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BUMDes masuk mall. Produknya juga. Pemandangan langka ini. Bagi sebagian 
besar orang kota tentu asing dengan “BUMDes”. Mungkin mereka tahunya hanya 
BUMN atau BUMD. 

Apa benar di desa juga ada badan usaha semacam BUMN atau BUMD? Lalu 
usaha apa yang dijalankan? Mungkin begitu pertanyaan sebagian besar pengunjung 
mall. Lantas, apa benar BUMDes juga memproduksi barang? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, mengadakan 
iven Kampoeng Kreasi Produk Unggulan Jawa Timur 2018. Tempatnya di Royal Plaza, 
salah satu mall besar di Surabaya.

Dalam kegiatan ini beberapa BUMDes di Jawa Timur unjuk karya. Sejumlah 
produknya dipamerkan. Termasuk hasil karya warga di mana BUMDes itu berada. 
Apreasiasi datang dari pengunjung yang mayoritas orang kota, yang malah tidak punya 
desa. Kegiatan ini juga ibarat jendela. Membuka mata. Bahwa memang ada BUMDes 
di desa. Mereka eksis. Mereka badan usaha milik desa yang menjalankan usaha milik 
desa. Mereka mengelola pasar, PAM, pertanian, wisata, dlsb. Mereka “ada”, bahkan 
tidak sekadar “ada.”

Penyelenggaraan kegiatan semacam ini di pusat-pusat keramaian di kota, misalnya 
pusat perbelanjaan, hotel, dsb, memang langka. Harusnya kegiataan “ndeso” seperti 
ini sering-sering dibawa ke kota, langsung ke jantung pusat keramaian, biar orang kota 
tahu bahwa “ada” desa selain kota. Bahwa sebagian besar hidup mereka ditopang dari 
desa.

Karena itu menarik sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi, “Mari bangkitkan semangat bahwa orang desa bisa 
mewarnai kota dan tidak kalah sejahtera dari orang kota,” ujarnya dengan semangat.

Harapannya kegiatan seperti ini tidak sekali ini saja diselenggarakan, tetapi 
dilanjutkan dengan iven-iven berikutnya. Masih banyak potensi perdesaan yang perlu 
dikenalkan kepada orang-orang kota, kepada masyarakat metropolis. Misalnya, suatu 
ketika perlu ada festival kuliner desa, atau pameran produk pertanian, atau gelar wisata 
desa, dlsb.

Masyarakat Surabaya, atau kota-kota besar lainnya, sebagian besar penduduknya 
adalah urban. Mereka berasal dari desa. Mereka juga rindu dengan suasana desa, 
mereka tentu juga rindu dengan iven-iven yang berbau “ndesani” seperti Kampoeng 
Kreasi ini. (*)

Rindu Iven 
Ndesani

Dinas PMD Jatim Gelar 
Kampoeng Kreasi Produk Unggulan

DPMD Prov Jatim
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Dinas PMD Jatim Gelar 
Kampoeng Kreasi 
Produk Unggulan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menggelar pameran Kampoeng Kreasi Produk 

Unggulan Jawa Timur 2018 di Royal Plaza Surabaya. Dengan tema Pameran 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan tagline Ekonomi Kuat Masyarakat 

Hebat, pameran ini berlangsung tanggal 19 hingga 22 April 2018.

laporanutama
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Pameran ini resmi 
dibuka oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi, 
dan Sekretaris Direktur 
Jenderal Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kementerian Desa 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
Republik Indonesia, Muchlis.
Dalam sambutan Kepala 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur, 
menyatakan kegiatan ini 
adalah bentuk komitmen 
dalam rangka meningkatkan 
derajat dan kesejahteraan 
orang-orang desa, “Mari 
bangkitkan semangat bahwa 

laporanutama
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orang desa bisa mewarnai 
kota dan tidak kalah 
sejahtera dari orang kota,” 
ungkapnya bersemangat.
Ia mengungkapkan, 

dalam pameran perdana 
ini Dinas PMD Prov. Jatim 
melibatkan 30 kelompok 
mitranya, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES), Lembaga 
Pembiayaan, Komunitas 
dan Asosiasi Pelaku Usaha 
(fashion, craft, food), hingga 
Usaha Ekonomi Masyarakat 
Desa. “Ayo kita semangat, 
kreasi kita bisa membuat 
sejahtera dan tidak kalah 
dengan kemapanan orang 
kota,” tegas Agus.
Sekretaris Direktur 

Jenderal Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
RI, Muchlis, mengapresiasi 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
(DPMD) yang telah 
berinisiatif melakukan kegiatan 
pameran ini. Dan ia juga 
mengakui bahwa kegiatan 
semacam ini baru ada di 
Indonesia.
“Tindakan organisir 

melakukan pameran ini 
oleh DPMD Jatim perlu 
kita apresiasi karena sangat 
menunjukkan bahwa produk 
desa unggulan Jawa Timur 
itu mampu mendorong 
kemajuan desa khususnya 
di Jawa Timur,” tuturnya. 
Ia juga berharap agar 
produk unggulan desa yang 
berkualitas bisa mengepung 

kota dengan kreatifitas, 
inovasi, dan komoditi yang 
dihasilkan oleh desa.
“Semangat terus pahlawan 

ekonomi dari desa, tunjukan 
kemampuan kalian. Selain 
itu, kami juga berupaya 
terus mensuport dan 
berupaya meningkatkan terus 
bantuan dalam hal itu,” 
terangnya.
Total acara ini diikuti oleh 

30 partisipan, terdiri dari Mitra 
binaan Dinas emberdayaan 
Masyarakat dan Desa Jawa 
Timur, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa), Lembaga 
Pembiayaan, Komunitas 
dan Asosiasi Pelaku Usaha 
(fashion, craft, food), hingga 
Usaha Ekonomi Masyarakat 
Desa.
Pameran ini digelar di 

laporanutama
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Atrium Oval Royal Plaza 
Surabaya dengan berbagai 
program acara menarik 
yang dapat menambah 
ilmu dan keterampilan 
seperti  Talkshow BUMDES 
Bersama, Workshop Membatik 
olehKab. Lamongan, Public 
Expose oleh Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI) Pesantren Preneur, 
Workshop Daur Ulang 
oleh Kota Probolinggo, 
Talkshow Pembiayaan 
Usaha Ekonomi Masyarakat 
oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakatdan Desa (DPMD) 
JawaTimur, fashion show dari 
Probolinggo hingga workshop 
jahit kreatif oleh UKM 
Sidoarjo.
Direktur One Event, 

Yusuf Karim Ungsi, 
selaku penyelenggara 
mengungkapkan bahwa 

pameran ini diyakini akan 
menjadi kesempatan masing-
masing daerah untuk dapat 
menguji produknya agar 
dapat diterima oleh pasar. 

