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komprehensif. Gema Desa juga dimaksud-
kan sebagai media pembelajaran dan pe-
mikiran yang kritis seputar pemberdayaan 
masyarakat dan gender
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Surat Redaksi

PEPATAH dalam Bahasa Jawa ‘Sepi Ing Pamrih Rame 
Ing Gawe’ memiliki arti bekerja sungguh-sungguh tanpa 
mengharapkan imbalan. Kalimat sederhana tersebut 
menggambarkan budaya gotong royong yang merupa-
kan falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Dari ribuan tahun lalu, Indonesia telah menciptkan 
konsep ini. Ritual-ritual keagamaan, upacara kelahiran 
hingga kematian semua masyarakat berbaur menjadi 
satu, bekerjasama tanpa imbalan apapun. 

Maka konsep ini pula yang dipilih oleh para peng-
gerak bangsa untuk mempersatukan Indonesia merde-
ka. Istilah gotong royong pertama kali dicetuskan oleh 
Ir. Soekarno saat meresmikan Pancasila sebagai dasar 
negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno berbicara, 
Pancasila apabila diperas akan menjadi Ekasila yang 
memiliki makna gotong royong. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalaui Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim menjadi 

penggerak budaya gotong royong dengan menggelar 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Jawa 
Timur.

Tujuan sangat sederhana yaitu meningkatkan 
kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan 
semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong 
royongan dalam penguatan integritas sosial melalui 
kegiatan-kegiatan gotong royong. Namun, hasil yang 
diperoleh sangat  luar biasa yaitu mencapai masyarakat 
Jawa Timur yang Adil dan Makmur menuju Keluarga Se-
hat Sejahtera.

Gotong royong, sebuah sarana untuk mempersatukan 
berbagai macam perbedaan. Karena persatuan dan kes-
atuan adalah syarat utama yang menentukan kuat atau 
tidaknya sebuah bangsa mampu bertahan dalam perca-
turan bangsa-bangsa di dunia, yang juga menentukan 
bangsa Indonesia mampu berada di atas segala bangsa.

Semangat Gotong Royong!

Garda Pertahanan
Budaya Bangsa



Gotong royong 
adalah roh dan 

konsep paripurna 
menuju rakyat yang 

adil dan makmur. 
Semangat kegotong 

royongan pun 
harus digelorakan, 
terutama di sektor 

pembangunan.
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GotonG RoyonG 
SUKSESNyA pembangunan di Jawa 

Timur (Jatim) salah satunya ditentukan 
oleh kegotong royongan masyarakat. 
Adanya semangat kebersamaan, kese-
tiakawanan, toleransi, saling bantu-mem-
bantu menjadi dasar didalam masyarakat 
menjadi semangat kegotong royongan. 
Banyak pihak menganggap enteng aspek 
gotong royong dalam masyarakat, pada-
hal mempunyai nilai dan makna yang be-
sar bagi pembangunan jatim.

Demikian ditegaskan Gubernur Jawa 

Timur, Soekrwo pada Puncak Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV 
dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-
45 Prov. Jatim tahun 2017 di GOR Lembu 
Peteng Tulungagung, Rabu (3/5).

Pakde Karwo--begitu sapaannya-- 
memberi ilustrasi mengapa gotong 
royong harus diperingati. Menurutnya, 
gotong royong adalah roh budaya menu-
ju masyarakat adil dan makmur. Gotong 
royong adalah sikap dan perilaku bahwa 
manusia dilahirkan bukan seperti semut 

adalah Roh Kehidupan

Laporan Utama

GUbERNUR JATIM, Soekarwo dan Kepala DPMD Jatim, Agus Wahyudi  berfoto bersama para pemenang lomba pada puncak peringatan BBGRM XIV 
dan HKG PKK ke-45 Prov. Jatim di GOR Lembu Peteng Tulungagung, Rabu (3/5/2017).
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GotonG RoyonG 
yang bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial 
yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling bantu memban-
tu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena itu, manusia harus saling membantu dan mem-
buat perjanjian hati yaitu saling tolong menolong agar 
kualitas hidupnya semakin baik. Jika hal itu dilakukan, 
maka yang akan didapat adalah sikap toleransi dan saling 
menghargai antar sesama manusia.

“Ingat, kita ini adalah wong (orang, red) dan bukan wong 
wongan (orang-orangan, red) yang butuh saling membantu 
dan gotong royong. Kalau ingin jadi wong tenanan (orang 
betulan, red), maka budayakan saling membantu untuk men-
ciptakan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Pakde Karwo.

Hal itu juga pernah diingatkan pula oleh Gus Mus dalam 
tulisannya di Kompas pada 2003, yang mengatakan bahwa 
gotong royong merupakan nilai luhur yang luar biasa untuk 
menjadi hidup yang lebih baik. “Kalau ada kecelakaan segera 
ditolong, jangan malah lari. Ada kebakaran segera mendekat, 
jangan dijauhi. Inilah namanya gotong royong, dan semua akan 
menjadi baik dan ada solusi untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengatakan, perso-
alan kemiskinan dan pengangguran yang ditambah den-
gan seringnya terjadi bencana alam telah menjadi dasar 
betapa pentingnya gotong royong sebagai filosofi pen-
dahulu bangsa. Karena dengan gotong royong, bangsa 
Indonesia semakin sejahtera termasuk Kabupaten Tulun-

Laporan Utama

bUPATI PAcITAN, Indartato saat menerima 
penghargaan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. 
Desa Wareng, Kec. Punung menjadi Juara Ter-
baik I Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik 
tingkat Provinsi Jatim 2017.

GUbERNUR JATIM, Soekarwo saat pembukaan puncak peringatan 
BBGRM XIV dan HKG PKK ke-45 Prov. Jatim di GOR Lembu Peteng Tulun-
gagung, Rabu (3/5/2017).



Laporan Utama
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gagung.
Oleh karena itu, Tulungagung mera-

sa bangga sebagai tuan rumah BBGRM 
tingkat Jawa Timur, karena akan mam-
pu menumbuhkembangkan mendor-
ong peran aktif seluruh masyarakat 
dalam sistem budaya bangsa untuk 
kesejahteraan masyarakat, sehingga 
mampu menciptakan integrasi sosial, 
serta memperkokoh NKRI.

Dikatakan Syahri, sebagaimana 
program pemerintah yang tercan-
tum dalam nawacita yang berori-
entasi pada kesejahteraan, maka 
Tulungagung terus berupaya mencip-
takan program menuju kesejahteraan 
masyarakat, percepatan reformasi 
pelayanan, peningkatan infrastruk-
tur, revitalisasi pasar rakyat, serta 
program kesejahteraan masyarakat 
miskin. Hal ini dilakukan, karena Tu-
lungagung ingin menjadi kabupaten 
yang sejahtera masyarakatnya.

Tulungagung saat ini memilik ber-
bagai potensi daerah yang luar biasa, 
seperti marmer, onik, batik, tenun, ser-
ta hasil laut yang mampu membawa 
masyarakat Tulungagung menjadi lebih 

sejahtera. Tulungagung sangat kreatif, 
batu sungai sekarang sudah ditimbang 
dan hasilnya bisa diekspor. Ada batu fosil 
yang berhasil masuk pasar ekspor pula. 
Namun demikian, dalam hal ekspor 
tidak bisa langsung dan masih mela-
lui beberapa proses. “Kami berharap, 
bapak Gubernur dan Pemprov Jatim 
bisa memfasilitasi bertemunya perajin 
antara produsen dan konsumen secara 
langsung, sehingga bisa memotong 
mata rantai biaya,” harapnya.

Puncak Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) XIV tahun 
2017, Gubernur Soekarwo berkesem-
patan memberikan penghargaan Lom-
ba Gotong Royong tingkat Jawa Timur. 
Untuk kategori kelurahan diraih Kelu-
rahan Pilang Kota Probolinggo, Kelu-
rahan Kauman Kota Blitar, dan Kelura-
han Kanginan Pamekasan. Sementara 
untuk kategori desa diraih Desa Buren 
Pacitan, Klatakan Situbondo, Desa Ber-
ingan Ponorogo, dan Desa Tulungrejo 
Kab Madiun. Selain itu, juga diberikan 
penghargaan untuk Lomba Pasar Desa, 
yang terbaik yakni Pasar Desa Kutukan 
Kab Blitar, Pasar Desa Balongpanggang 

Gresik, dan Pasar Desa Prigi Trenggalek. 
Serta pemberian bantuan hibah alat 
pertanian sebesar Rp 60 juta, Program 
Jalinmatra kepada Tulungagung sebe-
sar Rp 5 miliar.

