayaan 

masyarakat membuat masyara-
kat merasa “dianggap” atau istilah 
jawanya ‘diuwongke’ atau ‘diorang-
kan’ dan menjadi aktor utama 
dalam pelaksanaan pembangunan, 
sehingga rasa ingin terlibat dan 
rasa memiliki dari masyarakat sa-
ngat besar. 

“Untuk itu  integrasi peren-
canaan, keberlanjutan pendam-
pingan, penguatan kelembagaan 
masyarakat, penguatan peran 
pemerintah desa maupun pemda 
sangat diperlukan untuk menjadi-
kan tata kelola pemerintahan yang 
baik,” katanya. 

Prinsip pembangunan yang di-
manahkan dalam UU Desa yaitu 
“desa membangun” dan “memba-
ngun desa.” Dua hal ini adalah 
saling mendukung satu dengan 

yang lain. Harus dipahami bahwa 
dengan adanya UU Desa, desa ti-
dak serta merta harus membangun 
desanya sendiri tanpa dukungan 
pihak lain. Desa harus didukung 
oleh semua sektor agar lebih cepat 
berhasil.

“Melalui forum ini saya harap-
kan kita semua dapat bertukar 
pemikiran dan informasi, berdis-
kusi, bekerjasama dan bergotong-
royong untuk mewujudkan desa 
membangun untuk kesejahteraan 
masyarakatnya. Hindari tum pang 
tindih dan jauhi ego sektoral 
yang masih ada. Perkuat koordi-
nasi, tingkatkan sinkronisasi dan 
kembangkan harmonisasi. Han-
ya dengan cara inilah kita dapat 
mewujudkan jawa timur lebih 
sejahtera, berkeadilan, mandiri, 

laporanutama
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berdaya saing dan berakhlak,” 
pesannya.

Sebelumnya Suprianto menjelas-
kan, guna percepatan dan perluas-
an penanggulangan kemiskinan di 
Jatim ke depan, sebagaimana tema 
rancangan awal RKPD Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur tahun 2019, 
yaitu “Pertumbuhan Ekonomi 
Untuk Mengurangi Kemiskinan, 
Pengangguran Dan Kesenjangan.”  
Maka ranwal pembangunan Jawa 
Timur tahun 2019 terbagi lima 
prio ritas.

Pertama, peningkatan kualitas 
SDM melalui peningkatan  kualitas 
pendidikan, kesehatan, ketenaga-
kerjaan dan penanggulangan ke-

miskinan; Kedua, Pemerataan 
pembangunan antar wilayah me-
lalui pengembangan infrastruktur 
ekonomi untuk menumbuhkan 
pusat-pusat pertumbuhan; Ketiga, 
Peningkatan agroindustri melalui 
nilai tambah pengembangan agro 
maritim serta akselerasi kepari-
wisataan; Keempat,  peningkatan 
ketahanan pangan dan energi serta 
tata kelola sumber daya air dan 
pelestarian sumber daya alam ling-
kungan hidup yang berkelanjutan; 
Kelima, peningkatan ketentraman, 
ketertiban serta kesuksesan pelak-
sanaan pemilu.

Khusus pada percepatan pe-
nanggulangan kemiskinan dilaku-

kan melalui dua pendekatan utama, 
yaitu program yang bersifat ban-
tuan dan perlindungan sosial yang 
berupa charity atau karikatif, berupa 
bantuan beras bersubsidi dan pro-
gram pemberdayaan masyarakat. 
Kedua adalah upaya peningkatan 
pendapatan berupa program Jalin 
Matra.  Pendekat an ini dilaksanakan 
dengan tiga strategi percepatan 
penanggulang an kemiskinan di Jawa 
Timur tahun 2018.

Pertama, strategi mengurangi 
biaya hidup masyarakat miskin 
melalui: optimalisasi program 
bantuan beras bersubsidi (rasidi), 
optimalisasi penyaluran bantuan 
beras sejahtera (rastra) tahun 2018 

laporanutama
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tepat waktu, tepat jumlah, dan te-
pat sasaran serta optimalisasi pro-
gram bantuan khusus siswa miskin 
(BKSM), listrik murah untuk 
 masyarakat miskin, rusunawa, dan 
pembiayaan kesehatan untuk ma-
syarakat miskin.

Kedua, strategi meningkatkan 
pendapatan masyarakat miskin, 
melalui optimalisasi pelaksanaan 
program Jalin Matra tahun 2018, 
yaitu percepatan realisasi bantuan 
untuk 36.562 rumah tangga sasa-
ran, pemberian pelatihan usaha 
dan ketrampilan, mendorong pe-
nguatan ekonomi desa melalui 
opti malisasi peran BUMDesa se-
bagai penggerak ekonomi desa, 
optimalisasi percepatan realisasi 
beberapa program penanggulang-

an kemiskinan, baik itu kegatan 
APBN maupun APBD Provinsi 
Jawa Timur, antara lain pro-
gram PKH, KUBE, Anti Poverty 
 Program (APP) serta mendorong 
realisasi alokasi dana desa, selain 
digunakan untuk sarana prasarana 
fi sik juga dialokasikan untuk kegi-
atan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, strategi mensinergikan 
kebijakan dan program penanggu-
langan kemiskinan, melalui peng-
gunaan basis data terpadu (BDT) 
yang sama untuk semua program 
penang gulangan kemiskinan, yaitu 
BDT program penanganan fakir 
miskin (PPFM) tahun 2015, ter-
utama terfokus pada rumah tangga 
dengan tingkat kesejahteraan 1% – 
15% teren dah; serta sinergitas pro-

gram penanggulangan kemiskinan 
melalui optimalisasi peran tim koor-
dinasi penanggulangan kemiskinan 
daerah (TKPKD) Prov. Jatim.

Kepala Dinas PMD Provinsi 
Jawa Timur, Agus Wahyudi, ber-
harap melalui Rapat Koordinasi ini 
diperoleh informasi terkait kebi-
jakan-kebijakan program/kegiatan 
yang terkait dengan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, termasuk 
di dalamnya adalah penataan dan 
penyelengaraan Pemerintah Desa. 
“Dari rakor ini dapat dijadikan 
acuan/referensi dalam perumusan 
kebijakan program/kegiatan Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa 
di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur dan Kabupaten/Kota,” 
 katanya.(res)

laporanutama
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BERBAGAI upaya telah 
dilakukan untuk menurunkan 
jumlah penduduk miskin. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
telah berhasil menurunkan 
jumlah penduduk miskin secara 
signifi kan, yaitu dari tahun 2009 
penduduk miskin di Jawa Timur 
sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) 
menurun pada September 2017 
menjadi 4.405.270 jiwa (11,20 
%). Ini berarti selama kurun 
waktu delapan tahun telah terjadi 
penurunan sebesar 1.617320 jiwa 
(5,48%).  

Dikatakan oleh Kepala Dinas 
PMD Prov. Jawa Timur, Agus 
Wahyudi, SH., M.Si, mengurus 
permasalahan kemiskinan 
merupakan amanah yang 
dibebankan oleh Undang-
Undang dan Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemiskinan identik dengan 
ketertinggalan, ketidakberdayaan 
dan keterbatasan. 

Karena itu, dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan, 
negara wajib hadir di tengah-
tengah orang miskin, dalam 
bentuk intervensi program/
kegiatan yang mampu membantu 
dan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat yang kurang 
beruntung, sehingga intervensi 
tersebut merupakan wujud 
keadilan yang diberikan oleh 
pemerintah sebagai institusi yang 
harus hadir di tengah persoalan 
masyarakat.

