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SESUAI program Nawa Bhakti Satya yang pertama, 
yaitu Jatim Sejahtera, prioritas Gubernur Jawa Timur ada 
dua hal, salah satunya adalah menurunkan kemiskinan 
di pedesaan. Saat ini secara prosentase penduduk miskin 
di Jawa Timur masih 15,21% di pedesaan, sementara di 
perkotaan sudah mencapai 6,97%. 

Hal yang kedua adalah meningkatkan IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia) di Jawa Timur yang masih 
70,77%, dan hal ini masih di bawah rata-rata tingkat 
nasional. Prinsip yang sering disampaikan oleh 
Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawangsa 
adalah sustance and change yaitu apabila ada yang lebih 
baik maka itu yang akan diambil dan diteruskan.

Nawa Bhakti Satya yang ke tujuh yaitu Jatim Berdaya. 
Di sinilah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur 
terlibat untuk mengedepankan 
program pemberdayaan 
BUMDesa sehingga bisa 
menjadi salah satu instrumen 
dalam penanggulangan 
kemiskinan pedesaan sekaligus 
sebagai penggerak ekonomi 
desa. Hal ini sejalan dengan Jalin Sejahtera yang 
mengutamakan penanggulangan kemiskinan.

Program Jalin Matra mempunyai program 
Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang 
ditujukan kepada kepala rumah tangga perempuan, 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Dalam 
pelaksanaannya, Gubernur Jawa Timur melalui Ketua 
Tim Penggerak PKK agar lebih melibatkan Bakorwil.

Pembukaan program Jalin Matra tahun 2019 

menandakan bahwa program Jalin Matra siap untuk 
dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah pusat 
dan pemerintah kabupaten disertai dukungan dari tim 
penggerak PKK dan pendamping desa. Optimis untuk 
bekerjasama dengan Bakorwil merupakan langkah 
awal menuju kebaikan. Bilamana di tengah perjalanan 
program Jalin Matra ada yang lebih baik lagi, tidak 
menutup kemungkinan program tersebut menjadi 
tonggak pengentasan kemiskinan.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi 
Bachsin, mengimbau kader PKK agar bekerja lebih keras 
lagi karena banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. 
Selama pelaksanaannya, program Jalin Matra bekerja 
sama dengan 3 perguruan tinggi di Jawa Timur, yaitu 
Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya 

Malang, dan Universitas 
Airlangga Surabaya.

Berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan oleh ketiga 
perguruan tinggi tersebut 
menunjukkan bahwa Jalin 
Matra terbukti menumbuhkan 

usaha baru bagi 78.668 KRTP, 42.630 RTSM dan 699 
BUMDesa. Keberhasilan ini tidak luput dari bantuan 
Tim Penggerak PKK tingkat desa sebagai pendamping 
desa sejumlah 5.285 kader yang berpartisipasi 
membantu program Jalin Matra.

Selain itu, suguhan laporan khusus mengenai 
orientasi pendamping desa untuk menjalankan program 
Jalin Matra. Dari orientasi tersebut akan ada monitoring-
monitoring yang berlanjut kemudian harinya agar 
menjadi lebih baik. (*) 

Surat Redaksi

Jalin Matra 
Sudah di Depan Mata
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Turut hadir pada acara 
tersebut Kepala Bakorwil 
Malang, Ketua Pelaksana 
Pendampingan Program 

Jalin Matra dari Universitas Brawi-
jaya Malang, Universitas Airlangga 
Surabaya dan Universitas Negeri 
Malang, serta sejumlah pendamp-

ing desa juga dihadirkan dalam so-
sialisasi ini. Acara ini juga didukung 
oleh BNI dari Surabaya.

“Sosialisasi hari ini adalah mem-
bangun komitmen pada semua pelaku 
utamanya kabupaten, provinsi, uta-
manya para pendamping kabupaten 
yang hari ini kita hadirkan sekaligus 
menandai launching dimulainya 
pelaksanaan program Jalin Matra,” kata 
Mohammad Yasin

Acara tersebut merupakan pembu-
kaan program Jalin Matra tahun 2019 
yang menandakan bahwa program 
Jalin Matra siap untuk dilaksanakan 
oleh seluruh komponen pemerintah 
pusat dan pemerintah kabupaten 
disertai dukungan dari tim penggerak 
PKK dan pendamping desa.

Laporanutama

Sosialisasi Jalin Matra 2019 

Siap Menjalin Program 
dengan Lebih Sejahtera

DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur mengadakan Sosialisasi 
Jalin Matra Tahun 2019 di Hotel Singgasana 
Surabaya (13/03). Hadir dalam kegiatan ini 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Desa Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad 

Yasin, M.S.i., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi 
Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, dan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, M. 
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Mohammad Yasin membuka acara 

tersebut dengan menyampaikan lapo-
ran pelaksanaan program Jalin Matra 
sejak tahun 2014-2018. Mohammad 
Yasin menyatakan, pemerintah telah 
menjangkau Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) sejumlah 42.630 di 
602 desa di Jawa Timur. Sementara 
itu, untuk Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan telah menjangkau 78.668 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) di 2.491 desa. Penanggulangan 
kerentanan kemiskinan telah menjang-
kau 699 desa. Selama pelaksanaannya, 
program Jalin Matra bekerja sama den-
gan 3 perguruan tinggi di Jawa Timur, 
yaitu perguruan tinggi, Universitas 
Negeri Malang Universitas Brawijaya 
Malang, dan Universitas Airlangga 

Surabaya.
Berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan oleh ketiga 
perguruan tinggi tersebut telah ter-
bukti dapat menumbuhkan usaha baru 
bagi 78.668 KRTP, 42.630 RTSM, dan 
699 BUMDesa. Keberhasilan ini tidak 
luput dari bantuan Tim Penggerak 
PKK tingkat desa sebagai pendamp-
ing desa sejumlah 5.285 kader yang 
berpartisipasi membantu program 
Jalin Matra.

“Terima kasih, kader PKK ini men-
jadi pendamping desa yang memiliki 
sosok yang mampu  melindungi dan 
memupuk semangat KRTP untuk 
berjuang bersama-sama keluar dari 
kemiskinan,” ujar Mohammad Yasin 
berbangga hati. Mohammad Yasin 

juga memaparkan adanya peningkatan 
pendapatan sebesar Rp 581.100 rata-
rata meningkat Rp 289.000 per bulan-
nya untuk KRTP, Rp 346.000 untuk 
BUMDesa per bulannya.

Program Jalin Matra 2019 akan 
direncanakan menuju sasaran 5.530,13 
RTSM di 90 desa pada 17 Kabupaten. 
Feminisasi Kemiskinan akan dituju-
kan kepada 8.275 KTRP di 415 desa 
pada 30 kabupaten/kota. Sedangkan 
penanggulangan kerentanan kemiski-
nan akan menjangkau 115 desa pada 
25 kabupaten. 

Ketua Tim Penggerak PKK, 
Arumi Bachsin Emil Dardak, dalam 
sambutannya menyampaikan men-
genai program Jalin Matra yang akan 
dilaksanakan. Jalin Matra tahun 2019, 
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Laporanutama

menurut Arumi, wajib menghidupkan 
kembali Bakorwil. Arumi mengimbau 
untuk kader PKK agar bekerja lebih 
keras lagi karena banyak tugas-tugas 
yang harus diselesaikan. Salah satu 
strategi yang ingin dilakukan Arumi 
salah satunya adalah mendata kem-
bali penerima manfaat tersebut dan 
bisa memgevaluasi sekaligus dipantau 
kembali apakah itu berlanjut atau tidak 
sehingga fasilitasi yang dilakukan bisa 
menyeluruh.

“Kita harus hidupkan kembali 
bakorwil-bakorwil, mulai dari bakor-
wil 1 sampai 5,” tutur Arumi.

Pengarah Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan Provinsi Jawa 
Timur Dr. Ir. Wahid Wahyudi, M.T.,  
ikut menyampaikan tentang keterkai-
tan kemajuan Provinsi Jawa Timur. 
Wahid Wahyudi menganggap Provinsi 

Jawa Timur adalah provinsi yang 
subur, makmur, adil dan aman. Jawa 
Timur memiliki lahan yang meng-
hasilkan pangan sepanjang tahun. 
Tidak semua negara bisa menghasil-
kan pangan per tahunnya.

“Kita punya tanah dataran ren-
dah, dataran tinggi. Dampaknya apa? 
Jenis makanan berbagai jenis tanaman 
bisa tumbuh di Provinsi Jawa Timur,” 
katanya.

Problem dunia ke depan termasuk 
dalam kategori pangan dan air. Wahid 
Wahyudi mencontohkan India yang 
mulai kesulitan air. Permasalahannya 
ada di dua faktor, yang pertama ada di 
teknologi, yang kedua ada di sumber 
daya manusia. Wahid juga mengingat-
kan bahwa Gubernur Jawa Timur akan 
melaksanakan janji di program Naw-
abhakti Satya yang berkaitan dengan 

pengentasan kemiskinan, di antaranya 
Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Ber-
daya. Jumlah masyarakat miskin masih 
sangat besar 4,29 juta jiwa atau 10,58% 
sampai hari ini. Maka inilah yang perlu 
dikerjakan, adalah program Jalin Matra.

Sosialisasi ini juga dihadiri Prof. Dr. 
Hotman Siahaan, yang menjadi salah 
satu pelopor lahirnya program Jalin 
Matra. Program Jalin Matra menjadi 
inovasi terbaik dalam pengentasan 
kemiskinan oleh United Nations 
Public Service Awards (UNPSA) 2018 
kategori pelayanan publik respon-
sif gender atau Promoting Gender 
Responsive Public Services to Achieve 
the SDGs.

Dengan sosialisasi yang dilak-
sanakan selama 3 hari diharapkan 
dapat berkoordinasi sekaligus dapat 
memulai untuk awal yang baik. (ara)
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Arumi: Tim Penggerak PKK 
Dukung Penuh Program 

Jalin Matra

TIM penggerak PKK telah melaku-
kan sosialisasi kegiatan Jalin Matra 
melalui jalur kelembagaan PKK mulai 
dari tingkat provinsi, kabupaten/kota 
hingga di tingkat dasawisma. Melaku-
kan fasilitasi kopnas KRTP, naskah 
program melalui dukungan kegiatan 
10 program pokok PKK dan juga 
mendukung tugas sekretariat Provinsi 
Jawa Timur.

Tugas-tugas kader ini berperan 
aktif  dalam mensukseskan progam ini. 
Seluruh kader melakukan pelestarian 
dan keberlanjutan pembinaan kepada 
rumah tangga perempuan penerima 

Arumi mengatakan program Jalin 
Matra KRTP yang perlu menjadi 
fokus, dan memiliki visi dan misi 
yang sama dengan program Guber-
nur Provinsi Jawa Timur, Khofifah 
Indah Parawangsa, yang paham betul 

problem mengenai kepala rumah 
tangga perempuan, ditambah dengan 
beban kemiskinan. Oleh karena itu 
Arumi mendukung Nawabhakti yang 
dicanangkan Gubernur dan Wakil 
Gubernur.