“Pameran ini kami harapkan 
dapat memberikan informasi 
dan promosi tentang produk 
unggulan. (res)

laporanutama
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warta

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa 
Timur, pada April 

2018 di Malang, mengadakan 
bimbingan teknis Aplikasi 
Pendataan Perencanaan 
Pembangunan Desa (SP3D)
Tahun 2018 Angkatan I. 
SP3D merupakan program 

aplikasi berbasis web yang 
akan menjadi pusat data 
perencanan pembangunan 
desa di Provinsi Jawa 
Timur dan digunakan 
sebagai sarana pembinaan 
dan pengawasan dalam 
perencanaan pembangunan 
desa.
Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi, SH., 
M.Si. dalam sambutannya 
mengatakan, guna penyediaan 
informasi dan data yang 
valid dan komprehensip 
sesuai fakta sebagai rujukan 
perencanaan pembangunan 
desa, maka diperlukan sistem 
pendataan perencanaan 
pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 
86. 
Pemerintah provinsi 

dalam tugas pembinaan dan 
pengawasan pembangunan 
desa memerlukan instrument 
untuk melakukan analisa 
sekaligus mengetahui/
monitoring komposisi 

penggunaan APBDES di 
seluruh Jawa Timur. Karena 
itu disusunlah Aplikasi Sistem 
Pendataan Perencanaan 
Pembangunan Desa (SP3D). 
“Aplikasi Sistem Pendataan 

Perencanaan Pembangunan 
Desa (SP3D) merupakan 
himpunan data perencanaan 
desa yang berisi informasi 
RPJMDES, RKPDES, 
dana desa, perencanaan 
pendapatan, perencanaan 
pembelanjaan, perencanaan 
pembiayaan, musdes 
perencanaan, potensi desa, 
yang terintegrasi dengan 
siskeudes dan profil desa 
dan kelurahan di Provinsi 
Jawa Timur,” kata Agus 
Wahyudi.
Sebagaimana tindak 

lanjut Rakor Pembinaan 
Perencanaan Pembangunan 

Desa Provinsi Jawa Timur 
tahun 2018, pemerintah 
kabupaten/kota berkomitmen 
untuk menerapkan aplikasi 
SP3D di wilayahnya. “Kami 
berharap dalam pelaksanaan 
bimbingan teknis ini dilakukan 
dengan cermat serta dapat 
memberikan training bagi 
operator aplikasi SP3D 
baik di tingkat kecamatan 
maupun di tingkat desa di 
wilayahnya,” tambah Agus 
Wahyudi.
Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa, 
menunjukkan bahwa desa 
mempunyai kewenangan 
yang sangat luas dalam 
mengelola pemerintahannya. 
Pasal 1 ayat 1 mengatakan 
desa adalah desa dan 
desa adat atau yang 
disebut dengan nama 

Dinas PMD Prov. Jatim 
Adakan Bimtek SP3D 

DPMD Prov Jatim
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warta

lain, selanjutnya disebut 
desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan kewenangan yang 

begitu besar maka desa 
wajib membuat perencanaan 
pembangunan dalam bentuk 
rencana pembangunan 
jangka menengah desa 
yang dioperasionalkan 
dalam kegiatan tahunan 
dalam bentuk rencana kerja 
pembangunan tahunan RKP 
desa.
Dalam pelaksanaan 

pembangunan, proses 
perencanaan menjadi 
kunci dalam pelaksanaan 

pembangunan, nilai nilai 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan tidak menjadi 
hilang namun memperkuat 
pemerintahan desa dalam 
menyusun perencanaan 
pembangunan. Ini sangat 
jelas terlihat dalam pasal 80 
ayat 1 Undang-Undang Desa 
Nomor 6 Tahun 2014 bahwa 
perencanaan pembangunan 

desa sebagaimana 
dimaksud 
dalam pasal 79 
diselenggarakan 
dengan 
mengikutsertakan 
masyarakat desa. 
Dalam menyusun 
pemerintah 
desa wajib 
menyelenggarakan 
musyawarah 
perencanan 
pembangunan desa.
“Dalam rangka 

memperbaiki kondisi 
kehidupan untuk 
menjadi lebih baik 
tentunya dengan 
cara menggerakkan 
partisipasi masyarakat 

itu sendiri. Partisipasi 
masyarakat merupakan 
suatu proses teknis untuk 
memberikan kesempatan 
dan kewenangan yang lebih 
luas kepada masyarakat 
untuk secara bersama-
sama memecahkan berbagai 
persoalan termasuk dalam 
pembangunan,” kata Agus. 
(*)
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Bertempat di 
Bojonegoro, pada 25 
sd 27 April  2018 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur 
mengadakan “Sosialisasi 
Pencegahan, Pengawasan 
dan Penanganan Masalah 
Dana Desa serta 
Pelaksanaan Padat Karya 
Tunai Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2018.”
Dalam pengarahannya 

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur, 
Agus Wahyudi, SH., 
M.Si., mengatakan, 
tingginya angka gizi buruk 
(stunting), tingginya angka 
pengangguran, tingginya 
angka kemiskinan, tingginya 
tingkat kesenjangan 

pendapatan dan terjadinya 
migrasi dan urbanisasi yang 
cukup tinggi menjadi dasar 
bagi Kementerian Desa 
PDTT merumuskan bentuk 

kegiatan nyata di desa yang 
dapat diwujudkan melalui 
dana desa.
Untuk itu Kementerian 

Desa PDTT mengeluarkan 
kebijakan padat karya tunai 
(cash for work). Padat 
karya tunai merupakan 
kegiatan pembangunan desa 
berdasarkan pemanfaatan 
sumber daya desa, tenaga 
kerja, dan teknologi lokal 
dalam rangka mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan 
pendapatan dan menurunkan 
angka stunting.
“Harapan dari kegiatan 

padat karya tunai yaitu 
terjadinya perluasan 
kesempatan kerja sementara, 
penciptaan upah/tambahan 
pendapatan, perluasan akses 
pelayanan dasar, perluasan 
mutu pelayanan dasar, 

Bersama-sama Awasi
Penggunaan Dana Desa

warta
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kegiatan nyata di desa yang 
dapat diwujudkan melalui 
dana desa.
Untuk itu Kementerian 

Desa PDTT mengeluarkan 
kebijakan padat karya tunai 
(cash for work). Padat 
karya tunai merupakan 
kegiatan pembangunan desa 
berdasarkan pemanfaatan 
sumber daya desa, tenaga 
kerja, dan teknologi lokal 
dalam rangka mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan 
pendapatan dan menurunkan 
angka stunting.
“Harapan dari kegiatan 

padat karya tunai yaitu 
terjadinya perluasan 
kesempatan kerja sementara, 
penciptaan upah/tambahan 
pendapatan, perluasan akses 
pelayanan dasar, perluasan 
mutu pelayanan dasar, 

peningkatan aksesibilitas desa 
(terbukanya desa terisolir),” 
kata Agus Wahyudi.
Adapun kelompok 

sasaran tenaga kerja 
padat karya tunai adalah: 
(1) Kelompokpenganggur, 
setengah penganggur dan 
warga miskin; (2) Pencari 
nafkah utama keluarga; (3) 
Laki-laki,wanita dan pemuda 
usia produktif dan bukan 
anak-anak; (4) Petani/
kelompok petani yang 
mengalami paceklik dan 
menunggu masa tanam/
panen; (5) Tenaga kerja 
yang kehilangan pekerjaan 
(ter-PHK).
Asumsi perhitungan padat 

karya tunai (cash for work) 
provinsi jawa timur adalah 
sebagai berikut: jumlah desa 
di Jatim 7.724 desa, jumlah 
penduduk jatim 39.500.000 
jiwa, alokasi Dana Desa 
Prov. Jatim tahun 2018 Rp. 
6.349.267.886.000. 
Asumsi penggunaan dana 

desa untuk pembangunan 
desa tahun 2018 sejumlah 
74,11% atau sebesar Rp. 
4.705.718.522.020. Asumsi 
penggunaan dana desa untuk 
padat karya tunai Prov. 

