
1Edisi III Tahun 2019 Gema Desa

DPM
D Prov Jatim



2 Edisi III Tahun 2019 Gema Desa
2

Daftar Isi

adalah majalah yang 
diterbitkan setiap bulan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur. Penerbitan majalah ini 
dimaksudkan untuk memberi informasi tentang 
pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur 
secara komprehensif. Gema desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran dan pemikiran yang 
kritis seputar pemberdayaan masyarakat dan Gende
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Keberadaan BUMDesa memegang peran 
penting untuk pendapatan asli desa. 
Hal itu bergantung dari kreativitas 
usaha yang dijalankan BUMDes dengan 

kegiatan bisnis yang berjalan secara kontinyu. 
Pada saat pembukaan Jambore Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) se-Jatim 2019 di Desa 
Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, 
4 Mei lalu, Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah 
Indar Parawansa, M.Si., mengatakan bahwa 
BUMDesa mempunya peluang yang besar dalam 
meningkatkan perekonomian desa. 

Sentra pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan 
oleh desa-desa melalui BUMDesa-nya. Gubernur 
Jawa Timur optimis, kreativitas dan inovatif 
masyarakat desa semakin besar sehingga menarik 
minat dan motivasi perguruan tinggi, ataupun dunia 
usaha dan industri untuk ikut serta membantu 
melalui pendampingan-pendampingan. Menaikkan 
kelas ekonomi desa tentunya dapat memanfaatkan 
dana desa dalam program-program BUMDesa. 

Gubernur juga menyampaikan, terdapat 413 
BUMDesa yang sudah berkategori maju dari 
jumlah total 7.728 desa. Sisa dari jumlah total desa 
tersebut terus diupayakan untuk memberikan 
pendampingan, penguatan, maupun konsultasi. 

Gubernur Jawa Timur juga meminta agar Kepala 
Desa melihat potensi di desanya masing-masing. 

Salah satu upaya pemerintah provinsi untuk 
pemberdayaan BUMDesa ini dengan diresmikannya 
Kinik BUMDesa sebagai wadah pemetaan potensi 
dan jenis usaha. Termasuk untuk peningkatan 
kapasitas BUMDesa, pengembangan jejaring 
pasar dan pertumbuhan ekonomi UMKM binaan 
BUMDesa. 

Selain itu, Klinik BUMDesa hadir memberikan 
fasilitas berupa Klinik Tutorial Berbasis Online 
untuk seluruh BUMDesa Jawa Timur, melakukan 
tutorial dan mengambil kelas dengan modul tertentu 
melalui aplikasi. Guna melakukan peningkatan 
dan pemeringkatan kelas BUMDesa, dari pemula 
atau baru diinisiasi hingga BUMDesa yang sudah 
memberikan kontribusi PAD Kabupaten.

Gema Desa edisi III kami mengangkat Jambore 
BUMDesa di Malang sebagai laporan utama. 
Jambore ini sangat menarik diperhatikan karena, 
pertama, baru pertamakali diselenggarakan di 
Indonesia. Kedua, sebagai bentuk perhatian yang 
besar Gubernur Jawa Timur pada perekonomian 
perdesaan dan pengentasan kemiskinan, dan 
sebagai wujud pelaksanaan Nawa Bhakti Setya yang 
dicanangkan Gubernur Jawa Timur. 

Kami, redaksi Gema Desa, tidak lupa 
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 
Hijriyah, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas 
segala salah dan khilaf.(*)

Surat Redaksi

BUMDesa Naikkan 
Kelas Ekonomi Desa
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SELAIN Jambore BUMDesa 
juga dilaunching Klinik BUMDesa 
dan pameran produk unggulan 
BUMDesa se Jawa Timur, diikuti 

130 BUMDesa dari 29 kabupaten 
dan 1 Kota Batu. Jambore menjadi 
ajang berkumpulnya pengurus, 
pendamping desa, kepala desa 

dan kepala DPMD se-Jatim untuk 
bertukar pengalaman.

Kegiatan diawali sarasehan 
di Balai Desa Sanankerto, 
Turen, pada Jumat (3/5) malam, 
menampilkan narasumber Kokok 
Erkoyo (BUMDesa Kujati Perdana, 
Pandaan, Pasuruan) dan  Agus 
(Ketua BUMDesa Bersama 
Singosari, Malang). 

Dalam sambutan sarasehan 
Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Ir. Mohammad Yasin, 
M.Si, mengatakan, Jambore 
BUMDes merupakan salah satu 
bukti kepedulian Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
terhadap BUMDesa yang tercermin 
dalam Nawabhakti 7 Jatim Berdaya. 

Provinsi   Jawa Timur,  melalui  Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Timur, menyelenggarakan Jambore 
BUMDesa 2019 di Desa Sanankerto, Kecamatan 
Turen, Kabupaten Malang. Jambore BUMDesa 

yang baru pertama kali diselenggarakan ini 
dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. 

Khofifah Indar Parawansa, dan dipusatkan di 
ecowisata Boonpring milik BUMDes Sanankerto, 

Sabtu (4/5/2019)

Gubenur Jawa Timur 
Buka Jambore 

BUMDesa
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Laporanutama
Sebelum pembukaan Jambore 

BUMDesa, didahului talk show 
tentang karya BUMDesa dengan 
tema meningkatkan perekonomian 
desa di Jawa Timur melalui 
pemberdayaan BUMDesa. 
Talk show menghadirkan tiga 
narasumber, yakni Karina Yunita 
dari Kanwil BNI Malang, Arief 
Triastika Manager Regional 
Relation CSR PT. HM Sampoerna 
dan Najik Umar, Pimpinan Sub 
Divisi Kredit Bank UMKM Jatim.

Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa dalam sambutan 
pembukaan Jambore 
menyampaikan, melalui 
BUMDesa penguatan sentra-
sentra pertumbuhan ekonomi 
baru bisa dilakukan di setiap desa. 
Selain itu, keberadaan BUMDes 
juga akan meningkatkan dana 

desa. “Kreativitas dan inovatif 
masyarakat desa juga semakin 
besar, sehingga akan memotivasi 
perguruan tinggi, ataupun dunia 
usaha dan industri untuk berlomba 
melakukan pendampingan,” kata 
Khofifah.

Gubernur juga menyampaikan, 
terdapat 413 BUMDesa yang sudah 
berkategori maju dari jumlah total 
7.728 desa. Sedangkan sisanya, 
Gubernur mengakui masih banyak 
memerlukan penguatan, baik dari 
pendampingan maupun konsultasi 
yang dibutuhkan. Guna melakukan 
peningkatan dan pemeringkatan 
kelas BUMDesa, dari pemula atau 
baru diinisiasi hingga BUMDesa 
yang sudah memberikan kontribusi 
PAD Kabupaten. 

Oleh karena itu, salah satu 
upaya untuk pemberdayaan 

BUMDesa ini dengan 
diresmikannya Klinik BUMDesa 
sebagai wadah pemetaan potensi 
dan jenis usaha. Termasuk untuk 
peningkatan kapasitas BUMDesa, 
pengembangan jejaring pasar dan 
pertumbuhan ekonomi UMKM 
binaan BUMDesa. Selain itu, Klinik 
BUMDesa hadir memberikan 
fasilitas berupa Klinik Tutorial 
Berbasis Online untuk seluruh 
BUMDesa Jawa Timur, melakukan 
tutorial dan mengambil kelas 
dengan modul tertentu melalui 
aplikasi. 

Di sisi lain Gubernur mengaku 
bangga terhadap ecowisata 
Boonpring milik BUMDesa 
Sanankerto. Objek wisata ini 
merupakan suatu kekayaan 
luar biasa yang harus terus 
dikembangkan. Di samping itu, 
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Laporanutama

menurut Kementerian BDT, 
BUMDesa ini berhasil menyabet 
gelar terbaik pertama se Indonesia. 
Dengan memegang prestasi ini, 
Khofifah berpesan agar bisa 
mempertahankan dan mengelola 
desa wisata ini semakin maju. 

“Dengan adanya 100 lebih 
spesies tanaman bambu di 
Boonpring, saya berharap dapat 
dikembangkan seperti Pujon Kidul 
yang mampu berkembang pesat 
dengan memberikan kontribusi 
PAD Kabupaten sebanyak 2 
miliar,” puji Khofifah di akhir 
sambutannya. 

Dalam acara pembukaan 
Jambore BUMDesa ini, Gubernur 
Jatim menyerahkan hadiah 

dan penghargaan untuk juara 
BUMDesa terbaik tahun 2019. 
Pemenang lomba BUMDesa 
terbaik tahun 2019 adalah 
BUMDesa Kujati Perdana, Desa 
Karangjati, Kecamatan Pandaan, 
Kabupaten Pasuruan (juara I), 
BUMDesa Mitra Sejati, Desa 
Sukorejo, Kecamatan Gandusari, 
Kabupaten Trenggalek (juara II) 
dan BUMDesa Tawangsari, Desa 
Ketawang, Kecamatan Turen, 
Kabupaten Malang (juara III). 

Sementara untuk pemenang 
kategori harapan BUMDesa 
Prima Bahari, Desa Weru, 
Kecamatan Paciran, Kabupaten 
Lamongan (juara harapan I), 
BUMDesa Sejahtera Abadi, Desa 

Gododeso, Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar (juara harapan 
II) dan BUMDesa Gajah Mada, 
Desa Kebontunggul, Kecamatan 
Gondang, Kabupaten Mojokerto 
(juara harapan III). Selain itu, 
Gubernur Jatim juga memberikan 
bantuan penanggulangan 
kemiskinan kepada tiga kepala 
desa, serta 300 paket bantuan 
untuk masyarakat miskin. 

Pembukaan Jambore BUMDesa 
dan Klinik BUMDesa ditandai 
menekan tombol sirine bersama. 
Dengan didampingi Kepala 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, 
Gubernur juga menyempatkan 
meninjau stand pameran produk 
unggulan BUMDesa. (*)
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Laporanutama

Gubernur Jawa Timur, 
Hj. Khofifah Indar Parawansa

BUMDesa Menjadi 
Penguat Ekonomi 

SINERGITAS yang berhasil 
diwujudkan yakni Jambore 
BUMDesa, digagas pertama kalinya 
sebagai contoh format pembangunan 
ekonomi pedesaan dengan 
memaksimalkan potensi desa. 

“Adanya Boonpring dengan 100 
lebih spesiesnya ini merupakan suatu 
kekayaan luar biasa khususnya bagi 
masyarakat Kecamatan Turen, yang 
masih bisa dibantu-kembangkan lagi 
agar wisatawan, masyarakat maupun 
peneliti habitat bambu bisa datang 
kemari,” ungkap Khofifah. 