Ditekankan pula oleh Arumi, 
bahwa Jalin Matra saat ini harus meng-
hidupkan kembali Bakorwil. Arumi 
mengimbau untuk kader PKK agar 
bekerja lebih keras lagi karena banyak 
tugas-tugas yang harus diselesaikan. 
Salah satu strategi yang ingin dilaku-
kan Arumi adalah mendata kembali 
penerima manfaat tersebut dan bisa 
memgevaluasi sekaligus dipantau 
kembali apakah itu berlanjut atau tidak 
sehingga fasilitasi yang dilakukan bisa 

menyeluruh.
“Kita harus hidupkan kembali 

Bakorwil-Bakorwil, mulai dari Bakor-
wil I sampai V,” ujar Arumi.

Setiap masalah yang dihadapi 
dari setiap Bakorwil akan berbeda-
beda. Oleh karena itu, Arumi optimis 
jika Bakorwil-nya yang mengetahui 
permasalahan tersebut, sehingga tidak 
mungkin Arumi dan tim penggerak 
PKK meninjau sendiri, tentu butuh 
bantuan dari Bakorwil agar memudah-
kan koordinasi. Tanpa Bakorwil pun, 
ibu-ibu Tim Penggerak PKK tidak bisa 
maksimal. Arumi berharap dengan 
kerjasamanya bisa menciptakan suasa-
na kerja yang nyaman untuk membuat 
Jawa Timur lebih baik.(ara)

 “SAYA sangat berterima kasih terhadap tim 
penggerak PKK, yang selama ini saya menjadi saksi 
langsung bagaimana mereka turun ke desa-desa 
tanpa kenal pamrih,” kata Arumi Emil Dardak, Ketua 
Tim Penggerak PKK, mengawali sambutannya pada 
Sosialisasi Jalin Matra Tahun 2019 di Hotel Singgasana 
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Orientasi Pengelola Jalin Matra BRTSM

Harus Dihayati Sepenuh Hati

ORIENTASI program Jalin 
Matra Bantuan Rumah Tangga 
Sangat Miskin (BRTSM) Provinsi 
Jawa Timur digelar dengan 
tujuan untuk saling koordinasi 
dan sinkronisasi program Jalin 
Matra khususnya BRTSM pada 
saat pelaksanaannya. Selain 
itu, peserta juga diberikan 
materi yang berkaitan dengan 
penanggulangan kemiskinan. 
Pengisi materi diantaranya adalah 
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 
LP2M Universitas Negeri Malang, 
Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 
dan Dr. Umi Damayati yang mengisi 
materi mengenai menumbuhkan 
motivasi usaha.

Dari masing-masing angkatan 
yang hadir rata-rata sejumlah 
132 orang dari berbagai desa di 

kabupaten/kota yang merupakan 
pengelola atau pendamping desa. 
Angkatan  I pesertanya berasal 
dari Kabupaten Ponorogo, Malang, 
Kediri, Jombang dan Bojonegoro 
yang diadakan tanggal 18-20 Maret 
2019 di Hotel Selecta. Angkatan 
II peserta berasal dari Kabupaten 
Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, 
Tulungagung dan Sidoarjo diadakan 
di Hotel Aster tanggal 25-27 Maret 
2019. Peserta dari angkatan III 
berasal dari Kabupaten Jember, 
Bondowoso, Bangkalan dan 
Sumenep yang  diadakan di Hotel 

Selecta 31-2 April 2019. Sementara 
peserta dari angkatan IV berasal 
dari Kabupaten Probolinggo, 
Sampang dan Pamekasan  diadakan 
di Hotel Aster 7-9 April 2019.

Program Jalin Matra merupakan 
program yang di desain secara 
khusus dan inklusif bagi masyarakat 
yang belum beruntung secara 
ekonomi, sosial, budaya, wong cilik, 
berdasarkan pemutakhiran basis 
data terpadu (PBDT) Tim Nasional 
percepatan penanggulangan 
kemiskinan (TNP2K) program 
Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 

Setelah acara Sosialisasi Jalin Matra tahun 
2019 resmi dibuka bulan Maret lalu, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melanjutkan 
dalam melaksanakan program Orientasi Pengelola 
Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 
Angkatan I – IV. Ir. Mohammad Yasin, M.Si selaku 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur, bersama dengan pejabat/staf 
telah resmi membuka salah satu program Orientasi 
Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 

Angkatan I – IV.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam sambutan 
acara Orientasi Pengelola Jalin Matra 
Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 
di Hotel Selecta.
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2018 dengan jumlah sasaran 
menggunakan PPFM 2015, pada 
status kesejahteraan 30% terendah.

Moh. Yasin juga menyampaikan 
desil 1 (rumah tangga dengan 
status kesejahteraan 10% terendah) 
sebesar 1.083.176 rumah tangga. 
Desil 2 (rumah tangga dengan status 
kesejahteraan 11%-20% terendah) 
sebesar 1.201.319 rumah tangga. 
Desil 3 (rumah tangga dengan status 
kesejahteraan 21%-30% terendah) 
sebesar 1.203.673 rumah tangga. 
Rumah tangga yang masuk ke 
dalam desil 1 dapat diklasifikasikan 
sebagai rumah tangga miskin dan 
sangat miskin. Dari kelompok desil 
1 sebesar 1.083.176 rumah tangga, 
ditemukan status kesejahteraan 5% 
terendah sejumlah 517.148 rumah 
tangga atau diklasifikasikan sebagai 
rumah tangga sangat miskin.

“Di tahun 2019 ini, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur melaksanakan 
kegiatan program Jalin Matra 
Bantuan Rumah Tangga Sangat 

Miskin (BRTSM) dengan sasaran 
5.513 RTSM pada 90 desa di 17 
kabupaten,” ujar Kepala Dinas 
PMD kepada peserta dalam 
sambutannya. Kepala Dinas PMD 
juga memberikan pengetahuan 
mengenai lahirnya Undang-Undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa menjadikan isu seputar desa 
menjadi sedemikian penting, 
sehingga sangat relevan kalau 
pemerintah desa menjadi ujung 
tombak pelaksanaan Jalin Matra 
bantuan rumah tangga sangat 
miskin. 

Ada beberapa yang 
digarisbawahi yang perlu 
diperhatikan bagi peserta. Pertama, 
kegiatan ini merupakan kegiatan 
yang dibiayai oleh APBD karena 
hal ini berkaitan dengan pelayanan 
publik. Kedua, Kepala Dinas PMD 
berharap peserta menjalanlan Jalin 
Matra tahun 2019 ini sesuai dengan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

“Salurkan bantuan kepada 

rumah tangga sasaran dengan 
jumlah sesuai dengan ketentuan, 
tidak akan mengurangi bantuan 
tersebut. Jangan memberikan 
sesuatu imbalan yang berupa 
barang atau uang kepada pihak 
manapun terkait pencairan bantuan 
ini. Di poin keempat, Kepala 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur 
juga menyampaikan gagasan 
mengenai tugas tenaga pendamping 
kabupaten maupun desa untuk 
memberikan bantuan pemikiran 
terhadap pelaksanaan kegiatan 
di masing-masing desa. Laporan 
pertanggungjawaban bantuan 
keuangan dan hasil pelaksanaan 
kegiatan kepada Gubernur Jawa 
Timur juga harus disusun serta 
diserahkan kembali.

Dalam mencapai keberhasilan 
program ini, Moh. Yasin menaruh 
harapan kepada peserta untuk 
berperan aktif dalam memfasilitasi 
proses pelaksanaan kegiatan serta 
dukungan dari pemerintah desa.

“Agar berjalan sesuai dengan 
mekanisme dan tujuan program. 
Untuk itu tugas pendamping desa 
maupun sekretariat desa harus 
dihayati dengan sepenuh hati, 
karena ini adalah sungguh-sungguh 
tugas mulia untuk membantu 
saudara-saudara kita yang kurang 
beruntung.” (Ara)
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UPAYA untuk mengembangkan 
BUMDesa di kabupaten/kota di Jawa 
Timur terus dilakukan oleh pemerin-
tah pusat. Di bawah program Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur, Bidang Pem-
berdayaan Usaha Ekonomi Desa/
Kelurahan, melaksanakan bimbingan 
teknis bertema “Pengisian Aplikasi 
Data BUMDesa Secara Online” yang 

diselenggarakan di ruang Amartha 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Ir.  Moh. Yasin, M.S.i., hadir un-
tuk meninjau bimbingan teknis yang 
dilaksanakan Februari 2019 tersebut. 
Pimpinan rapat dipimpin oleh Kepala 
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi 
Desa/Kelurahan, Endah Binawati M, 
SP., M.Si. 

Bimbingan dipandu oleh Novi 
Hendra Wirawan, ST, MT selaku 
narasumber yang memberikan arahan 
kepada peserta agar dapat mengop-
erasikan aplikasi. Peserta bimbingan 
yang hadir merupakan perwakilan dari 
pejabat atau staf Dinas PMD kabu-
paten/kota yang membidangi kegiatan 
BUMDesa. Begitu juga dengan tenaga 
ahli pengembangan ekonomi desa 

Bimbingan Teknis Pengisian 
Aplikasi Data 

BUMDesa Online 

Laporankhusus
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Laporankhusus

dari kabupaten/kota juga menghadiri 
kegiatan ini.

Dalam kegiatan tersebut peserta 
mempraktekan secara langsung 
langkah-langkah update data BUM-
Desa melalui website Data Desa 
Center. BUMDesa yang melakukan 
update data terlebih dahulu harus 
menjadi anggota dengan mendaftar-
kan diri melalui email masing-masing 
untuk memperoleh kode registrasi dan 

password.
Dinas PMD kabupaten/kota ber-

harap, dari kegiatan Bimbingan Teknis 
Pengisian Aplikasi Data Aplikasi 
BUMDesa ini dapat disosialisasikan 
secara langsung kepada perang-
kat desa/pengurus desa agar dapat 
memperbarui data BUMDesa secara 
online di masing-masing kantor desa 
yang disinkronkan melalui Data Desa 
Center.

Dari aplikasi yang telah dibuat dan 
data yang telah diperbaharui, dapat 
memperlihatkan kategori BUMDesa 
sesuai dengan statusnya. Tingkatan sta-
tusnya adalah dasar, tumbuh, berkem-
bang dan maju. Dengan adanya 
pembaharuan data BUM Desa melalui 
Data Desa Center dapat teridentifikasi 
secara langsung BUMDesa dan potensi 
usahanya di Jawa Timur. Namun 
kendalanya harus ada kuisioner atau 
alat yang harus di upload untuk diisi 
masing-masing operator BUMDesa 
dengan range nilai tertentu untuk me-
nentukan klasifikasi BUMDesa.

Kuisioner yang digunakan ber-
dasarkan kesepakatan menggunakan 
Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi 
Desa (TA-PED) se Indonesia yaitu 
kuisioner dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah.