“Salah satu kehadiran 
pemerintah di tengah 
masyarakat di Jawa Timur 
adalah pelaksanaan program 
Jalan Lain Menuju Mandiri dan 
Sejahtera (Jalin Matra) yang telah  

dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mulai tahun 
2014 – 2017, dan telah terbukti 
mendukung pencapaian kinerja 
penurunan jumlah penduduk 
miskin di Jawa Timur,” kata Agus 
Wahyudi.  

Dampak keberhasilan 
pelaksanaan program Jalin 
Matra antara lain dapat 
meningkatkan pendapatan 
rata-rata kepala rumah tangga 
perempuan sebesar Rp 486.000/
bulan, pendapatan rumah 
tangga sangat miskin sebesar 
Rp 220.000/bulan, dan rumah 
tangga sasaran Jalin Matra PK2  
sebesar Rp 500.750.  Melalui 
pelaksanaan Jalin Matra juga 
telah menumbuhkan usaha 
baru bagi 29.705 kepala rumah 
tangga perempuan, 24.191 
rumah tangga sangat miskin, 
dan 13.717 rumah tangga. Serta 
dapat memberdayakan 2.844 
kader pemberdayaan masyarakat 
dan 1.963 kader PKK sebagai 
pendamping desa.(res)

Jalin Matra Bukti
Kehadiran Pemerintah
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DINAS Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur pada Maret 2018, bertempat 
di Kota Batu, mengadakan 
Sosialisasi Program Jalan Lain 
Menuju Mandiri dan Sejahtera 
(Jalin Matra) tahun 2018.

Kegiatan yang dibuka Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur 
Agus Wahyudi SH., M.Si dihadiri 
Dekan FISIP Universitas Airlangga 
Surabaya, Prof. Hotman M. 
Siahaan, Ketua LPPM Universitas 
Brawijaya Malang, Ketua LP2M 
Universitas Negeri Malang dan 
unsur Bakorwil Pemerintahan dan 

Pembangunan, Bappeda,  DPMD, 
SKPD teknis, Tim Penggerak PKK 
Dan Pendamping Kabupaten/Kota 
Dari 37 Kabupaten/Kota.

Program Jalin Matra telah 
dilaksanakan mulai tahun 2014 
melalui kegiatan pilot project 
Bantuan RTSM dan Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK), kemudian pada 
tahun 2015 selain pelaksanaan Jalin 
Matra RTSM dan PFK ditambah 
pelaksanaan pilot project Jalin 
Matra Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2) di 29 kabupaten. 

Untuk tahun 2018 program 
Jalin Matra direncanakan 

dengan sasaran: (1) Jalin Matra 
Bantuan RTSM dengan sasaran 
11.468 RTSM di 295 desa pada 
25 kabupaten; (2) Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) dengan 
sasaran 25.094 KRTP di 913 desa/
kelurahan pada 37 kabupaten/
kota; Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) 
dengan sasaran 212 desa di 30 
kabupaten/kota.

Agus Wahyudi dalam 
sambutannya mengatakan, dalam 
rangka percepatan dan perluasan 
penanggulangan kemiskinan, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
menggunakan dua strategi, 
yaitu peningkatan pendapatan 
melalui program Jalin Matra 
dan pengurangan beban melalui 
bantuan beras bersubsidi kepada 
rumah tangga miskin. Tahun 
2018 ini dengan sasaran 952.381 
rumah tangga di 4.000 desa/
kelurahan di 38 kabupaten/kota. Di 
mana keluarga penerima manfaat 
menerima bantuan paket beras 20 
kg dengan harga tebus sebesar Rp 
32.000.

Sosialisasi Jalin Matra 2018

Ja  m Gunakan Dua Strategi
untuk Entas Kemiskinan
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Sedangkan Sekretaris 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
Dr. H. Akhmad Sukardi, MM., 
dalam sambutan yang dibacakan 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, mengingatkan, 
penanggulangan kemiskinan 
merupakan prioritas utama 
pembangunan Jawa Timur, 
sebagaimana dinyatakan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Jawa 
Timur 2014-2019.  

Berbagai upaya telah dilakukan 
untuk menurunkan jumlah 
penduduk dan telah berhasil 
menurunkan jumlah penduduk 
miskin secara signifi kan. Selama 
periode Maret – September 2017 
jumlah penduduk miskin Jatim 
mengalami penurunan sebesar 
0,57% atau 211.740 jiwa dari 
4.617.010 jiwa (11,77%) pada 
Maret 2017 menjadi 4.405.270 jiwa 
(11,20%) pada September 2017. 

Secara persentase ini menjadi 

penurunan penduduk miskin 
tertinggi di era kepemimpinan 
Pakde Karwo, akan tetapi prestasi 
penurunan kemiskinan di Jawa 
Timur masih kalah dibandingkan 
dengan Jawa Barat sejumlah 0,88% 
dan Jawa Tengah sebesar 0,78%, 
ditambah lagi jumlah penduduk 
miskin di Jawa Timur tetap 
menempati rangking pertama 
terbanyak dari 34 Provinsi 
di Indonesia, dan persentase 
kemiskinan di Jatim pun tetap di 
atas rata-rata nasional.

Program Jalin Matra 
merupakan program yang didesain 
secara khusus dan inklusif bagi 
masyarakat yang belum beruntung 
secara ekonomi, sosial, budaya 
(wong cilik) berdasarkan Basis 
Data Terpadu (BDT) Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) program 
perlindungan social tahun 2011 
dan Pemutakhiran Basis Data 
Terpadu (PBDT) dengan status 
30% kesejahteraan terendah.

Program Jalin Matra memiliki 
3 kegiatan unggulan yang secara 
spesifi k berbeda dari segi sasaran, 
yaitu Program Jalin Matra 
Bantuan Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) dengan sasaran 
rumah tangga sangat miskin 
dengan status kesejahteraan 1 – 
5% terendah (desil 1), Program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
dengan sasaran kepala rumah 
tangga perempuan dengan status 
kesejahteraan 1 – 10% terendah 
(desil 1) dan Program Jalin Matra 
Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2) dengan sasaran 
rumah tangga rentan miskin 
dengan status kesejahteraan 11 – 
30% terendah (desil 2 dan 3).

Kreativitas Provinsi Jawa Timur 
dalam melaksanakan Program 
Jalin Matra telah mendapatkan 
apresiasi oleh pemerintah pusat 
selain Penganugerahan Top 99 
Inovasi Pelayanan Publik dari 
2.476 inovasi peserta inovasi 
pelayanan publik (SINOVIK) 
tahun 2016, pada tahun 2018 
ini Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan termasuk 
satu dari 21 inovasi yang diajukan 
oleh Kementerian PAN dan RB 
untuk mengikuti ajang tingkat 
internasional yaitu United Nation 
Public Services Award (UNPSA) 
tahun 2018. (*)
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SOSIALISASI ini juga 
mendukung pelaksanaan 
pemberdayaan lembaga adat sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa beserta 
aturan pelaksanaannya guna 
mendukung penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, Agus Wahyudi, SH, 
M.Si., dalam sambutan pembukaan 
mengatakan bahwa pembangunan 
masyarakat desa pada hakekatnya 
merupakan kegiatan terencana 
yang mengandung tiga unsur 
pokok, yakni metode, proses, dan 
tujuan. 

“Metode pembangunan desa 
yang baik harus melibatkan 
seluruh anggota masyarakat 
dan menyangkut kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan 
kepentingan sosio-ekonomis 
mereka. Sebagai proses, 
pembangunan desa merupakan 

Dinas PMD Prov. Ja  m Dinas PMD Prov. Ja  m 
Sosialisasikan Pelestarian dan Sosialisasikan Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Is  adatPengembangan Adat Is  adat
Dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat 

istiadat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi 
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Khu-
sus Perempuan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. 
Sosialisasi yang diselenggarakan di Malang pada 
Maret 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman pentingnya keberadaan lembaga adat, 
baik bagi pelestarian adat, serta meminimalisir per-

masalahan yang timbul di daerah. 

liputanliputankhususkhusus
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proses tranformasi budaya 
yang diawali dengan kehidupan 
tradisional yang mengandalkan 
kebiasaan-kebiasaan turun 
temurun untuk diubah menjadi 
masyarakat modern yang 
mendasarkan kemajuan hidup 
pada kesediaan menerima ilmu 
pengetahuan dan teknologi,” 
katanya. 