Khofifah juga turut 
menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada dunia perbankan, usaha dan 
industri karena telah memberikan 
supportnya pada BUMDesa 
Sanankerto, Kecamatan Turen, 
Kabupaten Malang, hingga berhasil 
menyabet gelar juara 1 Nasional. 

Hal ini dapat menjadi referensi 
bagi desa-desa lain untuk memicu 

pertumbuhan ekonomi, baik yang 
ada di Malang maupun Jawa Timur. 
“Saya memberikan preferensi 
seperti di Pujon Kulon yang sudah 
bisa memberikan kontribusi PAD 
Kabupaten sebanyak 2 miliar sejak 
peresmiannya 2 tahun lalu, saya 
bersama Wakil Direktur Utama 
BNI dan Bupati Malang,” tuturnya. 
Sebanyak 460 juta dikontribusikan 
oleh BUMDesa ini selain sebagai dana 
mandiri maupun job creation, tapi 
juga terhadap PAD Kabupaten. 

BUMDesa ini patut dijadikan 
sebagai contoh format strong partner 
ship di antara dunia perbankan, 
usaha, industri dan kepedulian 
pemerintah lokal serta masyarakat 
desa dalam mewujudkan BUMDesa 
produktif hingga dapat berkontribusi 
memberikan PAD Kabupaten. 

Mengingat data penduduk miskin 
yang disampaikan Khofifah, secara 
persentatif sekitar 10,3% untuk 
kabupaten Malang, sedangkan Jawa 

Timur 10,85%. Secara kuantitatif 
penduduk miskin masih sebesar 288 
ribu, sehingga jika dibandingkan 
dengan kabupaten lain, jumlah ini 
masih merupakan nominal yang 
besar menurut Khofifah. 

Jumlah penduduk miskin 
tertinggi dimiliki wilayah Sampang 
dengan 23,4%. Namun, Malang 
yang memiliki 10,3% dengan jumlah 
penduduk banyak, maka secara 
kuantitatif menjadi penduduk miskin 
terbanyak. 

Oleh karena itu, dengan adanya 
sentra-sentra pertumbuhan ekonomi 
berbasis BUMDesa seperti ini 
diharapkan dapat menjadi spirit bagi 
masyarakat desa untuk bisa hidup 
lebih sejahtera. Berupa tambahan in 
come untuk diri sendiri, keluarganya 
maupun kontribusi PADA 
Kabupaten. Karena keberadaan 
BUMDesa secara tidak langsung juga 
akan menekan angka kemiskinan 
yang ada di masyarakat. (*)

Dra. Hj. Khofifah Indar 
Parawansa, M.Si. 

memaparkan sentra-sentra 
pertumbuhan ekonomi  

baru akan bisa dilakukan 
oleh desa-desa melalui 
BUMDesanya. Selain 
itu, BUMDesa sebagai 

penguat ekonomi melalui 
dana desa. Berkat inisiatif, 

kreativitas dan inovatif 
masyarakat pedesaan, 

serta program-program 
pendampingan yang 

dilakukan oleh berbagai 
kampus, dunia usaha dan 

industri turut berperan 
dalam membangun 

kemajuan ini. 

DPM
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Laporanutama

Ir. Mohammad Yasin, M.Si., Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

Arahkan Pemberdayaan BUMDesa 
untuk Pembangunan Ekonomi 

JAMBORE BUMDesa pertama 
kali dilakukan di Jawa Timur 
dan nasional, dilatarbelakangi 
oleh Undang-Undang Desa 
di mana pemerintah desa 
diberikan kewenangan penuh 
untuk mengurus dan mengatur 
pemerintahan dan masyarakatnya 
melalui stimulan yang diberikan 
pemerintah yaitu dana desa. 
Sedangkan pemerintahan desa 
belum bisa mengoptimalkan dana 
desa tersebut yang seharusnya 
digunakan menyejahterakan 
masyarakat desa, terutama dalam 
penanggulangan kemiskinan dan 
pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Oleh karena itu, di bawah 
kepemimpinan Gubernur 
Jawa Timur, Ibu Khofifah 
Indar Parawansa, yang sejalan 
dengan Nawabhakti 7 Jatim 
Berdaya, salah satunya adalah 
pemberdayaan BUMDesa. Maka, 
menjadi momentum penting 
untuk membuat event Jambore 
BUMDesa sebagai media. Pertama, 
untuk bertemunya para pelaku 

BUMDesa agar bisa bertukar 
pengalaman; kedua, sekaligus 
ajang untuk menunjukkan potensi 
mereka masing-masing di seluruh 
stake holder yang ada.  Karena, 
selain menghadirkan para pelaku 
BUMDesa di Jambore BUMDes 
juga hadir stake holder seperti 
dunia perbankan dan usaha yakni 
PT. Sampoerna, BNI, BRI, Bank 

UMKM, serta Bank Jatim. Dengan 
ditampilkannya produk-produk 
tersebut, diharapkan BUMDesa 
bisa semakin kuat. 

Sedangkan Klinik BUMDesa, 
berangkat dari fakta lapangan 
yang menunjukkan bahwa 7.721 
desa di Jawa Timur dengan 5.431 
BUMDesa yang telah terbentuk, 
baru hanya 431 BUMDesa yang 

Apa yang 
melatarbelakangi 

diadakannya Jambore 
BUMDesa tahun 2019 

sekaligus launching 
Klinik BUMDesa? 

Bahkan ini yang pertama 
secara nasional.

DPM
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Laporanutama

berkembang dan maju. Ini 
menandakan keberhasilan yang 
dicapai hanya 7%,  artinya masih 
dibutuhkan banyak upaya untuk 
memberdayakan BUMDesa ini. 
Klinik BUMDesa hadir dalam 
rangka untuk memfasilitasi agar 
BUMDesa ini cepat berkembang 
dan maju. 

Upaya Klinik BUMDesa dalam 
memberikan sarana dan fasilitas 
yakni pertama, Klinik Tutorial 
Berbasis Online di mana semua 
BUMDesa di Jawa Timur bisa 
mengambil kelas dan melakukan 
tutorial melalui aplikasi yang telah 
disediakan. Di dalam aplikasi 
tersebut mereka bisa bersekolah 
dengan mengambil modul-modul 
tertentu sesuai kelasnya, seperti 
BUMDesa kelas rintisan atau 
dasar, kelas tumbuh dan kelas 

berkembang. Selain itu, mereka 
juga bisa berkonsultasi tanpa harus 
bertatap muka langsung.   

Kedua, ruang lingkup Klinik 
BUMDesa ini berupa pemetaan 
potensi, permasalahan, maupun 
jenis usahanya. Dari pemetaan 
tersebut diadakan Pelatihan 
Peningkatan Kapasitas BUMDesa. 
Selain itu, pendampingan yang 
dilakukan oleh beberapa perguruan 
tinggi bekerjasama dengan CSR. 
Untuk saat ini CSR yang sudah 
bermitra yakni PT. Sampoerna. 
Juga terdapat Pengembangan 
Jejaring Pasar bagi BUMDesa 
dan UMKM binaan BUMDesa 
untuk bisa memasarkan produk-
produknya. Tujuan dari semua 
langkah ini yakni akan ada Expo 
BUMDesa di akhir pendampingan 
tersebut, setiap BUMDesa 

menampilkan produk unggulannya 
untuk dieksporkan. 

Untuk tahap awal ini, dipilih 
10 kabupaten yang merupakan 
10 kantong kemiskinan. Masing-
masing kabupaten diambil 2-4 
desa, kemudian unit usaha dan 
UMKM binaan BUMDesa ini 
akan dilatih. Pelatihan dilakukan 
di beberapa Bakorwil dan tempat 
pelatihan PT. Sampoerna di 
Pasuruan. Melibatkan 5 Bakorwil 
dan 4 perguruan tinggi di 
antaranya Universitas Brawijaya, 
Universitas Airlangga, Universitas 
Negeri Jember dan Universitas 
Trunojoyo” tutur Ir. Mohammad 
Yasin, M.Si, selaku Kepala Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur 
menerangkan.

Mengapa memilih Sanankerto 
sebagai desa tempat Jambore 

DPM
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Laporanutama
BUMDesa 2019?

Jambore BUMDesa 
dilakukan di desa karena ingin 
mengajak masyarakat desa dan 
mengumpulkan BUMDesa. 
Dipilihnya Sanankerto sebagai 
tempat Jambore BUMDesa 2019 
karena beberapa hal. Pertama, 
Sanankerto merupakan juara I 
BUMDesa 2018; kedua, Sanankerto 
menjadi salah satu BUMDesa 
binaan kita yang mulai tumbuh 
sekaligus untuk membranding atau 
ajang promosi Sanankerto. Hal 
ini terbukti pada saat launching 
digratiskan semua, hingga pada 
hari Minggunya pengunjung 
mencapai 3 kali lipat daripada 
Minggu biasanya. Oleh karena 
itu, branding yang dilakukan oleh 
Gubernur Jatim berhasil. Saya juga 
yakin, setelah ini BUMDesa akan 
bisa menyamai Pujon Kidul yang 
lebih dulu kita branding.

Hasil capaian yang telah 
disampaikan tadi hanya berkisar 
7% dari sekian banyaknya desa 
di Jawa Timur yang mempunyai 
BUMDesa. Apakah ini ada 
kaitannya dengan perhatian Kepala 
Daerah. Sebagai contoh Kabupaten 
Gresik, Bupati Gresik mewajibkan 
setiap desa memiliki BUMDesa.

Justru sebenarnya kurang bagus 
jika ada kebijakan seluruh desa 
harus memiliki BUMDesa. Karena 
amanat Undang-Undang bahwa di 
desa dapat dibentuk (BUMDesa), 
jadi desa yang memiliki potensilah 
yang dibentuk (BUMDesa). Jika 
suatu desa tidak memiliki potensi 
dan kemampuan SDM, maka 
tidak perlu dibentuk. Lebih baik 
mengkompetisikan desa-desa yang 
memiliki potensi, baik potensi 
sumber daya alam, sumber daya 

manusia maupun sumber daya 
ekonominya. 