Peserta bimbingan teknis ini juga 
nantinya akan menyalurkan informasi 
untuk perangkat atau pengurus desa 
agar bisa menjalankan aplikasi data 
BUMDesa secara maksimal.(ara)

DPM
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Berita

DALAM upaya mem-
bangun kawasan 
perdesaan, Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Ke-

menterian Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi (Kemendes PDTT), Anwar 
Sanusi, Ph. D, hadir dalam program 
Talkshow tentang “Pembangunan 
Kawasan Perdesaan Pemerintah 
Kabupaten Trenggalek” melalui 
Bappedalitbang. Acara berlangsung 
di Pendhapa Manggala Praja Nu-
graha pada tanggal 5 Maret 2019.

Plt. Bupati Trenggalek 

Mochamad Nur Arifin Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur, 
Ir. Mohammad Yasin, M. Si turut 
hadir sebagai narasumber, dan 
peserta merupakan OPD lingkup 
Pemerintah Kabupaten Trenggalek 
Sebelum acara talk show dimulai, 
dilakukan penyerahan dokumen 
dan penandatanganan prasasti 
bantuan sarana dan prasarana oleh 
Sekjen Kemendes PDTT Anwar 
Sanusi, Ph.D. Penandatanganan 
prasasti tersebut meliputi prasasti 
rumah pajang, rumah pengolahan 

susu dan embung yang berlokasi di 
kawasan perdesaan di Kecamatan 
Bendungan.

Anwar Sanusi mengatakan 
bahwa dana desa merupakan 
instrumen dalam membangun 
kawasan perdesaan, baik dari 
segi ekonomi, sosial maupun 
infrastruktur.

“Yang kita kembangkan adalah 
dengan kondisi, tekstur alam yang 
seperti ini adalah desa wisata. 
Dengan nanti jika jalur selatan 
sudah terhubung dengan baik, 
saya rasa yang namanya potensi di 

Komitmen Kemendes PDTT 
Bangun Kawasan Pedesaan 

di Trenggalek

DPM
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Trenggalek ini akan tumbuh dan 
berkembang.”

Menurut Anwar, adapun output 
yang dihasilkan dari dana desa, yang 
sangat signifikan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
desa. Selain itu, dana desa juga telah 
dimanfaatkan untuk perbaikan 
pelayanan sosial dan kebutuhan 
dasar di tingkat pedesaan, mulai 
pembangunan PAUD, Polindes, 
Posyandu, sarana air bersih dan 
lainnya.

“Perputaran uang dari 
pengelolaan dana desa ini 
diharapkan juga mampu 
menggerakan sektor ekonomi 
di tingkat desa,” kata Anwar. 
Menurutnya, Kabupaten 
Trenggalek memiliki banyak 
potensi yang bisa dikembangkan 
untuk mendongkrak sektor 
perekonomian warga. Potensi itu 
diantaranya kawasan berbasis 
perkebunan, pertanian dan wisata 
sebagai penopang penghasilan 
asli daerah (PAD) Kabupaten 
Trenggalek.

“Trenggalek punya banyak 
potensi yang menurut saya 

harus dikembangkan menjadi 
sebuah kawasan. Kendala yang 
muncul mungkin SDM. Kami 
akan identifikasi keahlian 
yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan kawasan 
perdesaan itu,” ujar Anwar.

Anwar menambahkan, 
nantinya pemerintah akan 
mencarikan solusi agar realisasi 
pembangunan kawasan perdesaan 
segera terwujud. Hanya, 
keterlibatan dan komitmen semua 
pihak mutlak dibutuhkan untuk 
mewujudkan hal tersebut. “Tak 
hanya pemerintah, namun juga 
elemen masyarakat termasuk 
pihak swasta. Kalau kita sudah 
punya masterplan yang cukup 
bagus, kita akan bawa swasta 
ke Trenggalek. Kami sudah 
ada MoU kurang lebih dengan 
100 perusahaan swasta, dan 
itu siap mendukung program 
pengembangan kawasan 
pedesaan,” ucapnya. 

Sementara itu, Plt. Bupati 
Trenggalek Mochamad Nur 
Arifin menyampaikan bahwa 
telah malakukan review dokumen 

perencanaan kawasan perdesaaan. 
Hasilnya, Pemerintah Kabupaten 
Trenggalek memutuskan menunjuk 
lima kawasan perdesaan baru, 
di antaranya adalah kawasan 
Durenan, Pule, Watulimo, Panggul 
dan Bendungan.

Dari kelima kawasan 
perdesaan ini memiliki potensi 
yang berbeda-beda. Misalnya di 
kawasan Bendungan fokus pada 
agroforestri dan peternakan, 
sedangkan di kawasan Durenan 
fokus pada peternakan dan Aero 
Spot, Watulimo fokus pada Desa 
Wisata, Panggul potensi kelapa 
dan beberapa potensi di kawasan 
perdesaan lainnya,” kata Nur.

Perubahan review dokumen 
perencanaan itu, menurut Nur, 
sekaligus akan mengubah pola 
distribusi bantuan dan pola 
pendekatan. Hal itu lantaran 
setiap kawasan memiliki potensi 
berbeda-beda. “Kalau kemarin 
kita memberikan sokongan 
desa by desa, besok lebih pada 
kawasan. Jadi, ada di Durenan, 
Pule, Watulimo, Panggul, 
dan Bendungan. Bantuannya 
gelondongan sehingga nanti 
potensinya akan lebih besar, 
karena akumulasi dari potensi 
masing-masing desa sekitar,” 
ujarnya.

Seusai acara Sekjen Kemendes 
PDTT RI beserta rombongan 
bersama bupati Trenggalek 
melakukan kunjungan di beberapa 
tempat di Kecamatan Bendungan. 
Lokasi yang dikunjungi meliputi 
Rumah Susu, Embung Surenlor 
dan Dilem Wilis. Kemendes PDTT 
juga meninjau sejumlah lokasi 
wisata dan beberapa obyek lainnya 
untuk memetakan potensi.(*)
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PROVINSI Jawa 
Timur, melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa 

Timur, kembali menggelar Kampung 
Kreasi Produk Unggulan. Gelaran 
yang memamerkan produk-
produk BUMDes di Jawa Timur ini 
diselenggarakan di Royal Plaza dan 
dibuka oleh Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi 
Bachsin, Kamus (25/4/2019).

Arumi Bachsin dalam 
sambutannya mengatakan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur akan terus mendorong 
terbentuknya One Village One 
Product atau satu desa satu produk 
yang produktif yang memilki nilai 
jual tinggi di seluruh desa di Jawa 
Timur. “Saya bercita-cita di 8.000 
lebih desa memiliki produk unggulan 

yang bisa dan siap dikenalkan, 
bahkan dipasarkan di dalam maupun 
luar negeri dengan aneka ragam 
kreasinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, harapan 
terbentuknya one village one 
product tersebut akan terbentuk 
pemberdayaan masyarakat dan 
membuat sektor ekonomi kecil atau 
UMKM di desa tergerak. Sehingga, 
dapat meningkatkan nilai ekonomi 

bagi desa maupun masyarakatnya.
Arumi menjelaskan, dengan 

terbentuknya one village one 
product tersebut, diharapkan 
dapat memunculkan kegiatan 
ekonomi baru di masyarakat yang 
memberikan nilai tambah dan dapat 
menjaga momentum pertumbuhan 
dan menciptakan lapangan kerja bagi 
masyarakat.

“Nilai tambah ini juga akan 
meningkatkan ketahanan ekonomi 
masyarakat sehingga berkontribusi 
pada pemeliharaan stablilitas 
ekonomi,” ungkapnya.

Di hadapan para pelaku UMKM 
dan BUMDes yang hadir, Arumi 
menyampaikan bahwa, tantangan ke 
depan tidaklah mudah. Sama halnya 
dengan pasar maupun konsumen 
yang terus berkembang. Akan 
tetapi, salah satu point penting agar 

Dinas PMD Prov. Jatim
Kembali Gelar Kampung Kreasi

Berita
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produk bisa bersaing, yakni dengan 
mengoptimalkan teknologi bagi 
pelaku UMKM di desa.

Perkembangan zaman dan 
teknologi, menjadikan konsumen kini 
sudah berbeda dalam memilih dan 
menentukan produknya. Begitu pula, 
cara konsumen membelinya.

“Maka dari itu, ini merupakan 
peluang yang sangat baik untuk para 
wirausahawan khususnya yang ada 
di desa untuk mengembangkan diri 
menciptakan produk yang bernilai 
jual tinggi lewat pemanfaatan 
teknologi,” jelasnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD), Ir. Mohammad Yasin 
M.Si, mengatakan, Kampung Kreasi 
Produk Unggulan 2019 diikuti 54 
stand dengan rincian  Kementerian 
Desa 4 stand, Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur 4 stand, 
Biro Perekonomian Prov. Jawa Timur 
8 stand Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Prov. Jawa Timur 3 
stand,  Dinas PMD Prov. Jawa Timur 
4 stand, Dinas PMD kabuapaten/kota 
23 stand,

BUMDes 3 stand,  Universitas 
Brawijaya Malang 1 stand, HM 
Sampoerna 1 stand dan  BNI 2 stand. 

Jumlah peserta tahun 2919 meningkat 
dibanding tahun 2018, yaitu 28 stand.

Dikatakan oleh Mohammad 
Yasin, kegiatan Kampung Kreasi 
Produk Unggulan Jawa Timur 
2019 merupakan salah satu upaya 
nyata dari Pemprov Jatim dalam 
mewujudkan Nawa Bhakti Satya 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

Tujuannya untuk mewujudkan 
Jatim Berdaya dengan cara 
membangkitkan sektor Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) serta 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
Lewat kegiatan ini, Dinas PMD 
mencoba untuk memasarkan produk-
produk yang selama ini dibina untuk 
dikenalkan pada pasar dunia nyata.

“Jadi Royal Plaza ini adalah dunia 
nyata, pusat dari pemasaran semua 
produk. Harapan kami para UMKM 
Desa bisa mengukur sekaligus 
menguji seberapa besar kemampuan 
dan kualitas produk yang dimilikinya 
untuk bisa dikenal di pasaran,” 
ungkapnya.

Ia berharap, kampung kreasi 
tersebut bisa terus diadakan setiap 
tahun. Pihaknya berkomitmen ke 
depan akan ditingkatkan kualitasnya, 
baik dari sisi jumlah stand maupun 
produk yang akan ditampilkan. 
“Harapan kita memang Kampung 
Kreasi dapat memberi manfaat bagi 
teman-teman usaha mikro kecil 
menengah dan teman-teman badan 
usaha milik desa,” pungkasnya. (res)
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 Warta

Malang - Menjual bakso di perdesaan memang tak 
seperti menjual di kawasan perkotaan. Harganya yang 
jauh lebih murah dari harga di kota membuat penghasilan 
si penjual terkadang hanya cukup untuk modal belanja 
kebutuhan berjualan lagi dan kebutuhan sehari-hari. 

Ini seperti yang dilakukan oleh Rubiati (59). 
Perempuan asal Desa Sembon, Kecamatan Ngajum, 
Kabupaten Malang, ini sehari-hari mencari nafkah 
dengan berjualan bakso di sekitar desanya. Rubiati 
merupakan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). 
Meski suaminya masih ada, namun karena kondisi 
kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mencari 
nafkah, mengharuskan Rubiati gigih membanting tulang 
menyambung hidup. 