Ditambahkannya, 
pembangunan masyarakat desa 
bertujuan untuk memperbaiki 
taraf hidup, menciptakan 
kesempatan yang lebih baik bagi 
pengembangan mata pencaharian, 
serta mengusahakan terciptanya 
prasarana fi sik dan pelayanan 
sosial yang sama dengan daerah 
perkotaan. 

Dalam keberadaannya di 
tengah-tengah masyarakat, 
perempuan tidak bisa luput 
dari berbagai sudut pandang 
yang menyertainya. Adapun 
perempuan menurut pandangan 
sejarah memainkan banyak peran. 
Perempuan sebagai ibu, istri, 
petani, pengelola perusahaan, 

pekerja sukarela, kepala desa, dll. 
Bahkan di era saai ini perempuan 
mengampil peran yang luar 
biasa, baik  dalam bidang 
politik pemerintahan seperti 
menjadi Presiden, gubernur, 
menteri, bupati, camat, dan lain 
sebagainya. Hal ini semakin 
menegaskan bahwa perempuan 
dalam kehidupannya tidak hanya 
memainkan peran ganda tetapi 
multi peran dalam masyarakat.

Dikatakan oleh Agus Wahyudi, 
menyertakan perempuan dalam 
proses pembangunan bukanlah 
berarti hanya sebagai suatu 
tindakan yang dipandang dari 
sisi humanisme belaka. Namun 
peran yang dilakukan oleh 
perempuan dalam kesertaannya 
di bidang pembangunan 
merupakan tindakan dalam 
rangka mengangkat harkat serta 
kualitas dari perempuan itu 
sendiri. Keterlibatan perempuan 
menjadi syarat mutlak dalam upaya 
mewujudkan pembangunan yang 
berkeadilan. Negara tidak mungkin 
sejahtera jika para perempuannya 

dibiarkan tertinggal, tersisihkan 
dan tertindas. 

“Dinas pemberdayaan 
masyarakat dan desa Provinsi 
Jawa Timur berharap kita 
bersama mampu mengawal serta 
mengelola kegiatan  pelestarian 

Berita adat - Kadis DPMD membuka sosialisasi dengan 
memukul kentongan.
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dan pengembangan penguatan 
kapasitas lembaga adat istiadat 
dan nilai sosial budaya masyarakat 
Provinsi Jawa Timur,” ujarnya. 

Mengingat pentingnya program 
pelestarian dan pengembangan 
adat istiadat dan nilai sosial 
budaya masyarakat sebagai salah 
satu upaya dalam peningkatan 
pembangunan dan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat, maka perlu 
dukungan dari semua pihak, baik 
unsur akademisi, para pemangku 
kepentingan, pelaku adat, generasi 
muda serta masyarakat Jawa Timur 
maupun para pembina di daerah 
dan pusat, tidak kalah pentingnya 
kartini-kartini jawa timur.

Dimukakan oleh Agus 
Wahyudi, strategi   pengelolaan 
program pelestarian dan 
pengembangan kapasitas lembaga 
adat istiadat dan nilai sosial budaya 
masyarakat meliputi  identifi kasi 
nilai-nilai yang masih hidup dan 
potensi untuk terus dikembangkan 
dan dilestarikan; Merencanakan 
dan menyusun langkah-langkah 
prioritas; Melaksanakan 
pengkajian pranata sosial yang 
masih ada, diakui dan diterima 
oleh masyarakat; Aktualisasi adat 

istiadat dan nilai sosial budaya 
masyarakat melalui even-even 
strategi daerah dan masyarakat.

Juga melembagakan kelompok 
penggiat adat istiadat sehingga 
memiliki payung hukum; 
Pengembangan/pembentukan 
jaringan lintas pelaku adat 
melalui kerjasama antar lembaga 
adat istiadat dimasing-masing 
kabupaten maupun lintas daerah; 
dan pemeliharaan norma, nilai dan 
sistem sosial yang positif di dalam 
masyarakat dan internalisasi nilai 

sosial budaya esensial yang ada 
serta mentransformasi menjadi 
nilai sosial budaya kekinian 
menuju terciptanya masyarakat 
madani. 

Hadir dalam sosialisasi ini 
Kepala Bidang Pemberdayaan 
Kelembagaan Masyarakat beserta 
Kepala Seksi Pemberdayaan 
Lembaga Adat Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur 
mahasiswa UKM Seni FTP 
Universitas Brawijaya. (*) 

liputankhusus

 13Edisi II Tahun 2018Edisi II Tahun 2018

DPMD Prov Jatim

DPMD Prov Jatim



Edisi II Tahun 2018 14

bimtek

Edisi II Tahun 2018 14

HADIR dalam kegiatan ini 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, Agus Wahyudi, 
SH., M.Si, beserta pejabat di 

lingkungan Dinas PMD Prov. 
Jatim dan Kepala  Dinas 
beserta Sekretaris pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kab/Kota se Jawa Timur.

Abdul Hamid dalam 
sambutannya mengingatkan 
agar pelaksanaan program dan 
kegiatan, seluruh pejabat dan staf 
di lingkungan Dinas PMD Prov. 
Jawa Timur harus mempunyai 
komitmen yang kuat untuk dapat 
menyelesaikan dengan benar 
dan baik seluruh program yang 
telah direncanakan seusai dengan 
jadwal. 

“Penyelesaian program 
kerja dimaksud termasuk 

Bertempat di Kota Batu, pada Maret 2018, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis 
Penatausahaan Keuangan Tahun 2018. Acara 

dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi 
Jawa Timur, Dr Ir Abdul Hamid, MP. 

Bimtek Penatausahaan Keuangan Tahun 2018Bimtek Penatausahaan Keuangan Tahun 2018

Administrasi Buruk 
Awal dari Permasalahan

DPMD Prov Jatim
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pertanggungjawaban 
penggunaan anggarannya yang 
harus didukung dengan bukti-
bukti administrasi yang baik dan 
benar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan tepat waktu. 
Apabila administrasi tidak 
dilakukan secara baik dan benar 
maka hal itu merupakan awal 
dari timbulnya permasalahan,” 
katanya.

Penataan administrasi 
kedinasan dan penatausahaan 
keuangan dapat dilaksanakan 
secara baik dan benar maka 
sekretaris dan para kepala bidang 
serta kasubag dan kasubid 
harus mendorong staf masing-
masing untuk terus memperkaya 
pengetahuan melalui referensi 
peraturan perundangan-
undangan ataupun pembekalan-
pembekalan baik yang 
dilaksanakan oleh intern lembaga 
maupun oleh pemerintah 
provinsi.

Ditambahkannya mengingat 
beban dan tanggungjawab SKPD 
akan semakin berat karena 
pertanggungjawaban keuangan 
karena mulai proses verifi kasi 

sampai dengan persiapannya di 
SKPD dengan demikian pejabat 
penatausahaan keuangan dan 
bendara pengeluaran merupakan 
ujung tombak terwujudnya 

penatausahaan keuangan daerah 
yang tertib, untuk itu diperlukan 
team work yang solid bagi 
pengelola keuangan daerah, 
khususnya Dinas PMD. (*)

DPMD Prov Jatim
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Warga Kompak,Warga Kompak,  
Desa Wareng Desa Wareng 

Borong PenghargaanBorong Penghargaan
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Berbekal kekompakan 
yang  diwujudkan 

dalam budaya  gotong 
royong, warga Desa 

Wareng, Kec. Pu-
nung, Kab. Pacitan 

berhasil  memborong 
penghargaan se bagai 
salah satu desa terbaik 
tingkat Jatim tahun ini.