Puncak Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) XIV 
tahun 2017 mengambil Tema “Den-
gan bulan Bhakti gotong royong 
masyarakat, kita tingkatkan peran 
lembaga kemasyarakatan menuju 
masyarakat mandiri dan sejahtera”. 

Kegiatan ini juga dilakukan ikrar 
gotong royong yang diikuti oleh el-
emen masyarakat di Kabupaten Tu-
lungagung. Ada sekitar 15 orang per-
wakilan ikrar gotong royong.

Isi ikrar berisi tentang kesetiaan 
dalam mempertahankan dan men-
junjung tinggi budaya gotong royong 
yang merupakan nilai luhur bangsa 
yang harus dijadikan ruh dalam segala 
aspek kehidupan.

Diungkapkan, semangat gotong 
royong harus menjadi benteng Pan-
casila dan UUD 1945, demi kokohnya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). lmsa

GUbERNUR JATIM, Soekarwo 
memberikan selamat kepada 
pemenang lomba pada pun-

cak peringatan BBGRM XIV dan 
HKG PKK ke-45 Prov. Jatim di 
GOR Lembu Peteng Tulunga-

gung, Rabu (3/5/2017).



Laporan Utama
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SEIRING kecanggihan dan perkembangan 
zaman, gerakan PKK di Jawa Timur didorong untuk 
segera melakukan akselerasi atau percepatan pro-
gram pokok yang diselaraskan dengan kebutuhan. 

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, 
Hj Nina Soekarwo mengatakan, tim penggerak 
PKK pada semua lini di Jatim bisa memanfaatkan 
MoU antara Tim Penggerak PKK Pusat dengan 
berbagai kementerian, seperti Kementerian Per-
tanian, Kementerian Kependudukan dan BKKBN, 
Kementerian Pembangunan dan Daerah Terting-
gal. “Silahkan ide-ide kreatif dimunculkan dan 
dikonkritkan,”ujarnya, sambil mengharapkan agar 
tim untuk kerja, kerja, dan kerja.

Bude Karwo--begitu sapaannya-- juga meng-
harapkan agar para kader PKK untuk terbuka 
terhadap hal-hal baru tanpa meninggalkan budaya 
timur, serta selalu inovatif, seperti selama ini yang 
telah dicapai. Misalnya, capaian pemeriksaan 
deteksi dini kanker serviks dan payudara yang 
mencapai 257.887 orang sehinga Jatim memper-
oleh penghargaan dari pemerintah pusat.

Bude Karwo mengatakan, dengan melakukan 
akselerasi program pokok, maka PKK Jawa Timur 
akan semakin baik dan mampu mengikuti perkem-
bangan zaman guna menciptakan keluarga agar 
lebih sejahtera. 

PKK Jatim 
WuJuDKan  
KERJa nyata

KETUA Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, Nina Soekarwo 
memberikan penghargaan Adhi Bakti Madya PKK kepada 
Rukmini dari Trenggalek.
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“Kita setiap tahun selalu melaku-
kan evaluasi dan mencari solusi ter-
baik pada tahun berikutnya. Muncul-
nya ide baru yang positif sangat kita 
harapkan dari ibu PKK di kabupaten 
kota, sehingga dapat diakselerasi 
dalam program pokok. Ini yang kita 
harapkan bersama,” ujarnya pada 
Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 
Prov Jawa Timur tahun 2017 di GOR 
Lembu Peteng Tulungagung, Rabu 
(3/5). 

Dalam akselerasi, Bude berharap 
agar kabupaten kota menawarkan 
konsep - konsep baru dengan tidak 
meninggalkan budaya lokal. “Ting-
katkan kreatifitas dan inovasi melalui 
karsa, inisiatif, dan ketekunan guna 
peningkatan kualitas bangsa dan 
meningkatkan kesejahteraan kelu-

arga,” harapnya. 
Hingga kini, PKK Jawa Timur se-

lalu menjadi yang terbaik di tingkat 
nasional dan selalu menjadi rujukan 
dan percontohan bagi provinsi lain. 
Tentunya, hal ini sebuah kebanggaan 
sekaligus tantangan. Oleh karena itu, 
dengan semangat dan dedikasi yang 
tinggi, ia berharap prestasi itu dapat 
dipertahankan dan dikembangkan 
untuk menjadi lebih baik lagi. 

“Adanya program pendampingan 
ibu melahirkan telah menjadikan kita 
mendapat apresiasi dari WHO. Adan-
ya penghargaan Adi Bakti Madya PKK 
juga satu satunya di provinsi di In-
donesia selain di pusat. Ini salah satu 
program yang membuat kita tetap 
eksis. Saya mohon, buat ide baru 
lagi dan tidak selalu yang bersifat 
seremonial,” harap Bude. 

Pada acara tersebut diserahkan 

penghargaan 10 Program PKK terbaik 
tingkat Jawa Timur oleh Ketua Peng-
gerak PKK Jatim Hj Nina Soekarwo. 
Kategori kabupaten berhasil diraih 
Tulungagung, Banyuwangi, Nganjuk, 
Ponorogo, Kab Pasuruan, dan Kab 
Malang. Sedang untuk kategori kota 
diraih Kota Madiun, Kota Malang, 
Kota Surabaya, dan Kota Kediri. 
Selain itu juga diberikan penghar-
gaan Adi Bakti Madya PKK berupa 
PIN emas kepada ibu tauladan ada 
baktinya pada PKK. Pengabdian 49 
tahun kepada Ibu Suryani dar Kab 
Probolinggo, pengabdian 47 tahun 
kepada Ibu Sememi dari Kota Blitar, 
pengabdian 45 tahun kepada Ibu 
Nusuaibah dari Lamongan, pengab-
dian 44 tahun kepada Ibu Rukmini 
dari Trenggalek, dan pengabdian 34 
tahun kepada Ibu Rusmiatun dari 
Tulungagung.lmsa

Laporan Utama

GUbERNUR JATIM, 
Soekarwo dan Bupati Tu-
lungagung, Syahri Mulyo 
pada puncak peringatan 
BBGRM XIV dan HKG PKK 
ke-45 Prov. Jatim di GOR 
Lembu Peteng Tulunga-
gung, Rabu (3/5/2017).
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PUNcAK kegiatan Bulan Bakti 
GotongRoyong Masyarakat (BBGRM) 
XIV dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-
45 Provinsi Jawa Timur 2017 di GOR 
Lembupeteng, Tulungagung dimeri-
ahkan pameran produk Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM) unggulan dari 
seluruh Kabupaten/kota di Jatim. 
Gubernur Jatim Soekarwo pun men-
gapresiasi kegiatan tersebut.

“Luar biasa. Hari ini saya melihat 
suasananya bergairah sekali. Banyak 
produk unggulan yang kualitasnya 
tentu tak kalah dibanding dareh-
daerah lain, bahkan berorientasi 
ekspor,” kata pria yang akrab disapa 
Pakde Karwo itu.

Dari sekian industri yang berpar-
tisipasi, kata Karwo, paling dominan 
adalah industri pascaagro, jadi ma-
kanan dan minuman, baru diikuti kel-

UKM Unggulan Unjuk Gigi

Laporan Utama

GUbERNUR JATIM, Soekarwo mengunjungi stand pameran UKM dan produk  unggulan Jatim yang memeriahkan puncak peringatan BBGRM XIV 
dan HKG PKK ke-45 Prov. Jatim di GOR Lembu Peteng Tulungagung, Rabu (3/5/2017).



ompok industri farmasi dan tembakau,” katanya.
Ia berharap geliat ekonomi berbasis UKM di 

daerah-daerah terus bergerak dinamis sehingga 
mampu menjadi tulang punggung kekuatan 
ekonomi regional, terutama dalam meningkat-
kan kesejahteraan sosial bersaing dengan produk 
impor yang terus masuk seiring dibukanya keran 
pasar bebas ASEAN.

Dikatakannya, dari Rp 1.855 triliun perekono-
mian Jawa Timur, 54,98 persen di antaranya meru-
pakan kontribusi dari pelaku usaha UMKM. Mereka 
berkontribusi kurang lebih Rp 1.200 triliun bagi 
perekonian Jawa Timur.

Sebelumnya, saat memberi sambutan di acara 
yang dihadiri hampir seluruh bupati dan walikota 
se-Jawa Timur tersebut, Pakde Karwo meminta 
para bupati dan wali kota untuk menuntaskan 
tiga permasalahan. Yakni penurunan kemiskinan, 
penurunan kematian dan pendidikan.

“Upaya penurunan kemiskinan harus sam-
pai ke desa-desa dan harus saling menguatkan. 
Jawa Timur tahun 2009, angka kemiskinannya 
16,68 persen dan pada tahun 2016 per September 
menurun menjadi 11,85 persen,” katanya.