“Suami saya menderita stroke lebih dari setahun, dan 
saya juga tidak memiliki keturunan, sehingga saya harus 
mencari nafkah sendiri,” ujar Rubiati.

Dalam kesehariannya, Rubiati menjalani rutinitasnya 
dengan berjualan bakso di kampung sekitar rumah. 
Saat pagi subuh, ia harus berjalan kaki ke pasar untuk 
berbelanja kebutuhan jualan. Jaraknya tak dekat, namun 
ia bersabar menempuhnya karena Rubiati mengakui tidak 
berani menaiki kendaraan bermotor atau ojek. 

Dari berjualan bakso, perempuan kelahiran tahun 
1958 ini mendapat penghasilan yang tidak begitu banyak. 
Kisaran Rp 30 ribu per hari. Namun meski hasilnya  
tak seberapa, ia tetap bersabar dan terus berusaha agar 
usahanya tetap bertahan. “Saya hanya berjualan bakso, 

dan hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari dan modal 
berjualan lagi, semoga bisa terus bertahan,” katanya.

Rubiati adalah salah satu KRTP yang menerima 
bantuan Jalin Matra. Karena itu ia berharap bantuan 
dari Pemerintah Provinsi tersebut bisa digunakan untuk 
mengembangkan usaha berjualan baksonya.  

“Dari bantuan ini saya ingin memperbaiki gerobak 
bakso dan peralatan lainnya, salah satunya panci untuk 
menjual. Alat memasak seperti panci yang saya miliki 
memang sudah usang, dan saatnya diganti,” ucapnya. 

Rubiati juga berharap bantuan ini memberikan 
berkah untuk usahanya agar lebih semangat lagi dalam 
menghadapi hidup serta dapat meningkatkan taraf hidup 
keluarganya. ( Bakti, red)

Jalin Matra Bantu Usaha 
Penjual Bakso Jalin Matra Tingkatkan 

Produksi Tempe Sarmi
Bojonegoro - Pembuat tempe tradisional masih 

banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Tempe seperti 
ini diproduksi secara sederhana, hanya menggunakan 
cara-cara pengolahan yang mudah namun harus pas agar 
diperoleh rasa yang enak.

Sarmi (56) salah satunya, pembuat tempe tradisional 
ini merupakan Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) sejak 6 tahun lalu. Sarmi mengolah tempe kedelai 
menggunakan cara tradisional dibantu keempat anaknya. 
“Bikin tempe itu nggak sulit kok, cuma butuh ketekunan 
sama kemauan. Mengolahnya harus benar agar rasanya 
enak,” kata Sarmi.

Menurut Sarmi, tempe yang enak adalah yang memakai 
pembungkus alami untuk membungkus tempe karena 
rasa khas daun pisang yang menggulungnya. Setelah tempe 
siap jadi, Sarmi menjual tempenya sendiri di pasar. Bila 
masih ada sisanya, ia pun berkeliling desa agar tempe habis 
terjual. Ketika tempe habis, Sarmi pulang dan membawa 
kedelai yang sudah dibelinya dari pasar untuk di buat tempe 
esoknya. Aktifitas ini sudah ia jalani selama lebih dari 25 
tahun lamanya. Penghasilan dari penjualan tempe rata-rata 
Rp 25-30 ribu per hari. 

Penghasilan yang tak cukup banyak itu, salah 
satunya karena terbatasnya modal dan cara sederhana 
yang ia pakai. Karena itulah Program Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisme Kemiskinan (PFK) Pemprov 
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TRENGGALEK - Panggilannya Mbok Satria. Ibu ini 
merupakan seorang Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) semenjak mengandung anak keduanya, tepatnya 30 
tahun lalu. Dalam keseharian, ia memulai aktivitasnya sejak 
matahari mulai tenggelam. Mulai menggoreng kerupuk 
singkong atau yang sering dikenal samiler, membersihkan 
daun pisang untuk dijadikan alas membuat lontong, hingga 
menyiapkan bungkus jajanan lupis ketan dan urap-urap 
kecambahnya. 

Setiap hari Satria berjualan, terutama saat ada tetangga 
mengadakan hajatan. “Dengan berjualan samiler, lupis 
ketan, lontong, urap-urap kecambah dan snack di setiap 
ada tetangga yang punya hajatan, saya dapat mengais sedikit 
rejeki,” ujarnya. 

Tak hanya berjualan, Mbok Satria yang hanya tamatan 
kelas 5 SD ini juga menjadi buruh cuci pada hari dimana 
para tetangga seharusnya berpesta.

Fisik yang mulai melemah, penglihatan yang mulai 
kabur dan kaki yang sudah tidak sempurna lagi akibat 
kecelakaan 6 tahun silam, tak menyurutkan niat Satria 
untuk terus mengais kepingan rejeki setiap harinya. Apabila 
tidak ada hajatan di Desanya, Mbok Satria tetap berjualan 
ala kadarnya di gubuknya yang kecil yang jauh dari kata 
layak. Hasil keringat yang tidak seberapa itu cukup untuk 
makan keseharian bersama anak bungsunya.

Tidak mudah berjualan dari satu tempat ketempat 
lain, apalagi Mbok Satria hanya mengandalkan kedua kaki 
untuk menjangkau setiap tempat yang hendak didatangi. 
Apapun yang bisa ia lakukan sendiri, Ibu dua anak ini akan 
terus lakukan tanpa bantuan dan bergantung orang lain. 
Hingga dikit demi sedikit hasil jualannya ia sisihkan untuk 
disimpan, kelak apabila ada keperluan mendadak bisa 
sedikit tenang. 

“Tuhan menganugerahkan kesehatan yang luar 
biasa di usia yang sudah lebih dari 65 tahun dan saya 
memanfaatkan hal ini untuk terus berusaha tanpa kenal 
lelah,” tuturnya.

Sebagai KRTP yang Merupakan Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) program Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Perempuan, Mbok Satria berharap program ini 
bisa membantu usaha berdagangnya. Baik untuk modal 
maupun tempat berdagang yang layak.”Saya senang dan 
bersyukur, semoga program ini memudahkan sy dalam 
usaha berdagang,” katanya.(juncak,red)

Jatim memberi bantuan Sarmi agar produksi tempenya 
meningkat, dan diharapkan ini berdampak meningkatnya 
penghasilan. Bantuan senilai Rp 2,5 juta tersebut, Sarmi 
ingin menggunakannya untuk membeli  Kedelai dan 
barang kebutuhan lainnya. Bahan baku tempe ini dirasa 
sangat membantu dalam produksi tempe setiap harinya, 
karena selama ini permintaan yang tinggi tidak dapat 
dimaksimalkan olehnya. 

Selain sebagai pembuat tempe, Warga Desa Sumberharjo 
Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro ini juga memiliki sepetak 
sawah yang kira-kira jika panen padi hanya menghasilkan 
1 ton gabah basah. Ia mengolah sawah sendiri dibantu sang 
anak untuk tambahan penghasilan. “ Namun dari sawah 
hasilnya baru bisa dirasakan dalam waktu tiga bulan sekali. 
Itupun jika tidak gagal panen. Tapi semuanya kami jalani dan 
selalu bersyukur,” ucapnya.(burhanimujib,red)

Mbok Satria, 
KRTP Berjiwa Ksatria
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NGAWI – Menjadi Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
memang tidaklah mudah. Harus 
pandai membuat inovasi dalam 
menyambung hidup. Seperti yang 
dilakukan, Sawi (65th), kekreativan 
dilakukan demi menyambung hidup 
dan masa depan anaknya. Sawi, 
tinggal di Dsn Krompol 2 RT 05 RW 
02 Ds Krompol Kec Bringin Ngawi. 
Dengan usia yang tak lagi muda, 
Sawi masih gesit dan lincah. Ibu 
yang menjanda cukup lama, saat ini 
hidup bersama anak bungsunya yang 
sudah menikah dan memiliki satu 
anak perempuan kelas 4 SD. Jumlah 
anggota keluarganya 4 orang, Bu Sawi 
bersama anak menantu dan cucunya.

Sawi sudah bertahun tahun 
berjualan jenang grendul. Ini adalah 
jajanan aneka bubur berupa bubur 
beras, bubur ketan hitam, bubur 
biji salak dan cincau hitam. Beliau 
berjualan di pasar desa yang hanya 
buka pada hari pasaran, Pahing dan 
Kliwon, sehingga pendapatannya juga 
terbatas. 

Setiap kali berjualan untungnya 
tidaklah seberapa, jika ramai bisa 
untung Rp 30.000,- dan jika sepi 
hanya Rp 15.000,- bahkan terkadang 
hanya Rp 10.000,-. “Sudah mencoba 
untuk berjualan setiap hari, jika tidak 
dipasar saya buka di depan rumah, 
tetapi pembeli tidak banyak, jadi 
sering rugi,” ujarnya. 

Selain berjualan bubur Grendul, 
agar tetap bisa menyambung hidup, 
Sawi juga menerima jasa pijat/
urut. Dari jasa pijatnya cukup bisa 
menambah penghasilan. Dalam 
sehari Sawi hanya menerima 
maksimal 2 orang, dan tarifnya tidak 
ditentukan. “Berapapun akan saya 
terima, rata2 Rp 20.000,- per orang, 
kadang kurang kadang lebih,” katanya.

Sementara itu, anak Sawi juga 
ikut berjualan sembako di rumahnya, 
tidak seperti layaknya toko, hanya ada 

meja dan rak untuk menempatkan 
barang dagangannya. Tetangga 
sekitar sudah mengetahui jika anak 
Sawi juga ikut membantu orng tua 
dengan berjualan sembako, sehingga 
tidak masalah jika barang dagannya 
dijajakan sesederhana itu. 

Penghasilannya pun tak seberapa, 
hanya cukup untuk uang saku 
anaknya. Pertimbangannya hanya 
mengisi waktu luang daripada hanya 
menganggur. 

Sedangakan menantu bu Sawi, 
Suladi namanya, membuka jasa 
tambal panci dan membuat pesanan 
alat dapur (panci, dandang, wajan, 
dll) yang bahan dasarnya seng dengan 
ketebalan disesuaikan pesanan. 

Dalam sehari bisa mendapatkan 
penghasilan rata rata RP 50.000 
dengan jumlah panci yang ditambal 
sekitar 5-10 panci. Penghasilan akan 

bertambah jika mendapat pesanan 
alat dapur, tetapi itupun terbatas 
karena kurangnya promosi sehingga 
belum banyak yang mengetahui akan 
keahliannya. Padahal secara kualitas 
tidak kalah dengan barang pabrik/
toko. Hal inilah yang membuat Sawi 
ketika mendapat bantuan dari PFK 
Jalin Matra, diperuntukkan usaha 
menantunya, yaitu membeli alat press 
dan bahan baku panci.