Jatim tahun 2018 (30% x 
Rp. 4.705.718.522.020,-) : 
Rp. 1.411.715.556.606. 
Asumsi penggunaan dana 

desa untuk pembangunan 
desa tahun 2018 per desa 
(Rp. 1.411.715.556.606,- 
dibagi 7.724 desa) : 
Rp. 609.233.366. Asumsi 
penggunaan dana desa untuk 
padat karya tunai Prov. 
Jatim tahun 2018 per desa 
(30% x Rp. 609.233.366) : 
Rp. 182.770.010.
Dikatakan oleh Agus, 

upaya meningkatkan 
pengawasan penggunaan 
dana desa perlu didukung 
oleh aparatur sipil negara 
yang terkait dengan fungsi 
pembinaan dan pengawasan 
di bidang exekutif maupun 
yudikatif, baik di tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten, 
kecamatan dan desa.   
Untuk itu koordinasi antara 
lembaga eksekutif maupun 
yudikatif perlu dilakukan  
dalam rangka  pencegahan 
penyelewengan penggunaan 
dana desa. Pencegahan 
merupakan bagian dari tata 
pengelolaan pemerintah yang 
baik (good governance). 
“Untuk itu jalinan 

komunikasi antara 
lembaga  di eksekutif 
maupun yudikatif  sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan 
program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat 
desa, terutama tentang 
penggunaan dana desa. 
Selanjutnya koordinasi di 
antara lembaga exekutif dan 
yudikatif di tingkatpropinsi 
sampai dengan tingkat desa 
sangatla penting dilakukan,” 
ujarnya.
Hasil yang diharapkan dari 

sosialisasi ini adalah adanya 
pembinaan dan penguatan 
kapasitas aparatur pemerintah 
daerah, desa dan masyarakat 
dalam pengelolaan dana 
desa; Adanya pemantapan 
dan sosialisasi regulasi 
terkait pengelolan dana 
desa, khususnya untuk 
pelaksanaan padat karya 
tunai; Penguatan pengawasan 
pengelolaan dana desa; 
Bantuan pengamanan dalam 
pengelolaan dana desa; 
Penanganan masalah dan 
penegakan hukum terhadap 
pengelolaan dana desa; dan 
pertukaran data dan/atau 
informasi dana desa.(*)

warta

DPMD Prov Jatim



12 Edisi III Tahun 2018
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Desa Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi

Upacara Keduk Beji 
Satukan Seluruh Warga

Kekompakan dalam 
bergotongroyong 
sudah menjadi 
budaya di Desa 

Tawun, Kecamatan 
Kasreman, Kabupaten 
Ngawi. Apapun kegiatan 
di desa selalu dilakukan 
bersama, mulai membangun 
jalan, membangun masjid, 
mendirikan rumah milik 
warga, membersihkan 
selokan, menormalisasi jalan 
dan mendirikan pos kamling.
Pantas pada tahun 2017 

Desa Tawun mendapat 
predikat terbaik Pelaksanaan 
Gotong Royong Tingkat 
Kabupaten Ngawi. 
Khusus pemakaman 

orang, lebih banyak yang 
membantu menggali kubur 
daripada di rumah duka. Ini 
karena kawasan Desa Tawun 
tanahnya keras, sehingga 

membutuhkan 
orang banyak 
untuk menggali 
tanah kubur 
secara 
bergantian. 
“Untuk 
memotivasi 
masyarakat 
desa di sini 
saya sebagai 
Kades juga 
ikut langsung 
memandikan 
jenazah setiap 
ada warga yang 
meninggal,” kata 

Pramudianto ketika ditemui 
Gema Desa. 
Pramudianto menambahkan, 

sementara itu untuk biaya 
perawatan bagi warga yang 
sakit dan bantuan bagi 
keluarga yang meninggal 
dunia, dananya juga dari 
swadaya masyarakat. Yang 

diambilkan melalui jimpitan 
berupa uang Rp 500 setiap 
KK. Dipungut setiap malam 
oleh penjaga pos kamling. 
Petugasnya pun bergantian. 
Petugas diberi wejangan untuk 
berlaku jujur. Jika ada warga 
yang menaruh uang di kaleng 
lebih dari Rp 500, seperti Rp 
1000 atau Rp 2000, sisanya 
harus dikembalikan ke tempat 
kaleng jimpitan semula. Ini 
adalah salah satu pendidikan 
kedisiplinan warga Desa 
Tawun. Sifat jujur dan santun 
inilah yang tetap terjaga 
sampai sekarang. Tidak peduli 
dalam suasana dan waktu 
apapun.
Uang jimpitan dikumpulkan 

di setiap RT. Desa Tawun 
sendiri terdiri atas 10 
dusun, 38 RT dan 10 RW. 
Dengan jumlah penduduk 
4.568 jiwa. Di setiap RT 
mampu mengumpulkan 

DPMD Prov Jatim
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Rp 25.000 sampai Rp 
30.000. Kegiatan jimpitan 
sudah berjalan selama 
dua tahun. Dana swadaya 
masyarakat itu semuanya 
untuk pembangunan di 
luar program pembangunan 
desa. Jadi memang benar-
benar untuk kepentingan 
pembangunan desa. 
Pemerintah desa tidak 
mengambil sepeser pun uang 
jimpitan tersebut.
Upacara Keduk Beji
Kekompakan warga 

terlihat guyup dan meriah 
ketika upacara adat desa, 
yaitu Keduk Beji (nyadran), 
yang sudah berlangsung 
turun-temurun. Dilakukan 
oleh empat dusun di Desa 
Tawun. Acara Keduk Beji 
adalah kegiatan bersama 
dalam menguras dan 
membersihkan sumber mata 
air yang berada di Taman 
Wisata Tawun. Pasalnya, 
sumber mata air tersebut 
merupakan sumber kehidupan 
masyarakat desa setempat. 
Di situlah tempat sumber air 
berada. 
Sumber mata air tersebut 

sudah ada sejak jaman 
nenek moyang warga Desa 
Tawun. Sumber mata air 
tersebut telah menyuburkan 
pertanian mereka. “Acara 
Keduk Beji ini sebagai 
ucapan syukur kepada 
Yang Maha Kuasa atas 
segala rahmat dan karunia 
kesuburan di DesaTawun ini,” 
kata Pramudianto.
Sementara di hari yang 

sama di dusun lain juga 
mengadakan acara Kecetan, 
yaitu adu saling pukul 
memakai kayu di area 

punggung lawan. 
Even ini diagendakan 
setiap tahun pada 
28 Agustus. Wukunya 
penanggalan Jawa 
pada hari Selasa 
Kliwon.
Adapun 

Wisata Tawun 
pengelolaannya masih 
dipegang Dinas 
Pariwisata Kabupaten 
Ngawi. Dengan 
demikian belum ada 
kontribusinya ke 
pemerintah desa. 
Padahal sebagian 
tanah Wisata Tawun 
milik pemerintah desa. 
Untuk itu, sebagai 
sharing pendapatan, 
pihak pemerintah desa 
mensertikatkan sebagian 
tanah Wisata Tawun. 
Menghabiskan biaya Rp 12,5 
juta. Agar nantinya bisa 
diajukan ke kabupaten untuk 
sharing PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) bagi pemerintah 
desa. 
Ini hanya sebagian tanah 

kas desa. Masih banyak 
tanah kas desa yang 
belum bersertifikat. Sehingga 
legalitas hukumnya belum 
ada. Karena wilayah Desa 
Tawun sangat luas. Saat 
ini tanah kas Desa Tawun 
luasnya 19,21 ha. Tersebar 
di seluruh Desa Tawun. 
Semuanya ditanami padi oleh 
petani penggarap. Hasilnya 
dibagi dengan pemerintah 
desa.
Perlu adanya kegiatan 

positif bagi masyarakat, 
khususnya bagi pemudanya. 
Untuk kegiatan pemudanya, 
pemerintah desa juga 

memfasilitasi dalam membuat 
even tahunan. Lokasinya 
di Wisata Tawun. Pinjam 
tempat pemandian di 
Tawun. Biasanya dilakukan 
setiap tahun saat Lebaran. 
Diramaikan pentas musik 
dangdut. Panitianya berasal 
dari beberapa dusun di 
Desa Tawun. Keuntungannya 
sebagian masuk ke kas 
desa.
Ini adalah apresiasi 

pemerintah desa dalam 
menampung ide kreatif 
pemudanya. Agar 
mereka selalu termotivasi 
dengan baik. Ikut dalam 
pembangunan desa. Selalu 
tampil ke depan. Karena 
semangat merekalah Desa 
Tawun bisa maju. Pemerintah 
desa hanya memberikan 
pendampingan saja dan 
memberi dorongan dan 
contoh yang baik kepada 
masyarakatnya. (tejo)

gotongroyong
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Pembuat rengginang asal 
Bojoneoro, Ngatmiasih (33) 
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 
membuat makanan ringan ini, 
banyak diminati masyarakat 
sekitar. Alhasil rengginang 
buatannya selalu 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.(*)

Tekuni Rengginang 
Setelah 

Suaminya Meninggal

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. 