Ia memuji Kabupaten Tulungagung yang telah 
berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai ke 
angka 8,75 persen. Apalagi masih ada daerah lain 
di Jawa Timur yang angka kemiskinannya berada 

di atas 20 persen.
“Untuk bupati dan walikota tolong jangan jual 

pisang. Tahan. Jual pisangnya jadi kripik. Tahan 
jangan jual nangka. Jual nangka yang sudah jadi 
kripik. Begitupun dengan kentang, jual kripik ken-
tangnya. Hal ini bisa memperbaiki kelompok mis-
kin,” paparnya lagi.

Pakde Karwo menandaskan ada kata kunci 
yang membuat warga tidak miskin. Yakni pendidi-
kan yang bagus dan kesehatan yang juga bagus.
lmsa
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Laporan Utama

GUbERNUR JATIM, 
Soekarwo dan Kepala 
DPMD Jatim, Agus 
Wahyudi   menyer-
ahkan penghargaan 
pada juara lomba saat 
puncak peringatan 
BBGRM XIV dan HKG 
PKK ke-45 Prov. Jatim 
di GOR Lembu Peteng 
Tulungagung, Rabu 
(3/5/2017).



BUMDesa

Praktik rentenir masih marak terjadi 
terutama di daerah pedesaan. Dengan 
kehadiran Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) permodalan masyarakat pun 
terbantu tanpa bunga mencekik . Seperti 
yang berhasil dilakukan oleh BUMDesa Loh 
Jinawi di Kabupaten Jombang.

Bantu Permodalan Masyarakat

BERantas
REntEniR,

BUMDesa Loh Jinawi, Kab. Jombang
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bERbAGAI kegiatan BUMDesa 
Loh Jinawi, Desa Galengdowo, 

Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.



BUMDesa
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TUJUAN pembentukan BUMDesa ada-
lah untuk mendorong atau menampung 
seluruh kegiatan peningkatan pendapatan 
masyarakat. Salah satu caranya dengan 
memaksimalisasi potensi masyarakat desa 
baik itu potensi ekonomi, sumber daya 
alam ataupun sumber daya manusianya. 
Hasil yang diharapkan, BUMDesa mampu 
menyediakan media beragam usaha da-
lam menunjang perekonomian masyarakat 
desa sesuai dengan potensi desa dan kebu-
tuhan masyarakat.

Hal tersebutlah yang menjadi pegan-
gan BUMDesa Loh Jinawi saat didirikan di 
Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. 
Jombang.  BUMDesa ini sejak awal berger-
ak di bisnis keuangan, usaha bersama dan 
bisnis sosial. BUMDesa ini juga memiliki 
tujuan utama meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa Galengdowo.

Salah satu fungsi yang dijalankan ada-
lah memudahkan perputaran barang dan 
jasa yang dibutuhkan masyarakat, mem-
berantas entenir , dan juga memudahkan 
masyarakat desa untuk mendapatkan 
modal usaha dalam skala kecil dan berim-
bang sesuai dengan kemampuan modal 
yang dikelola BUMDesa.

BUMDesa Loh Jinawi yang beralamat 
di Jl. Batalyon Merak 161 Galengdowo, 
Wonosalam, satu lokasi dengan kantor desa 
ini juga memiliki beberapa unit usaha yang 
bernaung didalamnya antara lain, Unit Pen-
gelola Keuangan dan Usaha (UPKu), UPKP, 
Jalin Matra, Pasar Desa hingga Desa Wisata.

 “BUMDesa kami ini juga sudah menaun-

gi beberapa unit usaha yaitu UPKu Bukit 
Cokro, UPKP Sumber Rejeki, Pasar Desa, Jalin 
Matra PK2, Desa Wisata. Beberapa unit yang 
sudah bernaung di bawah BUMDesa Loh Ji-
nawi ini mulai berkembang pesat , mulai dari 
kelompok masyarakat atau Pokmas hingga 
anggotanya yang bertambah sejak tahun 
2015 lalu,” ucap Tri Suharsi selaku Sekretaris 
BUMDesa Loh Jinawi.

Unit-unit usaha tersebut sudah 
memiliki anggota yang lumayan banyak. 
Mislanya UPKu yang memiliki 58 Pokmas 
dan didalamnya ada 112 anggota, UPKP 
memiliki 9 Pokmas 32 anggota, Jalin Ma-
tra PK2 4 Pokmas 28 Anggota, dan Pasar 
Desa 25 kios, dan Desa Wisata memiliki 
aset wisata yang cukup bagus yaitu Bumi 
Perkemahan, Grojokan Kalisat, Agri Edu 
Eko Tourism.

Pertama kali didirikannya pada tahun 
2015, BUMDesa Loh Jinawi ini memiliki 
modal awal sebanyak Rp 581.912.800, dana 
tersebut didapatkan dari dari kas BUM-
Desa, UPKu Bukit Cokro, UPKP Sumber Re-
jeki, Pasar Desa, Jalin Matra PK2 dan Desa 
Wisata. 

Tri Suharsi juga mengungkapkan, se-
lama terbentuknya BUMDesa hingga seka-
rang masih belum ada kendala yang cukup 
serius. Namun, diakui ada hambatan dari 
macetnya UPKP Sumber Rejeki yang saat ini 
diputuskan untuk dibekukan sementara.

“Sementara ini kami membekukan 
UPKP Sumber Rejeki, karena kemacetan 
pasca ketua UPKPnya meninggal dunia, 
dan masih belum tahu nanti bagaimana 

kedepannya. Saat ini kami sedang meng-
godok masa depan UPKP Sumber Rejeki 
ini, menunggu data anggotanya terkumpul 
sepenuhnya. Selain itu semuanya baik-baik 
saja dan masih bisa dikendalikan,” ucap Tri.

Unit usaha simpan pinjam BUMDesa 
Loh Jinawi memiliki kinerja paling bagus. 
Mereka menggunakan sitem simpan pin-
jam yang berbeda nilai pembayarannya 
setiap unitnya. Unit Bukit Cokro bunganya 
sekitar 1,5% per pembayarannya dan Jalin 
Matra hanya 0,5% tiap pembayarannya. 

Sistem pembayarannya harus dibayar 
pokok + bunganya dalam setiap pemba-
yaran. Tidak hanya melayani kelompok, 
BUMDesa ini juga bisa melayani peroran-
gan dengan syarat jaminan BPKP dengan 
jumlah pinjaman di atas Rp 2 juta.

Perkembangan BUMDesa Loh Jinawi 
ini sangat pesat, karena per tanggal 31 
Desember 2016 asetnya sudah mencapai 
Rp  616.717.450. Dan sisa hasil usahanya 
(SHU) mencapai RP 13.043.500. 

BUMDesa ini juga termasuk dalam 
salah satu BUMDesa terbaik di Kabupaten 
Jombang mengenai perihal pertanggung 
jawaban. Tidak mau berpuas diri dengan 
keberhasilannya saat ini, BUMDesa Loh 
Jinawi juga ingin mengembangkan unit 
HIPPAM yaitu sebuah organisasi desa yang 
berfungsi melayani kebutuhan warga desa 
akan air bersih. Selain  itu rencana kedepan-
nya,  BUMDesa ini akan mengembangkan 
dan memajukan sektor Desa Wisata agar 
bisa menunjang fasilitas di bumi perkema-
han yang sudah ada. lmsa
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MUNGKIN kita sudah tidak asing lagi den-
gan kambing etawa. Kambing yang merupa-
kan jenis hewan ternak dengan nilai ekonomis 
tinggi, karena menghasilkan susu kambing 
untuk kebutuhan konsumsi maupun bahan 
kosmetik. Air seninya pun bisa digunakan se-
bagai bahan pupuk organik. Tak hanya itu, bila 
memenangkan kontes, seekor kambing etawa 
harganya akan naik berlipat ganda.

Segudang potensi itulah yang digarap Ba-
dan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  Sari Mulya, 
Desa Wonosari, Kecamatan Tekung, Lumajang. 
BUMDesa yang sudah berdiri tiga tahun ini 
awalnya menjalankan usaha permodalan atau 
simpan pinjam berdasarkan bantuan pemer-
intah pusat.

Sesuai targetnya, perputaran uang dari 
simpan pinjam berjalan baik. Mulai sasaran 
peminjam, sampai peningkatan nasabah 
dengan jumlah mencapai 20 orang. “Pokmas 
atau kelompok masayarakat, adalah salah satu 
sasaran BUMDesa membantu masyarakat da-
lam mendirikan usaha”, ungkap Ketua BUM-
Desa Sari Mulya, Rully Wdayatin. 