BUMDesa selama ini memang 
terlihat masih kecil karena salah 
satu faktornya adalah dukungan 
kepala desa. Mengingat kepala desa 
adalah pucuk pimpinan penguasa 
desa yang sekarang menjadi 
patron penentu pembangunan 
desa. Hal ini dikarenakan 
kepala desa seringkali tidak 
memiliki kemampuan seperti 
jiwa entrepreneur; kedua, adanya 
kecenderungan tidak berani 
mengambil resiko, misalnya untuk 
mendirikan BUMDesa yang 
dirasa mungkin hasilnya tidak 
serta merta dinikmati, dibanding 
seperti membangun pasar, jalan, 
jembatan dan sebagainya. Padahal, 
dengan adanya BUMDesa jauh 
lebih bermanfaat daripada 
pembangunan semacam itu, 
termasuk pembangunan jalan. 
Karena jika pembangunan jalan 
hanya bisa bertahan selama 1-2 
tahun dengan perawatan kembali, 
tapi membangun BUMDesa selama 
1-2 tahun bisa menghasilkan 
uang sekaligus bisa untuk 
biaya perawatan dan perbaikan 
jalan. Sehingga, seiring antara 
pembangunan infrastruktur dan 
ekonomi. Inilah yang menjadi 
harapan untuk Jawa Timur. 

Sedangkan faktanya untuk 
dana pemberdayaan desa masih 
sebatas 12%, sementara untuk 
infrastruktur sekitar 85%. 
Ketimpangan ini yang didorong, 
agar elit lokal utamanya kepala desa 
ingin mempunyai kemauan dan 
komitmen menumbuhkembangkan 
BUMDesa. Serta peran pemerintah 
kabupaten dan provinsi, untuk 
berkomitmen membina dan 

memfasilitasi. Pendamping 
desa juga diharapkan untuk 
berkomitmen memberdayakan 
pembangunan BUMDesa” 

Tidak ada jumlah target untuk 
jumlah BUMDesa di Jawa Timur?

Tidak ada jumlah target 
BUMDesa, karena kami tidak 
mengedepankan jumlah banyak 
tapi kualitas.

Adapun Klinik BUMDesa ini 
dikelola oleh siapa saja?

Pengampu Klinik BUMDesa 
yakni Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur bekerjasama dengan PT. 
Sampoerna, 5 Bakorwil dan 4 
perguruan tinggi yaitu Universitas 
Brawijaya, Universitas Airlangga, 
Universitas Negeri Jember dan 
Universitas Trunojoyo.

Apa pesan Kepala Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur untuk 
pengelola Klinik BUMDesa? 

BUMDesa ini adalah badan 
usaha. Dalam mengelola badan 
usaha dibutuhkan kemauan 
dan kejujuran. Usaha itu 
harus dijalankan, bukan hanya 
dipikirkan atau didiskusikan saja. 
Jalankan saja, potensi apapun itu 
yang dimiliki apabila ditekuni, 
dikerjakan dengan baik dan 
sungguh-sungguh, pada saatnya 
nanti akan berkembang. 

Mengingat potensi utama dalam 
ekonomi itu sebenarnya ada di 
desa bukan kota. Karena sejatinya 
kota hanyalah sebagai pemanfaat 
potensi yang dihasilkan oleh desa. 
Oleh karena itu, kita ingin agar 
desa tidak hanya menjadi pasarnya 
kreativitas produk kota, tetapi 
menjadi kreativitas produk desa 
yang kemudian dipasarkan di kota. 
Sehingga desa akan menjajah kota 
di kemudian harinya. (*)

DPM
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Meraih juara satu tingkat 
Provinsi Jawa Timur dalam 
ajang lomba desa 2018, tak 
membuat pemerintah Desa 
Sukosewu, Kecamatan Gandusari, 
Kabupaten Blitar, merasa puas 
atas hasil tersebut. Prestasi 
tersebut dijadikan sebagai modal 
pembelajaran dan apresiasi untuk 
masyarakat. Meski demikian, 
selama mengikuti lomba, mereka 
tidak mempersiapkan hal khusus 
meski ada target tertentu selain 

Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Juara Karena Mesin Ekonomi Kian 
Berkembang

DPM
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berharap meraih juara. Bagi 
mereka, harapan juara bukan hal 
utama, melainkan fokus pada 
pemeberdayaan masyarakat. 

Kecenderungan itu dengan 
mengutamakan kegiatan 
pelayanan masyarakat dan 
peningkatan perekoniman sebagai 
mesin ekonomi rakyat. Hampir 
semua sektor perekoniman 
dan potensi wisata yang kian 
berkembang menjadi faktor 
utama meraih juara tersebut. 
Yudha Hermawan, Kepala 
Desa Sukosewu, menuturkan 
wilayahnya tergolong desa mampu 
mengelola sumber daya dengan 

kearifan penuh inovasi dan kreasi, 
sehingga berbeda dengan yang 
lain.

“Moto desa kami, Desa Kuat 
Negara Hebat, terbukti kami 
memiliki sejumlah bidang 
sektor unggulan dan pelayanan 
masyarakat seperti industri 
kreatif, industri UKM, perikanan, 
peternakan, destinasi wisata 
alam dan data investasi untuk 
perorangan yang dipantau 
pemdes sebagai unggulan,” terang 
Yudha saat ditemui Gema Desa 
di kantornya (22/2). Sementara 
di bidang industri kreatif, 
pihaknya memiliki inovasi dengan 

memproduksi seni kaligrafi 
melalui penerapan alat teknologi 
serba guna, pot berbahan serabut 
kelapa, batako dan tas berbahan 
limbah kulit kopi.

“Untuk destinasi wisata 
yang sedang berkembang kami 
memiliki sejumlah tempat 
wisata seperti situs Sukosewu, 
Candikotes, Hutanurung – urung, 
semua termasuk faktor pendukung 
meraih juara,” tuturnya. Yudha 
menambahkan, faktor pendukung 
yang bekerjasama dengan pemdes 
adalah industri olahan, seperti 
jenis keripik gadung, lombong, 
papaya terong, buncis ontong, 

DPM
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gambas, pare dan carang mas.

“Ya, kami termasuk unggul di 
bidang UKM olahan karena paling 
banyak warganya pengusaha 
makanan dan kerajinan, jadi 
tentu faktor meraih juara biasa 
dilihat dari hal tersebut,” ujarnya. 
Pemberdayaan peternak hewan 
juga dilakukan sebelum mengikuti 
lomba maupun dalam kegiatan 
rutinitas sidak. Karena, menurut 
dia pemantauan terhadap hewan 
ternak milik warga dilakukan 
untuk menjaga kestabilan 
perekonomian, seperti memeriksa 
kesehatannya dan vaksinasi.

“Warga kami sebagian 
peternak sapi, kambing, ayam 
dan itik. Sampai sekarang sedang 
berkembang,” jelas Yudha. Lahan 

pertanian di Desa Sukosewo 
sebagian penghasil padi, jagung, 
sayuran, ubi, tebu dan tembakau. 
Pada saat musim panen para 
tengkulak dan pedagang membeli 
hasil pertanian di wilayah tersebut 
berasal dari Blitar hingga Kediri, 
Malang dan Surabaya. 

Faktor pendukung 
perekonomian Desa Sukosewu 
tergolong banyak dan laju 
perputaran perekonomiannya 
cukup baik, maka tak heran jika 
desa ini mampu meraih prestasi 
atas hasil kerja keras pemerintah 
desa bersama masyarakat.

“Kita masih ada potensi lain 
yang sedang berkembang, sebagai 
pendukung kemenangan lomba, 
adalah perkebunan kelapa, sengon, 

gentry, kopi, pisang dan pepaya. 
Sedangkan perikanan kami 
berdayakan para budidaya ikan, 
ada beberapa jenis ikan yakni lele, 
gurami, koi dannila,” ungkapnya. 
Sedangkan berdasarkan data 
investasi, Sukosewo memilki 
sejumlah investor dengan nilai 
hingga ratusan juta, tentu 
perputaran ekonomi di desa 
tersebut dipercaya para pengusaha 
peternak.

“Adapun investor di bidang 
peternakan yang masuk 
perorangan, sebanyak enam 
pengusaha rata-rata jenis investasi 
berupa ayam broiler dengan nilai 
investasi 115 juta hingga 315 juta 
dan saat ini sedang berkembang,” 
pungkasnya. (dev)
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CANDI Kotes ini berdiri 
sejak tahun 1302 Masehi,yang  
merupakan salah satu aset 

warisan budaya sejarah leluhur 
kita. Candi ini masih sejenis 
dengan candi Penataran yang 

terletak di Kecamatan Nglegok, 
Blitar. Walaupun Candi Kotes 
ini tidak terkenal seperti Candi 
Penataran, namun ternyata candi 
ini berumur lebih tua sekitar 8 
tahun dibanding Candi Penataran. 
Candi Kotes adalah sebuah 
peninggalan jaman Majapahit 
yang berada di Desa Sukosewu.

Candi ini terdiri dari sebuah 
altar dan sebuah bangunan utama 
di belakangnya. Pada bangunan 
utama Candi Kotes terdapat 
beberapa umpak yang biasanya 
berfungsi untuk menopang 

Sejarah Candi Kotes Blitar

Profildesa

Candi Kotes adalah sebuah candi yang terletak 
di sebelah selatan Lereng Gunung Kelud, atau 

tepatnya  berada di Desa Sukosewu,  Kecamatan 
Gandusari, Kab. Blitar. Candi ini dapat diakses 

dengan perjalanan jalur jalan raya Blitar – Malang 
lalu Kecamatan Talun. Setelah dari Kecamatan 
Talun, pengunjung menaikki ojek dengan jarak 

tempuh sekitar 5 km.

DPM
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atap candi. Kemungkinan atap 
candi ini terbuat dari bahan yang 
tidak tahan lama, mengingat 
komponen-komponen candi yang 
tidak terpasang hanya sedikit. 
Candi Kotes terdiri dari dua 
bangunan yaitu bangunan candi 
I dan bangunan candi II. Pada 
bangunan I berupa sebuah batur 
yang berukuran panjang 3,5 meter, 
lebar 2,4 meter, dan tinggi 1,4 
meter.

Candi Kotes, merupakan  
sebuah candi dengan komplek 
bangunan yang terdiri dari dua 
buah bangunan berupa batur. 
Candi ini tersusun  dari batu 
andesit berupa pelipit-pelipit 
dengan tangga naik berada di 
tepat sebelah barat. Diketahui 

bahwa candi Kotes ini memiliki 
angka tahun sekitar 1222 Saka 
dan 1223 Saka, dan dapat di 
perkirakan bahwa bangunan 
ini sejaman dengan masa 
pemerintahan Raja Raden Wijaya, 
yaitu merupakan Raja pertmana 
Kerajaan Majapahit (Tim Penggali 
dan Perumus Hari Jadi Kabupaten 
Blitar, 1976: 39-40).