Usaha mennatu Sawi dimulai 
dari pagi pukul 07.00 wib sampai 
sore pukul 16.00 wib, dimana lokasi 
usahanya cukup strategis, dipinggir 
jalan raya. Hanya memang kurang 
promosi dan alat pendukung yang 
memudahkan dia dalam pengerjaan 
usahanya. Karena itu, Sawi berharap 
dengan bantuan PFK Jalin Matra bisa 
meningkatkan penghasilan keluarga.

Keluarga Sawi, FKP 
Jalin Matra Kreatif

BOJONEGRO - Siapa yang 
tek kenal cemilan rengginang? 
rengginang banyak disuka karena 
rasanya yang renyah dan gurih. 
Selain mudah dibawa, rengginang 
juga tidak mengandung banyak 
kalori. 

Pembuat rengginang asal 
Bojoneoro, Ngatmiasih (33th) 
sebagai pembuat rengginang sejak 
lima tahun lalu. Tepatnya sejak 
suaminya sakit, dan kemudian 
meninggalkannya bersama anak-
anaknya.

Beragam rasa ia buat agar 
rasa rengginang bervariasi. 
Inovasi membuat rengginang itu 
ia lakukan untuk menarik minat 
pasar. Memang sejak ia mencoba 
memanfaatkan keahliannya 
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Bangkalan - Pengrajin besi / 
pandai besi umumnya dikerjakan 
oleh kaum adam, namun beda 
halnya dengan yang terjadi di Dusun 

Rembah Desa Galis Kecamatan 
Galis Kabupaten Bangkalan. Di sana 
tinggal seorang kepala rumah tangga 
perempuan (KRTP) yang berprofesi 
sebagai pandai besi.

Marhati (46) namanya. Sehari-
hari kehidupannya dilalui bersama 
kerasnya palu dan panasnya besi 
dengan memompa otot untuk terus 
membuat peralatan pertukangan 
dan pertanian dari besi. Tidak hanya 
celurit (Sabit untuk memotong 
rumput), beliau juga menerima 
pesanan untuk membuat pisau, calok 
(semacam golok), pecok/beddung 
(semacam kapak untuk memotong 
kayu), dan alat lainnya.

Namun perubahan zaman 
membuat penghasilannya menurun 
drastis. Kini alat-alat pertanian 

banyak diproduksi oleh produsen-
produsen besar. Meskipun begitu, 
Marhati tetap yakin bahwa rezeki 
sudah diatur oleh tuhan. 

"Tinggal usaha dan doa kita 
kepada sang pemilik alam semesta 
yang akan menentukan nasib kita," 
tuturnya.

Marhati pun bersyukur karena 
terpilih mendapat bantuan dari Jalin 
Matra Penanggulangan Femisnisme 
Kemiskinan (PFK). Dengan begitu 
ia bisa mengembangkan usahanya 
membuat peralatan pertukangan 
dan pertanian tradisional. Karena 
Marhati yakin, peralatan yang dibuat 
secara tradisional lebih detail dan 
berkualitas. 

"Saya yakin usaha ini mampu 
membantu hidup saya, tinggal lebih 
tekun dan menambah pengetahuan 
baru untuk meningkatkan kualitas 
peralatan pertanian yang saya 
ciptakan," katanya. (halimatus 
Sakdiyah,red)

membuat makanan ringan ini, 
banyak diminati masyarakat sekitar. 
Alhasil rengginang buatannya sellau 
habis terjual.

"Awalnya saya sempat pesimis 
dengan usaha ini, ternyata setelah 
dijalani, rengginang yang saya buat 
menuai hasil yang tidak di duga," 
ujar perempuan yang tinggal di Desa 
Megale Kecamatan Kedungadem 
Bojonegoro itu. 

Hingga hari ini, Ngatmiasih 
sudah mempunyai pasar untuk 
menjajakan Rengginang gurihnya 
itu. Selama dua minggu, Ngatmiasih 
harus menyetorkan 200 bungkus 

rengginang kemasannya untuk 
disetor kepada penjual. Ngatmiasih 
memerlukan 3-5 kg bahan untuk 
membuat Rengginang. 

"Memang terkadang hasilnya 
tidak maksimal karena harga 
bahan yang terus naik. Namun 

karena rengginang banyak diminati 
masyarakat, demi pasar berapapun 
harga bahan baku yang dibutuhkan 
harus tetap saya beli," tuturnya.

Tahun 2017 ini, Ngatmiasih 
terpilih sebagai penerima bantuan 
Program Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisme Kemiskinan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Bantuan itu berupa barang senilai Rp 
2,5 juta. 

Untuk memanfaatkan bantuan 
itu, ibu dua orang anak ini pun 
menginginkan untuk dibelikan bahan 
membuat rengginang. Ke depan 
Ngatmiasih berharap bantuan ini 
dapat mengembangkan usahanya. 

“Saya sangat bersyukur dan 
berterimakasih sekali karena bantuan 
ini jelas membantu usaha saya," 
katanya.(**)

Dibantu Jalin Matra, 
Pandai Besi Perempuan 
Kembangkan Usaha

Gurihnya Rengginang 
Jalin Matra PFK
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Desa Waung, Kecamatan 
Baron, Kabupaten Ngan-
juk, berada tengah-
tengah antara beberapa 

desa yang mengeliliginya seperti 
Desa Mabung, Desa Baron dan Desa 
Kemlokolegi. Terdiri dari tiga dusun 
yakni Dusun Waung, Dusun Santren 
dan Dusun Kandeg. Pemerintah Desa 
Waung menjadikan desa ini sebagai 
wadah penghimpun sikap gotong-
royong seluruh masyarakatnya.

Suasana asri, sahaja dan tenang 
tergambar dari Desa Waung. Hal ini 
terbukti dengan kerukunan yang dia-
nut oleh warga Desa Waung, terutama 
gotong-royong. Masyarakat Desa 

Waung menjunjung tinggi prinsip go-
tong-royong guna membangun segala 
aspek yang dapat menunjang kese-
jahteraan dan kedamaian masyarakat. 
Aspek-aspek tersebut meliputi aspek 
sosial, keagamaan, kemasyarakatan, 
pendidikan, keamanan dan ekonomi. 

Seperti visi utama yang dipegang 
oleh Desa Waung yakni mewujudkan 
kerukunan dan kemakmuran serta 
terdepan dalam bidang pertanian, 
tercantum sesuai Permendagri No. 
37 Tahun   2007 dan Perda No. 08 
Tahun 2006. Menjadi pilar yang harus 
diupayakan baik dari perangkat desa 
maupun seluruh masyarakat desa 
dalam mewujudkannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh 
Junia, salah satu penduduk Desa 
Waung sekaligus Sekretaris Desa 
Waung yang menjabat sejak tahun 
2018. “Saya lebih nyaman suasana di 
desa, lebih tenang, kenal satu sama 
lain dan tentunya banyak berinteraksi 
dan bermasyarakat dengan sekitar,” 
kata dokter hewan lulusan Universitas 
Brawijaya ini.

Junia juga merasa sebagai bagian 
dari salah satu penduduk Desa 
Waung, menganggap bahwa desa 
tempat tinggal ini begitu nyaman 
dengan kehangatan dan kerukunan 
masyarakatnya. Inilah yang men-
jadikannya tergerak untuk berke-

Desa Waung, Nganjuk 

Unggulkan Kerukunan 
Masyarakatnya

DPM
D Prov Jatim



21Edisi II Tahun 2019 Gema Desa 21

Profildesa

cimpung dalam memajukan serta 
menyejahterakan masyarakat Desa 
Waung dengan bekerja menjadi 
sekretaris atau carik. 

Adapun menyoroti aspek yang 
digadang-gadang dalam visi desa 
tersebut dalam perekonomian ma-
syarakat khususnya bidang pertanian, 
telah menghasilkan beberapa output 
seperti pembentukan gabungan ke-
lompok tani atau gapoktan yang men-
capai kenaikan hasil panen dengan 
sistem tanam “LEGOWO” dengan 
rata-rata di tahun 2013 sebanyak 6 
ton dengan lahan seluas 1 Ha, sedan-
gkan di tahun 2014-2015 mencapai 7 
ton dengan lahan seluas 1 Ha. 

Bantuan pupuk gratis yang 
tersedia sebanyak 10 ton di tahun 
2013 dan 56 ton (5 kelompok tani ) di 
tahun 2014. Maupun insectisida dan 
pupuk organik cair gratis tersedia 100 
liter di tahun 2013 dan 28,8 liter di 
tahun 2014. Dan bantuan benih padi 
serta mesin potong padi secara gratis 
juga diberikan demi pengembangan 

sektor pertanian Desa Waung. 
Tidak hanya itu, peningkatan 

kesadaran akan keamanan, diusung 
masyarakat Desa Waung dengan 
rutinitas ronda setiap malam maupun 
sosialisasi curian motor yang sedang 
marak terjadi beberapa kurun waktu 
terakhir ini. Pembinaan kerukunan 
antar umat serta sosialisasi narkoba 
juga ditekankan. 

Selain itu, di bidang pendidikan 
terdiri dari 5 bangunan sekolah 
yang terdapat di Desa Waung, yakni 
sarana pendidikan PAUD sebanyak 
1 sekolah, pendidikan TK sebanyak 
2 sekolah, pendidikan SD sebanyak 1 
sekolah dan pendidikan SMP seban-
yak 1 sekolah. Dalam segi kesehatan, 
Desa Waung juga memerhatikan indi-
kator kesehatan ibu bersalin, pening-
katan gizi balita, sarana pemeriksaan 
posyandu dan polindes, imunisasi 
dan lain sebagainya.  

Kini peran Junia sebagai Sekre-
taris Desa Waung juga bersama-sama 
dengan aparat lainnya bahu-mem-

bahu meneruskan dan menjalankan 
program baru untuk pemberdayaan 
kesejateraan keluarga terutama 
perempuan. Seperti rutinitas pro-
gram pokok PKK dengan pembinaan 
organisasi maupun pembinaan rutin 
terhadap kader. 

“Yang utama kita sebagai pi-
hak desa ingin memfasilitasi untuk 
menjadikan mereka (perempuan) bisa 
berkarya meskipun hanya sebagai ibu 
rumah tangga, yaitu dengan program 
ibu-ibu PKK untuk membuat keraji-
nan tas dari tali kur dengan harapan 
mereka bisa meningkatkan tingkat 
ekonomi keluarganya,” ungkap Junia. 