Seiring berjalannya waktu serta guncan-
gan ekonomi yang melanda dunia, keuangan 

BUMDesa Sari Mulya, Lumajang

Kambing
Etawa

Gerakkan Ekonomi Desa

Pasca unit simpan pinjam meredup, kini kinerja 
BUMDesa Sari Mulya, Lumajang kembali mentereng 

dengan usaha penggemukan kambing etawa.

bERbAGAI kegiatan BUMDesa Sari Mulya, Desa Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang.
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masyarakat pun tampaknya juga tergang-
gu. Beberapa nasabah mengalami kredit 
macet, karena belum bisa mengembali-
kan dana pinjaman.

Agar BUMDesa tetap bisa meng-
hasilkan, pada pertengahan tahun 2016 
pihaknya mengembangkan sayap usaha 
yaitu unit penggemukan kambing etawa. 
Pada tahap pertama ada 30 ekor kambing 
etawa yang diternakkan. 

“Kambing ini sebagai salah satu unit 
yang akan membatu masyarakat dalam 
peningkatan ekonomi. Ada sebanyak 
36 anggota terbagi 4 kelompok. Setiap 
kelompok memperoleh 9 ekor kambing 
etawa ,” katanya. Setiap kelompok ber-
hak menggemukkan dan menjualkan 
kambing tersebut untuk kebutuhan, na-
mun hasilnya dibagi dengan porsi 40% 
BUMDesa dan 60% untuk kelompok 
masyarakat.Dikatakannya, potensi pasar 
kambing etawa sangat besar. Harga jual-
nya pun stabil antara Rp 1,5 juta sampai 
Rp 3,5 juta. 

Diakuinya, merawat kambing etawa 
memang harus lebih hati-hati dibanding 

kambing biasakarena rentan terhadap 
penyakit dan risiko mati tinggi. Untuk 
kandang misalnya, harus posisi pang-
gung tidak boleh menyentuh tanah. 

Untuk saat ini, kambing etawa BUM-
Desa Sari Mulya belum diambil susunya 
karena belum paham cara dan pengo-
lahannya.  Meski demikian, pendapatan 
BUMDESa dan warga sangat terbantu 
dengan adanya hewan tersebut. Selama 
hampir setahun BUMDesa sudah mem-
peroleh keuntungan 80% dari sektor usa-
ha ini. “Ibaratnya sudah  balik modallah, 
“paparnya. 

Unit peternakannya masih terbuka 
lebar untuk terus dikembangkan karena 
warga Desa Wonosari mayoritas berpro-
fesi sebagai petani dan buruh tani. “Meli-
hat mayoritas warga sebagai petani, men-
jadikan kambing etawa berpotensi besar 
untuk dimebnagkan terus, “ tuturnya. 

Bila peternakan kambing etawa ber-
jalan lancer, pihaknya berencana mem-
bangun kembali unit simpan pinjam. 
Sebab, masih banyak warga yang mem-
butuhkan modal usaha. “ Pengurus sudah 

membuat perencanaan mendirikan per-
modalan, tapi kali ini dikhususkan kelom-
pok wanita atau Pokwan, “katanya. lDev
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PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Jatim terus berkomitmen untuk mensejahter-
ahkan masyarakat di wilayahnya.  Salah satu langkah-
nya dengan melakukan Orientasi Pengelolaan Pro-
gram Jalin Matra kepada pendamping desa.  Sebab, 
keberadaan tenaga pendamping menentukan kema-
juan dan berkembangnya suatu desa. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa 
Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka Orientasi 
Pengelola Program Jalin Matra di Hotel Selecta, Kota 
Batu, Rabu(19/4). “Fungsi dari tenaga pendamping 
adalah bekerjasama dengan kepala desa dalam mem-

Orientasi Pengelolaan Program Jalin Matra 

Dorong Optimalisasi
Pengentasan Kemiskinan

Jalin Matra

KEPALA DPMD Jatim, Agus Wahyudi  dan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf menandatangani MoU berbagai program pengembangan desa saat Orientasi 
Pengelola Program Jalin Matra di Hotel Selecta, Kota Batu, Rabu(19/4/2017).
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perkuat tata kelola desa dalam mengevaluasi dan me-
monitoring program yang dijalankan,” katanya. 

Tahun ini rencananya akan ada 7.720 Rumah Tang-
ga Sangat Miskin (RTSM) di 96 desa pada 16 kabupaten 
di Jatim yang menjadi sasaran. Sementara untuk Pen-
anggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) ada 23.880 
Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di 785 desa 
pada 29 kabupaten yang menjadi sasaran.

Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Timur, Agus 
Wahyudi mengatakan Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan masuk dalam nominasi program feminisme 
tingkat dunia yang acaranya akan digelar pada tanggal 
18 Juni – 24 Juni 2017 di Amsterdam Belanda dan Aus-
tria.

Selain itu, ada juga penanggulangan kerentanan 
kemiskinan dengan sasaran 180 desa terbelakang di 
9 kabupaten. Untuk program di desa terbelakang ini 
DPMD Jatim menandatangani nota kesepahaman 
(memorandum of understanding/ MoU) dengan Uni-

versitas Negeri Malang tentang pelaksanaan pemban-
gunan daerah dan Kuliah Kerja Nyata tematik kegiatan 
pemberdayaan masyarakat.

Dalam sambutannya Gus Ipul juga memberikan mo-
tivasi pada seluruh peserta atau para pendamping desa 
sebagai slah satu elemen keberhasilan program Jalin 
Matra. Baginya keberadaan tenaga pendamping sangat 
membantu dan menentukan berkembangnya desa.

“Saya berharap dengan adanya pendamping, bisa 
mendorong dan menggerakan perekonomian desa 
dengan meningkatkan kemampuan perangkat desa 
seperti kepala desa , sekretariat desa bisa menjalankan 
program – program desa khususnya dalam hal menu-
runkan angka kemiskinan bisa berjalan optimal,” ucap 
Gus Ipul.

Dengan begini Gus Ipul juga mengharapkan agar 
masyarakat desa juga terlibat sehinga angka yang ber-
partisipasi meningkat. Peran pendamping juga sangat 
dibutuhkan agar desa semakin maju dan mandiri secara 

KEPALA DPMD Jatim, Agus Wahyudi  dan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf foto bersama peserta Orientasi Pen-
gelola Program Jalin Matra di Hotel Selecta, Kota Batu, Rabu(19/4/2017).
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ekonomi .
Dan bila desa bisa maju dan mandiri secara eknomi, 

menurut Gus Ipul penduduk desa akan lebih betah untuk 
menetap di desa, karena mereka merasa bisa bekerja ses-
uai dengan keinginan di desa tanpa harus hijrah ke kota.

 Gus Ipul juga menyatakan bahwa, ekonomi pede-
saan rata – rata meningkat ketika disuntikkan oleh 
program pemberdayaan masyarakat, namun sayang-
nya sangat rentan terhadap inflasi, kesenjangan dan 
kemiskinan. Inflasi yang begitu tinggi di desa ini karena 
perputaran uang di desa yang begitu cepat dibanding-
kan di kota.

Penduduk desa lebih banyak menjual hasil produk-
sinya sebelum panen, sehimngga menyebabkan inflasi 
di pedesaan menjadi tinggi dimana masyarkat cend-
erung memebli bahan pokok di kota. Disini pendamp-
ing harus membantu atau mengawal program yang 
bertujuan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Layanan dasar yang paling hakiki adalah tersedian-

ya air bersih, perbaikan gizi dan tersedianya sanitasi. Hal 
tersebut menjadi problem utama dan perlu dicarikan 
solusi. Berbagai penyakit seperti hidrosepalus dan gizi 
buruk  bisa terjadi karena kurang baiknya layanan dasar.
Tenaga pendamping harus bisa memberikan layanan 
dasar itu.

Di akhir sambutan Gus Ipul titip dua hal kepada ten-
aga pendamping. Pertama Indonesia merupakan neg-
ara terbanyak penderita kusta setelah India dan Brasil. 
Sedangkan Jatim tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, 
tenaga pendamping diharapkan apabila menemukan 
dan melihat masyarakat berpotensi menderita kusta 
untuk segera melaporkan agar segera diobati.