DPMD Prov Jatim
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Tulungagung - Bebek 
atau itik merupakan 
unggas yang memiliki nilai 
ekonomis cukup tinggi. 
Permintaan daging dan telur 
bebek setiap hari semakin 
meningkat, terutama pasca 
semakin menjamurnya pecel 
‘lele’ yang hampir ada 
di setiap wilayah, bahkan 
penjajak pecel ‘lele’ berjejer 
saling berdekatan dan 
hampir semuanya ramai.
Peluang inilah yang 

kemudian dibaca oleh Sripin 
(64) setelah 2002 silam 
suaminya meninggal dan 
memaksa dirinya untuk 
mencari nafkah sendiri.
Sripin merupakan Kepala 

Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) dengan 5 orang 
anggota keluarga, yakni anak 
bungsunya, menantu dan 2 
orang cucu. Sripin tinggal 
di Dusun Bolu RT 10 RW 
03 Desa Punjul, Kecamatan 
Karangrejo, Kabupaten 
Tulungagung.  
Meskipun jumlah ternak 

itiknya tidak terlalu banyak 
namun cukup untuk 
mencukupi kebutuhan sehari 
hari bersama keluarga. Kini 
anak bungsunya yang tinggal 
bersamanya juga memiliki 
usaha ternak ayam petelur, 
sementara Sripin fokus untuk 
ternak itik. 
“Nggih namung sekedik 

mbak, namung 20 bebek 
mawon niki,” katanya.
Kondisi kandang itik Sripin 

sangatlah sederhana, hanya 
ada beberapa kotak/box 

bambu untuk menampung 
bibit itik yang masih kecil.
Sripin memberikan 

makanan ternak itik dengan 
konsentrat dan sisa telur 
yang gagal panen dari hasil 
ternak ayam anaknya. Telur 
kualitas jelek tidak layak jual 
tersebut kemudian direbus 
lalu dikupas dan dihancurkan 
lalu kemudian diberikan pada 
itik peliharaannya. Menurut 
Sripin, ternak itiknya cepat 
besar karena memakan telur 
gagal panen tersebut.
Ternak itik milik Sripin 

akan dipanen setiap 40-
45 hari sekali. Itik yang 
bisa dipanen selalu dibeli 
oleh tengkulak langganan 
sesuai dengan harga 
pasar. Ia bersyukur karena 

hasilnya selalu cukup untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-
hari.
Program bantuan Jalin 

Matra dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur pun 
melihat kegigihan Sripin 
sebagai KRTP yang terus 
berusaha bangkit untuk 
menghidupi keluarganya 
sebagai peternak itik. 
Sripin sangat senang 

karena dengan bantuan 
Jalin Matra itu ia dapat 
menambah jumlah ternak 
itik miliknya agar bisa lebih 
banyak dan berkembang. 
Sripin merupakan salah 
satu KRTP inspiratif karena 
semangat dan kegigihan 
dalam menjalankan usaha 
ternak itik.(Asvin)

Hidup dari Ternak Bebek
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Tulungagung - Tidaklah mudah berperan 
sebagai ibu sekaligus ayah. Hal ini 
memaksa seseorang untuk sendirian memikul 
tugas dua orang di pundaknya. Selain 
harus bekerja mencari nafkah, juga harus 
memikirkan masa depan dan pendidikan 
anak-anaknya.
Inilah yang dialami Susi Hariyani 

(33). Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) penerima bantuan Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisme Kemiskinan ini 
memiliki dua orang anak yang masih berusia 
7 dan 12 tahun. Susi harus bertahan hidup 

untuk mengantarkan anak-anaknya meraih 
masa depan semenjak suaminya meninggal 
sekitar dua tahun lalu karena sakit.
Untuk mencari nafkah, perempuan yang 

tinggal di Dusun Setonobendo RT 01 RW 
01 Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, 
Kabupaten Tulungagung, ini akhirnya 
memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk 
mengembangkan perkebunan belimbing.
Di samping rumahnya terdapat kebun 

belimbing dengan luas sekitar 4×6 meter 
persegi dan terdapat 16 buah pohon 
belimbing jenis bangkok merah. Kebun 
tersebut merupakan peninggalan suaminya. 
Awalnya Susi sama sekali tidak mengerti 

bagaimana cara merawat kebun belimbing 
hingga menghasilkan buah yang berkualitas 
dan layak jual. Namun setelah suaminya 
meninggal, Susi akhirnya harus belajar tata 
cara berkebun buah blimbing yang benar 
dan menghasilkan buah yang bagus.
Tak sedikit kegagalan yang dialami 

Susi saat mengembangkan perkebunan 
belimbing ini. “Buah belimbing berbuah 
tidak sesuai musim, terkadang tidak panen 
jika musim hujan. Karena dirawat dengan 
cara seadanya, hasil panen belimbing pun 
terkadang kurang maksimal,” ujar Susi.
Apalagi, kata Susi, ditambah harga 

belimbing yang tidak menentu berkisar antara 
Rp 5000,- sampai Rp 7.000,- perkilonya. 
Jika sedang musim buah lain di pasaran 
maka harga blimbing akan turun, jika sedang 
tidak musim buah di pasaran maka harga 
blimbing akan melonjak naik.
Namun dengan ketekunannya, kini usaha 

kebun blimbing yang ia kelola, mendapatkan 
penghasilan yang cukup. Ia pun mampu 
membiayai hidup dan pendidikan anaknya.
Untuk menambah penghasilan, Susi juga 

menawarkan jasa mengantar dan menjemput 
anak saudaranya menuju sekolah. Dari 
jasa ini Susi mendapat honor berupa uang 

Biayai Pendidikan Anak 
Melalui Belimbing

jalinmatra
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Situbondo - Kekurangan 
fisik tak menyurutkan 
semangat untuk terus 
menyambung hidup seorang 
Kepala Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) di 
Situbondo. Surinap (65) 
namanya, seorang tunanetra 
yang tak kenal lelah 
berjuang hidup meski dengan 
kekurangannya. 
Ia berjualan kerupuk 

bawang sejak 10 tahun 
lalu, saat dirinya ditinggalkan 
suami untuk selama - 
lamanya. Dibantu putrinya, 
Surinap yang tinggal 
di Dusun Krajan Desa 
Sumberejo Situbondo ini 
menjalankan usahanya 
dengan modal pas-pasan. 