Kemudian berdasarkan 
prasasti Gunung Butak dari 
tahun 1294 M, Raden Wijaya 
ini memperoleh bantuan dari 
orang orang atau masyarakat desa 
Kudadu dan sekitarnya ketika 
sedang menghadapi serangan 
dari Jayaketwang. Demikian pula 
ketika pasukan Raden Wijaya 
menyerang balik Jayakatwang 

di Kediri, Raden Wijaya ini juga 
mendapat bandtuan dari orang 
orang yang berada di daerah Kotes 
dan sekitarnya.

Sebagai kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh seorang raja yang 
telah mendapat kemenangan, 
biasanya ia menghadiahkan tanah 
kepada kepala desa berupa sima. 
Atau berupa pendirian bangunan 
suci untuk agama. Hingga 
akhirnya ketika Raden Wijaya 
menjadi raja, ia menganugerahkan 
bangunan suci keagamaan yang 
berada di daerah Kotes sekarang. 
Sampai saat ini fungsi dari 
candi belum dapat diketahui, 
diperkirakan sebagai tempat 
pemujaan.(*)

Edisi III Tahun 2019 Gema Desa
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 Warta

Bondowoso - Buami, Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
asal Dusun utara sungai desa 
Dadapan Kecamatan Grujugan 
Kabupaten Bondowoso, sejak 
tahun ini punya LPG sendiri yang 
akan dikirim ke rumah-rumah 
pelanggannya.

LPG seberat 3 kilogram 
dagangannya selama ini dia beli 
dari toko-toko terdekat. Dia hanya 
mengambil untung dari jasa antar 
atau "delivery" sebesar Rp 1.500 
per tabung. Setelah mendapatkan 
modal dari Program Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) Pemprov Jatim, 
janda 57 tahun itu akan memiliki 
LPG sendiri untuk diantar ke 
rumah-rumah sehingga otomatis 
keuntungan bertambah.

"Alhamdulillah, bantuan Jalin 
Matra untuk saya gunakan modal 
beli LPG, biar tidak lagi ambil ke 
toko-toko," kata janda tiga orang 

anak ini.
Buami tinggal seorang diri di 

rumahnya. Suaminya meninggal 
dunia sekitar 17 tahun lalu dengan 
meninggalkan tiga orang anak. 
Ketiganya kini hidup berpisah 
dengan Buami karena sudah 
berkeluarga.

Buami sendiri hidup sangat 
sederhana. 

Dia menyambung hidup dengan 
menjadi buruh tani di ladang milik 
orang lain, mulai dari pagi hingga 
sore hari. Mengingat dusun utara 
sungai adalah dusun yang tingkat 
pengairannya sulit, maka ibu 
buami menjalani hidupnya dengan 
sering berganti profesi.

Ketika musim hujan ibu buami 
menjadi kuli sawah, akan tetapi 
ketika musim kemarau ibu buami 
menyambung hidup dengan 
menjual jasa pengantar tabung LPG

Tahun ini, Program Jalin Matra 
PFK, menyasar 23.880 Kepala 

Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
di 785 desa seluruh Jawa Timur. 
Sejak 2014 hingga akhir tahun 
nanti, program yang diinisiasi 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Desa itu tercatat sudah 
menyentuh 53.585 KRTP. 

Selain PFK, Program Jalin 
Matra juga menyasar dua kegiatan 
lainnya yakni bantuan RTSM, 
dan penanggulangan kerentanan 
kemiskinan. (Sihul/red)

Jalin Matra Bantu Modal Usaha 
“LPG Delivery” Buami

Lumajang - Tiami, nenek 
60 tahun hidup sederhana di 
desa kaki Gunung Semeru, 
tepatnya Desa Wisata Ranubedali 
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten 
Lumajang. Kepala Rumah 
Tangga Permpuan itu hanya 
ditemani seorang cucu yang 
hanya lulusan sekolah dasar.

Cucu satunya sudah bekerja 
di luar kota. Meski hanya 
menjadi tenaga kasar, namun 
bisa membantu dirinya sndiri 

Usaha 
Pracangan 

Tiami 
Kini Lebih 
Bervariasi
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sehingga bisa mengurangi beban 
Tiami. 9 tahun terakhir, Tiami 
hidup sendiri dengan berjualan 
usaha pracangan di pasar desanya.

Tiami dibantu Imron (13), 
cucu kedua yang setia membantu 
bekerja menjaga di warung 
sederhana ketika sang nenek 
belanja atau mengerjakan aktivitas 
lain. Harusnya Imron masih duduk 
di kelas 1 SMP karena kurang 

beruntung dalam aspek ekonomi 
sehingga dia hanya mampu 
bersekolah di SD saja.

Dari usaha peracangan yang 
digelutinya, Tiami berhasil 
mengumpulkan hasil kotor dari 
Rp 100 hingga Rp 200 ribu setiap 
harinya. "Saya sisakan 15 ribu 
untuk kebutuhan hidup sehari-
hari. Sisanya diputar untuk usaha, 
katanya.

Warung kecil milik Tiami 
terbilang sangat sederhana. Hanya 
beberapa macam barang saja yang 
dijualnya karena keterbatasan 
modal yang dimiliki. Ada beras, 
minyak, kecap, gula, mie instan, 
rokok siap ecer, krupuk dan lainnya 
yang semuanya tersedia dalam 
jumlah minim sekali.

Tahun ini, Tiami tercatat 
sebagai penerima Program Jalin 
Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) Pemprov Jatim. 
"Selain untuk memperbanyak 
item jualan, juga sebagian untuk 
memperbaiki warung," ujar Tiami.

Tiami sangat bersyukur 
pemerintah memperhatikan 
nasibnya sebagai seorang KRTP. 
Karena hanya dari tangan 
pekerintah lah yang diharapkan 
bisa membantu merubah nasibnya. 
"Alhamdulillah, semiga bantuannya 
berkah dan bisa berkembang," 
harapnya. (Nanik/red)

Bojonegoro - Mbah Siyam, 
penjual atau bakul lontong warga 
Kabupaten Bojonegoro, semakin 
giat bekerja sebagai Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP). 
Tahun ini, nenek usia 60 tahun itu 
mendapatkan bantuan  Program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) dari 
Pemprov Jatim.

Berjualan lontong di depan 
rumahnya adalah salah satu 
aktifitas ekonominya. Setiap pagi 
dia pergi ke sawah, sekembalinya 
dari sawah membuat lontong yang 
akan dijual pada sore harinya. Dia 
bersyukur setiap hari masih diberi 
rejeki dari berjualan lontong yaitu 
berkisar antara Rp 100.000 – Rp. 
150.000,-.

Mbah Siyam 
Bakul 
Lontong 
Dibantu 
Jalin Matra

DPM
D Prov Jatim



18 Edisi III Tahun 2019 Gema Desa
18

Sudah berjualan lebih dari 25 
tahun, pelanggan lontong Mbah 
Siyam sudah menyebar, mulai dari 
desa tempat tinggalnya hingga ke 
desa sebelah.

Beragam yang dijual tidak 
hanya lontong, namun ada aneka 
gorengan serta kopi. Masakan yang 
khas, enak dan murah tentunya 
menjadikan lontong Mbah Siyam 
agar laris manis.

Dulu Mbah Siyam berjualan 
keliling namun karena usia mulai 
tua, sekarang hanya berjualan di 

depan rumah. Namun hal ini tidak 
mengurangi jumlah pelanggan 
karena dia memang sudah jualan 
lebih dari 25 tahun. 

Selain berjualan di depan 
rumah, Mbah Siyam juga kerap 
menerima pesanan dari warga 
sekitar.  “Kulo njeh nampi pesanan 
mbak, biasane saking ibu-ibu 
pengaosan 25 bungkus, njeh 
Alhamdulillah lumayan angsale.” 
kata dia.

Mbah Siyam sangat senang 
akan mendapatkan bantuan Jalin 

Matra PFK 2017. Bantuan ini 
akan digunakan untuk menambah 
modal usaha jualan lontong di 
rumahnya. Mulai dari kompor, 
LPG, hingga kebutuhan habis pakai 
yang diperlukan selama jualan. 

Dia berharap, semoga bantuan 
program Jalin Matra PFK 
bermanfaat dan terus berkembang, 
sehingga usaha lontongnya juga 
bisa berjalan lebih lancar. "Semoga 
bisa lebih lancar untuk membiayai 
sekolah anak dan cucu saya," 
harapnya. (Burhani/red)

Bangkalan - Pengrajin 
besi / pandai besi umumnya 
dikerjakan oleh kaum 
adam, namun beda halnya 
dengan yang terjadi di 
Dusun Rembah Desa Galis 
Kecamatan Galis Kabupaten 
Bangkalan. Di sana tinggal 
seorang kepala rumah tangga 
perempuan (KRTP) yang 
berprofesi sebagai pandai besi.

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

beddung (semacam kapak untuk 
memotong kayu), dan alat lainnya.

Namun perubahan zaman 
membuat penghasilannya menurun 
drastis. Kini alat-alat pertanian 
banyak diproduksi oleh produsen-
produsen besar. Meskipun begitu, 
Marhati tetap yakin bahwa rezeki 
sudah diatur oleh tuhan. 

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

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

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

Dibantu Jalin Matra, 
Pandai Besi Perempuan 
Kembangkan Usaha
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Siapa sangka lahan 
bengkok bisa menjadi 

lahan parkir dan 
mendatangkan 

keuntungan jutaan setiap 
hari? BUMDesa Kujati 

Perdana, Desa Karangjati, 
Kecamatan Pandaan, 
Kabupaten Pasuruan, 

membuktikan itu.

DESA Karangjati yang memiliki 
luas wilayah 328.40 Ha dengan jumlah 
penduduk 10.020 jiwa berada di 
tempat yang strategis. Desa ini berada 
di persimpangan Malang - Surabaya 
atau sebaliknya. Juga berada di pintu 
keluar-masuk tol Pandaan.

Lokasi desa yang strategis 
menguntungkan Desa Karangjati, 

terutama BUMDesa Kujati Perdana 
milik Desa Karangjati. Hampir 
sebagian besar unit usaha BUMDesa 
Kujati Perdana memanfaatkan lokasi 
yang strategis itu, yaitu Café Omah 
Pring, lahan parkir transit kendaraan-
kendaraan besar ke pabrik Aqua, dan 
kini sedang mengembangkan rest area 
sekaligus sentra kuliner. Semuanya di 
Jl. Bypass Pandaan.