Di samping upaya-upaya yang 
dilakukan  antara kerjasama pemer-
intah, perangkat dan masyarakat desa 
tidak lain agar ingin menciptakan 
keharmonisan hidup bermasyara-
kat, memiliki nilai rasa sosial guna 
meningkatkan kepedulian, sehingga 
memupuk persatuan dan kesatuan 
warga Desa Waung agar menjadi desa 
yang mandiri.(res)
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BUMDesa Makmur Abadi Desa Bendosari, 

Gali Inovasi 
Pengolahan Susu Sapi

ProfilBUMDesa

BLITAR –  Melalui 
perkembangan industri olahan 
susu sapi dan yogurt, BUMDesa 
Makmur Abadi meraih juara 
tiga sebagai BUMDes terbaik 
tingkat Provinsi Jawa Timur 
2018. BUMDesa yang terletak di 
Desa Bendosari Kabupaten Blitar 
ini, didirkan pada tahun 2011 
melalui unit usaha permodalan.
Seiring waktu mulai menggali 
inovasi dengan produksi susu 
dalam kemasan botol siap minum 
dan yogurt crim. Sekaligus 

mendirikan unit edukasi wisata 
anak dan inkubator bisnis dengan 
memberikan pelatihan khusus 
pembuatan minuman sari buah 
kepada pengelolah BUMDEsa 
lain.Susanto Sekertaris Desa 
Bendosari menuturkan, ketiga 
unit usaha itu selain bermanfaat 
juga mengajak masyarakat 
untuk menggali potensi dengan 
berinovasi. “Saya mencontohkan 
yang sudah ada seperti susu sapi 
asli yang kami produksi menjadi 
minuman dalam kemasan botol 

tanpa pengawat dan campuran 
air, tentu kami ingin menularkan 
inovasi kami kepada kelompok 
masyarakat, kelompok wanita, 
dan PKK,” ujar Susanto ditemui 
di kantor Bumdes Makmur 
Abadi, Kamis (21/2/2019). 
Lebih lanjut, pelatihan yang 
ditularkanya ini olahan jagung 
manis menjadi jelly drink dan 
snack. Sementara pihaknya juga 
memberila pelatihan kepada 
pengurus BUMDEsa dari daerah 
lain, ekstrak minuman bahan buah 
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nanas. “Kalau dari Kediri kita latih 
ektrak minuman terbuat dari buah 
mangga podang, hal sama juga 
berasal daerah wates bahan buah 
salak kita latih sampai bisa sendiri, 
ada juga cukak berbahan salak 
dan wonorejo berbahan baku buah 
sirsak,” tuturnya.

Kegiatan pelatihan tidak 
menentu, karena menentukan 
jadwal tertentu sesuai 
pembiayaan desa.Pria yang juga 
mantan pengurus BUMDes ini 
menambahkan, selain inkubator 
bisnis,  pihaknya memiliki wisata 
edukasi anak, melihatkan proses 
produksi mulai pengolahan hingga 
siap dikonsumsi.

“Bedanya dengan edukasi 
wisata yaitu dikhususkan kepada 
anak opservasi mengenalkan cara 
mengelolah ekstrak minuman, 
biasanya yang berkunjung siswa 
siswi dari tingkat taman kanak – 
kanak, pendidikan anak usia dini, 
Sekolah Dasar, SMP,” terangnya.

Minuman susu sapi yang 
dikelolah BUMDesa telah 
bekerjasama dengan sejumlah 
usaha ritel di Blitar bahkan juga 
dengan Pemerintah Kota Batu, 
rumah sakit negeri dan swasta 
serta wisata kolam renang di 

Blitar. Ada sebanyak 16 titik ritel 
yang masing – masing dikirim 
50 – 100 botol sekali kirim.
Sedangkan Pemkab Batu dua 
minggusekali 100 sampai 300 
botol dan yogurt 100 botol. Tiba 
musim penghujan, BUMDesa 
mengalami penurunan jumlah 
produksi. “Pada musim hujan 
kami hanya memproduksi 150 
sampai 200 liter, kalau musim 
kemarau yang sampai 900 liter 
sekali produksi. Susu yang 
kami produksi ada empat rasa, 
strawberry, melon, cokelat 
dan rasa susu biasa harganya 
Rp. 7.000 per botol dan yogurt  
Rp.8.000, kita juga memasarkan 
via online atau media sosial 

Instagram,” jelas mantan 
marketing BUMDesa tersebut. 
Sedangkan terkait pemasaran, 
juga melibatkan kelompok 
muda Karang Taruna karena 
dari strategi tersebut, selain 
mempekerjakan mereka juga bisa 
mengambil keuntungan dari hasil 
penjualan. 

“Ya sama saja kita bantu 
perekonomian mereka bagi yang 
belum bekerja kita kerjakan 
dengan memasarkannya, dari 
kami harga Rp 5.000 mereka 
jual Rp 7.000. Kalau yogurt 
Rp 8.000,  mereka bisa jual Rp 
11.000,” ungkapnya. Susu sapi 
yang kita peroleh berdasarkan 
kerjasama dengan salah satu 
koperasi,  karena awal mulanya 
melibatkan pemerintah des, 
lembaga desa dan pengusaha 
desa untuk pengembangan usaha 
tersebut.  Dari hasil unit usaha 
olahan susu sapi dan wisata 
edukasi serta incubator bisnis. 
Omset BUMDesa Makmur Abadi 
sepanjang tahun 2018 senilaiRp. 
105,443.000 hingga Desember 
2018. “Diharapkan unit usaha 
kian berkembang seiring dengan 
prestasi yang kita raih juara tiga 
tersebut,” pungkasnya.(dev)

ProfilBUMDesa
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Pameran dan Simposium 
Inovasi Pelayanan 
Publik tahun 2019 
diselenggarakan 

di Kabupaten Banyuwangi. 
Beragam inovasi OPD pameran 
yang diselenggarakan di Taman 
Blambangan, Banyuwangi, 24 – 26 

April. Tak kurang dari 178 inovasi 
dari 89 instansi ikut ambil bagian 
dalam gelaran tersebut.

Dalam sambutannya Gubernur 
Jawa Timur meminta program 
pelayanan publik perlu dipamerkan 
agar masing-masing Organisasi 
Pemerintah Daerah (OPD) dan 
masyarakat mengetahui update dan 
inovasi terbaru, sehingga tercipta 
saling belajar dan tidak hanya 
terpaku pada program masing-
masing. Pasalnya, inovasi yang 
sudah dibuat bisa saja tidak lagi 
menjawab masalah terkini dan 
tertinggal dari inovasi daerah lain.

Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik 2019

Pelayanan Publik 
Perlu Dipamerkan

Bertempat di Taman Blambangan, Banyuwangi, 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 
dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, didampingi Bupati 
Banyuwangi Abdullah Azwar dan Sekdaprov Jawa 

Timur, Heru Tjahjono, membuka Pameran dan 
Simposium Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019, 24 

April 2019.
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“We have to open mind, 
jangan merasa paling tahu, jangan 
merasa paling benar, juga jangan 
merasa paling mampu, karena ada 
masyarakat yang akan memberikan 
respon, memberikan rekomendasi, 
termasuk memberikan penilaian,” 
kata Khofifah.

Dia mencontohkan pajak di 
Singapura cukup tinggi, namun 
masyarakatnya tetap patuh 
membayar tanpa protes keberatan. 
Rakyat Singapura mau membayar 
pajak yang tinggi karena sudah 
menerima pelayanan publik yang 
memuaskan.

Khofifah mengajak kepala 
daerah memberikan pelayanan 
yang bisa lebih dekat dengan 
kebutuhan masyarakat melalui 
sebuah inovasi. Pengembangan 
inovasi bisa mengambil referensi 
dari inovasi yang sudah ada 
dengan mengedpankan efektivitas, 

kecepatan dan akuntabilitas yang 
lebih baik.

“Mengambil referensi dari luar 
negeri terlalu jauh. Jika di sini ada 
referensi dan konsultasinya bisa 
lebih dekat,” ujar Khofifah lagi.

Khofifah Indar Parawansa 
juga berharap pameran ini akan 
menjadi ruang untuk saling 
belajar dan memberikan energi 
positif terhadap inovasi-inovasi 
yang baik bagi masyarakat. “Jadi 
kalau di sini ada, nggak nggak 
usah studi banding ke luar negeri. 
Kalau konsulnya di sini kan lebih 
dekat, apa yang bisa kita ciptakan 
dari berbagai layanan publik yang 
inovatif, supaya masing-masing 
tahu ada update,” kata Khofifah.

Dengan adanya 
inovasi,diharapkan akan 
memberikan pelayanan publik agar 
semakin dekat dan mudah bagi 
masyarakat. Terlebih Gubernur 

Jatim dan Wakil Gubernur Jatim 
telah mencanangkan semangat 
CETTAR (Cepat, Efektif/
Efisien, Transparan, Tanggap dan 
Responsif). 

“Di pemerintahan Jawa 
Timur kita ada CETTAR. Kita 
ingin bagaimana layanan kita ke 
masyarakat bisa cepat, efektif, 
efisien, transparan, tanggap dan 
responsif,” kata Khofifah. 
Gubernur perempuan pertama 
Jawa Timur ini melanjutkan, di 
pameran tersebut pengunjung 
bisa langsung konfirmasi ke 
seluruh OPD yang punya inovasi 
layanan publik. Menurut Khofifah 
dengan menggelar pameran dan 
simposium semacam ini maka 
setiap daerah dan instansi bisa 
saling melihat.

Salah satu yang dipuji Khofifah 
adalah layanan samsat. Di mana 
mereka menciptakan layanan 
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perpanjangan pajak kendaraan 
motornya lewat gadget bahkan 
bisa dicetak sendiri. Tak mau 
kalah, Dinas Kominfo Jawa Timur 
juga menciptakan layanan untuk 
Quick CETTAR. Yang memberikan 
platform digital mewadahi keluhan 
masyarakat hanya lewat ponsel.

Meski belum dilaunching, 
masyarakat bisa mengadukan 
keluhan yang mereka alami baik 
di daerah terpencil sekalipun 
dan dalam hal apapun melalui 
satu apliksi. Yang kemudian akan 
dikirimkan oleh Kominfo ke dinas 
terkait.

Sementara itu Deputi Bidang 
Pelayanan Publik Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 
Diah Natalisa, dalam sambutannya 
mengatakan,  simposium yang 
digelar di kota berjuluk The Sunrise 
of Java ini bisa menjadi momentum 
perubahan mindset pemerintah 

agar lebih adaptif.
“Kegiatan ini menjadi 

momentum untuk terus 
mendorong instansi pemerintah 
terbuka dan adaptif terhadap 
pengetahuan baru, perubahan 
mindset dan culture set, serta ego 
sektoral instansi menuju dinamic 
government,” kata Diah.

Dikatakan, pemerintahan 
yang dinamis harus mengadopsi 
teknologi informasi yang 
berkembang pesat. Perkembangan 
teknologi tentu berdampak 
terjadinya perubahan sosial pada 
budaya kerja dan cara berpikir 
masyarakat.

Hal tersebut tentu menjadi 
tantangan bagi pemerintah 
untuk menyikapi perubahan 
yang terjadi di masyarakat. “Di 
sisi lain, kemajuan teknologi 
juga menciptakan kemungkinan 
untuk mampu berinovasi dan 
membangun sistem pelayanan yang 

terintegrasi,” jelas Diah.
Diah menekankan, integrasi 

dan keakuratan informasi 
adalah kunci dalam membangun 
pelayanan yang berbasis teknologi. 
Oleh karena itu, dibutuhkan 
dukungan infrastruktur dan SDM 
aparatur yang profesional dalam 
mengolah data dan informasi 
layanan publik.