Karena keterbatasannya, jika 
putrinya sudah menggoreng 
kerupuk mentah, Surinap 
dengan cara meraba-raba 
dan menghitung 3 butir 
kerupuk lalu di masukan ke 
dalam kantong plastik yang 
berukuran ½ kg. 
Setelah proses 

memasukkan kerupuk ke 
plastik, putrinya kemudian 
merekatkan plastik 
menggunakan lilin. Harga 
1 bungkus kerupuk ini 
hanya Rp 500. Kerupuk 
ini kemudian dijajakan oleh 
nak-anaknya dari warung ke 
warung ke warung sesuai 
permintaan. 
 “Satu pak kerupuk 

mentah itu harganya Rp 60 

ribu, jika dikemas semua 
hanya mendapatkan laba Rp 
25 ribu dalam 2 hari,” ujar 
Surinap. 
Jika ada pesanan, 

katanya, bisa mendapatkan 
laba sampai Rp 40 ribu. 
Selama ini, Surinap sudah 
memiliki langganan yang 
cukup banyak, mulai dari 
penjual lontong balap, penjual 
pangsit, penjual rujak, dan 
penjual bakso.”Pendapatan 
ini sudah cukup besar bagi 
seorang tuna netra seperti 
saya,” katanya.
Surinap bukanlah seorang 

yang hanya berpangku 
tangan dan menggantungkan 
hidup dari anak-anaknya, 
namun justru bekerjasama 
dan guyub. Jika putrinya 
sedang bekerja, Surinap 
mengerjakan pekerjaan 
rumah mulai menyapu dan 
ke kamar mandi, seakan ia 
mampu melihat seperti orang 
yang sempurna.
Ia jga bersyukur karena 

telah mendapatkan bantuan 
modal dari Program Jalin 
Matra. Sebab selama ini ia 
berkeinginan mengembangkan 
usahanya. Tak hanya 
berjualan kerupuk, tetapi juga 
bisa membuat dan berjualan 
keripik.”Semoga bantua 
dari jain Matra ini bisa 
mewujudkan keinginan saya,” 
tuturnya.(umi)

bensin.
Susi berharap dengan bantuan program 

Jalin Matra selain untuk membantu modal 
perawatan kebun belimbingnya, juga bisa 
menambah modal untuknya berjualan 
makanan ringan di depan rumahnya. 
Hal ini juga cara dia untuk menambah 

pemasukannya.
“Alhamdulillah mendapat bantuan, 

bisa membantu membeli perlengkapan 
pengembangan kebun belimbing. Saya juga 
sudah berangan-angan ingin berjualan kecil-
kecilan namun belum ada modal,” tuturnya.
(asvin)

Bantu Penjual Kerupuk 
Bawang Tunanetra

jalinmatra
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Pasar Kesiman, Trawas, Mojokerto 

Ditopang Paguyuban Pasar

Pasar Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, ini nampak biasa saja. 
Mulai bangunan dan lapaknya tidak ada yang istimewa. Nampak tradisional dan semi 
permanen. Pasar yang berada di pinggir jalan Desa Kesiman ini aktivitasnya mulai Pk 

02.00 WIB sampai Pk 08.00 WIB. 
AX

profilpasar
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Pasar Kesiman ramai 
menjelang tengah malam. 
Berbagai kebutuhan pasar 
mulai berdatangan, dari hasil 
pertanian polowijo, sayur,  
umbi-umbian, buah, ayam 
dan daging. Malam adalah 
waktu yang tepat bagi 
tengkulak untuk bertransaksi. 
Aktivitas jual beli ini 
dilakukan langsung oleh para 
pedagang dan pembeli di 

Pasar Kesiman.
Menurut Helmy Affandi,  

Ketua Pasar Kesiman, 
Pasar Kesiman tergolong 
pasar lama. Berdiri tahun 
1960. Direnovasi tahun 
1991. Meskipun baru 
direnovasi, tetapi masih 
kelihatan bangunan lamanya. 
Sebelumnya pasar ini terletak 
100 meter di sebelah utara 
dari pasar sekarang. Dulunya 

Pasar Kesiman dikelola 
Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto, dari mulai 
dibangun sampai tahun 1991. 
Lalu setelah status tanahnya 
bersertifikat diserahkan penuh 
kepada Pemerintah Desa 
Kesiman untuk dikelola.
Dalam pengelolaan 

saat itu ada pembagian 
pendapatan sebesar 40 
persen untuk Pemerintah 
Desa, lalu 60 persen untuk 
Pemkab. Sekarang, sejak 
dikelola sendiri, setiap tahun 
memberikan kontribusi ke 
desa sebesar Rp 56 juta. 
Sementara perputaran uang 
per hari di Pasar Kesiman 
bisa mencapai Rp 50 juta.
Pasar Kesiman menjadi 

jujugan pedagang dan 
pembeli karena ini satu-
satunya pasar di Kecamatan 
Trawas. Pedagang dan 
pembelinya bukan hanya dari 
Trawas, bahkan juga dari 
Pandaan.
Pasar terdiri atas lapak 

dan kios. Lebar kios rata-
rata 3 x 4 meter. Pedagang 
menyewa ke Pemerintah 
Desa sebagai pengelolanya. 
Pedagang hanya sebagai 
hak guna pakai. Jumlah 
pedagang 247 orang. 
Penarikan restribusinya Rp 
3000/ hari. Namun los 
hanya dikenakan Rp 2000/
hari. Sewanya per tiga tahun 
sekali sebesar Rp 300 ribu 
untuk los dan Rp 500 ribu 
untuk kios. Restribusi Rp 
500 untuk paguyuban pasar, 
sisanya untuk Pemerintah 
Desa. 
Setiap hari Sabtu dan 

Minggu Pasar Kesiman 
sangat ramai dibanding hari 
biasa. Pasalnya, barang 
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yang datang bertambah 
banyak. Hal ini memberikan 
kesempatan bagi para 
pedagang dan para 
tengkulak untuk bisa leluasa 
kulakan barang dagangan 
lebih banyak. Maka pada 
Sabtu-Minggu pasar bisa 
tutup sampai pukul 11.00. 
Kalau hari biasa pukul 08.00 
sudah sepi.
Selain hasil pertanian 

kawasan Trawas sendiri, 

juga ada pedagang gerabah. 
Kuliner kearifan lokal juga 
ada, seperti jajanan keripik 
singkong, keripik pisang, 
tape, dll. Inilah yang 
membuat pasar desa lebih 
ramai pada Sabtu dan 
Minggu. 
Pasar ini juga mempunyai 

management yang bagus, 

karena pengurus pasar 
dibantu oleh paguyuban 
pasar. Paguyuban pasar 
semua anggotanya dari 
pedagang Pasar Kesiman itu 
sendiri.

Paguyuban Pasar
“Kami sangat bersyukur 

di Pasar Kesiman ini ada 

profilpasar
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paguyubannya. Mereka sangat 
membantu pengurus pasar. 
Kalau ada masalah, langsung 
diselesaikan oleh paguyuban. 
Inilah kekompakan kami 
semua,” kata Helmy.
Dia menambahkan, ada 

pembagian tugas antara 
pengurus dan paguyuban 
pasar.  Paguyuban Pasar 
mengurusi urusan keamanan 
dan konflik pedagang. 
Seperti konflik tentang 
tempat berjualan, paguyuban 
langsung turun tangan untuk 

cepat menyelesaikannya. 
Selanjutnya keamanan 
barang yang ditinggal 
oleh pedagangnya pulang 
atau sholat. Semua dalam 
keadaan aman. Tidak ada 
yang mencurinya. Ini adalah 
berkat kerukunan anggota 
paguyuban Pasar Kesiman 
itu sendiri.
“Pengurus pasar hanya 

mengelola managemen Pasar 
Kesiman agar lebih baik 
dan berkembang. Seperti 
penetapan restribusi dan 

menerima anggota pedagang 
baru. Untuk penarikan uang 
restribusi selalu dirapatkan 
oleh paguyuban pasar. 
Namun untuk penambahan 
pedagang baru sudah tidak 
mungkin lagi, karena jumlah 
pedagangnya sudah mencapai 
247. Jumlah pedagang itu 
saja sudah sangat penuh. 
Hingga tidak ada tempat lagi 
yang kosong, baik di kios 
maupun di los pasar,” kata 
Helmy.
Dengan pengelolaan 

managemen pasar yang 
baik, Pasar Kesiman pernah 
mendapatkan rangking 5 
besar Pasar Desa  Terbaik 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 
tahun 2016.
Rencananya ke depan 