“Alhamdulillah kami diberi 

sumberdaya alam yang potensial,” kata 
Kokok Erkoyo, Ketua BUMDesa Kujati 
Perdana, kepada Gema Desa.

Dikatakan Kokok, awalnya 
pengurus BUMDesa Kujati mengajak 
salah satu perusahaan swasta 
membuat green house untuk ditanami 
hidroponik. Selagi menunggu waktu, 
di lantai dasar dikelola sebagai café 
dan wisata edukasi.  Tak disangka 
café Omah Pring yang menyuguhkan 

BUMDesa Kujati Perdana, Juara I Lomba BUMDesa Tingkat Jatim  

Banyak Unit Usaha, Banyak Rejeki

BUMDesa
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BUMDesa

masakan khas desa justru diminati 
oleh pengunjung, sekaligus dijadikan 
tempat pemutaran film-film lama 
seperti Malin Kundang, tempat 
nongkrong dan lain-lain. 

Omah Pring yang menjadi satu 
dengan kantor BUMDesa Kujati 
perdana ini mempunyai halaman luas. 
Omah Pring yang buka mulai pk 10.00 
sampai pk 24.00 ini bisa menampung 
ratusan orang. “Dalam waktu dekat 
café ini akan kita lengkapi dengan 
makanan besar. Nanti ada makakan 
steak, geprek, nasi goreng. Selama ini 
banyak yang kembali karena tidak ada 
makanan besar,” kata Kokok.

Melengkapi Omah Pring, dalam 
waktu dekat juga dibangun kolam 
renang. “Kepala desa sangat support 
usulan-usulan kami, kami berencana 
akan membangun kolam renang di 

Omah Pring dari dana desa,” kata 
Kokok Erkoyo.

Diuntungkan dengan lokasi 
yang strategis, pengurus BUMDesa 
mengelola lahan parkir untuk 
truk-truk besar yang antre hendak 
mengambil air mineral ke pabrik Aqua. 
Ini karena lahan parkir pabrik Aqua 
tidak memadai untuk menampung 
kendaraan besar dalam jumlah banyak. 
Truk-truk yang yang parkir tersebut 
diatur secara online. Dari online ini 
pihak Aqua dapat mengetahui berapa 
banyak mobil yang parkir. 

Lahan parkir yang dikelola 
BUMDesa Kujati dapat menampung 
sekitar 80 truk setiap harinya, dan 
hanya untuk parkir transit menunggu 
antrian. Kendaraan yang transit 
dikenakan sewa parkir Rp 15.000. 
Hampir setiap hari BUMDesa meraup 

pemasukan antara Rp 2 sampai 2,5 
juta, dan sebulan hampir Rp 90 juta 
kotor.

“Karena ini tanah bengkok yang 
menjadi hal pemangku, yaitu Pak 
Kades, maka Pak Kades memperoleh 
hak 30 persen dari pengelolaan lahan 
parkir tersebut,” kata Kokok.

Di sebelah timur lahan parkir 
tersebut, kini sedang dibangun rest 
area, yang nantinya diisi dengan 
Karangjati Mart, 20 lapak kuliner dan 
kerajinan. Diutamakan yang berjualan 
di rest area ini adalah penduduk Desa 
Karangjati.

Rencananya, tahun 2020, 
BUMDesa Kujati membangun 
kolam renang dari dana desa untuk 
melengkapi wisata edukasi di belakang 
Omah Pring. Terkait wisata ini, 
BUMDesa Kujati merintis kerjasama 
dengan PT Indolakto untuk wisata 
edukasi pemerahan susu. Rencananya 
ada kandang sapi perah.  Selain itu 
juga dibuat kolam pancing terluas 
di Pasuruan, dan juga embung desa 
secara bertahap. 

Unit usaha lain adalah pengelolaan 
penyaluran air bersih kepada 150 
orang warga Desa Karangjati yang 
diambil dari sumber air milik sendiri. 
Pemakaian 0 sd 20 kubik pelanggan 
hanya dikenakan Rp 20.000. “Dalam 
waktu dekat kami akan ngebor lagi dan 
dijual ke warga yang membutuhkan, 
ke perumahan malahan,” kata Kokok 
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yang sebelumnya aktif di BPD 
Karangjati ini.

Ada unit usaha lain yang juga 
sudah berjalan baik, yaitu unit usaha 
batik, Jati Asih. Proses pengerjaannya 
dilakukan di sebelah kantor BUMDesa 
Kujati. Batik produksi BUMDesa 
Kujati motifnya mempunyai ciri khas, 
yaitu dahan, bunga dan daun jati. 
Harga per lembar mulai Rp 200 ribu 
hingga Rp 1 juta. Unit usaha batik 
mempekerjakan delapan orang warga 
Karangjati dengan system by order. 

Menariknya, untuk mendukung 
unit usaha batik ini, seluruh perangkat 
Desa Karangjati diwajibkan memakai 
batik produk BUMDesa Kujati. “Kami 
dan Pak Kades sedang mengusulkan 
agar seluruh perusahaan di kawasan 
Karangjati juga memakai batik 
produksi kami,” kata Kokok.

Sudah tentu pemasukan BUMDesa 
dikembalikan ke masyarakat dan desa. 
Salah satunya, untuk kegiatan sosial, 
BUMDesa yang berdiri tahun 2017 
ini memberi bantuan kepada siswa 
yatim piatu di Desa Karangjati melalui 
program KKP (Kartu Karangjati 
Pintar). Mulai dari SD sampai SMA. 
Jumlahnya 66 orang siswa. Pemberian 
bantuan dari 10% keuntungan 
BUMDesa. “Ke depan insya Allah 
memberi bantuan anak-anak yatim 
piatu sampai ke perguruan tinggi,” kata 
Kokok.

Sedangkan untuk kegiatan 
keagamaan, BUMDesa Kujati 
memberi bantuan ke salah satu masjid 
di Karangkati sebesar Rp 1 juta setiap 
bulan. Kebetulan masjid ini dalam 
proses renovasi. Adapun untuk kas 
desa, dari hasil keuntungan empat 
bulan awal, mencapai Rp 54 juta. 
BUMDesa Kujati berdiri tahun 2017. 
“BUMDesa kami aktifnya satu tahun 
tapi usaha-usaha kami efektifnya baru 

empat bulan,” kata Kokok. 
Selain itu, BUMDesa Kujati juga 

terus berupaya mendapatkan CSR dari 
perusahaan swasta untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran masyarakat 
Desa Karangjati. CSR yang bekerja 
sama dengan Aqua telah menunjuk 
salah satu program bernama SMB 
(Sekolah Manajemen BUMDesa) dan 
rencananya pusat pembelajarannya 
ada di BUMDesa Kujati ini. 

Tahun 2019 BUMDesa Kujati 
Perdana menyabet juara I Lomba 
Desa BUMDesa tingkat Provinsi Jawa 
Timur.  Sedangkana juara II BUMDesa 
Mitra Sejati, Desa Sukorejo, Kecamatan 
Gandusari, Kabupaten Trenggalek 
dan juara III BUM Desa Tawangsari, 
Desa Ketawang, Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang. 
Ditemui di tempat yang sama 

Suharianto, Kepala Desa Karangjati 
mengaku bangga atas kinerja 
BUMDesa Jati Perdana. Di sisi lain 
BUMDesa Kujati juga memberikan 
manfaat yang besar bagi desa, 
khususnya kontribusi bagi PAD.

“Saya turut bebangga sekali 
dengan adanya BUMDes ini, karena 
kontribusinya luar biasa hingga bisa 
membantu anak-anak yatim piatu 
yang ada di desa, bersekolah. Di 
samping program desa seperti PKH 
dari Pemerintah yang juga masih 
berjalan. Adanya kontribusi ini 
sangat membantu. Sekaligus suatu 
kebanggaan tersendiri bagi kami,” 
tuturnya. (res)

Pengurus BUMDesa Kujati Perdana:
Penasehat : Kepala Desa Karangjati
Pengawas : 1. H. Munaji, S.Pd
    2. Hariyanto, SH
    3. Anang Saiful, S. Pd
Pengurus : 1. Kokok Erkoyo
    2. Varianna Dyah Retno
    3. Yulia Triasih
Kepala Unit : Dessy Kusmayasari
Unit Usaha : 1. Unit Penyediaan Air Bersih Tirto Jati 
    2. Unit Lahan Parkir
    3. Unit Café Omah Pring & Wisata Edukasi 
    4. Unit Batik Jati Asih 
    5. Unit Simpan Pinjam Dana Jati (on   
        progress)
Sosial  : Dana Beasiswa Yatim Piatu Kurang Mampu
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BOONPRING merupakan 
kebun bambu yang dikelola oleh 
BUMDesa Sanankerto secara 
gotong royong dari masyarakat 
desa tersebut. Awal berdirinya 
BUMDesa Sanankerto pada 
September 2016, namun baru 
aktif Maret 2017. Dr. S. Samsul 

Arifin, M. Si, Ketua BUMDesa 
Sanankerto yang menjabat sejak 
Oktober 2016 ini mengakui bahwa 
sebelum menggagas Boonpring, ia 
dan anggota BUMDesa Sanankerto 
masih di ambang kebingungan.

“Selama bulan Oktober kami 
sempat vakum karena kami masih 

mencari bentuk seperti apa. Ada 
satu keinginan untuk belajar ke 
salah satu Balai Besar di Malang. 
Lalu, kami belajar bambu di 
Klaten, Jawa Tengah. Dari itulah 
tahun 2017 kami mulai melangkah 
bersama dengan teman-teman 
anggota yang terdiri dari 5 orang,” 
cerita Samsul tentang awal 
tergagasnya Boonpring ini. Dengan 
dukungan dari anggota yang 
berlatar belakang berprofesi guru, 
Samsul merasa tidak kesulitan 
untuk mengkondisikan keadaan 
pada saat itu.

Sepulang dari studi banding, 
akhirnya Samsul dan anggotanya 
langsung menyusun Anggaran 
Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( 
AD/ART) sebagai acuan seperti apa 

Boonpring, Terobosan BUMDesa 

Sekaligus 10 Pilot Project 
di Indonesia

 Boonpring merupakan ekowisata yang terletak di 
Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten 
Malang. Luas wilayah Boonpring yang dikelola 
menjadi ekowisata seluas 36,8 hektar ini menjadi 
perhatian penuh untuk dikembangkan karena 
berpotensi. Ekowisata yang mulai diberdayakan 
pada pertengahan 2017 ini sudah terkenal di 
kalangan wisatawan

ProfilBUMDesa
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kebijakan yang diperlukan tersebut. 
Setelah itu, Samsul dan anggota 
pun mulai melangkah. Langkah 
pertama dalam membangun 
jaringan dengan perguruan tinggi 
itu perlu. Selain untuk penelitian, 
juga cukup mumpuni dari segi 
pemasaran.