 TAK pernah berkecil hati 
dan selalu optimistis menjadi 
kunci keberhasilan Desa Wareng 
kala  mengikuti berba gai Lomba 
berbasis pedesaan tahun ini. 
 Seperti pepatah ‘Proses tak akan 
 menghianati hasil’, perjuangan 
warga pun membuahkan hasil 
 memuaskan. 

Di 2017 ini Desa Wareng 
sukses menjadi Terbaik I  Lomba 

Pelaksana Gotong  Ro yong Terbaik 
Provinsi Jatim dan Terbaik II 
Lomba Desa Tingkat Provinsi 
Jatim.                          

Berbagai  pembangunan, 
pelestarian budaya,  kekompakan 
warga, dan  potensi alam yang 
turut  mendukung kemenangan 
tersebut. Program bedah rumah 
salah satu pembangun an yang 
diunggulkan, sudah sebanyak 71 

Edisi II Tahun 2018 16
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rumah direhab dengan gotong 
royong warga. “Partisipasi 
swadaya masyarakat turut 
mendukung bedah rumah, 
berupa tenaga, bahan material, 
konsumsi dan lainnya,“ ungkap 
Kepala Desa Wareng, Purwo 
Widodo.

Bercocok tanam merupakan 
bagian dari program pelestarian 
lingkungan guna meningkatkan 
kualitas alam. Salah satunya 
menanam pohon, yang juga 
bertujuan ekonomi. Selain itu, 
Wareng juga dikenal dengan 
potensi alam batu akiknya. Desa 
ini tergolong paling banyak 
perajin batu akik, bahkan kian 

menjamur karena peminatnya 
sampai luar negeri.

 “Perekonomian warga 
terbilang meningkat, karena 
hampir sebagian warga desa 
ini memproduksi batu akik, 
contohnya di dekat tempat 
wisata Gua Tabuhan, berjejer 
pedagang dan perajin batu 
tersebut, “ terangnya. Kerajinan 
batu menjadi salah satu 
prioritas dalam pembangunan 
perekonomian. Produknya 
tak hanya cincin, namun juga 
aksesoris rumah dan lainnya. 

Desa ini juga memiliki 
beberapa perajin anyaman 
bambu yang usahanyamakin 

berkembang. UKM anyaman 
bambu sudah ada sejak dulu, 
dan merupakan warisan turun 
temurun. “Sebagian besar warga 
banyak yang meluangkan waktu 
senggangnya untuk menganyam 
sebagai tambahan penghasilan, 
maka desa ini menjadi salah satu 
sentra perajin anyaman bambu, “ 
ujarnya. 

Barang yang dihasilkan 
adalah berbagai alat kebutuhan 
rumah tangga seperti tebok, 
tempeh, capil, tempat nasi, 
ayakan dan lainnya. Peminatnya 
hanya warga lokal sekitar 
kecamatan, dan pasar tradisional. 

Sementara itu, di bidang 
kesehatan, warga cukup kreatif, 
dengan menerapkan program 
rumah tangga sehat, yang artinya 
mengajak warga untuk hidup 
sehat dengan membersihkan 
lingkungan serta rutin 
mengonsumsi makanan sehat 
dan periksa kesehatan. 

Desa ini, berkerjasama 
dengan puskesmas punung untuk 
rutin melakukan pemeriksaan 
darah gratis. Kegiatan tersebut 
diadakan di balai desa 
wareng. “ Program tersebut 

DPMD Prov Jatim
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tergolong baru, tujuannya untuk mengetahui 
golongan darah warga yang kedepannya akan 
digunakan untuk bank darah, apabila dibutuhkan 
darah, “ tuturnya. Melalui program ini, dapat 
menampung lebih banyak relawan yang kemudian 
bisa menyumbangkan darah nya bagi yang 
membutuhkan.

Terkait pelestarian budaya, masyrakat sering 

mengadakan pertunjukan gamelan dan sendratari 
Banteng Wareng.

Makin majunya kondisi desa, membuat warga 
Wareng optimistis saat diadakan lomba desa. 
“Tidak lama setelah dapat juara satu lomba gotong 
royong, selanjutnya mengikuti lomba desa dan 
mendapat juara lagi, “ ungkapnya.

Purwo menambahkan salah satu inovasi 
pendukung kemenangan saat mengikuti lomba 
desa adalah didirikannya bengkel APBDesa. 
Tim ini menjadi andalan Desa Wareng untuk 
mengoptimalkan kinerja semua perangkat 
desa. “Tim kecil ini yang menjadi solusi bagi 
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pelaku 
pembangunan di desa bila kesulitan perencanaan, 
pengelolahan, dan pertanggung jawab mengelolah 
keuangan, “ katanya. 

Perlu diketahui, sebelum mengikuti lomba, 
berbagai persiapan telah dilakukan, latihan yel-yel 
dan lagu ibu-ibu PKK hingga persiapan sendra tari 
Banteng Wareng. dev
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SEOLAH sebagai pertanda 
bahwa di Pasar Kincang Wetan 
tersebut ada aktivitas atau kegiatan 
bisnis yang ramai di pagi hari. 
Sejak pagi kesibukan sudah 
nampak di jalan desa yang lebarnya 

hanya tiga meter ini. Masyarakat 
antusias menggelar dagangannya 
di pasar krempyeng ini. Jika 
hari Sabtu dan Minggu pasar ini 
semakin ramai.

Sejak pukul 03.00 bakul sudah 

menggelar dagangannya. Berbagai 
macam dagangan tersedia, seperti 
pasar pada umumnya. Namun 
yang membedakan bangunan fi sik 
pasarnya tidak ada. Hanya berupa 
lincak, bedak dan terpal untuk 
berjualan secara lesehan di pinggir 
jalan. 

Sekitar 100 orang warga Desa 
Kincang Wetan berjualan di pasar 
ini, selebihnya berasal dari luar 
Desa Kincang Wetan, di antaranya 
dari Magetan. “Meskipun nampak 
kecil dan memanjang pasar ini 
sangat lengkap dagangannya. Mulai 

Pasar Kincang Wetan, Madiun 

Pasar Lesehan dengan 
Omset Puluhan Juta

Lincak, bedak, keranjang, terpal plastik dan 
kursi kayu nampak berserakan tak beraturan. 
Bekas alat pedagang Pasar Kincang Wetan ini 
menjadi  pandangan pertama saat kita mema-
suki  Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, 

Kabupaten  Madiun.
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sembako, sayur-mayur, umbi-
umbian, ikan, daging, dll. Bahkan 
Pasar Kincang Wetan juga sebagai 
tempat kulakan dari berbagai 
pasar desa di sekitar Madiun dan 
Magetan untuk dijual kembali,” 
kata Supriyadi, Ketua Pasar 
Kincang. 

Kelebihan lain dari Pasar 
Kincang Wetan adalah harga 
barang-barang yang dijual dikenal 
murah dibanding pasar lainnya. 
Maklum, komoditi yang dijual 
langsung dari petani atau kebun 
sekitar Desa Kincang. Ambil 
contoh harga ayam panggang satu 
ekor besar Rp 30.000.

Bagi pembeli dan pedagang 
yang membawa motor sudah 
tersedia fasilitas parkirnya. Bahkan 
ada empat lokasi parkir motor. 
Namun untuk parkir mobil belum 
ada. Mobil masih diparkir di luar 
pasar, karena lebar jalannya yang 
hanya tiga meter.  Selain itu tempat 
pembuangan akhir sampah juga 
tersedia. Setiap selesai kegiatan 
pasar, sampah langsung dibersihan, 

sehingga terlihat bersih, hanya 
menyisakan bedak dan lincak.