Selain itu Bupati Banyuwangi 
Abdullah Azwar Anas mengatakan 
inovasi yang diciptakan daerahnya 
adalah menciptakan Pasar Layanan 
Publik. Beda dengan sekarang 
yang ada Mal Layana Publik, 
Azwar Anas justru menciptakan 
pendekatan layann publik ke pasar 
tradisonal. 
“Kita akan buat di Pasar Genteng. 
Ini baru pertama. Ini merupakan 
langkah kita menerjemahkan 
komitmen Ibu Gubernur untuk 
membawa layanan lebih dekat ke 
masyarakat,” kata Azwar Anas. (*)
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Kembangdesa

Berawal dari sulitnya men-
cari pekerjaan meski 
berharap bisa  bekerja 
di perusahaan ternama 

dengan harapan memperoleh gaji 
besar, membuat kedua wanita ini 
memutuskan menerima tawaran se-

bagai bendahara dan sekretaris di 
BUMDes tersebut.

“Memilih bekerja di sini 
karena sulit sekali mencari 
pekerjaan padahal lulus 
k u l i a h 

berharap memperoleh kerja mapan. 
Alhasil saya memutuskan kerja di 
BUMDesa ini. Selain pengalaman juga 
menyenangkan karena memperoleh 

Sulit Cari Kerja Memilih 
Mengabdi Masyarakat 

Menjalani	profesi	sebagai	pengabdi	masyarakat	dengan	
gaji tak seberapa di unit Badan Usaha Milik Desa Makmur 
Abadi, Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon Kabupaten 
Blitar,	tak	membuat	kedua	wanita	ini	berkecil	hati.	Namanya	
Alia	Efendi	(23)	lulusan	S1	STKIP	PGRI	Blitar	jurusan	
Matematika	dan	Kiky	(24)	Fakultas	Pertanian	Universitas	
Lambung Mangkurat Banjarmasin.

DPM
D Prov Jatim



28
Edisi II Tahun 2019 Gema Desa

28

Kembangdesa

pengetahuan baru,” kata Alia Efendi 
kepada wartawan Gema Desa. Alia 
menjabat bendahara BUMDes Mak-
mur Abadi.

Menurut Alia, bekerja mengabdi 
untuk masyarakat adalah hal yang 
menyenangkan dan banyak hal yang 
diperolehnya. Selain mengedukasi, 
terdapat salah satu unit usaha yang 
membuatnya bisa bertahan, yakni 
unit produksi minuman susu sapi.

“Lambat laun saya berminat 
bekerja di sini, karena pengetahuan 
di sektor bisnis bidang produksi 
minuman tersebut, mulai proses 
produksinya hingga penjualan saya 
jadi tahu. Selain itu ada wisata edu-
kasi yang membuat merasa senang,” 
ujarnya. Bekerja juga tidak ha-
rus di perusahaan besar, melainkan 

bagaimana bisa menjalani pekerjaan 
dengan baik untuk memberikan 
kontribusi kepada masyarakat. Hal 
senada juga disampaikan oleh Kiky, 
sebagai sekertaris BUMDes.

Ia tak merasa berkecil hati meski 
bekerja sebagai pelayan masyarakat 
dengan gaji tak seberapa. Karena ia 
mengaku menyukai satu bidang sek-
tor yang menurutnya bisa mengedu-
kasi dirinya. Inkubator bisnis yang 
bergerak di bidang pelatihan khusus 
ekstrak minuman menjadi daya tarik 
untuk tetap bertahan.

“Sudah enam bulan bekerja di 
BUMDesa, awalnya saya terpaksa 
menerima tawaran kerja di sini, 
karena ya kesulitan dapat pekerjaan 
mapan, seiring waktu semakin me-
nyukai kerjaan tersebut karena bi-

dang bisnis tersebut yang mengedu-
kasi, yakni inkubator bisnis, kalau 
ada pelatihan saya senang karena 
menambah wawasan dan wisata 
edukasi untuk anak, saya suka anak 
kecil,“ papar sekertaris BUMDes itu 
saat ditemui di kantornya.

Meskipun lulusan sarjana ia juga 
tidak merasa malu bekerja di sini. Pe-
kerjaan ini disukainya karena menam-
bah pengetahuan dan mengedukasi 
dirinya lebih banyak. Selain itu, ia juga 
menyukai suasana anak-anak yang 
berkunjung ke wisata edukasi terse-
but. “Untuk jangka panjang, diharap-
kan bisa bertahan sebagai pengabdi 
masyarakat, namun jika mendapatkan 
pekerjaan di tempat lain, mungkin bisa 
dipikirkan lagi, karena merasa nyaman 
kerja di sini,“ pungkasnya.(dev)
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Teknologi Tepat Guna

Pupuk merupakan sumber makanan bagi 
tumbuhan. Di era yang serba canggih ini, 
nampaknya harga pupuk cair menjadi 
cukup mahal. Padahal jika kita sedikit saja 
meluangkan waktu, kita dapat dengan 
mudah membuatnya sendiri. Berikut ini 
sedikit ilmu tentang cara cerdas yang 
sederhana untuk membuat pupuk organik 
cair.

Sediakan bahan dan alat berikut.
1. Kotoran domba/kambing
2. Air bersih (dalam artian tidak tercemar bahan kimia 

beracun/berbahaya)
3. Ragi tape (boleh ditambah bioaktivator seperti yang 

banyak dijual di pasar, kalau ada)
4. Tong/drum ukuran volume 100-120 liter

Susunlah posisi bahan-bahan seperti gambar diatas, 
dengan keterangan sebagai berikut.
1. 2/3 diisikan kotoran kambing. Jika tidak ada kotoran 

kambing dapat diganti kotoran sapi atau ayam. Namun, 

survei menunjukan bahwa kotoran kambing paling 
bagus untuk pupuk tumbuhan.

2. Tabur 3-5 butir ragi tape yang sudah dihaluskan. Dapat 
juga diganti dengan bioaktivator yang dapat dibeli di 
pasar-pasar.

3. Isi 1/3 drum denghan air kemudian tutup drum agar 
proses fermentasi berlangsung sempurna.

4. Sediakan waktu 5 menit dalam sehari untuk mengaduk 
drum. Aduklah kotoran kambing agar bisa bercamur 
dengan air. Setelah 7 hari roses fregmentasi, pupuk 
organik dapat anda gunakan untuk tumbuhan di sekitar 
rumah Anda.
Dengan cara di atas, Anda dapat membuat pupuk organ-

ik cair dengan cara yang relatif bersih. Namun, ada bebarap 
hal yang perlu anda perhatikan, yaitu pupuk cair ini sangat 
cocok digunakan untuk taman sayur-sayuran atau holti-
kultura. Gunakan campuran pupuk organik cair tersebut 
dengan  sedikit campuran air, taburkan pupuk ke per bagian 
pohon. Sisa-sisa kotoran yang mengendap dapat anda gu-
nakan sebagai kompos. Semoga sedikit tips untuk pertanian 
ini dapat menambah wawasan anda tentang pupuk dan 
membuat bumi ini semakin hijau.  Selamat mencoba!

Cara Sederhana 
Membuat Pupuk Cair
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Dharmawanita

KEGIATAN ini dihadiri oleh 
sejumlah anggota Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur. Rangkaian 
acara memperingati Hari Kartini 140 
tahun ini diawali dengan sambutan 
dari Nuryani Moh. Yasin selaku 
Ketua DWP Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur. Di dalam sambutannya, Ketua 
DWP Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur memberikan semangat bagi 
anggota DWP lainnya. Tidak akan 
ada henti-hentinya Ketua DWP Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Provinsi Jawa Timur memberikan 

motivasi bagi para anggotanya untuk 
berperan aktif agar lebih sejahtera.

“Saya berharap anggota DWP 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Provinsi Jawa Timur bisa 
serentak menjadi organisasi istri ASN 
yang aktif untuk memperkuat organ-
organ bangsa,” tutur Ketua DWP 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Provinsi Jawa Timur dalam 
sambutannya.

Penasehat DWP Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad 
Yasin, M.Si, memberikan sekilas 
mengenai perjuangan dan kisah RA 
Kartini 140 tahun yang lalu. Sosok RA 
Kartini dirasa masih dapat dirasakan 
semangatnya saat ini. Penasehat DWP 
juga juga memberikan sambutan 
kepada seluruh anggota DWP agar 
terus maju. 

“Seperti karyanya RA Kartini 
yang terkenal, Habis Gelap Terbitlah 
Terang. Artinya Kartini paham betul 
wanita hidupnya dalam kegelapan 
karena terbelenggu. Namun Kartini 
yakin suatu saat akan terbitlah terang. 
Dan hari ini adalah 'keterangan' 
yang dinikmati oleh ibu-ibu 
sekalian," ” ujar Penasehat DWP 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa ini. Pada hakikatnya, filosofi 

Memeriahkan Hari Kartini 

DWP Belajar Membatik Bersama 

Sosok RA Kartini merupakan sosok yang inspiratif 
bagi kaum perempuan di Indonesia. Kegigihannya 
untuk membuat kaum wanita semakin maju dan 
sejahtera ini telah diapresiasi oleh seluruh lapisan 

masyarakat hingga saat ini. Bentuk apresiasi 
yang dipatenkan tanggal 21 April tersebut selalu 
dimeriahkan oleh kaum perempuan pada zaman 
modern dengan berbagai kegiatan positif. Seperti 

yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Timur pada tanggal 26 April 2019.
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Dharmawanita
perempuan adalah pendidik yang 
baik sehingga guru terbaik adalah 
seorang perempuan karena selalu 
mengajarkan sesuatu yang baik 
terhadap anak-anaknya sebelum 
belajar di sekolah bersama guru. 
Penasehat DWP Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa pun juga 
menuturkan tentang betapa mulianya 
peran perempuan baik di keluarga 
maupun di lingkungan sekitarnya.

Setelah acara pembukaan yang 
berisi sambutan, dilanjutkan materi 
cara membatik dengan teknik batik 
celup. Shibori Indigo Anggota DWP 
mendapat pelatihan membatik yang 
diisi oleh Emi Hardian, SI. Anggota 
DWP mendapat alat peraga untuk 
mempraktekkan pelatihan membuat 
corak batik. Pelatihan dimulai dari 
teknik memilih kain, teknik melipat 
kain agar bisa membentuk corak 
yang teratur, teknik mengikat kain 
agar bisa sempurna bentuk gradasi 
warnanya, hingga teknik pewarnaan 
kain batik hingga menghasilkan 
gradasi warna yang cantik. Antusias 
anggota DWP Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sangat tinggi, para 
anggota berlomba-lomba untuk 
membuat kain batik dengan corak 
yang cantik dan bagus. Di akhir 
acara, pembawa acara membacakan 
penerima doorprize serta 
mengumumkan para pemenang 

lomba membatik serta lomba 
fashion kebaya terbaik dari juara I, 
II, dan III.