Kedua, terkait tubercolosis diharapkan apabila ada 
penderita segera dibawa ke rumah sakit untuk diobat 
karena sudah ada program pemerintah Temukan, Obati 
Sampai Sembuh (TOS).”Kusta bukan kutukan, banyak 
obat obat baru yang bisa menyembuhkan penyakit 
kusta,”tegasnya.lmsa
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Nama KRTP :  Musrini

Alamat :  RT. 27/ RW 14, Dsn. Nglaran. Ds. Cakul, 

  Kec. Dongko, Kab. Trenggalek

Jenis Usaha :  Warung bakso dan soto, produsen keripik 

Pokmas :  Melati

Dana Hibah :  Rp 2,5 juta

Pendapatan Sebelumnya :  Rp 150.000/hari

Pendapatan Setelahnya :  Rp 200.000-Rp 250.000/hari

Peningkatan Pendapatan :  Rp 50.000 – Rp 100.000/hari

Menjadi orangtua tunggal tidaklah mudah. Musrini, warga 
Trenggalek harus membanting tulang, berjualan bakso demi 

memenuhi kebutuhan hidup. Tapi berkat Jalin Matra Penanggulan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) kini dia mampu mengembangkan 

usaha, hingga berhasil mengantar anaknya ke bangku kuliah.

musrini – Pedagang Bakso

Dari Jual Bakso
Mampu Kuliahkan Anak
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wARUNG bakso dengan spanduk 
berwarna ungu tersebut tampak seder-
hana di emperan sebuah rumah di Jalan 
Raya Dongko, Trenggalek yang juga mer-
upakan akses menuju Pacitan. Tampak 
perempuan berusia 50-an sibuk menc-
etak adonan menjadi bulatan-bulatan 
bakso. Beberapa pembeli yang mayoritas 
anak sekolah pun mulai berdatangan. 
Dengan harga hanya Rp 3.000 per porsi, 
Warung Bakso Bu Musrini pun banyak 
penggemarnya.

Janda empat anak yang merupakan 
warga RT 27/14, Dusun Nglaran, Desa 
Cakul, Kecamatan Dongko ini memulai 
usahanya sejak tahun 1990. Awalnya, dia 
hanya menjual bakso dan minuman untuk 
anak-anak Sekolah Dasar. Dengan modal 
pas-pasan, penghasilan yang diperoleh 
paling banyak Rp 150.000/harinya. “Saya 
awalnya Cuma jualan bakso dan minu-
man. Modalnya tidak ada kalau harus ber-
jualan lainnya,” ujarnya.

Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) ini pun akhirnya mendapatkan 
dana dari Program Jalin Matra Penang-
gulan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang 
digawangi oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) Jawa Timur (Jatim.

“Melalui Kelompok Masyarakat atau 
Pokmas Melati saya dapat dana Rp 2,5 
juta,” tuturnya. Dari modal tersebut, Mus-
rini membeli gerobak baru untuk jualan. 
“Kalau gerobaknya bagus dan bersih kan 
pembeli juga tidak ragu untuk makan,” 

tuturnya.
Selain itu, dia juga membelanjakan 

dana tersebut untuk membeli peralatan 
memasak seperti panci dan kompor. Mus-
rini juga membeli bahan-bahan sembako 
lain untuk membuat varian makanan 
baru yang akan dijual yaitu soto ayam dan 
daging. “Saya juga bisa beli bahan untuk 
kripik, peyek dan gorengan. Sehingga se-
lain bakso, akhirnya saya bisa jualan soto 
dan camilan,” tuturnya.

Setelah mendapatkan bantuan dana, 
kini dia bisa meningkatkan omzet antara 
Rp 200.000-Rp 250.000/hari. Sebab, selain 
menunya bertambah, jumlah bakso yang 
dijual juga semakin banyak. Selain itu se-
menjak 3 tahun terakhir, warung Musrini 
pindah dan tidak perlu membayar uang 
sewa sehingga keuntungan yang didap-
atkan juga lebih banyak. ”Awalnya saya 
harus sewa. Jadi keuntungan Cuma cuk-
up buat nutup biaya sewa dan kebutuhan 
sehari-hari saja,” tuturnya.

Agar bisa bersaing dengan usaha 
sejenis di daerah Dongko, dia menjual 
dengan harga yang relatif murah. Misal 
untuk keripik hanya dibanderol Rp 5.000/
bungkus.

Untuk jumlah produksi, setiap harin-
ya Musrini membuat bakso sekitar 1,5 
Kilogram (Kg) daging sapi. “Untuk proses 
penggilingan dan dicampur dengan bah-
an-bahan lainnya sudah di pasar,” katanya. 
Sedangkan untuk soto, dirinya mengha-
biskan 1,5 Kg daging ayam tiap harinya.

Dia mengaku sangat bersyukur, kar-
ena sekarang dia sudah bisa menabung 
hasil usahanya. Bahkan anak-anaknya kini 
telah menyelesaikan kuliah. “Selain untuk 
sekolah, juga bisa untuk kebutuhan lain-
nyan” kata Musrini.

Untuk saat ini, mahalnya harga 
bahan-bahan pokok menjadi ganjalan 
utama dan dapat menurunkan keuntun-
gan penjualan. “Selain harga yang mahal, 
biaya transportasi ke pasar juga cukup 
membuat keuntungan menipis,” katanya. 
Sebab, jarak pasar dan rumah Musrini 
mencapai 12 Kilometer (Km) dan dia har-
us belanja setiap dua hari sekali. Dia pun 
berbelanja menggunakan kendaraan 
umum.

Musrini berharap, usahanya bisa terus 
berkembang dan pelanggannya bertam-
bah. “Semoga program Jalin Matra sep-
erti ini terus ada untuk membantu orang-
orang yang membutuhkan dan mau 
berusaha serta berkembang agar kehidu-
pannya menjadi lebih baik,” tutupnya.l
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30 tahun lamanya Mutmainah, 
warga Dsn. Tengah, Ds. Gerbo, 
Pasuruan menjadi penjahit baju 
untuk tetangga dan pabrik-pabrik 
sekitar tempat tinggal. Hingga 
kini ketiga anaknya sudah lulus 
sekolah dan masing-masing sudah 
bekerja untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya.

mutmainah-Penjahit

Menjahit Baju, 
Merajut Asa

Jalin Matra

Nama  :  Mutmainah

Alamat :  RT.04 RW. 07 Dsn. Tengah 

  Ds. Gerbo, Pasuruan

Usaha :  Penjahit

Pokmas :  Tengah

Jumlah Pinjaman :  Rp 2.000.000

Pendapatan Sebelum :  Rp 100.000/hari

Pendapatan Sesudah :  Rp 150.000/ hari 

Peningkatan Pendapatan  :  Rp 50.000/hari
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Terletak di ujung sebuah gang kecil di 
Dsn Tengah, terdapat rumah mungil yang 
di salah satu sudutnya dipenuhi dengan 
baju, kain, benang jahit, mesin jahit dan 
juga mesin obras. Mutmainah, seorang 
penjahit yang menerima pesanan baju 
sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. 
Meskipun tempatnya kurang terlihat dari 
jalan raya, tempat usaha Mutmainah cu-
kup terkenal di kalangan warga. “Warga 
ada yang ingin dibuatkan kemeja, celana 
hingga jas,”katanya.

Di tengah banyaknya warga sekitar 
yang memilih menjadi peternak sapi 
perah ataupun petani di sawah, Mutmai-
nah yang pernah mengikuti les menjahit 
ini memutuskan membuka usaha jahit. 
Awalnya dia membuka jasa permak baju, 
hingga akhirnya menerima pesanan 
membuat baju dan seragam. Sayangnya 
Mutmainah kala itu hanya memiliki mesin 
jahit saja. Untuk proses obras, dia harus 
pergi ke ke penjahit lain. Otomatis keun-
tungan yang diperolehnya sangat tipis. 
“Selain itu waktu yang dibutuhkan juga 
lama, karena harus mengantre dengan 
yang lainnya,” katanya.

Sampai akhirnya dia mendapat in-
formasi program Jalin Matra yang dapat 

memberikan pinjaman. Mutmainah ber-
niat membeli mesin obras dengan men-
gajukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000. 
Terbukti, setelah membeli mesin obras 
dia mampu menyelesaikan semua pesan-
an dalam waktu lebih singkat. Sehingga 
produktivitasnya makin tinggi.

Selain para tetangga, pelanggan 
Mutmainah ada yang dari pabrik untuk 
memesan seragam. “Anak saya yang bek-
erja di pabrik jadi marketingnya. Sehingga 
apabila ada pesanan untuk baju seragam 
diserahkan ke saya,” katanya.

Hal ini diakui sangat membantu, na-
mun juga membuat kewalahan sehingga 
ketika banyak sekali pesanan Mutmainah 
mempekerjakan satu tetangganya. Selain 
seragam pabrik, pada saat musim masuk 
sekolah semua warga berbondong-bon-
dong pergi kerumahnya untuk meme-
san seragam dari kain yang dibawa dari 
sekolah. Terkadang karena terlalu banyak 
dan semuanya meminta untuk cepat jadi, 
Mutmainah terpaksa menolak beberapa 
pelanggan. “Takutnya malah tidak bisa 
bagus dan telat,” katanya. Menjelang hari 
raya Idul Fitri juga menjadi masa ‘panen’ 
Mutmainah.