Benta, bakul sayur matang dan 
gorengan ini, mengaku senang bisa 
berjualan di Pasar Kincang. Karena 
pembelinya ramai. Setiap hari 
dagangannya selalu habis terjual. 
Padahal dia berjualan mulai pukul 
04.00 sampai 09.00 WIB. Hanya 
dagangan sayur lodeh, sayur asem, 
gorengan lento dan bakwan jagung. 
Pendapatanya rata-rata Rp 200 
ribu/hari. Kadang pembeli sering 
tidak kebagian dagangannya jika 
datang kesiangan.

Benta baru dua tahun jualan 
di Pasar Kincang. Dia menyewa 
tanah selama dua tahun. Rp 2,6 
juta per tahun. “Selain membantu 
istri berjualan sayur matang dan 
gorengan di pasar sini, saya juga 
berprofesi sebagai penjahit pakaian 
anak-anak,” kata bapak dua anak 
yang kelahiran Bandung dan 
istrinya asli Madiun ini. 

Benta dan pedagang umumnya 
di Pasar Kincang, berharap ada 
bangunan pasar yang memadai, 
setidaknya seperti pasar pada 
umumnya. Dengan demikian 
pedagang bisa memiliki stand yang 
layak untuk berjualan. Jadi tidak 

profi lprofi lpasarpasar

Pardi, Kades Kincang Wetan Jiwan, 
Kabupaten Madiun

Pengurus Pasar Kincang Wetan Jiwan, Kabupaten Madiun
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seperti sekarang ini, memanjang 
250 meter sepanjang jalan.

Sebelum dikelola pemerintah 
desa, Pasar Kincang Wetan ini 
tidak ada kontribusinya sama sekali 
pada desa. Namun, setelah dikelola 
pemerintah desa dan ada surat 
keputusan kepengurusan  pasar, 
maka memberikan manfaat bagi 
pembangunan desa.

Keberadaan Pasar Kincang 
Wetan mampu menambah 
Pendapatan Asli Desa (PAD) 
sebesar Rp 3 juta/bulan. ”Meskipun 
bentuknya lesehan atau dibilang 
pasar krempyeng, namun 
perputaran ekonominya sangat 
tinggi. Perputaran uangnya sehari 
bisa mencapai Rp 50 juta,” kata 
Pardi, Kepala Desa Kincang Wetan. 
Saking ramainya, “Meskipun sudah 
banyak dan penuh yang berjualan, 
tetapi masih banyak calon 
pedagang yang ingin daft ar untuk 
bisa berdagang di sini,” tambah 
Pardi.

Semua kegiatan pasar diatur 
oleh pengurus Pasar Kincang 
Wetan ini. Mulai menetapkan 
tarif iuran parkir, lokasi parkir, 

penambahan jumlah pedagang, dll. 
“Dibanding pasar lain, retribusi di 
Pasar Kincang Wetan jauh lebih 
murah,” kata Supriyadi.

Pardi dan Supriyadi berharap 
kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur untuk membangunkan 
pasar yang layak. Di samping 
kantor Desa Kincang Wetan ada 
tanah kosong milik Pemprov Jawa 
Timur. “Hanya kita tinggal sharing 
bagi hasil nantinya,” kata Pardi.

Modelnya kerjasama yang 
saling menguntungkan, agar 

perekonomian masyarakat Jiwan 
lebih sejahtera. Karena lokasinya 
strategis, perlu dana dan regulasi. 
Pemprov. Jatim harus turun tangan 
untuk memecahkan masalah ini. 
“Karena potensi pertanian di sini 
sangat baik. Selain itu tempatnya 
juga ramai. Saya yakin akan ramai 
jika ada pasar yang dikelola desa, 
sehingga mampu mengembangkan 
bisnis lain,” kata Pardi.

Jika pembangunan pasar desa 
bisa direalisasikan segera, maka 
bisa mengangkat produk lain, 
seperti pembibitan pertanian, 
kuliner, produk UMKM dan 
produk unggulan asli Desa Kincang 
Wetan. Dan nantinya diperdeskan 
(peraturan desa). Tentunya dengan 
pengelolaan yang lebih profesional. 
“Kalau sekarang ini masih milik 
pribadi. Artinya, pedagang masih 
sewa di pemilik tanah pribadi, 
bukan milik pemerintah desa. 
Sehingga mereka membuat 
perjanjian kedua belah pihak saja. 
Meskipun begitu, sampai sekarang 
di antara mereka baik-baik saja. 
Tidak ada masalah,” kata Supriyadi. 
(tedjo)

Supriyadi ketua pasar Benta pedagang pasar
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BUMDesa Ageng Desa Ngroto  BUMDesa Ageng Desa Ngroto  

Penopang Penopang 
PerekonomianPerekonomian

Dipilihnya nama Ageng sebagai nama BUMDesa Ngroto bukannya tanpa alasan. Dipilihnya nama Ageng sebagai nama BUMDesa Ngroto bukannya tanpa alasan. 
“Dipilihnya nama Ageng karena Ageng adalah nama orang pertama kali di Desa “Dipilihnya nama Ageng karena Ageng adalah nama orang pertama kali di Desa 
Ngroto, yaitu Ageng Ronggo Pramono. Dan Ageng sendiri singkatan dari Angga-Ngroto, yaitu Ageng Ronggo Pramono. Dan Ageng sendiri singkatan dari Angga-
yuh Ekonomine Ngroto. Yang artinya mencapai perekonomian Desa Ngroto yang yuh Ekonomine Ngroto. Yang artinya mencapai perekonomian Desa Ngroto yang 
lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri,” kata Ketua BUMDesa Ageng, Puji Lek-lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri,” kata Ketua BUMDesa Ageng, Puji Lek-

sono Hadi.sono Hadi.

profl lprofl lBUMdesBUMdes
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BUMDesa Ageng milik 
Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, 
Kabupaten Malang, yang berdiri 
tahun 2013 ini mempunyai visi: 
Menuju ekonomi Desa Ngroto 
yang mandiri dan sejahtera. 
Dan misi: Mencapai dan 
menggali potensi ekonomi desa; 
Meningkatkan peran UKM dan 
usaha kecil; Menciptakan akses 
permodalan yang mudah dan 
murah; Membangkitkan kegiatan  
ekonomi kecil dan menengah; 
Menumbuhkembangkan usaha-
usaha ekonomi di segala sektor 
dan menciptakan produk unggulan 
ekonomi desa yang sesuai dengan 

kearifan lokal. 
Menurut  Prayogi, Kepala Desa 

Ngroto, penduduk Desa Ngroto 
sebagian besar melakukan kegiatan 
ekonomi di bidang usaha kecil dan 
menengah (UKM). Sayangnya, 
mereka masih banyak yang 
terjebak dalam lingkaran renternir 
(bank titil). 

“Atas dasar itulah BUMDesa 
Ageng Ngroto melaksanakan 
program pinjaman murah kepada 
masyarakat, agar mereka terhindar 
dari bank titil. Yang menarik 
adalah jaminannya, yaitu buku 
nikah pria dan wanita. Selain 
sebagai jaminan juga menghindari 

perceraian di Desa Ngroto ini,” kata 
Prayogi.

Program pinjaman tersebut 
difokuskan pada pengadaan modal 
pelaku usaha kecil, khususnya 
mereka yang masuk dalam daft ar 
RTHM sesuai hasil PPLS 2011. 
Jumlahnya 477 orang. Modalnya 
senilai Rp 90.000.000 yang berasal 
dari Bantuan Keuangan Khusus 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
melalui Program PK2 – Jalinmatra. 
Dengan skema bunga kecil 0,8 % 
per bulan.  Maksimal pinjaman Rp 
5.000.000 per orang. Jangka waktu 
10 kali angsuran.  

