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Surat Redaksi

PERMENDAGRI No 81/2015 tentang Evalu-
asi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang menjadi 
salah satu dasar pelaksanaan Lomba Desa dan Kelu-
rahan tahun ini bukan sekadar mengatur bagaimana 
agenda nasional ini, tapi lebih dari itu. Kegiatan tahu-
nan ini bertujuan memotivasi desa semakin cerdas 
dalam menata kelembagaannya secara lebih modern, 
sehingga segala kemajuan pembangunan desa dan ke-
lurahan dapat dengan mudah dievaluasi dan terukur.

Perlombaan Desa dan Kelurahan harus menjadi 
agenda yang bisa ditempatkan sebagai barometer 
objektif kemajuan desa dan kelurahan. Kegiatan harus-
lah menjadi kata kunci penyatuan (integrasi) program 
lintas sektoral yang masuk ke desa dan kelurahan. 
Jangan sampai hal tersebut terpisah dengan desain 
pembangunan desa yang partisipatif, terpadu dan 
pro-publik. 

Jadi penyelenggaraan perlombaan desa harus 
sejalan dengan pengembangan spirit gotong royong 
dan partisipasi keswadayaan masyarakat. Gotong 

royong masyarakat merupakan elemen vital dari par-
tisipasi rakyat yang menentukan dinamika kemajuan 
pembangunan masyarakat.

Gotong royong sendiri merupakan modal sosial 
bagi masyarakat untuk menapak pada kemandirian di 
berbagai bidang kehidupan. Gotong royong menjadi 
alas terbentuknya Negara bangsa dengan konstitusi 
yang pro-publik.

Tak bisa dipungkiri, semangat gotong royong kini 
makin tergerus oleh nilai individualis, egosentrisme, 
kedaerahan dan sikap primordial. Dengan adanya 
Lomba Desa dan Kelurahan yang diselnggarakan Di-
nas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi 
Jawa Timur (Jatim), semangat gotong royong demi 
kemajuan bangsa diharapkan bisa terjaga.

Perlombaan Desa dan Kelurahan dapat menjadi 
alat perubah sosial (social politic engineering) bagi 
desa dan kelurahan untuk berbenah diri, lebih mandiri 
dan sejahtera dengan upaya dan bingkai pember-
dayaan masyarakat.l

Bukan Sekadar Lomba Desa



Menjadi yang terbaik adalah 
harapan banyak pihak, termasuk 

pemerintahan desa dan kelurahan. 
Perekonomian bergerak hingga 

meningkatkanya mutu pelayanan 
publik adalah beberapa tujuan 

dari Lomba Desa dan Kelurahan 
yang diselenggarakan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur 

(Jatim).
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Menelisik Desa
EvENT Lomba Desa dan Kelurahan merupakan program nasional 

untuk menakar kemajuan desa dalam perspektif sosio-ekonomi-
pemerintahan. Jatim pun mengangendakannya setiap tahun untuk 
menjaga dan meningkatkan ‘roh’ gotong royong dalam masyarakat.

Lomba Desa dan Kelurahan sebenarnya menjadi titik pengungkit 
keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam tata penyelengga-
raan pemerintahan desa yang akuntabel dan professional.  Ini juga 
menjadi salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan 
masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri melalui penguatan 
kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swa-
daya gotong-royong masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Selain itu juga menjadi ajang evaluasi keberhasilan usaha-usaha 
masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat 
lonjakan perkembangan pembangunan Desa dan Kelurahan selama 

dan Kelurahan Terbaik

Laporan Utama
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dua tahun terakhir. 
”Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2017 ini 

berbeda dengan tahun sebelumnya . Kali ini sesuai 
dengan Permendagri No. 81 Tahun 2012. Yakni 
ada evaluasi diri untuk mengetahui kemampuan 
diri sendiri yakni status desa mulai desa kurang 
berkembang, berkembang atau desa cepat 
berkembang,” kata Agus Wahyudi, SH, M.Si, Kepala 
DPMD Jatim sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017 didampingi Ir. Heru Suseno, 
STP, MT, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 
DPMD Jatim.