Sebelum memiliki mesin obras, dalam 

sehari Mutmainah menyelesaikan 2 paka-
ian. Namun, keuntungannya berkurang 
untuk mebayar biaya obras di pasar. Sete-
lah mendapatkan pinjaman dan membeli 
mesin obras, satu hari dia dapat membuat 
3 pakaian dengan keuntungan penuh.

Untuk satu pakaian, ongkos jahitnya 
sebesar Rp 50.000. Harga tersebut ter-
golong murah untuk ukuran daerahnya. 
”Harga yang terjangkau termasuk salah 
satu strategi untuk memperbanyak jum-
lah pelanggannya karena di tempat lain 
sudah tidak ada yang harganya semurah 
ini,” tuturnya. 

Mutmainah merasa apabila tarif jahit-
nya terlalu mahal maka pelanggan yang 
ingin memesan baju hanya akan sedikit. 
Sebab, pesaingnya di daerah tersebut 
juga banyak. Bahkan ada yang hanya ber-
jarak sekitar 300 meter. 

“Tarif yang murah bukan berarti kuali-
tas jahitnya tidak sebagus mereka yang 
bertarif mahal,”katanya. Hal ini didukung 
oleh pengalamannya selama 30 tahun se-
bagai penjahit.Promosi melalui tetangga-
tetangga dan saudara yang sudah pernah 
menjahitkan bajunya sangat efektif. Bah-
kan pelanggan Mutmainah ada yang dari 
Singosari.l

Jalin Matra
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Nadi Perekonomian Warga
Pasar sOre

Pasar Desa trebungan, kab. situbondo 

Berbeda dengan pasar yang 
mayoritas buka pagi, Pasar 
Desa Trebungan di Kabupaten 
Situbondo menggeliat mulai 
siang hingga sore hari. Dengan 
jam operasional yang unik 
tersebut, pasar ini menjadi 
nadi perekonomian warga se-
Kecamatan Mlandingan.
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PASAR Trebungan adalah sebuah pasar 
di Desa Trebungan,  Kecamatan Mlandingan 
yang berada tepat di jalur pertemuan be-
berapa desa. Walhasil, pasar yang berada di 
bawah kaki gunung Biser ini menjadi pusat 
perekonomian warga dari beberapa desa.

Desa-desa tersebut antara lain Desa 
Bayur yang berada di atas gunung, Desa 
Sumber Ayur, Desa Campoan, Desa Trebun-
gan dan Desa Selowogo. Bahkan, Desa 
Sumber Pinang  letaknya jauh dari lokasi 
pasar menjadikan Pasar Trebungan sebagai 
jujugan belanja. Sebab, pasar ini menyedia-
kan kebutuhan rumah tangga lengkap dan 
menjadi pusat transit bagi para pembeli 
maupun pedagang dari berbagai wilayah 
sehingga pilihan produknya banyak.

“Pasar Trebungan ini termasuk salah 
satu pasar utama di kecamatan ini, beber-
apa warga dari desa lain banyak mencari 
kebutuhan yang mereka perlukan di pasar 
ini. Pasar kami ini mulai pukul 12.30 WIB 
hingga maghrib,” ujar Kepala Desa Trebun-
gan, Tjung Padli.
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Meskipun pasar ini buka mulai siang, 
pagi harinya juga ada beberapa pelapak 
yang berjualan, namun tidak selengkap ped-
agang sore hari. Rata-rata barang dagangan 
yang dijual di pasar ini adalah sembako dan 
sayur-sayuran. Namun di pasar ini juga ban-
yak penjual makanan dan pakaian.

Jam operasional dikataknnya me-
nyesuaikan kebutuhan warga. Dicontoh-
kan saat bulan Ramadan, pasar ini buka 
hingga seharian penuh. Sebab banyak 
masyarakat yang belanjaannya bertam-
bah untuk persiapan lebaran. 

Pasar ini sudah berdiri sejak 1973, 

awalnya pasar ini hanya lapak-lapak saja 
tanpa adanya kios atau lapak-lapak yang 
memadai.  Namun ketika memasuki ta-
hun 2010. pasar ini mendapatkan bantu-
an dari BPMD berupa dana sebesar Rp 25 
juta untuk membangun kios-kios secara 
permanen. Hal ini dilakukan agar kenya-
manan  pada pedagang maupun pembeli 
bertambah. Setelah bangunan itu dires-
mikan ada sekitar 28 toko dan 42 lapak 
kecil yang terdapat pada pasar ini.

Ada beberapa kendala yang dimiliki 
oleh pasar desa yang ada di desa Trebun-
gan ini, antara lain adalah pengelolaan 

pasar yang masih acak-acakan. Dikata-
kannya, hal tersbut terjadi karena kurang-
nya penyuluhan kepada pengurus pasar 
desa. Apalagi, secara Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) pasar ini juga hanya dikelola 
oleh 3 orang saja, yaitu kepala pasar dan 
2 petugas kebersihan pasar.

“Pengelolaan Pasar Desa Trebungan 
ini masih acak-acakan, retribusi dari kios 
pun uangnya hanya cukup menggaji 
pengurus pasar saja, bahkan tidak ada 
biaya tarif parkir. Harapan saya, kami bisa 
diberi bantuan atau pembelajaran pen-
gurus pasar supaya bisa mengelola pasar 
lebih baik lagi,” imbuh Tjung.

Tjung selaku Kepala Desa tidak per-
nah menyerah untuk mengembangkan 
Pasar Trebungan. Ia juga berencana un-
tuk memasukkan pasar desa ini sebagai 
unit BUMDesa. Sehingga, bisa dibantu 
dan didampingi pakarnya dalam pen-
gelolaan pasar.

“ Kami terus bekerja sama dengan 
perangkat pasar supaya bisa menata 
Pasar Desa Trebungan ini menjadi pasar 
yang lebih baik lagi kedepannya. Saya 
berharap agar seluruh pengelola pasar 
dapat pembelajaran dari pusat untuk 
mengelola pasar agar lebih terorganisir 
lagi,” katanya.lmsa
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Sarana dan prasarana 
Pasar Wage Wonosalam, 

Kab. Jombang terus 
dibangun secara 

bertahap agar bisa 
menjadi pasar desa yang 
modern 3 hingga 4 tahun 

ke depan.

Targetkan Jadi Pasar Desa yang

MODerN
Pasar Wage Wonosalam, kab. Jombang

Profil Pasar
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PASAR Wage Wonosalam adalah 
sebuah pasar yang terletak di Desa 
Wonosalam, Kec. Wonosalam, Jombang. 
Lokasinya hanya beberapa meter saja 
dari Kantor Kepala Desa Wonosalam. 
Kegiatan di pasar ini terlihat mulai 
bergeliat sejak pukul 05.00 WIB.  Ada be-
ragam dagangan yang diperjualbelikan 
pedagang, mulai dari pakaian, sembako, 
makanan, alat tulis dan kebutuhan 
sehari-hari lainnya.

Pasar Wage Wonosalam berdiri dila-

han seluas 80 x 50 meter (m). Para peda-
gang menempati puluhan lapak yang 
dibangun oleh desa. Pasar desa ini sudah 
memberikan kontribusi ke Pendapatan 
Asli Desa (PAD) sekitar Rp 5 juta-Rp 6 juta 
per tahun. Dilihat dari nilainya memang 
tidak besar, sebab skala pasar ini relatif 
kecil.

“Untuk Kontribusi ke desa, Pasar 
Wage Wonosalam ini memang belum 
besar.  Untuk itu kami memiliki rencana 
untuk mengembangkan pasar ini dan 

membangun fisik agar lebih bagus lagi 
dari sekarang’ Harapannya pedagang 
dan pembeli makin banyak  yang secara 
otomatis juga mempercepat perputaran 
uang di pasar ini, ” ungkap Kepala Desa 
Wonosalam, Samuki.

Pedagang yang ada di area Pasar 
Wage Wonosalam ini kebanyakan 
adalah warga sekitar. Namun untuk 
barang dagangan yang mereka jajakan, 
sebagian besar mengambil dari daerah 
lain seperti cabai, bawang dan lain-lain 

Profil Pasar
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yang berasal dari daerah Kediri dan 
Kandangan. 

“Pedagang yang ada di pasar ini 
dagangnya mulai sandang dan pangan. 
Biasanya mereka kulakan dari Kandagan 
dan Kediri. Kalau hasil lokal kebanyakan 
aneka buah, seperti durian, salak dan 
jeruk,” imbuh Samuki.