ada renovasi pasar yang 
diusulkan pemerintah 
kabupaten ke Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. 
Mungkin dari usulan itu 
ada tanggapan positif dan 
cepat terealisasi. Dengan 
pembangunan pasar yang 
baru, yang langsung 
menghadap ke jalan raya. 
Untuk membiaya renovasi 

pasar, pemerintah desa 
tidak sanggup. Karena 
membutuhkan dana besar. 
Harapan satu-satunya 
adalah bantuan dari 
Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Kekurangannya bisa 
dibantu dari dana swadaya 
masyarakat desa.  Kalau 
sudah terwujud, agenda 
tahunan pasar malam di 
hari jadi pasar lebih ramai, 
seperti festival pasar pada 
malam hari.(tejo)
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Menurut  Amin Afandi,  
Kepala Desa Ngabab, 
“Masyarakat Desa Ngabab 
sangat berbudaya. Selalu 
senang dengan pekerjaannya. 
Mempunyai rasa empati 
yang  tinggi terhadap 
sesama. Masyarakatnya juga 
sangat guyup dalam bekerja. 
Pembangunan apapun, jika 
dikerjakan bersama, terasa 
ringan,” katanya. 

Amin Afandi mencontohkan 
saat pembangunan masjid 
Desa  Ngabab, yang 
membutuhkan biaya Rp 8 
milliar. Biaya itu ditanggung 
bersama. Pemerintah 
desa hanya membantu. 
Pengerjaannya dilakukan 
masyarakat secara mandiri. 
Tanpa jasa arsitek. Kini 
pembangunan masjid tersebut 
hampir selesai 70 persen. 

“Warga kami sudah ahli dan 
faham pembangunan. Hanya 
melihat gambaran bentuk 
masjidnya, langsung jalan. 
Tanpa teori, tetapi langsung 
praktek. Sehingga cepat 
prosesnya. Dan hasilnya 
sangat sempurna,” kata Amin 
Afandi.
Inilah bentuk kebersamaan 

itu. Jadi semua murni 
swadaya masyarakat. 

Desa Ngabab, Kec. Pujon, Malang

Kesadaran Masyarakat Cukup 
Tinggi 

dalam Pembangunan Desa

Setiap pembangunan desa selalu dilakukan bergotong royong. Partisipasi masyarakat 
Desa Ngabab ini patut kita acungi jempol. Sudah menjadi budaya di masyarakat,  
bahwa gotong royong, saling membantu dan hidup rukun sangat penting. Gotong 
royong inilah yang menjadi kunci keberhasilan Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, 
Kabupaten Malang, meraih juara I lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat 
Kabupaten Malang. 

gotongroyong
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Semua demi kepentingan 
masyarakat Desa Ngabab. 
Demi kemakmuran bersama. 
Dalam bidang pendidikan, 
Desa Ngabab juga 

membangun gedung sekolah 
MTS dengan biaya Rp 600 
juta. Kontribusi dalam dunia 
pendidikan juga sangat luar 
biasa. Apalagi didukung 
oleh kepala desanya yang 
mempunyai background guru. 
Jadi pas dan sangat tepat 
kalau pendidikan di  nomor 
satukan.
Khusus pendidikan anak 

tidak mampu dan anak 
yatim digratiskan. Namun 
tetap melakukan kerja 
sama dengan sekolah, MI, 
MTS dan aliyah. Tahun 
ini berencana membangun 
gedung SMA. Sudah ada 
warga yang siap wakaf 
tanahnya untuk sekolah 
tersebut. Kesadaran 

pendidikan bagi masyarakat 
desa sudah sangat tinggi.
Sementara itu, demi 

mewadahai kegiatan 
pemudanya, kepala Desa 
Ngabab juga memfasilitasi 
pembangunan gedung 
serbaguna. Dengan ukuran 
39 x 19 meter. Sangat luas 
dan megah. Rencananya 
semua kegiatan masyarakat 
Desa Ngabab ada di 
gedung itu. Semua fasilitas 
dilengkapi, mulai sound 
system, meja kursi, lampu 
penerangan, dll. Pemerintah 
desa hanya memfasilitasi. 
Penggunaan sepenuhnya 

diberikan kepada warga 
desa, karena tanah dan 
dana pembangunannya dari 

gotongroyong
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swadaya masyarakat sendiri. 
Bentuk penggunaannya 
disewakan dengan tarif 
sangat murah. Sebagai 
pengganti biaya operasional 
dan perawatan gedung 
tersebut.
Selain itu juga ada 

panggung sebagai ekspresi 
kreatif anak muda desa. 
Rencananya segala kegiatan 
berbau seni bisa menyatu di 
cafe budaya ini. Yang pasti 
mengoptimalkan aktivitas para 
pemuda di Desa Ngabab. 
Masyarakat desa merasa 

bersyukur ikut membangun 

dan ikut menikmati 
fasilitas gedung yang ada. 
Harapannya agar ekspresi 
dan kreasi pemuda sudah 
ada di desa ini. Tidak perlu 
keluar desa lagi. Bagi kepala 
desa, tanpa ada wisatawan, 
tidak masalah. Yang penting 
masyarakatnya sejahtera dan 
bisa maju.
Kesadaran hidup sehat 

juga sangat tinggi di Desa 
Ngabab. Jika periksa 
kehamilan tetap ke bidan 
desa. Sudah menghindari 
untuk pergi ke dukun. 
Namun jika ada warga 

yang sakit, pergi ke rumah 
sakit terdekat. “Kesadaran 
membantu orang sakit pun 
sangat tinggi. Siapa pun 
yang mempunyai mobil, 
sukarela untuk mengantarkan 
ke rumah sakit. Pengaruh 
pendidikan itulah yang 
mampu mengubah pikiran 
baik masyarakat, sehingga 
sangat mudah untuk 
mengarahkan menuju 
kebaikan,” kata Amin Afandi.
Pemuda sebagai ujung 

tombok desa juga tidak 
selalu berdiam diri. Turut 
serta dalam pembangunan 
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desa, sudah menjadi 
kewajibannya. Seperti 
dilakukan Ata Syifa (33), 
Ketua BPD Desa Ngabab. 
Selalu mencari terobosan 
kegiatan baru. Selalu 
mengadakan even tahunan 
di tingkat kabupaten. Salah 
satunya even menerbangkan 
seribu lampion pada malam 
hari. Pelaksanaannya setiap 
bulan besar penanggalan 
Jawa. 
Kenapa lampion? Karena 

lampu lampion mempunyai 
makna filosofi yang tinggi 
bagi masyarakat Desa 
Ngabab, khususnya kaum 
pemudanya. Maknanya 
menerbangkan harapan dan 
cita-cita yang tinggi bagi 

warganya. Karena ke depan 
tantangan dan persaingan 
semakin berat. Selain itu 
juga nguri-nguri kearifan 
budaya lokal.
Amin Afandi 

menambahkan, “Pemuda di 
sini bergerak cepat. Untuk 
selalu berkreasi. Memasarkan 
daerahnya sebagai desa 
wisata edukasi. Menjadikan 
E-warung pasar desa. 
Seperti, bagaimana cara 
pengolahan susu secara 
benar? Di mana kawasan 
Pujon ini adalah sentra susu 
sapi terbesar di Jawa Timur. 
Hampir 13 ton per hari bisa 
disetorkan ke perusahaan. 
Selanjutnya bagaimana cara 
bertanam buah yang baik 

dan benar,” kata Amin 
Afandi.
Pemerintah desa selalu 

memfasilitasi kegiatan 
pemudanya, agar bisa 
mencintai desanya. Dengan 
mengawal segala kegiatan 
positif dan menghilangkan 
kegiatan negatif. Namun 
tetap menjaga kreativitasnya, 
mulai pagi sampai malam. 
Mulai kegiatan olahraga 
sampai aktivitas pekerjaan. 
Agar seteleh beraktivitas 
dan pulang terasa pegal 
lalu langsung tidur. Aktivitas 
padat inilah yang mampu 
menghindari kegiatan negatif 
pemuda Desa Ngabab ini. 
(tedjo)
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Tentunya sangat banyak 
teknologi tepat guna yang 
sudah eksis di pedesaan, 
mulai dari teknologi yang 
sederhana hingga rumit. 
Tentunya teknologi-teknologi 
tersebut menyasar ke berbagai 
bidang,  mulai dari pertanian, 
kesehatan dan lainnya. Seperti 
apa saja teknologi tepat guna 
di pedesaan? Berikut beberapa 

di antaranya:

Pompa Hydraulic Ram
Pompa hydraulic ram 

merupakan salah satu 
teknologi tepat guna yang 
saat ini banyak dikembangkan 
di pedesaan dengan 
memanfatkan air. Teknologi 
pompa ini bisa ditemui di 

beberapa kawasan pegunungan 
atau pedesaan yang memiliki 
tekstur tanah berbukit. 
Pompa ini bekerja sebagai 

transformator air hidrolik, di 
mana ketika air masuk ke 
bagian dalam pompa yang 
memiliki bagian ‘hydraulic 
head’ dan jumlah debit 
tertentu, maka air yang 
dihasilkan akan lebih tinggi 
dengan debit yang cenderung 
lebih kecil. Teknologi ini juga 
merupakan teknologi yang 
cukup ramah lingkungan 
karena tidak menggunakan 
minyak ataupun gas sebagai 
bahan bakarnya.

Traktor
Contoh TTG lainnya 

adalah traktor. Teknologi ini 
sangat tepat jika digunakan 
dan dikembangkan di daerah 
pedesaan, khususnya di 
daerah yang mayoritas 
masyarakatnya mengandalkan 
hasil bertani atau berkebun. 
Dengan memanfaatkan 
teknologi traktor, para petani 
tidak perlu lagi menggunakan 
tenaga hewan ternak seperti 
kerbau untuk membajak 
sawah, atau tenaga petani itu 
sendiri untuk mencangkul. Jadi 

TTG di Pedesaan
Murah dan 

Menguntungkan
Di tengah perkembangan teknologi yang kian maju seperti 
sekarang, banyak bermunculan beragam teknologi tepat 
guna, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari 
kalangan swasta hingga lingkungan sekolah, berlomba 
menciptakan aneka macam teknologi tepat guna, yang 
efektif, efisien namun mempunyai nilai manfaat tinggi. 
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selain lebih efektif dan efisien, 
tentu saja penggunaan traktor 
ini juga menguntungkan.

Mesin Penebar Pupuk
Masyarakat di pedesaan 

sudah semakin sadar akan 
manfaat teknologi. Namun 
sayangnya belum semua 
warga pedesaan di Indonesia 
memiliki kesadaran yang 
sama. Terbukti dengan 
ditemukannya salah satu 
TTG yang sudah banyak 

dimanfaatkan ini, yaitu mesin 
penebar pupuk. Mesin ini 
memudahkan petani untuk 
menabur pupuk  dengan 
lebih cepat dan merata. 
Penggunaan teknologi ini 
akan mempercepat serta 
mempermudah pekerjaan para 
petani yang tak perlu lagi 
menggunakan tenaga manual. 
Sayangnya penggunaan alat 
ini belum begitu merata, tidak 
seperti penggunaan traktor 

yang di hampir 
semua daerah 
menggunakannya.

Lifestraw
Teknologi ini 

diciptakan oleh 
para ilmuwan 
Eropa untuk 
mengurangi 

angka kematian manusia 
yang terjadi di daerah 
Afrika. Jumlah kematian 
yang menyentuh angka 
5000-6000 jiwa yang mana 
diakibatkan oleh konsumsi 
air yang terkontaminasi 
bakteri ini mendorong para 
ilmuwan tersebut untuk 
mengembangkan teknologi 
yang mampu menjernihkan 
serta memurnikan kandungan 
air yang disebut de-

ngan Lifestraw
Alat ini 

memiliki bentuk 
seperti sedotan 
namun dengan 
ukuran yang 
lebih besar. 
Penggunaannya 
pun cukup 
mudah. Selain 
itu, harganya pun 
cukup murah. 
Dengan teknologi 

ini, jumlah jenis bakteri yang 
akan tersaring mencapai 
99,99% dan juga 98,7% jenis 
virus.

Pompa Air 
Menggunakan 
Tenaga Sepeda
Pompa 

air yang 
memanfaatkan 
tenaga sepeda 
pompa ini 

merupakan penemuan dari 
seorang insinyur  Inggris 
bernama John Leary. Pada 
awalnya, teknologi pompa 
air ini digunakan untuk 
irigasi serta distribusi air di 
daerah Guatemala. Berbeda 

dengan pompa air yang 
kebanyakan menggunakan 
mesin diesel atau tenaga 
listrik, teknologi yang satu ini 
hanya memanfaatkan tenaga 
manusia.
Cara kerjanya sangat 

sederhana, cukup dengna 
menyambungkan antara 
ban belakang sepeda dan 
perangkat pompa elektrik, 
kemudian sepeda tersebut 
dikayuh. Apabila dikayuh 
dengan kecepatan optimal, 
debit air yang dihasilkan bisa 
mencapai 40 liter/menit. (*)
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“TINGGAL di desa lebih 
tenang,” katanya memberi 
alasan ketika Gema Desa 
bertanya alasannya kembali 
ke kampung halamannya. 
Resti menjadi pramugari 

dalam rentang 2007 sd 
2010. Selama menjadi 
pramugari hampir semua 
kota di Indonesia sudah 
dijelajahinya, termasuk 

Pramugari 
Jadi 

Bendahara BUMDes
Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya ke 
pelimbahan juga. Peribahasa tersebut cocok untuk 
menggambarkan Ristia Citra, bendahara BUMDes Sukses 
Makmur, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten 
Pasuruan. Betapa tidak, setelah lama malang-melintang 
berprofesi sebagai pramugari salah satu maskapai 
domestik, dia kembali ke desanya, Desa Wonosari, bertani 
dan mengabdi ke BUMDesa.
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sejumlah negera. Berhenti 
menjadi pramugari dia pun 
bekerja di Astra Internasional 
di Bogor. Tahun 2012 
menikah dengan Roy Yudi, 
anggota grup band Fade 
Two Black.
Di desanya yang berhawa 

sejuk itu ibu seorang anak 
usia tiga tahun ini bertani, 
meneruskan usaha keluarga. 
Yaitu tani bunga krisan. 
Jenis bunga ini memang 
cocok dibudidayakan di 
ketinggian berhawa sejuk. 
Di Kecamatan Tutur tak 
terhitung warganya yang 
menanam bunga krisan.
Mengabdi di desa bagi 

Risti bukanlah hal yang 
asing. Pasalnya, dari 
kakeknya hingga ayahnya 
menjadi pamong desa. 
Kakeknya, Digdo Tamojo, 
lurah pertama di Desa 
Wonosari. Delapanbelas tahun 
kakeknya menjadi lurah di 
Wonosari. Kemudian Digdo 
Tamojo digantikan anaknya, 
Sumarjono (pakde Risti), 
menjadi lurah Wonosari 
selama 27 tahun. Tiga tahun 
lurah Wonosari digantikan 
orang lain, kembali lagi ke 
trah Digdo Tamojo, tak lain 
adalah ayah Risti, Bambang 
Irawan, yang kini sudah 14 
tahun menjabat Kepala Desa 
Wonosari.
“Selain ingin kembali ke 

desa, sebenarnya bapak juga 
meminta saya untuk kembali 
dan berkiprah di desa,” ujar 
perempuan usia 29 tahun 
ini. Karena itu, sebagai 
wujud pengabdian, Risti yang 
lama hidup di rantau dan 
mengenal bermacam karakter 
orang, mempunyai obsesi 
untuk memajukan desanya.  