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan  
Tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2017 dilak-
sanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan 
berkelanjutan, merupakan penjabaran secara teknis 
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Ta-
hun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan dengan mekanisme pelaksanaan penilaian 
meliputi, penilaian administrasi, penilaian paparan/
presentasi dan penilaian lapang, serta penetapan 
Pemenang dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Permendagri ini bukan sekadar mengatur 
bagaimana hajatan nasional Lomba Desa dan Kelu-
rahan dilaksanakan tiap tahun, tapi lebih dari pada 
itu yaitu memotivasi desa semakin cerdas dalam 

menata kelembagaannya secara lebih modern, 
sehingga segala kemajuan pembangunan desa 
dan kelurahan dapat dengan mudah dievaluasi 
dan terukur. 

Dengan semakin tertibnya tata kelola pemer-
intahan desa yang didukung oleh sistem informasi 
desa, bagi pemerintah Pusat pun juga menjadi 
semakin mudah dalam memahami persoalan-per-
soalan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Payung hukum Lomba Desa dan Kelurahan 
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Pera-
turan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 
: 159); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan 
Desa Dan Kelurahan dan Surat Direktur Jenderal 
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam 
Negeri tanggal 12 Mei 2017 Nomor 414.4/2901/
BPD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan 
Kelurahan Tahun 2017. Selain itu juga, Keputusan 
Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Maret 2017 No-
mor : 188/190/KPTS/013/2017 tentang Tim Penilai 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017.

“Yang diharapkan dari penyelenggaraan per-
lombaan desa dan kelurahan sebenarnya adalah 

Laporan Utama

Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 melakukan pertemuan untuk melakukan penentuan peringkat peserta lomba di kantor DPMD Prov. Jatim.
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Laporan Utama

Agus Wahyudi, SH, M.Si, 
Kepala DPMD Jatim seka-

ligus sebagai Ketua Tim 
Penilai Perlombaan Desa 

dan Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2017 
memberikan sambutan 

saat penilaian peserta di 
Kota Malang.



Laporan Utama

terciptanya sebuah momen untuk 
menciptakan efek berantai dan signifi-
kan yang mendorong perkembangan 
desa/kelurahan ke arah kemajuan. Desa 
dan kelurahan dapat menjadi ruang 
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 
aktualisasi Clean and Good Governance,” 
ujarnya.

Perlombaan Desa dan kelurahan 
menjadi instrument sosiologis untuk 
mempertahankan partisipasi masyarakat 
dalam bentuk kegotong-royongan. Go-
tong royong adalah modal sosial bagi 
desa dan masyarakat untuk bisa merajut 
kesejahteraan dan menjadi kekuatan 
yang mandiri. Masyarakat yang mandiri 
adalah masyarakat yang tidak tergan-
tung dari dinamika sosio-ekonomi di 
luar desa dan juga kondisi krisis multidi-
mensional yang telah memukul standar 
kesejahteraan masyarakat. 

Perlombaan Desa dan Kelurahan 
memiliki manfaat yang signifikan kar-
ena nilai gotong royong dan aktual-
isasi nilainya diimplementasikan oleh 
masyarakat. Gotong royong adalah 
modal yang dapat membangun secara 
signifikan dinamika kemajuan ekonomi 
masyarakat. Ini tampak dari partisipasi 

masyarakat secara aktif dalam momen 
penyelenggaraan. 

Selain itu menjadi instrument pen-
ingkatan keswadayaan masyarakat serta 
kinerja pemerintahan desa yang akunta-
bel dan professional. Kegiatan ini juga 
menjadi media komunikasi antara pe-
merintah desa dan masyarakat desa un-
tuk mengekspresikan program-program 
pembangunan sesuai kebutuhan dan 
keinginan masyarakat.ldya,dpmd
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Penilaian administrasi di 
Kabupaten Bojonegoro.

Kunjungan lapang di 
lokasi konservasi penyu 
Kabupaten Trenggalek.
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Laporan Utama

LoMbA Desa dan Kelurahan bu-
kanlah semacam ajang pencarian bakat 
di televise-televisi yang menghasilkan 
jawara secara instan. Butuh kesolidan dari 
semua pihak untuk mewujudkan Desa 
dan Kelurahan yang berprestasi.

Dari indikator penilaiannya saja ada 
tiga bidang evaluasi. Evaluasi Bidang 
Pemerintahan meliputi aspek pemer-
intahan; kinerja; inisiatif dan kreativitas 
dalam pemberdayaan masyarakat; 
Desa dan Kelurahan berbasis teknologi 
informasi/e-Government  dan pelestar-
ian adat dan budaya.