Boonpring di Desa Sanankerto 
menarik untuk dikelola karena ada 
potensi yang besar di sana sehingga 
tujuan untuk pengembangan 
BUMDesa itu akan menjadi profit. 
Membangun sebuah wahana 
ekowisata tidak semulus yang 
diperkirakan. “Istilahnya kami 
ini kan menjual barongan. Nah 
barongan yang bagus itu seperti 
apa, ini yang kita pikirkan,” 
ujarnya.

Samsul juga berbagi cerita jika 
ia bekerja sama dengan blogger, 
fotografer, dan media massa untuk 
membantu mempromosikan 
Boonpring ke masyarakat. Dari 
bantuan-bantuan tersebut, 
Boonpring dikenal. Namun, 

dikenal juga bukan semata-mata 
menjadi tujuan utama, justru 
dengan mudah dikenal itulah 
terkadang membuat ekspetasi 
masyarakat ketika membandingkan 
di foto yang diambil fotografer 
handal tidak sesuai dengan di 
lokasinya. 

Samsul menganggap, itulah 
PR-nya bersama anggota-anggota 

BUMDesa lainnya. Selain itu, 
BUMDesa Sanankerto juga bekerja 
sama dengan travel agent Bromo 
Tour sehingga perkembangan 
pengunjung yang datang ke 
Boonpring cukup banyak.

Sempat Eko Sandjojo, 
Menteri Desa Republik Indonesia 
berkunjung ke Malang dan 
Samsul meminta bantuan kepada 
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pemerintah daerah untuk 
mengkondisikan Menteri Desa 
ini bisa berkunjung ke Boonpring 
dengan acara sederhana, yaitu 
peresmian pelantikan anggota 
BUMDesa. Acara itu tidak sengaja, 
namun dari sana yang sifatnya 
mendadak, akhirnya mendapat 
bantuan pembangunan seperti 
jalan yang di paving, renovasi 
kamar mandi yang berkisar total 
bantuannya mencapai Rp 460 juta.

Percepatan tersebut sebenarnya 
bukan hanya didasarkan pada 
pendanaan, tetapi adanya satu 
visi dan misi antara Kepala Desa 
dengan pengurus BUMDesa 
sehingga mendapat dukungan dari 
pihak pemerintah desa. Untuk 
membangun dan mengembangkan 
semua ini membutuhkan 
pengorbanan yang cukup besar 
di awal. Dengan total karyawan 
75 orang, Samsul dan pengurus 
inti BUMDesa ini serius dalam 
membangun sistem administrasi, 
sistem manajemen dengan baik. 
Namun dengan keikhlasan, semua 
yang dikerjakan diyakini oleh 

Samsul akan berbuah manis.
“Alhamdulillah, di tahun 2017 

kita mendapat omzet Rp 944 juta, 
SHU Rp 402 juta. Tetapi, untuk 
pengembangan di dalam kami 
habis Rp 760 juta. Akhirnya, di 
akhir tahun 2017 kami masuk ke 
dalam salah satu pilot project-nya 
Kementrian Desa dan Kementerian 
Pariwisata. Dari 10 desa wisata 
yang ada di Indonesia, ya di sini.”

Tidak berhenti di situ, amanah 
yang didapatkan BUMDesa 
Sanankerto ini juga harus 
mengikuti permintaan yang tinggi 
dari pihak kementerian. Samsul 
mengaku, di tahun 2017 hingga 
2018 ia dan pengurus lainnya 
benar-benar totalitas dalam 
mengembangkan ekowisata ini.

“Marilah kita bekerja bakti. 
Istilahnya kita ibadah lah. Di tahun 
2018, kita melakukan pengembangan 
lagi yang menghabiskan Rp 1.7 
milyar. Sedangkan omzet yang kita 
dapat saat itu Rp 2.5 milyar. Dan itu 
masuk semua ke Boonpring. Dan 
alhamdulillah, kita bisa memberikan 
PAD ke desa Rp 437 juta dengan 

penyerahan yang 
bergilir,” tutur Samsul.

Keyakinan Samsul 
untuk membangun 
usaha desa ini pun 
berbuah manis. 
BUMDesa Sanankerto 
ditunjuk untuk 
mengikuti lomba 
BUMDesa tingkat 
Provinsi dan berhasil 
mendapatkan juara 1 
pada tahun 2018.

“Pengembangan 
yang sekarang kami 
lakukan sudah 
berjalan 70% yaitu 
pasar tradisional. 

Penjualnya nanti menggunakan 
pakaian tradisional, akan kami 
kemas seperti itu. Semakin banyak 
hal-hal baru yang kita tampilkan, 
pengunjung akan semakin 
tertarik dan selalu ingin kembali.” 
Selain itu, Samsul ingin segera 
menyelesaikan permasalahan 
seperti sampah, karena problem 
utama disini tidak adanya bank 
sampah.

Untuk menjadi BUMDesa yang 
maju, bagi Samsul yang pertama 
adalah adanya satu chemistry 
antara Kepala Desa dan pengurus 
BUMDesa, kalau ini tidak dimiliki 
maka tidak akan jalan. Kedua, semua 
pekerjaan diawali dengan niat yang 
tulus, yang baik, maka Samsul yakin 
akan baik. Ketiga, administrasi 
dan manajemen sebuah BUMDes 
juga perlu ditata dengan sebaik-
baiknya. Samsul mengakui, bahwa 
menciptakan potensi itulah yang 
sulit. Namun ia harus menanamkan 
keyakinan bersama teman-temannya 
dalam membangun BUMDesa ini. 
(ara)
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Kepala DPMD Kab. Sampang, H. Abdul Malik Amrullah, SH., M.Si
Prioritaskan Pemasangan Listrik 
Gratis Bagi Warga Miskin  

“Ada 60.000 KK 
yang belum memasang 
listrik karena faktor 
ekonomi, ini yang 
menjadi pusat saya. 
Target tahun lalu sudah 
diberikan ke 1.500 KK, 
untuk target tahun 
ini 3.000 
KK,” tutur 
Abdul 
Malik 

Amrullah kepada tim 
Gema Desa. Kepala 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Kabupaten Sampang 

merasa tergugah untuk 
mengerjakan problem 

yang krusial tersebut. 
Pencapaian yang sudah 

dilalui di tahun kemarin terdapat 
1.500 KK yang sudah memasang 
listrik gratis dari program yang 
dicanangkan. Syarat untuk 
mengajukan pemasangan 
listrik gratis yang utama adalah 
masyarakat miskin yang sesuai 
dengan data dari Dinas Sosial 
Kabupaten Sampang atau orang 
miskin yang layak mendapat 
bantuan. Pemasangan tersebut 
sudah dikerjakan tahun ini dengan 
target 3.000 KK.

Meski seharusnya program 
tersebut adalah wewenang 
pemerintah provinsi, namun Malik 
Amrullah merasa harus segera 
menjalankan program tersebut agar 
dapat dirasakan manfaatnya untuk 
masyarakat miskin. “Sudah, saya 
saja yang inisiatif menggerakkan,” 
katanya. Malik Amrullah juga 
bernafas lega karena adanya dana 
desa sangat membantu untuk 
memajukan program-program ini.

Selain pemasangan listrik gratis, 
H. Abdul Malik Amrullah juga 

mulai mempercepat penataan 
BUMDesa di Kabupaten 

Sampang. Masih 
banyak desa-desa 

yang belum memiliki 
BUMDesa. Sama 

halnya dengan 
pemantauan 

BUMDesa 
yang 

H. Abdul Malik Amrullah, SH., M.Si, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang, 
terus memfokuskan ke arah pemasangan listrik bagi 
masyarakat miskin di Kabupaten Sampang. Menjadi 
satu dari beberapa program unggulan yang dikerjakan, 
pemasangan listrik gratis merupakan program yang 
harus diselesaikan baik dari pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat.
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sudah dibentuk tetapi tidak jalan 
sebagaimana semestinya, H. 
Abdul Malik Amrullah juga ingin 
menjalankan lagi BUMDesa yang 
tidak aktif tersebut.

“Saya ingin menciptakan daya 
ungkit perekonomian masyarakat 
melalui BUMDesa,” tutur H. Abdu 
Malik Amrullah. BUMDesa yang 
sudah sukses, ke depannya akan 
sukses terus dan berkembang 
lebih besar. Tantangan yang 
dihadapi adalah tentang bagaimana 
membuat BUMDesa yang baru 
dibentuk atau yang mulai jalan 
bisa berkembang seperti BUMDesa 
yang sudah maju. Menggerakkan 

BUMDesa, menurut Abdul 
Malik Amrullah, adalah program 
prioritas selanjutnya yang harus 
dikerjakan.

Abdul Malik Amrullah juga 
mengungkit permasalahan 
sistem siskeudes. Permasalahan 
sistem siskeudes yang dihadapi di 
Kabupaten Sampang yaitu tidak 
adanya sarana untuk menjalankan 
sistem siskeudes saat ini.  “Saya 
mengupayakan target 100 desa 
bisa membangun tower-tower 
yang kecil itu dengan dana desa 
supaya bisa mengakses sistem 
siskeudes tanpa harus kemari 
membawa laporan-laporannya. 

Segala informasi juga cepat 
diterima,” ujarnya.

Malik Amrullah juga 
menceritakan mengenai 
BUMDesa yang maju 
tidak dapat menunjukkan 
kesuksesannya karena tidak 
bisa menginformasikannya. 
Padahal, BUMDesa tersebut  
termasuk sebagai BUMDesa 
yang bagus. Hal inilah yang 
ingin segera diselesaikan 
permasalahannya agar 
pemerintah pusat dapat 
mengetahui BUMDesa 
yang aktif dan maju dari 
Kabupaten Sampang. 
Apabila ada sarananya, 
pengurus BUMDesa bisa 
memasarkan produknya 
dengan cepat, termasuk juga 
pengaduan cepat.