Selain itu ada Tabungan Hari 
Raya (THR), di mana setiap tahun 
menjelang Hari Raya masyarakat 
selalu membutuhakan dana segar. 
Maka untuk mempersiapkan 
kebutuhan tersebut BUMDesa 
Ageng mewadahi itu semua. 
Teknisnya, setiap bulan harus 
menabung di BUMDesa. Dan 
hanya bisa dicairkan menjelang 
Hari Raya dan sekaligus diberikan 
bunganya sebesar 5% per tahun.

“Selain itu juga ada arisan 

profi lBUMdes

Puji Leksono Hadi, Ketua BUMDes Ageng
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sembako dengan nilai sesuai 
barang yang dipesan yang 
dibayarkan setiap minggu. 
Lamanya selama 40 minggu. 
Dengan perjanjian, apabila harga 
barang pada waktu realisasi 
lebih besar daripada nilai awal 
yang disepakati, maka nasabah 
menambah uang senilai selisih 
harganya. Begitu pula sebaliknya, 
apabila harga barang lebih rendah, 
maka BUMDesa mengembalikan 
nilai uang sesuai selisih harga 
barang,” kata Puji Leksono.

Rencana ke depan BUMDesa 
Ageng akan membuka toko 
pertanian holtikultura, agar 
semua kebutuhan pertanian  
dapat disediakan, seperti pupuk, 
obat-obatan pertanian, benih, 
dll.  Sejak tahun 2016 BUMDesa 
Ageng Ngroto sudah merintisnya. 
Meskipun belum besar, namun 
sudah mampu memenuhi segala 
kebutuhan masyarakat Desa 
Ngroto. Ke depan bekerja sama 
dengan pihak ke tiga sebagai pusat 
grosir sembako, UMKM dan 
pertanian. 

Masyarakat Desa Ngroto 
dengan jumlah 1600 KK saat 
ini pemenuhan kebutuhan air 

minumnya melalui PDAM sangat 
terbatas. Maka, dengan ide 
inovatif, Kepala Desa dan Ketua 
BUMDesa Ageng memandang 
sebagai peluang besar. Potensi ini 
bisa digali dan dikelola bersama 
demi kemakmuran masyarakat 
Desa Ngroto. Maka dilakukanlah 
pengeboran sumur sedalam 400 
meter dengan menghabiskan 
biaya Rp 35 juta, yang merupakan 
patungan 50 anggota yang 
terdaftar dalam nasabah 
BUMDesa Ageng. 

Perjanjiannya fl exible. Jika air  
mengalir harus membayar Rp 500 

ribu kontan. Untuk sekolah dan 
rumah ibadah gratis. Sekarang 
pengurus BUMDesa Ageng 
mempunyai aset sebesar 250 juta 
berupa pipa, mesin penyedot air, 
dll.  “Tinggal pemeliharannya, 
mulai air mengalir sampai sekarang 
ini sudah profi t Rp 24 juta per 
tahun,” kata Puji Laksono.  

“Harapannya BUMDesa Ageng 
ke depan masyarakat bisa sejahtera. 
Ekonominya lebih baik, sesuai 
dengan visi dan misi kita. Satu 
tekad satu hati satu tujuan untuk 
kemaslahatan masyarakat,” kata 
Prayogi kepada Gema Desa. (tejo) 

profl lBUMdes
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Desa Tulungrejo, Kec. Madiun, Kab. Madiun 

Gotong Royong dan 
Transparan Jadi 
Kunci Sukses 

Kerukunan dan kekompakan masyarakat menjadi modal utama 
dalam pembangunan desa. Jika pembangunannya maju, karena 
 masyarakat guyup, selalu mempunyai jiwa tolong menolong dan 

peduli tinggi  terhadap sesama masyarakat desa. Inilah team work 
yang  diandalkan Desa  Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten 

Madiun ini. Jika  tidak  mempunyai rasa dan asa, tidak mungkin Desa 
Tulungrejo meraih  keberhasilan. Tidak ada yang istimewa, semua 

berkat kerja keras  masyarakatnya. Didukung dengan pemerintah desa 
yang selalu  membimbing dengan baik. Sifat terbuka dan transparan 

menjadi kunci utama.menjadi kunci utama.

gotongroyong
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”MASYARAKAT desa dengan 
kota sudah tidak ada perbedaan, 
semua sama. Apalagi menyangkut 
penggunaan anggaran desa. Semua 
harus terbuka. Tidak ada yang 
ditutupi. Semua disampaikan 
ke masyarakat. Demi kemajuan 
pembangunan desa. Bahkan 
warga kami sangat dermawan. 
Setiap pembanguan desa, swadaya 
masyarakat sangat tinggi. Seperti 
pembanguan jalan, masjid, 
perbaikan saluran air, bedah rumah 
masyarakat kurang mampu,” 
kata Budi Utomo, Kepala Desa 
Tulungrejo.

Budi Utomo menambahkan, 
contoh kecil yang sangat 
bermanfaat bagi kemaslahatan 
warga adalah menghibahkan 
tanahnya untuk pelebaran jalan, 
lalu menghibahkan sebagian 

tanahnya untuk pembangunan 
masjid dan pelebaran jalan menuju 
masjid. 

MEMBANGUNAN masjid 
sendiri menghabiskan dana Rp 400 
juta. Apapun yang berhubungan 
dengan keagamaan, masyarakat 
Tulungrejo sangat dermawan. 
Seperti kegiatan khataman Al 
Quran, selalu dilakukan bergiliran. 
Dananya pun juga dari swadaya 
masyarakat sendiri. Pemerintah 
desa hanya menyumbang 
kekurangan dananya. Itu pun tidak 
begitu besar. Yang paling besar 
adalah swadaya masyarakatnya 
tinggi.

Dalam setiap pembangunan 
desa, selalu dikerjakan secara 
gotong royong. Kerja bakti bersama 
sudah menjadi kebiasaan turun 
temurun di desa ini. Apapun selalu 

dilakukan bersama. Sehingga 
pemandangan desa nampak hijau 
dan bersih. Sudah layak jika Desa 
Tuulungrejo meraih predikat juara 
harapan 1 lomba Gotong Royong 
Masyarakat tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2017 dan juara 1 
tingkat Kabupaten Madiun.

“Sambil cangkrukan dan makan 
bersama, sudah menjadi ciri khas 
masyarakat Tulungrejo dalam 
memecahkan suatu masalah. 
Semua dilakukan bersama-sama. 
Semua demi kebaikan masyarakat 
Tulungrejo,” kata Budi Utomo.

Ma syarakat Desa Tulungrejo 
sebagian besar berprofesi sebagai 
petani. Maka untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani harus ada 
infrastruktur yang memadai agar 
hasil panen cepat didistribusikan. 
Itu sebabnya diprioritaskan agar 

Gotongroyong

Goyong royong saluran air
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mobil dan alat pertanian bisa 
masuk jalan di area persawahan. 

Di sisi lain Desa Tulungrejo juga 
disebut sebagai kampung pencak 
silat. Setidaknya ada 4 perguruan 
silat di desa ini, yaitu Setia Hati 
Teratai, SH Winongo, Padang 
Alas dan Kera Sakti. “Untuk 
mewadahi keempat perguruan 
itu harus kita rangkul bersama, 
agar tidak ada permasalahan. 
Karena potensi konfl ik di 
Kabupaten Madiun ini sangat 
tinggi. Untuk mencegah itu semua 
pemerintah desa memfasilitasi 
kegiatan perguruan pencak silat. 
Di bangunlah lambang keempat 
perguruan pencaksilat tersebut di 
masing-masing wilayahnya. Lalu 
kita tampilkan 100 anak dalam 
seni pencak silat ini di tingkat 
kecamatan. Dengan begitu keempat 
perguruan pencak silat ini bisa 
rukun,” kata Budi Utomo.