Pedagang yang berjualan di Pasar 
Wage Wonosalam ini juga cukup mem-
bayar retribusi sebesar Rp 2.000/hari. Tak 
ada biya lain-lain yang harus ditang-

gung oleh pedagang. Bagi pengunjung, 
pasar ini relatif nyaman karena memiliki 
fasilitas standar pasar yaitu toilet dan 
lahan parkir.

Di tahun 2017 ini, Samuki dan 
perangkat desa lainnya akan melakukan 
pembangunan Pasar Wage Wonosalam 
secara bertahap. Harapannya, 3-4 
tahun ke depan pasar desa ini berubah 
lebih modern dan nyaman. Namun ada 
beberapa kendala yang dihadapi, yaitu 
membangun kepercayaan desa bila 

pasar desa ini mampu memberikan kon-
tribusi lebih besar lagi pasca dibangun.

Samuki juga berharap, Pasar Wage 
Wonosalam ini bisa bisa membantu 
perkembangan ekonomi desa. Selain 
itu, pasar ini juga bisa dijadikan seba-
gai pasar utama, jujugan masyarakat, 
termasuk warga dari desa sekitar.”Pasar 
Desa Wage Wonosalam ini juga diharap-
kan menjadi salah satu pasar terbesar 
yang ada di Kecamatan Wonosalam,” 
katanya.lmsa

Profil Pasar
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TAMPIL cantik dan luwes dalam balutan kebaya 
nasional, ibu-ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Provinsi Jawa Timur memulai kegiatan pertemuan rutin 
DWP pada tanggal 25 April 2017 dengan penuh semangat 
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wan-
ita Persatuan yang dipandu oleh Ibu Rahmad Nugroho.  
“Ibu Ketua yang kami hormati dan Ibu-ibu anggota yang 
berbahagia...sangat menarik acara Pertemuan DWP kali 
ini, tampak semangat Kartini pada penampilan ibu-ibu 
yang memukau dengan pakaian kebaya nasional dalam 
rangka memperingati hari Kartini” ucap Susana pembawa 
acara yang mengawali acara pertemuan saat itu.  Per-
temuan Anggota DWP DPMD Prov. Jatim yang dilaksana-
kan secara berkala, pada bulan April 2017 bertepatan 
dengan peringatan hari Kartini.

“Habis Gelap terbitlah terang.....” salah satu untaian 
kata semangat yang sering didengungkan dalam rangka 
memperingati Hari Kartini.  Sepanjang hidupnya sosok 
R.A. Kartini inilah yang menjadi inspirasi.  Berkat perjuan-
gannya perempuan bisa mengenyam pendidikan setinggi 
tingginya dan bahkan memangku jabatan yang penting di 

Warisi dan Lestarikan 
Budaya Bangsa

sEmanGat
KaRtini
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perusahaan maupun instansi.  
Hari Kartini adalah hari yang diperingati 

bertepatan dengan lahirnya seorang pahlawan 
kemerdekaan nasional perempuan di jepara yaitu 
Raden Ajeng Kartini, pada tanggal 21 April 1879.  
Memperingati hari kartini adalah dalam rangka 
menghormati perjuangannya untuk mewujud-
kan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan 
perempuan yang secara khusus pada saat itu 
adalah di bidang pendidikan.  Peringatan hari 
Kartini bukanlah sebatas ceremonial saja dengan 
para perempuan indonesia yang secara khusus 
mengenakan sanggul dan kebaya layaknya ibu 
Kartini, akan tetapi lebih dari itu peringatan hari 
Kartini berkaitan langsung dengan kesetaraan 
perempuan dan laki-laki dalam hal peran, fungsi, 
tanggungjawab,  sikap dan perilaku antara laki-
laki dan perempuan hasil konstruksi sosial  dan 
budaya, jadi untuk hal yang bersifat kodrati peran 
laki-laki dan perempuan adalah sebagaimana 
kodratnya.

“Ibu-ibu harus maju...harus pintar baik da-
lam wawasan maupun ketrampilan, sehingga 
dapat menjadi teman ngobrol yang baik dan 
nyambung dengan suami” demikian ibu Ketua 
DWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa memberikan arahan kepada ibu-ibu ang-
gotanya.  “Wawasan dan ketrampilan ibu-ibu 
tidak perlu diperoleh dengan harga yang mahal 
atau sekolah yang tinggi, ibu-ibu dapat me-
manfaatkan forum-forum organisasi yang ada, 
diantaranya pertemuan dharma wanita per-
satuan di dinas para suami ibu-ibu, karena pada 
setiap kesempatan pertemuan selalu diisikan 
dengan kegiatan yang bermanfaat bagi ibu dan 
keluarga”, lanjutnya.  Teknologi terus berkem-
bang, diharapkan ibu-ibu tidak ketinggalan dan 
terus mengikuti perkembangan teknologi infor-
masi, tetapi untuk tidak melupakan budaya tra-
disional dan kekayaan warisan leluhur kita yang 
dapat dikembangkan dengan memanfaatkan 
teknologi yang ada.  Salah satu warisan dan 
budaya tradisional di negara kita yang perlu 
dilestarikan adalah memanfaatkan tanaman-
tanaman obat untuk mengobati penyakit-
penyakit ringan maupun untuk mempercantik 
penampilan.  “Ibu-ibu dapat memanfaatkan 
rempah-rempah untuk masker wajah atau lulur 
badan atau untuk perawatan rambut.  Untuk 
tampil cantik, menarik dan sehat tidak perlu 
mahal, tetapi dapat kita manfaatkan tanaman-
tanaman obat atau rempah yang dapat kita 
tanam sendiri di pekarangan.” Kata Daisy Agus 
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Wahyudi menyemangati ibu-ibu anggotanya.
Pada kesempatan pertemuan rutin DWP 

DPMD Prov. Jatim bulan April 2017, yang sekaligus 
memperingati hari Kartini, dilaksanakan pengisian 
kegiatan, penyampaian hasil mengikuti sosial-
isasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, 
pengadaan mini bazaar dan tambahan ketrampi-
lan merias diri atau “Beauty Class”  sebagai hasil 
kerjasama bidang pendidikan DWP DPMD Prov. 
Jatim dengan Wardah Cosmetics yang merupakan 
produk nasional dan bersertifikasi halal, sehingga 
aman dan sehat bagi pemakainya.

Dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 
dari 4 – 5 orang, ibu-ibu memulai belajar merias 
diri sendiri dengan diberikan tutorial dari beautice 
wardah cosmetics.  Tutorial yang diberikan mulai 
dari pembersihan, makeup dasar, riasan wajah, 
sampai dengan tips-tips membuat garis alis, mata 
dan bibir yang sesuai dengan bentuk wajah.  Ibu-
ibu tampak antusias sekali dengan benar-benar 
memperhatikan instruktur dan mempraktekkan 

pada wajah masing-masing sehingga pada akhir 
acara tampak sekali hasil kursus cepat merias 
wajah ini “ .... ibu-ibu tampak cantik-cantik semua...
pangling ya..” komentar salah satu ibu pengurus.

Untuk memberikan apresiasi atas kerja keras ibu-
ibu belajar merias wajah, dilaksanakan pula Lomba 
Tata Rias Beauty Class dan Penampilan terbaik dalam 
rangka memperingati hari kartini, 25 April 2017, di 
Ruang Amartha DPMD Prov. Jatim.  Seluruh ibu-ibu 
memperagakan busana dan hasil tata riasnya diiringi 
dengan lagu-lagu nasional.  Para Instruktur Wardah 
dan Ibu-Ibu Pengurus kususnya bidang pendidikan 
mengamati untuk memberikan penilaian dan pada 
akhirnya terpilihlah Pemenang 3 orang ibu, yaitu Nn. 
Faiqah Isdihar, Ny. Rahmi dan Ny. Hotman.  Kepada 
ibu-ibu pemenang diberikan apresiasi berupa paket 
tata rias dari Wardah Cosmetics dan untuk ibu-ibu 
peserta beauty class sebagai bentuk apresiasi tak 
lupa diberikan pula piagam partisipan telah berhasil 
mengikuti dan menyelesaikan beauty class dari War-
dah Cosmetics. lbM-GD
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wANITA karier dengan 
mobilitas tinggi rentan men-
galami hal-hal yang terka-
dang sulit dihadapi. Bukan 
cuma masalah kerjaan, tapi 
juga deretan tanggung jawab 
lainnya yang harus diselesai-
kan. Oleh karena itu, perem-
puan yang bekerja membu-
tuhkan perlindungan dari hal 
berikut ini.