Program prioritas yang 
ketiga adalah meningkatkan 
status desa tertinggal 
menjadi desa berkembang. 
Malik Amrullah berharap 
dapat menaikkan derajat 
desa tertinggal ke satu level, 
yaitu desa berkembang. Di 

Kabupaten Sampang sudah 7 desa 
yang dianggap sebagai desa maju. 
Tidak ingin memaksakan diri 
membuat desa-desa tertinggal ini 
menjadi desa maju, tetapi menjadi 
desa yang berkembang. 

Desa berkembang itu artinya 
dapat menata, mengelola sendiri 
sistem pemerintah desanya dengan 
baik. Meski sudah ada rencana 
pengembangan untuk terbaik, 
tentunya Malik Amrullah juga 
membutuhkan dukungan dari 
masyarakat supaya turut bekerja 
sama dengan pihak pemerintah. 
(ara)
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PADA saat diadakannya 
pemilihan KPM tingkat Provinsi 
Jawa Timur, Fafan, sapaan 
akrab Moh. Iqbal Fatoni, tahun 
2018 mendapat juara 1 karena 
kegigihannya menjadi pegiat 
sosial di desanya sendiri.  

Fafan menceritakan 
kegelisahannya terhadap 
keadaan desanya. Ia melihat, 
banyak pemuda desanya tidak 
dapat menyalurkan bakat dan 
minatnya hanya karena tidak 
memiliki fasilitas. “Semua 
serba terbatas. Mau 
ikut klub sepakbola 
tapi harus ke kota 
Sampang,” ujar Fafan. 

Kegelisahannya 
itu tidak hanya sebatas 
keluhan saja, Fafan 
mempunyai inisiatif 
untuk bertindak. 
Sejak tahun 2007, 
Fafan mengajak 
beberapa kawannya 

untuk terlibat pada aksi sosial 
di sekeliling desanya. 

Fafan mengajak 
teman-temannya 

mendirikan 
sekolah sepakbola, 

mendirikan 
sekolah musik, 
komunitas seni, 

Moh. Iqbal Fatoni, Pemenang I KPM 2018 Kabupaten Sampang

Fasilitasi, Baru Cetak Kader Prestasi
BERMODAL nekat. Inilah yang membuat Moh. 
Iqbal Fatoni, pemuda asal Desa Gunungeleh, 
Kecamatan Kedungdung, Kabupaten 
Sampang, meraih perhatian panitia 
juri Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. Keinginannya 
membuat masyarakat desanya bergerak 
dan beraktivitas sosial, dan mendukung 
kegiatan-kegiatan positif melalui 
partisipasi dari pemuda. 
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perpustakaan desa. Kegiatan 
tersebut sebenarnya juga menjadi 
kesempatan untuk mengakrabkan 
teman-teman satu sama lain.

Fafan mengajak kalangan 
pemuda-pemudi yang bergabung 
di organisasi Karang Taruna dan 
Padepokan Birompos. Apabila 
karang taruna merupakan 
perkumpulan sebatas desa, tetapi 
Padepokan Birompos merupakan 
perkumpulan dua kecamatan.

“Tujuh tahun lalu kita 
mendatangkan orang untuk main 
alat musik, harga sewanya sekitar 
3-5 juta sekali main. Kita akhirnya 
berpikiran, bagaimana kalau kita 
yang main-main sendiri. Tahun 
berikutnya, kita hanya sewa alatnya 
saja, kita yang latihan dan main alat 
musiknya,” tutur Fafan. Dengan 
adanya dana desa, kepala desa 

Gunungeleh menganggarkan untuk 
membeli peralatan musik.

Fafan merasa dirinya bisa 
menjadi juara di tingkat provinsi 
tidak semata-mata karena 
kuantitas yang telah ia bangun, 
melainkan karena nilai tawar yang 
ia presentasikan kepada tim juri 
terkait mengubah pola pikir dan 
berusaha membalikkan kebiasaan 
lama. Berdasarkan pengalaman 
Fafan, setiap kali mengadakan 
acara besar dan ingin mengajukan 
kerja sama dengan pihak instansi, 
maka pertanyaan pertama yang 
diajukan pihak instansi adalah 
prestasi apa yang sudah diraih. 

Fafan berusaha mengubah 
pola pikir seperti itu dengan 
memberikan fasilitas-fasilitas 
terlebih dahulu sebelum mencetak 
pemuda-pemudi yang berprestasi. 

“Saya tidak mau tahu dia anaknya 
siapa? Saya tidak mau tahu 
prestasinya dia apa? Kalau dia 
suka bermain bola, maka kasihkan 
lapangan bola. Kalau dia suka 
musik, maka  pinjami alat musik. 
Kalau tidak punya lapangan 
pekerjaan, maka kami mencoba 
mencarikan link tempat dia 
bekerja,” kata Fafan.

Fafan semakin yakin dengan 
sistem yang ia terapkan di desanya. 
Ia pernah mendengar ceramah dari 
putra Emha Ainun Najib, Sabrang, 
bahwa sistem di luar negeri seperti 
ini. Diberi wadah dan fasilitas dulu, 
barulah diasah hingga berprestasi. 
Fafan merasa iba dengan anak 
orang tidak mampu, ketika ingin 
bermain bola, tetapi malah ditanyai 
prestasinya apa. Menurut Fafan, 
belum ada tindakan mengapa 
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Tokoh
diberi pertanyaan seperti itu.  

“Menurut saya, berprestasi 
itu bisa urusan belakang. Tetapi, 
memberi wadah, memberi fasilitas 
dulu yang terpenting supaya semua 
bisa menikmati,” ujarnya.

Di samping itu, Fafan tidak 
hanya ingin memberikan 
pembangunan, tetapi ia juga ingin 
perlahan-lahan memberi dampak 
positif terhadap warga di desanya. 
Awalnya pemuda yang suka 
merokok, maka diimbau untuk 
mengurangi karena untuk menjadi 
pemain sepakbola sebaiknya tidak 
merokok.

Di bidang pertanian pun, Fafan 
juga memperhatikan bagaimana 

caranya agar problem kerugian 
petani tidak terus menerus dialami. 
Kebetulan, Fafan mengenal Prof. 
Surono Danu, penemu benih 
padi unggul lokal bibit NSP yang 
sempat viral di Indonesia. Dari 
bantuan Surono Danu, Fafan 
menggali potensi di desanya 
untuk mengembangkan benih 
padi tersebut bersama 11 orang 
petani di desanya dengan langkah 
awal sampai panennya sampai 
disosialisasikan kepada petani-
petani lainnya.

“Viralnya itu ketika Surono 
Danu diundang ke Kick Andy, 
yang dibuat sampel itu padi yang 
dari Sampang. Akhirnya semakin 

viral dan petani semakin minat. 
Perolehannya luar biasa, 1 petak 
biasanya hasilnya 30 sak, sekarang 
senilai 50-60 sak,” kata Fafan.

Prestasi yang diraih Fafan 
baginya adalah hadiah dari Tuhan. 
Dia menikmati setiap prosesnya. 
Fafan juga sering dicap gila karena 
selalu mengurus urusan anak orang 
lain tanpa menghasilkan fisik. 
Tetapi Fafan tidak pernah ragu, 
ia yakin, setiap yang dilakukan 
akan ada balasannya. Dan 
keraguan orang-orang terhadapnya 
terjawab dengan adanya prestasi 
tersebut. Ke depannya, Fafan ingin 
mengembangkan desa wisata di 
desanya. (ara)
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Di halaman musala An-Nur 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa 
Timur, Rabu, 12 Juni 2019, seluruh 
staf sampai hingga pensiunan 
Dinas PMD Prov. Jatim berbaur 
dalam suasana kekeluargaan. 
Pemandangan hangat tersebut 
tampak pada kegiatan halal bihalal 
yang diadakan oleh Dinas PMD 
Prov. Jawa Timur dalam rangka 
Idul Fitri 1440 H. 

Halal bihalal merupakan 
agenda rutin Dinas PMD Jatim 
tiap tahun. Tidak ada sekat antara 
para pejabat, staf, pensiunan dan 
tamu undangan. Selain para staf 

Halal Bihalal dan Santunan
DWP Dinas PMD Jawa Timur  

Dharma Wanita
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dan pensiunan, kegiatan tersebut 
dihadiri pula oleh Persatuan 
Dharma Wanita Dinas PMD Prov. 
Jatim.

Halal bihalal dibuka dengan 
sambutan Kepala Dinas PMD Prov. 
Jatim, Ir Muhammad Yasin, M.Si. 
Dalam sambutannya Muhammad 
Yasin mengingatkan pentingnya 
rasa kekeluargaan antar staf dan 
mengusahakan kinerja terbaiknya 
di Dinas PMD Prov. Jatim. 

Dalam kesempatan tersebut 
Muhammad Yasin menyampaikan 
mandat Gubernur Jawa Timur 
untuk selalu bersama dalam 
memajukan Jawa Timur melalui 
pengentasan kemiskinan di desa 
dan menjadikan Jawa Timur 
semakin baik lagi.

Hadir dalam halal bihalal ini 
mantan kepala Dinas PMD Prov. 
Jatim, Totok Suwarto, SH, MM dan 
Drs Zarkasi, M.Si, Sudjiman dan 
Suryadi Cokro Suwito dari Ikatan 
Pensiunan Dinas PMD Prov. Jatim.

Sementara itu, pada 10 Mei 
2019, Dharma Wanita Persatuan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Tijur 
memberikan santunan kepada anak 
yatim piatu di Yayasan Permata 
Insani yang berlokasi di Tenggilis 
Mejoyo, Surabaya. 

Ketua DWP Dinas PMD Prov. 
Yasin, Ny. Muhammad Yasin, 
bersama dengan anggota inti, 
menyalurkan bantuan berupa uang, 
alat tulis sekolah, bahan pokok 
dan makanan-makanan instant. 
“Pemberian santunan diberikan 
dalam rangka berbagi kasih di 
bulan suci Ramadan,” kata Ny. 
Muhammad Yasin.(tim)

Dharma Wanita
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PETANI garam di tambak 
pesisir milik Suparyono sering 
membawa tangan kosong ketika 
musim penghujan. Menunggu garam 
kering pun pupus sudah karena 
musim hujan dan fenomena angin 

El Nina yang menjadi penghambat 
pembentukan garam. Musim 
hujan membuat sebagian tambak 
menjadi banjir dan tentunya tidak 
membuahkan buliran garam seperti 
seharusnya. 