Untuk memberi motivasi 
masyarakatnya, setiap tahun 
pemerintah desa selalu 
mengadakan perlombaan. Seperti 
lomba besar-besaran buah pisang 
yang ditanam bersama, lalu besar-
besaran ayam potong, dll. Motivasi 
itu hanya sebagai penyemangat 
hidup masyarakat Desa Tulungrejo 
yang berjumlah 800 KK tersebut.  

“Sekali lagi kuncinya 
kekompakan dan keterbukaan 
anggaran desa. Yang tidak tahu 
ke mana larinya uang anggaran 
sebesar Rp 1,9 miliar ini, dibuat apa 
saja dan lain sebagainya. Anggran 
itu untuk ini, untuk itu, terinci 
dengan baik. Masyarakat 
diajak rembukan bersama 
dan diberi rinciannya 
secara tertulis.  Jika 
ada BPK, semua sudah 

lengkap dan tidak lama-lama,” kata 
bapak empat orang anak dan tiga 
cucu ini. Ditambahkannya, dalam 
pelayanan pemerintahan desa tidak 
dibatasi waktu dan hari. Meski 
minggu aparat pemerintah desa 
siap melayani dengan baik.

Desa tulungrejo mempunyai 
motto yang sangat menarik, yaitu 
3W. W yang pertama adalah 
Waras. Artinya masyarakat 
Desa Tulungrejo 
harus sehat 
semua. 

Mampu menjaga kesehatan dan 
kebersihan. W yang kedua adalah 
Wasis (pendidikan). Pemerintah 
desa berharap semua masyarakat 

Tulungrejo 
bisa sekolah. 

Minimal SMA.
(tedjo) 
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Budi UtomoBudi Utomo

Goyong royong perbaikan jalan
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Dharmawanita

Pemberian 
Santunan Pendidikan dan 

Praktek Daging Talam
Mengawali tahun 2018,  Dharma 

Wanita Persatuan Dinas 
 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (DPMD) Provinsi Jawa 
Timur mengadakan pertemuan 
rutin. Pertemuan yang  dihelat 

Januari 2018 tersebut diisi 
 dengan kegiatan-kegiatan yang 
dapat meningkatkan kapasitas 
anggota DWP DPMD Provinsi 

Jawa Timur.
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DharmaWanita

SELAIN memberikan santunan 
pendidikan, juga yang tidak 
ketinggalan, dalam pertemuan ini 
diberi pelatihan memasak, yaitu 
pembuatan kue tradisional talam 
daging dan brownis kukus susun. 
Bertindak sebagai instruktur Ny. 
Ferry dari Lien Cakes Surabaya. 
Pelatihan praktek dua resep tersebut 
mendapat sambutan hangat dari 
anggota Dharma Wanita Persatuan 
DPMD Jatim.

Yang tidak kalah menariknya, 
dalam pertemuan rutin ini juga 
dipamerkan karya anggota DWP 
DPMD Jatim, di antaranya 
kerudung dan aksesoris. (*)
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Dharmawanita
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Dokter Dokter 
Hewan Hewan 
Jadi Jadi 
SekdesSekdes

Suasana desa yang 
 tenang, asri dan  sahaja 

serta dekat antar 
 penduduk, menjadi  alasan 
Junia memilih bekerja di 
desa.  Pilihannya adalah 
desa tempat tinggalnya 
kini, Desa Waung, Kec. 
Baron, Kab. Nganjuk. 
 Pekerjaan itu adalah 
sekretaris desa atau 

carik. Terhitung  mulai 
10  Januari 2018 dia 

 menyandang predikat 
Sekretaris Desa Waung.

KembangDesa
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Kembang Desa
“SAYA lebih nyaman suasana 

di desa, lebih tenang, kenal satu 
sama lain dan tentunya banyak 
berinteraksi dan bermasyarakat 
dengan sekitar,” ujarnya dalam 
perbincangan dengan Gema Desa 
di kantornya.

Dengan menjadi sekdes dia bisa 
sekaligus mengabdikan ilmunya 
yang didalami di Universitas 
Brawijaya, Malang, sebagai dokter 
hewan. “Saya masih praktek sebagai 
dokter hewan. Dokter hewan itu 
bukan suatu pekerjaan bagi saya, 
tapi profesi saya. Selain itu saya 
juga sudah mengambil sumpah 
sebagai dokter hewan,” kata wanita 
kelahiran Ngawi, 4 Juni 1992 ini.

Lalu apa alasan menjadi 
memilih menjadi sekdes? “Tidak 
ada alasan secara khusus, 
tapi secara umum saya ingin 

menjadi sekdes karena saya 
ingin ikut berkecimpung dalam 
menyejahterakan masyarakat desa, 
terutama di Desa Waung tempat 
saya bekerja,” kata wanita penyuka 
ayam panggang ini.

Junia berada dalam lingkaran 
aparatur negara. Ayah dan 
mertuanya PNS, pamannya 
Lurah Mangunrejo, Magetan, dan 
suaminya Kaur Keuangan Desa 
Jambi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. 
“Suami sangat support (jadi 
Sekdes),” kata ibu seorang anak ini. 

Beruntung Junia bekerja di 
lingkungan kantor yang rekan 
kerjanya mau membantu. Pasalnya, 
seperti pengakuannya, ia menjadi 
sekdes berangkat dari nol. 
“Alhamdulillah menyenangkan, 
rekan-rekan menganggap saya 
seperti anak sendiri, mengajari saya 

untuk menjadi sekdes yang baik 
untuk Desa Waung,” ujarnya.

Apa suka-dukanya menjadi 
sekdes? “Suka dapat terjun 
langsung bermasyarakat, bersama-
sama  membangun desa supaya 
semakin maju. Dukanya perlu 
belajar ekstra mulai dari 0,” katanya 
sambil tersenyum.

Kini Junia bersama-sama 
aparat lainnya bahu-membahu 
mewujudkan progam untuk 
perempuan. “Yang utama 
kita sebagai pihak desa ingin 
memfasilitasi untuk menjadikan 
mereka (perempuan) bisa berkarya 
meskipun hanya sebagai ibu rumah 
tangga, yaitu dengan program ibu 
ibu PKK untuk membuat kerajinan 
tas dari tali kur dengan harapan 
mereka bisa meningkatkan tingkat 
ekonomi keluarganya,” katanya.(res)
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Resep

INGIN menyiapkan masakan 
yang berbeda untuk keluarga 
tercinta tiap harinya? Ayo 
temukan berbagai macam resep 
yang otentik, cepat dan praktis 
untuk dimasak. Anda bisa 
mencoba resep tekwan dengan 
rasa yang nikmat dan lezat untuk 
dihidangkan kepada keluarga 
tercinta. 

BAHAN
500 gr ikan tenggiri giling
500 gr tepung sagu tani
3 putih telur
Secukupnya garam
Secukupnya air es
4 sdm bawang putih giling
2 sdm bawang bombay giling 

kasar
Bahan kuah

Secukupnya air kaldu udang
Secukupnya garam, gula dan 

lada
Secukupnya bawang putih dan 

bombay
Bahan pelengkap
Soon, direbus
Jamur kuping, direbus
Bengkoang, dipotong-potong 

panjang
Seledri dan daun bawang
Bawang goreng
Sambal

LANGKAH
Untuk kuah, tumis bawang 

putih dan bawang bombay 
sampai harum, masukkan air 
kaldu udang, garam, gula dan 
lada, masak sampai mendidih.