Salah satunya yang 
menjadi fokus dan 
sangat berpeluang untuk 
dikembangkan di desanya 
adalah desa wisata. 
Karena itu dia juga aktif 
di Kelompok Sadar Wisata 
(Pokdarwis) di Wonosari. 
Kebetulan Desa Wonosari 
lokasinya sangat strategis, 
yaitu lintasan ke Gunung 

Bromo dari arah Pasuruan 
(lewat Purwodadi atau 
Purwosari).  
Sekali-sekali Resti 

mendapat job menjadi 
guide wisatawan ke Bromo. 
Kemampuannya berbahasa 
asing adalah modal menjadi 
pemandu wisatawan 
mancanegara.(res)

kembangdesa
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dharmawanita

Perayaan Hari Kartini oleh Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Jawa Timur
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1. Es Batu
naturalhut.net
Bahan pertama dan 

utama yang kita butuhkan 
untuk membuat es kepal 
milo yang kekinian adalah 
es batu. Es batu yang 
berbentuk cube atau 
balok bisa diserut halus 
atau ditumbuk hingga 
menjadi pecahan kecil, lalu 
diblender hingga halus.
Setelah halus, lalu 

bentuk es menjadi kepalan. 
Membentuknya bisa dengan 
cara memasukan es yang 
sudah halus ke dalam 
plastik, lalu dipadatkan 
hingga berbentuk bola. 
Kemudian taruh kepalan es 
tersebut di atas mangkok 
atau gelas saji.

2. Milo bubuk
resepkoki.co

Cara Gampang Bikin 
Es Kepal Milo 

di Rumah2

Belakangan ini sering kita temui pedagang es kepal 
milo, yaitu bahan dasar es serut yang diberi semacam 
fla milo, kemudian ditaburi 
topping pilihan. Bagi Anda 
yang penasaran bagaimanAa 
rasanya dan ingin mencoba 
membuat sendiri di rumah, 
berikut ini resep sederhana 
membuat es kepal milo.

resep
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Bahan berikutnya adalah 
primadona dari jajanan yang 
akan dibuat, yaitu Milo Bubuk. 
Anda bisa memakai milo bubuk 
sachet 18 gr, sebanyak 10 
bungkus atau sebanyak yang 
Anda mau. Tuangkan milo 
bubuk tersebut ke dalam satu 
wadah, lalu tambahkan sekitar 
tiga sendok air panas atau 
hingga milo bubuk berbentuk 
seperti fla atau pasta.

3. Susu kental manis cokelat
indonesiaeats.com
Selanjutnya adalah susu kental manis, 

untuk 10 sachet milo bubuk, bisa 
menggunakan susu kental manis sebanyak 
220 gram atau sesuai selera. Tambahkan 
susu kental manis ke dalam pasta milo, 
agar rasanya lebih manis dan pasta milo 
terlihat lebih kental.
Setelah pasta milo dan susu kental 

manis membentuk fla kental yang 
sempurna, tuangkan adonan tersebut 
keatas es serut kepal yang sudah dibuat 
diawal tadi. Tuangkan hingga menyelimuti 
permukaan es kepal atau sebanyak selera. 

Semakin banyak fla yang dituangkan, 
rasanya akan semakin nikmat dan 
buat ketagihan.

4. Aneka Topping
thecraftingchicks.com
Last but not least, tambahkan 

berbagai topping kesukaan kalian 
di atas es kepal yang sudah jadi. 
Hias es kepal seindah mungkin agar 
tampilannya bisa jadi instagramable.

5. Es Kepal Siap Disajikan
travelingyuk.com/
Es kepal milo homemade pun 

siap disantap. Selamat mencoba dan 
selamat menikmati.  

resep
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BUAH Pepaya berwarna 
kuning  jingga dan memiliki 
ukuran buah yang besar dan 
sangat mudah ditemukan di 
pasar tradisional atau bahkan 
di supermarket ternama. 
Pada bagian tengahnya 
tersimpan biji dalam jumlah 
banyak yang biasanya 
dibuang. Warna kuning yang 
dimiliki oleh buah pepaya 
menunjukkan kandungan beta 
karoten dalam dosis tinggi. 
Tidak hanya beta karoten, 
pepaya juga mengandung 
vitamin A, B, dan C.
Bagi penderita diabetes, 

memilih untuk mengkonsumsi 
buah pepaya sangat 
disarankan karena buah 
pepaya memiliki jumlah 
gula yang lebih rendah 
bila dibandingkan dengan 

Khasiat Pepaya 
Bagi Kesehatan

Buah pepaya menawarkan banyak manfaat bagi 
penderita diabetes, termasuk pilihan makanan rendah 
gula dan sumber antioksidan. Penderita diabetes 
menderita suatu kondisi yang menghambat produksi 
insulin dalam pankreas. Orang yang hidup dengan 
diabetes harus selalu memperhatikan jumlah dan jenis 
makanan yang dikonsumsi sepanjang hari, memastikan 
bahwa tingkat gula darah tubuh tingkat tetap untuk 
fungsi tubuh yang tepat. Di antara makanan sehat 
lainnya, para penderita penyakit diabetes dapat 
mempertimbangkan peningkatan konsumsi pepaya 
karena memiliki manfaat yang positif.

tips
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buah lainnya. Banyak 
penderita diabetes harus 
mengurangi asupan buah 
mereka karena gula buah 
alami menyebabkan kadar 
gula darah tinggi. Meskipun 
pepaya memiliki rasa 
manis, tingkat glukosanya 
relatif rendah. Penderita 
diabetes dapat dengan 
mudah mengkonsumsi tiga 
porsi buah pepaya sehari, 
dan tidak akan bermasalah 
dengan penyakitnya.
Antioksidan alami dalam 

buah pepaya juga sangat 
bermanfaat bagi kesehatan 
tubuh. Antioksidan mencegah 
kerusakan struktur sel tubuh 
manusia. Penderita diabetes 
rentan terhadap banyak 
penyakit, termasuk kerusakan 

jantung atau saraf, yang 
disebabkan oleh kadar 
gula darah mereka yang 
tidak teratur. Diet sehat, 
menggabungkan pepaya, 
dapat menghambat kerusakan 
sel di masa depan untuk 
jangka hidup yang lebih baik 
dan lebih lama.
Penderita diabetes 

disarankan untuk 
mengkonsumsi pepaya dalam 
bentuk buah mentah. Hal 
ini disebabkan karena pada 
produk olahan pepaya seperti 
jus pepaya kalengan atau 
jus pepaya yang umumnya 
dijual telah ditambahkan 
pemanis. Hal ini sangat tidak 
dianjurkan bagi penderita 
diabetes.Buah pepaya juga 
diketahui mengandung banyak 

sekali serat yang diperlukan 
untuk sistem pencernaan. 
Karenanya, konsumsi buah 
pepaya sebagai makanan 
ringan untuk mengisi perut 
merupakan pilihan yang 
sehat 
Pepaya umumnya tersedia 

sepanjang tahun. Penderita 
diabetes harus mencari 
pepaya yang bersih dan 
tidak memiliki cacat visual, 
memiliki kulit yang tebal 
tidak ada bercak-bercaknya. 
Selain konsumsi daging 
buahnya, beberapa orang 
juga suka mengkonsumsi 
bijinya daripada langsung 
membuangnya. Memang 
rasanya sedikit aneh tetapi 
jika Anda suka, Anda juga 
bisa mengkonsumsinya. (*)X

tips
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