Mau tidak mau tambak garam 
pun tidak beroperasi. Hal ini yang 
membuat Suparyono mencari ide 
supaya teman-temannya selaku 
petani garam bisa berhasil panen 
meski di musim penghujan. Secara 
tidak sengaja, Suparyono sedang 
menghadiri acara hajatan teman, di 
situlah awal mulanya dia mendapat 
ide untuk membuat inovasi di 
tambak garamnya. Dinamainya 
inovasi tersebut karena mendapat 
saran dari studi banding di Bali 
menjadi sistem On-Off  KATUP 
GADIS (Buka Tutup Garam Jadi 
Super). 

Supar pun mempraktekkannya. 
Pertama, dia mencoba lahan 4x10 
meter dengan menggunakan bambu 

Rumah Garam “Katup Gadis” 
Efektif Atasi Gagal Panen

Musim hujan selama ini masih menjadi faktor 
utama gagalnya panen garam. Ini yang membuat 
Suparyono, warga Desa Kalibuntu RT 02 RW 01, 

Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, turut merasakan 
apa yang dialami teman-temannya selaku petani 
garam di lahan tambaknya. Namun kegelisahan 

tersebut berbuah inovasi berupa sistem On-Off Katup 
Gadis yang dikembangkan oleh Suparyono dengan 

bermodal logika.
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untuk percobaan. Dalam percobaan 
di lahan yang cukup kecil itu, dalam 
seminggu, Supar bisa menghasilkan 
8 kwintal garam. Supar menilai ini 
menjadi sistem yang efektif.

Cara kerja sistem On-Off ini 
merupakan percepatan proses 
kristalisasi pembentukan garam 
dengan buliran yang dibantu dengan 
angin dan panas matahari secara 
alami. Mengetahui keberhasilannya 
ini, Supar membuat lahan lagi 
yang lebih panjang, dan mulai 
menggunakan besi yang jauh lebih 
kuat ketika terkena angin kencang. 
Hingga kini, dari yang awalnya 
hanya 1 petak berukuran 4x10 
meter, Supar dan teman-teman 
petaninya memiliki 3 petak lahan 

dengan ukuran yang lebih panjang. 
Untuk membuat 1 petak dengan 
ukuran 4x30 meter dibutuhkan biaya 
sekitar Rp 2.500.000. Alat ini dapat 
digunakan lebih dari satu tahun, asal 
perawatan alatnya juga diperhatikan 
supaya tidak mudah rusak.

Supar menjelaskan, sistem On-
Off ini dia pilih karena percepatan 
kristalisasi dan besarnya buliran 
garam menjadi pertimbangan 
penting untuk memproduksi garam 
yang berkualitas bagus. Menurut, 
pemasaran garam yang bulirannya 
besar banyak diminati konsumen. 
“Kalau buliran garamnya kecil, halus, 
tidak laku,” ujar Supar.

Dibandingkan dengan model 
prisma, sistem On-Off ini jauh 

lebih efektif dan lebih cepat 
untuk pembentukan garamnya, 
produktivitasnya lebih tinggi dan 
tidak khawatir lagi kalau hujan. 
Jumlah produksi garam yang dulu 
sebelum ada sistem On-Off ini 
600-700 kwintal setiap 6 bulan 
dengan lahan seluas 6 hektar, namun 
setelah ada sistem On-Off ini bisa 
mencapai 1.200-1.400 kwintal setiap 
6 bulannya. Ia juga mengungkapkan, 
di tahun 2017 harga garam masih Rp 
3.500. Namun perbedaannya terasa 
ketika ada inovasi ini, yaitu terusnya 
masa panen sehingga Supar dan 
kerabat petaninya bisa memenuhi 
kebutuhan dari hasil panen tersebut.

Supar merasa senang karena 
petani garam sudah banyak yang 
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menggunakan inovasinya. Salah 
satunya dari Di Desa Asembagus , 
Desa Tongas, dan sudah diadopsi 
juga di Rembang, Tegal, dan masih 
ada lagi. Kemampuan Supar dalam 
berbagi ilmu dituangkannya melalui 
media sosial. Supar mengakui jika 
keberadaan media sosial sangat 
membantu baik dari segi pemasaran 
maupun dari segi keakraban. 

Menjadi pencetus sistem On-
Off, Supar tidak berjalan sendirian. 
Ia dibantu dari berbagai pihak, 
mulai dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa 
Timur, Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, hingga Dinas 
Kelautan dan Perikanan pun turut 
mendampingi Suparyono dan petani 
garam di Desa Kalibuntu. Jarang 
sekali pemuda, dengan latar belakang 

pendidikan yang rendah bisa 
membuat inovasi yang sangat efektif 
untuk petani garam lainnya. Hal ini 
membuat Supar semakin semangat 
dan gencar untuk membantu petani 
garam lebih maju.

Meski dibantu, Supar masih 
mengalami kendala dalam hal 
pengemasan produk. Sejauh ini Supar 
menjual hasil panennya tanpa merk. 
Supar kesulitan dalam mengurus 
surat izin dari B-POM setempat.

Ke depannya Supar berharap 
didampingi oleh pemerintah untuk 
membantu melancarkan proses 
perijinan baik dari anggaran maupun 
pendampingan hingga selesai. Supar 
kurang setuju jika hanya difasilitasi, 
karena jika difasilitasi ia akan 
kebingungan harus bertindak seperti 
apa.

 Bagi Supar, garam itu berpotensi 
sekali di Jawa Timur, khususnya 
di Madura, di Probolinggo dan 
Lamongan. Ia menyayangkan 
apabila terhambat karena faktor 
yang sebenarnya bisa diantisipasi. 
Dengan inovasi terbarunya inilah 
bisa menjadi sangat bermanfaat bagi 
petani-petani di Indonesia. Berkat 
inovasinya, Supar pun dipilih sebagai 
pemenang juara 1 lomba Inovasi 
Teknologi Provinsi Jawa Timur 
kategori Inovasi Teknologi Bidang 
Agribinis Tahun 2018.

Supar berharap, dengan 
penghargaan yang ia raih, bisa 
menjadi inspirasi petani-petani 
garam di Indonesia untuk bisa terus 
produksi tanpa harus takut musim 
hujan membanjiri lahan tambak 
seperti sebelumnya. (Ara)
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TIP SEHAT

TANAMAN brokoli termasuk dalam jenis kubis-
kubisan seperti pada manfaat kol. Manfaat brokoli 
sangat dikenal bagi yang sedang menjalani program diet. 
Tampilan brokoli memang seperti layaknya pohon kecil 
dengan daunnya yang rimbun dan mirip seperti kembang 
kol. Seperti bayam atau kangkung, khasiat brokoli juga akan 
hilang jika dimasak terlalu lama.

Brokoli merupakan makanan super yang sangat baik, 
selain memiliki berbagai manfaat, juga merupakan sumber 
serat sayuran hijau yang sangat tinggi. Namun dalam 
pengolahannya harus dengan cara yang baik dan benar. Untuk 
memperoleh khasiat maksimal dalam brokoli sebaiknya 
dilakukan dengan beberapa hal berikut. Seperti jangan 
digoreng dengan minyak, jangan dimasak terlalu lama dan 
usahakan langsung dimasak. Karena tidak baik menyimpan 
brokoli dalam jangka waktu yang terlalu lama di dalam kulkas.

KANDUNGAN GIZI BROKOLI
Kandungan gizi pada brokoli sangat tinggi yakni 

mengandung vitamin A, vitamin B,vitamin C dan vitamin 
K. Terkandung pula antioksidan dan sejumlah mineral 
penting yang membuat lengkap kandungan sayuran hijau 
ini. Terdapat juga kandungan kalsium, zat besi dankalori. 
Kandungan gizi ini memberikan dampak yang sangat baik 
bagi kesehatan tubuh, mulai dari anak-anak, ibu hamil, dan 
manusia pada umumnya.

BERIKUT MANFAAT BROKOLI BAGI   
KESEHATAN

Mengontrol kolesterol Serat pada manfaat brokoli 
mengendalikan penumpukan kolesterol dalam tubuh. Hal ini 
sangat baik bagi kesehatan jantung dan menghindarkan pula 
dari gejala penyakit jantung. Jadi masak brokoli dengan cara 
direbus untuk menghindari pemakaian minyak goreng.

Penting untuk kesehatan mata Brokoli juga sangat kaya 
akan kandungan vitamin A yang berfungsi untuk menjaga 
kesehatan mata dan memberikan pengelihatan yang 
lebih baik. Mata merupakan aset penting untuk kita, jadi 
jagalah asupan dengan asupan makanan kita dengan yang 
mengandung vitamin A seperti brokoli, pada wortel atau 
kacang panjang. Lutein pada brokoli juga mampu menjaga 
kerusakan mata akibat paparan sinar matahari atau penuaan.

Menjaga sistem pencernaan
Kandungan sulforaphane mampu menekan resiko 

pada gangguan pencernaan seperti maag,infeksi lambung. 
Sulforaphane mampu mempengaruhi peningkatan produksi 
enzim pada hati.Enzim ini berperan menggandeng 
bahan-bahan karsinogen penyebab gejala kanker 
danmengeluarkannya dari sel. Dalam dunia kedokteran, 
kuman adalah penyebab utama luka dan kanker lambung 
atau pun kanker usus besar.

Sumber antioksidan
Salah satu kandungan paling tinggi dalam brokoli 

adalah vitamin C-nya, vitamin ini sangat penting dan 
berperan sebagai antioksidan yang akan membantu tubuh 
memerangi radikal bebas Meningkatkan sistem imun. Masih 
terkait dengan vitamin C, brokoli juga sangat ampuh untuk 
meningkatkan sistem imun dalam tubuh agar tidak mudah 
terserang penyakit berbahaya.

Efektif mencegah kanker
Brokoli memiliki kandungan indole dan isothiocyanate 

se rta fitokimia yang dalambeberapastudi telah 
mengungkapkan bahwa zat ini sangat efektif dalam 
mencegah kanker tertentu,terutama kanker prostat dan 
payudara.

Mengontrol tekanan darah
Kandungan potasium yang terdapat dalam brokoli sangat 

penting untuk mengontrol tekanandarah dalam tubuh, ia 
juga baik untuk anda yang mengalami tekanan darah tinggi.

Menjaga kesehatan jantung
Institute for Food Research di Norwich, Inggris melalui 

para penelitinya telah mengembangkandua jenis brokoli 
untuk mengembangkan brokoli jenis ungulan yang 
mengandung glucoraphanin 2-3 kali lebih banyak dari jenis 
normal. Kandungan zat ini sangat baik untuk mencegah 
penyakit dan kesehatan jantung. (sumber: https://manfaat.
co.id/manfaat-brokoli)

Manfaat Brokoli 
Bagi Kesehatan
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