Dari acara yang telah 
dilaksanakan, DWP Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Provinsi Jawa Timur dapat menjadi 

wadah inspirasi baik yang ingin 
meneruskan bakat membatiknya. 
Tidak hanya itu, anggota DWP Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Provinsi Jawa Timur juga diharapkan 
menjadi organisasi bersama yang aktif 
untuk kedepannya. (ara)
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BЕBЕRАРА MАNFААT 
TОMАT UNTUK WАJАH

Mеnсеrаhkаn Kulit dаn 
Mеngаtаѕі Kоmеdо

Tоmаt dіkеtаhuі mеmіlіkі 
mаnfааt untuk mеnghіlаngkаn 
dan mеngurаngі kоmеdо munсul 
lаgі, kаrеnа masker tomat 
bіѕа mеngurаngі mіnуаk pada 
kulіt wаjаh. Jika buаh tоmаt 
dіkоmbіnаѕіkаn dеngаn buah 

аlрukаt khаѕіаtnуа akan lеbіh 
dаhѕуаt. Alpukat bеrfungѕі ѕеbаgаі 
реlеmbаb аlаmі dаn mеmіlіkі 
zаt anti kumаn. Cаrа mеmbuаt 
rасіkаnnуа tumbuklah ѕаtu buаh 
tоmаt dаn ѕаtu buаh alpukat 
dеngаn hаluѕ, kеmudіаn оlеѕkаn 
kе ѕеluruh bаgіаn wаjаh sebagai 
mаѕkеr. Andа diamkan ѕеlаmа 20-
30 mеnіt. Setelah itu bіlаѕ dеngаn 
аіr bеrѕіh. Ramuan іnі sangat 
cocok untuk kulіt bеrmіnуаk dаn 
kering, kаrеnа реrраduаn dаrі 
kеduа bahan іnі mеnghаѕіlkаn 
vіtаmіn A, C dan E.

Sеbаgаі Tabir Surуа Alаmі

Ternyata mаnfааt tоmаt untuk 
wаjаh bіѕа dіgunаkаn sebagai tabir 
ѕurуа аlаmі. Tаbіr surya alami 
іnі untuk mеlіndungі kulіt аndа 
dаrі sinar mаtаhаrі yang раnаѕ. 
Selain itu, араbіlа kulіt wаjаh Andа 
mеngаlаmі peradangan karena 
terbakar sinar mаtаhаrі, Andа jugа 
bisa menambahkan ѕеdіkіt yogurt 
раdа buah tomat yang ѕudаh 
dihancurkan. Balurkan pada bagian 
уаng mengalami реrаdаngаn dі 
wajah. 
Mеngаtаѕі Kulit   
Berminyak

Jіkа kulіt wаjаh Anda 

Manfaat Tomat 
Untuk Wajah Anda

Buаh tomat ternyata 
mengandung zаt-zаt 
yang penting untuk 
kesehatan kulіt. Kаlі 

іnі аkаn dіbаhаѕ 
mengenai mаnfааt 

tоmаt untuk wajah Andа 
dаn bаgаіmаnа саrа 

mеrасіknуа.

Tipssehat
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mеngаlаmі mаѕаlаh dengan 
kеlеbіhаn produksi mіnуаk, 
mаkа tоmаt jugа bіѕа dijadikan 
ѕаlаh ѕаtu alternatif untuk 
mеngаtаѕі wаjаh berminyak. 
Cаrа membuat ramuannya уаіtu 
раrut аtаu blender ѕеbuаh tоmаt 
segar kеmudіаn saring juісеnуа. 
Kеmudіаn tаmbаhkаn sedikit juѕ 
mentimun kе dalam ѕаrі tоmаt 
Anda lаlu оlеѕkаn kе ѕеluruh 
реrmukааn wajah. Bіаrkаn ѕеlаmа 
20-30 menit, lаlu bilas.
Untuk Wаjаh Berjerawat

Tomat bіѕа jugа dіjаdіkаn 
ramuan yang efektif untuk 
mengobati jеrаwаt. Pаdа оbаt 
jеrаwаt ditemukan kаndungаn 
vіtаmіn A, vitamin C dan vitamin 
K. Kеаѕаmаn раdа buah tomat 
mеmbаntu Anda mengurangi dan 
mеmbеrѕіhkаn jеrаwаt yang Andа 
mіlіkі. Jika Andа memiliki jеrаwаt 

ringan, Andа сukuр mеnеmреlkаn 
роtоngаn buаh tomat ѕеgаr yang 
sudah dііrіѕ-tіріѕ раdа wajah Anda. 
Bіаrkаn selama ѕаtu jаm kemudian 
bіlаѕ dengan аіr bеrѕіh. Lаkukаn 
аktіvіtаѕ ini ѕесаrа teratur, Anda 
bisa mеlаkukаnnуа setiap hаrі.

Mengatasi Pori-pori 
Bеѕаr di Wajah

Rаmuаnnуа аdаlаh аmbіllаh 
ѕаtu ѕеndоk mаkаn juѕ tоmаt ѕеgаr, 
lаlu tambahkan 2-4 tеtеѕ аіr jеruk 
nipis ѕеgаr. Gunаkаn kapas уаng 
dіbulаtkаn untuk mеngоlеѕkаn 
rаmuаn tеrѕеbut раdа wаjаh. 
Perhatikan, ѕеtеlаh dіоlеѕkаn, lаlu 
ріjаt wajah anda dеngаn gеrаkаn 
melingkar. Bіаrkаn ramuan 
tеrѕеbut bеrtаhаn selama 15 menit 
kеmudіаn bіlаѕ dengan аіr dіngіn. 
Lakukan treatment іnі secara 
teratur untuk hаѕіl yang mаkѕіmаl. 

Lakukan setiap hаrі аtаu duа hаrі 
ѕеkаlі ѕudаh сukuр.

Mаnfааt Tomat untuk 
Wаjаh dеngаn Kombinasi 
Bаhаn Lаіnnуа

Contoh untuk mеmbuаt kulіt 
wajah mеnjаdі kеnсаng dan 
mеngurаngі minyak, Andа bisa 
mеnсаmрurkаn реrаѕаn tоmаt 
dengan рutіh telur. Kombinasi 
lainnya adalah Anda саmрurkаn 
dengan susu, minyak zaitun, 
аlрukаt, dаn lаіn-lаіn. Bаhаn-
bаhаn аlаmі ini lebih аmаn untuk 
реrаwаtаn wajah dan tіdаk аdа 
еfеk ѕаmріng, mеѕkірun hasilnya 
bіѕа jadi lеbіh lambat dаrіраdа 
kosmetik уаng tidak alami. 
Perawatan dengan bаhаn alami 
tеntunуа mеmеrlukаn kеtеkunаn. 

(sumber: www.caramanfaat.
com)
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1. Cara membuat salad buah
Bahan:

g	Apel segar 200 gram, kupas kulitnya lalu  
potong dadu

g	Melon segar 200 gram, kupas kulitnya lalu 
potong dadu

g	Semangka 1 buah, kupas kulitnya lalu potong 
dadu

g	Mangga segar 200 gram, kupas kulitnya lalu 
potong dadu

g	Pepaya segar 1 buah, kupas kulitnya lalu 
potong dadu

g	Anggur segar 200 gram, belah jadi dua dan 
buang bijinya

g	Stroberi segar 20 gram, belah jadi empat
g	Mayonaise 150 ml keju parut

Buat Salad Buah 
dan Salad Sayur Sendiri 

Setelah mengonsumsi banyak makanan 
lezat di akhir pekan, tentu Anda butuh 
penyeimbang berupa makanan yang 

lebih sehat. Salah satu contohnya 
adalah salad. Ada banyak varian 

salad yang hadir di mana menjadikan 
sayur dan buah sebagai komponen 
pendukung utamanya. Tentu agar 

tidak membosankan, Anda bisa 
menambahkan bahan pendukung asal 
sehat, segar, tidak mengandung bahan 

pengawet atau pemanis buatan, dan 
mudah didapat.

Resep
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g	Kental manis vanila 1 kaleng
gJ eruk nipis (optional)

Cara membuat:

g	Setelah semua buah sudah dipotong-potong, 
masukkan dalam kulkas agar menjadi lebih 
segar dan dingin.

g	Setelah itu campurkan buah-buahan dalam 
satu wadah.

g	Campur mayonaise, kental manis, dan air 
perasan jeruk nipis bila suka.

g	Keluarkan buah-buahan dari kulkas.
g	Tuang saus salad.
g	Taburi parutan keju sesuai dengan selera Anda.
g	Pada salad buah yang Anda buat sendiri, Anda 

bisa mengkreasikan isinya sesuai dengan buah 
kesukaan Anda. Bisa juga Anda tambahkan 
jelly dan nata de coco dalam salad Anda. 
Selain salad buah, kreasi salah lainnya adalah 
salad sayur.

2. Cara membuat salad sayur
Bahan:
g	Kentang 2 buah, kupas kulitnya lalu potong  

 dadu
g	Wortel 2 buah, kupas kulitnya lalu potong dadu
g	Buncis 10 batang, potong 2 cm
g	Mentimun, potong tipis-tipis
g	Tomat merah 2 buah, buang bijinya, potong  

 dadu
g	Daun selada secukupnya, robek kecil-kecil
g	Jagung manis 2 buah, cuci lalu serut
g	Mayonaise 150 ml
g	Keju parut
g	Kental manis vanila 1 kaleng
g	Jeruk nipis (optional)

Cara membuat:
g	Kukus semua sayur kecuali selada hingga matang.
g	Setelah matang, dinginkan dahulu semua sayur 

dengan memasukkannya ke dalam kulkas.
g	Setelah itu campurkan sayuran dalam satu wadah.
g	Campurkan mayonaise dan kental manis, air  

 perasan jeruk nipis juga (optional)
g	Keluarkan buah-buahan dari kulkas.
g	Tuang saus salad.
g	Taburi parutan keju sesuai dengan selera Anda.

Sama halnya dengan salad buah yang Anda   
buat sendiri, Anda bisa mengkreasikan isi dari salah 
sayur disesuaikan dengan selera Anda. Bahan penentu 
dari salah adalah sausnya yaitu mayonaise, beberapa 
orang memilih untuk memakai mayonaise siap jadi, 
namun akan lebih sehat lagi jika Anda mencoba untuk 
membuat mayonaise salad sendiri.

3. Cara membuat mayonaise salad   
 buah atau sayur

Bahan:

g	Saus mustard 2 sdm
g	Minyak zaitun 300 ml
g	Kuning telur 2 buah
g	Air perasan jeruk nipis 1 sdm
g	Garam 1 sdt
g	Cara membuat:
g	Siapkan wadah, masukkan kuning telur dan saus 

mustard.
gKocok dengan mixer dengan kecepatan rendah 

atau spatula hingga lembut dan tercampur rata.
gMasukkan garam. Kocok lagi.
gTuang minyak zaitun sedikit demi sedikit sembari 

terus dikocok.
gSetelah adonan menjadi agak kaku atau mengental, 

tuang jeruk nipis. Kocok lagi.
gJika dirasa terlalu kental, bisa ditambahkan air.
gSaus mayonaise buatan sendiri untuk salad buah 

dan sayur siap dikonsumsi.
(sumber: www.liputan6.com) 
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