Wanita KaRiER
waspadai 4 Hal Ini

Tips Kerja
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Rentan stres
Tantangan dunia kerja, tidak ada ada habisnya. Belum lagi saat pu-

lang, ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Wanita karier 
rentan banget terkena stres, apalagi bagi yang sudah berumah tangga 
dan punya anak. Mari lindungi diri dari stres dengan mengikuti kelas 
yoga, rajin melakukan relaksasi hingga ‘me time’ yang bisa membuat hati 
dan pikiran fresh. Jika mood stabil, masalah kerjaan hingga rumah tang-
ga bisa dihadapi dengan mudah.

Sakit karena jarang olahraga
Padatnya aktivitas sebagai wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. 

terkadang membuat wanita jarang berolahraga. Padahal, rutinitas ini 
penting untuk menjaga stamina tubuh tetap fit dan terhindar dari risiko 
sakit. Lindungi diri dengan melakukan pola hidup sehat serta olahraga 
teratur. Kalau tidak sempat ke tempat fitnes atau latihan yoga, gunakan 
waktu luang di kantor untuk stretching ringan. Daripada naik lift, lebih 
pilih naik tangga saja sambil gerakin badan.

Tidak bisa menata keuangan
Kesibukan yang padat, bikin wanita sebagai ‘Menteri Keuangan’ kelu-

arga tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Luangkan sedikit waktu 
di awal bulan, untuk menghitung keperluan. Kita cuma butuh kurang dari 
1 jam untuk menentukan prioritas, membuat daftar belanjaan hingga 
memutuskan berapa uang yang akan ditabung. Hal ini penting banget, 
agar kerja keras yang dilakukan selama ini ada hasilnya. Sayang banget 
kan kalau tiap hari sibuk kerja, tapi hasilnya tidak bisa dinikmati?

Kurangnya momen bersama keluarga
Sebagai wanita karier yang merangkap jadi ibu rumah tangga, wak-

tu jadi sangat berharga. Pasalnya, di rumah ada orang-orang tersayang 
yang selalu setia menunggu pulang. Jangan biarkan mereka kehilangan 
waktu Anda terlalu banyak ya. Lindungi diri dengan melakukan mana-
jemen waktu yang baik saat bekerja. Agar bisa pulang tepat waktu dan 
menghabiskan sore hingga malam bersama keluarga tercinta. lins
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bUAH dan sayur dianjurkan dikonsumsi 
tiap hari karena bisa membuat tubuh lebih 
fit tiga kali lipat dibanding mereka yang 
rutin memakan daging. Bahkan, beberapa 
kandungan di dalam buah dan sayur mam-
pu mencegah terjadinya pertumbuhan sel 
kanker seperti antioksidan. 

Tapi jangan salah, beberapa buah dan 
sayur yang sering kita konsumsi dan tampak 
aman, ada beberapa yang berpotensi men-
gandung racun. Dikutip dari Tree Hugger 
berikut beberapa jenis buah dan sayuran 
yang berpotensi mengandung racun.

Buah leci punya rasa manis enak dan 
umum dikonsumsi. Sehingga tak terlintas 

buah ini bisa berbahaya. 
Ketika dimakan sebelum 

matang, racun dalam buah 
bisa memicu gula darah sangat 

rendah. Bagi yang gula darah rendah 
atau menderita kekurangan gizi, racun bisa 
menyebabkan masalah. Seperti demam, 
ensefalopati hingga kematian.

Tiap tahun bahkan sempat terjadi 
kematian misterius yang menimpa anak 
di India. Peneliti kemudian melacak pe-
nyebabnya. Ternyata pemicunya yaitu leci 
mentah. Area yang terkena ini memang 
dekat wilayah pertanian leci terbesar di In-
dia. Anak-anak di sana makan buah mentah 
hampir tiap hari.

Kacang mete mentah juga berbahaya 
karena mengandung resin yang disebut 
urushiol, senyawa sama pembuat tanaman 
poison ivy begitu mengerikan. Ini bisa me-
nyebabkan ruam kulit cukup serius. Bisa 
juga memicu racun jika tertelan atau be-
rakibat fatal bagi orang yang punya sensi-
tivitas tinggi terhadap urushiol.

Jika ada yang bertanya-tanya mengapa 
orang yang mengonsumsi kacang mete 

Waspadai
Buah & Sayur
Berpotensi Racun

Buah dan sayur 
selama ini dikenal 
sebagai makanan 

sehat. Tapi 
ternyata ada juga 

yang berpotensi 
mengandung racun 

dan membahayakan 
kesehatan.
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berlabel ‘mentah’ tapi tidak masalah. Ini karena se-
luruh kacang mete komersial sebenarnya sudah di-
masak untuk menghilangkan kulit, sebut Tree Hug-
ger. Kacang tersebut dijual dengan sebutan mentah 
karena belum dipanggang atau proses lebih lanjut. 
Namun sudah matang.

Singkong menjadi sumber karbohidrat di Af-
rika, Amerika Selatan, dan sebagian Asia. Makanan 
ini memberi energi kepada lebih dari 600 juta orang 
seluruh dunia tiap harinya, lapor CNN.

Tapi jika tidak diolah dengan baik, singkong 
secara alami menimbulkan hydrogen cyanide. 
Kandungan itu bisa mendatangkan masalah pada 
hormon tiroid sekaligus mempengaruhi bagian 
otak yang berhubungan dengan gerak. Begitu juga 
kelumpuhan ireversibel.

Belimbing juga bisa berpotensi mengandung 
neurotoxin yang mematikan bagi pengidap penya-
kit ginjal. Bagi mereka yang fungsi ginjalnya baik, 
racun caramboxin bisa ditangani tanpa masalah.

Akan tetapi bagi yang bermasalah dengan 
ginjal, racun terakumulasi dan menyebabkan ber-
bagai keburukan. Seperti cegukan, muntah, lemah, 
kebingungan mental, dan agitasi psikomotor. Bisa 
juga serangan epilepsi lama yang tak biasa, koma 
hingga kematian, menurut studi mengenai caram-
boxin.

Sementara tebu tidak mengandung racun se-
cara alami. Tapi ketika disimpan terlalu lama, ini 
bisa jadi tempat munculnya fungus yang disebut 
artbrinium. Jamur tersebut memproduksi racun 
penyebab berbagai hal buruk, mulai dari muntah 
sampai kematian. Meski tidak bergantung usia, ke-
banyakan anak-anak jadi korbannya.

Terakhir kentang. Bila kentang muncul bagian 
berwarna kehijauan , sebaiknya jauhi. Sebab bisa 
jadi racun alkaloid solanine sangat terkonsentrasi 
pada kentang. Bila dimakan bisa menyebabkan 
mual, muntah, sakit perut, diare, radang tenggoro-
kan, sakit kepala, pusing sampai halusinasi.

Jadi waspadalah!lins
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Si Donat Spanyol
Churros

cHURRoS, seringkali di sebut dengan donat ala Spanyol. 
Merupakan makanan ringan sejenis pastry yang digoreng, 
terbuat dari adonan dasar choux. Choux sendiri merupakan 
adonan pastry ringan yang umum digunakan untuk mem-
buat kue sus Indonesia. Churros biasanya disantap saat sara-
pan pagi dengan dicelupkan pada minuman coklat panas 
yang kental. Tertarik membuat sendiri? Berikut resepnya:

bAHAN-bAHAN:
r	250 ml Air
r	2 sdm Margarin/ mentega
r	150 gr Tepung terigu
r	1 butir Telur
r	1 sdm Gula pasir
r	1/2 sdt Pasta vanilla
r	secukupnya Minyak untuk menggoreng
r	Bahan taburan
r	1 sdm Gula pasir
r	1/2 sdt Kayu manis bubuk

LANGKAH:
r	Campur air, margarin/ mentega, gula pasir dan pasta vanila kemudian 

masak sampai mendidih.
r	Kecilkan api, masukkan terigu dan aduk cepat kira-kira 2 menit. Ke-

mudian matikan api.
r	Aduk terus adonan sampai kalis dan uap panasnya hilang. Masukkan 

telur yang telah dikocok lepas. Aduk cepat sampai rata.
r	Masukkan adonan ke dalam pipping bag atau plastik segitiga dan 

gunting ujungnya. Kemudian masukkan lagi ke dalam pipping bag 
yang telah di beri spuit bintang.

r	Panaskan minyak goreng pada wajan dengan api sedang. Kemudian 
spuit adonan kedalam minyak kira-kira sepanjang 10 cm, goreng 
hingga berwarna kecoklatan. Lakukan sampai adonan habis.

r	Angkat churros dari dalam wajan dan tiriskan. Setelah hangat taburi 
dengan campuran gula dan kayu manis. Churros siap dinikmati.l
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