Utk tekwannya, campurkan 

ikan tenggiri giling, sagu tani, 
bawang putih giling, bawang 
bombay, garam dan air es, lalu 
aduk sampai rata.

Setelah itu siapkan air yg 
telah direbus di dalam panci 
sampai mendidih, lalu masukkan 
adonan tekwan ke dalamnya 
sesendok demi sesendok, atau 
bisa juga dicubit menggunakan 
tangan, rebus sampai matang 
atau adonan mengambang di atas 
permukaan, angkat, tiriskan.

Penyajiannya, tata di dalam 
mangkuk, soon, jamur dan 
bengkoang serta tekwan yg td 
kita buat, tuang dengan kuah 
kaldunya, taburi dengan seledri, 
daun bawang dan bawang 
goreng, lalu sajikan bersama 
sambal dan cuko.(*)

Tekwan Tekwan 
PalembangPalembang
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tipskarir

HAMBATAN terbesar 
saat membuka usaha adalah 
memulainya. Jika Anda sudah 
melalui fase ini, maka langkah 
selanjutnya relatif bisa Anda jalani. 
Untuk memulai usaha baru, mari 
kita coba langkah-langkah berikut 
ini.
1. Siapkan Mental

Hal pertama yang harus 
disiapkan adalah mental. 
Mental pengusaha berbeda 
dengan karyawan. Karyawan 
cenderung menghabiskan gaji 
bulanannya. Sedangkan, pengusaha 
harus menginvestasikan sebagian 
penghasilannya untuk mendapatkan 
penghasilan yang lebih besar. Maka, 
ketika kita sudah memilih untuk 
membuka usaha, terapkanlah mental 
sebagai pengusaha.

2. Siapkan Modal
Apapun jenis usahanya, pasti 

memerlukan modal. Banyak 
pengusaha yang mengeluhkan modal. 
Sebenarnya, tak perlu dirisaukan. 
Dengan modal kecil pun Anda sudah 
bisa membuka usaha. Besarnya modal 
tergantung dari besar atau kecilnya 
usaha yang Anda jalankan.

3. Bidang Usaha
Tentukan bidang usaha yang 

akan Anda buka. Anda bisa memilih 
bidang usaha yang belum pernah 
ada atau yang sudah banyak. Pada 
awalnya, orang merasa ragu untuk 
mulai membuka usaha, baik bidang 
yang belum pernah ada maupun yang 
sudah banyak dilakukan.

4. Lokasi
Lokasi merupakan peran penting 

dalam membuka usaha. Lokasi 
yang ramai diyakini akan membuat 
usahamu cepat dikenal dan menarik 
banyak peminat. Pilih lokasi yang 
strategis, yaitu dekat dengan tempat 
aktivitas masyarakat, kantor, sekolah, 
atau kampus.\

5. Foku
Fokuslah pada satu bidang usaha 

terlebih dahulu. Banyak pengusaha 
yang gagal saat mulai berkembang, 
karena tidak fokus pada peningkatan 
bisnis awal, melainkan terlalu banyak 
ingin mencoba bidang usaha lain.

6. Cari Pelangga
Kenalkan bidang usaha Anda 

ke luar. Sebarkan informasi barang 
dagangan atau usaha jasa Anda ke 
semua orang, agar bisa mendapatkan 
klien. Ada banyak cara untuk 
promosi, baik dari

7. Cara Berbisnis
Sebenarnya, berbisnis itu 

mudah, kok. Contohnya, barang 
seharga Rp1000, tugas Anda adalah 
menjualnya dengan harga lebih dari 
itu, misalnya Rp. 1.500. Intinya, dari 

sebuah barang, Anda bisa menjualnya 
dengan memperoleh keuntungan. 
Setelah itu, juallah barang tersebut 
sebanyak-banyaknya.

8. Pegawai
Pada awal membuka usaha, 

Anda hanya membutuhkan sedikit 
pegawai. Selain Anda sendiri 
yang mengurus usaha tersebut, 
Anda bisa melibatkan pasangan 
atau anggota keluarga yang lain 
untuk ikut mengelola. Tujuannya 
agar mereka dapat ikut merasa 
memiliki usaha tersebut. Setelah 
usaha Anda berkembang, Anda bisa 
mepekerjakan pegawai tambahan.

9. Perencana Keuanga
Keuangan untuk membuka 

bidang usaha, tak hanya terpaku 
pada modal awal. Ketika usaha 
sudah berjalan, Anda harus pandai 
mengatur alur keluar masuknya uang. 
Pisahkan keuangan bisnis dengan 
keuangan pribadi. Banyak pengusaha 
yang gagal karena keuangan pribadi 
dan bisnis, tercampur aduk.

10. Mulai!
Sudah memikirkan segala 

sesuatunya? Kalau begitu, mulailah!

11. Risik
Membangun bisnis, tentu saja ada 

risikonya. Namun, kalau Anda sudah 
menyadari risikonya, tidak ada yang 
perlu dikhawatirkan. Semakin maju 
usaha Anda, reputasi Anda semakin 
dipertaruhkan. Karena itu, sambil 
menjaga kelangsungan bisnis, Anda 
juga harus terus menjaga reputasi.

12. Antisipasi Kegagalan
Risiko kegagalan dalam berbisnis, 

selalu ada. Karena itu Anda dituntut 
untuk bersikap tegas dan cepat 
bertindak, terutama bila melihat 
sesuatu yang tak beres. (*)

12 Langkah untuk 
Memulai Usaha Baru
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TipsSehat

GEJALA yang paling umum dari radang sendi 
ini adalah munculnya rasa nyeri, kaku, kemerahan, 
otot menjadi lemah, dan adanya kesulitan untuk 
bergerak. Berikut 7 langkah sederhana yang bisa 
dilakukan untuk mencegah dan mengurangi rasa 
nyeri yang timbul, seperti dikutip dari Times of 
India:

1. Hindari merokok karena rokok merupakan 
salah satu penyebab munculnya radang sendi.

2. Jangan lewatkan waktu untuk berolahraga 
secara rutin. Bergerak bisa membuat sendi dan 

otot tetap lentur dan kesehatannya tetap terjaga.

3. Konsumsi asam lemak omega-3 dipercaya 
dapat mengurangi pembengkakan dan kekakuan 

sendi. Asam lemak omega-3 alami dapat diperoleh 
dari ikan segar, seperti salmon, sarden, dan makarel. 
Jika Anda vegetarian, konsumsi sumber alternatif 
seperti kenari dan suplemen minyak ikan.

4. Cukup konsumsi vitamin C sangat penting 
bagi penderita radang sendi. Vitamin C dapat 

diperoleh dari stroberi, jeruk, kiwi, nanas, kembang 
kol, brokoli, kacang merah, dan kubis.

5. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-
buahan. Memperbanyak asupan sayuran dan 

buah-buahan dalam menu makan sehari-hari dapat 
membantu mengurangi risiko osteoarthritis.

6. Jika Anda sudah terlanjur menderita radang 
sendi, konsumsi produk hewani secara 

berlebihan seperti susu dapat memperburuk kondisi 
Anda. Lebih baik perbanyak konsumsi sayuran dan 
buah-buahan.

7. Jahe mengandung bahan kimia yang mirip 
dengan kandungan obat anti-infl amasi. 

Menggunakannya dalam teh atau bahan makanan 
lain dapat membantu mencegah munculnya radang 
sendi.

Arthritis atau rasa 
nyeri yang dise-
babkan oleh ad-

anya radang pada 
sendi tidak hanya 
dapat dialami oleh 
orang dewasa atau 
lansia, tetapi juga 
pada usia muda. 
Tidak perlu me-

mikirkan cara yang 
sulit, nyeri akibat 
radang pada sendi 
pun bisa dicegah 
dengan cara yang 

sederhana.
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