Sementara, Evaluasi Bidang Kewil-

ayahan terdiri dari aspek identitas; batas; 
inovasi; tanggap dan siaga bencana 
danpengaturan investasi.

Sedangkan aspek Evaluasi Bidang Ke-
masyarakatan adalah terkait partisipasi 
masyarakat; lembaga kemasyarakatan; 
pemberdayaan kesejahteraan keluarga; 
keamanan dan ketertiban; pendidikan; 
kesehatan; ekonomi; penanggulangan 
kemiskinan dan peningkatan kapasitas 
masyarakat.

Dalam penilaian juga dilakan sistem  
berjenjang. “Penilaian Perlombaan Desa 
dan Kelurahan  dilaksanakan secara ber-
jenjang mulai dari Tingkat Kecamatan, 

Untuk menjadi yang 
terbaik memang tak 

bisa secara instan. 
Jalan panjang pun 

harus ditempuh oleh 
Desa dan Kelurahan 
para peserta lomba.

Jalan Panjang
Menjadi Pemenang
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Tim Penilai Perlombaan 
Desa dan Kelurahan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 
2017 melakukan klarifikasi 

administrasi di Kelurahan 
Putat Jaya, Kota Surabaya.



Laporan Utama

Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi 
hingga  Tingkat Regional,” ujar Agus 
Wahyudi, SH, M.Si, Ketua Kepala DPMD 
Jatim sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2017. 

Untuk diketahui jenjang tersebut 
dimulai dari evaluasi diri oleh desa dan 
kelurahan yang dilaksanakan pada Januari 
– 18 Pebruari 2017. Evaluasi diri untuk desa 
dan kelurahan ini merujuk pada Lampiran 
I  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
81 Tahun 2015.

Selanjutnya adalah penilaian di tingkat 
kecamatan. Tahap analisis dan validasi penila-
ian perkembangan desa dan kelurahan oleh 
kecamatan dilaksanakan pada  20 Pebruari – 3 
Maret 2017. Kecamatan melakukan pemer-
ingkatan dari hasil penilaian perkembangan 
desa dan kelurahan dengan berita acara, me-
laporkan hasil penilaian dan pemeringkatan 
perkembangan desa dan kelurahan kepada 
kabupaten/kota paling lambat pada 10 Maret 
2017, serta melakukan penilaian perlombaan 
desa dan kelurahan di tingkat kecamatan. 
Pelaksanaan penilaian dilakukan bersama 
dengan evaluasi perkembangan yaitu pada 
20 Pebruari – 3 Maret 2017. 

Hasil penilaian dan penetapan Juara 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat 
Kecamatan sudah diterima di Tingkat Kabu-
paten/Kota paling lambat tanggal  10  Maret 
2017.  Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/
Walikota dengan tembusan kepada Guber-
nur. (Dilengkapi   dengan Surat Keputusan 
Camat tentang Juara Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Tingkat Kecamatan).

Kemudian penilaian  perkembangan 
desa dan kelurahan yang telah dilaporkan 

oleh kecamatan dievaluasi oleh kabupaten/
kota. Kabupaten/Kota melakukan pemer-
ingkatan dari hasil penilaian perkembangan 
desa dan kelurahan tersebut dengan berita 
acara, melaporkan hasil penilaian dan pe-
meringkatan perkembangan desa dan 
kelurahan kepada provinsi  , serta melakukan 
penilaian perlombaan desa dan kelurahan di 
tingkat kabupaten/kota. 

Bupati/Walikota melaporkan hasilnya 
ke Gubenur dengan tembusan Menteri 
Dalam Negeri. (Dilengkapi  dengan Surat 
Keputusan Bupati/Walikota tentang Juara 
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat 
kabupaten/kota).

Penilaian  perkembangan desa dan 
kelurahan yang telah dilaporkan oleh ka-
bupaten/kota akan dievaluasi oleh provinsi 
sekaligus dilakukan verifikasi terhadap 
berkas laporan  Juara I Perlombaan Desa 
dan Kelurahan Tingkat kabupaten/kota yang 
akan dilaksanakan pada  3 – 21 April 2017.

Penilaian perlombaan desa dan ke-
lurahan tingkat provinsi akan dilakukan 

dalam beberapa tahap. 
Tahap I  Penilaian Administratif yang 

dilaksanakan  pada 25 – 27 April 2017 
dengan memberi penilaian atas laporan 
perkembangan pembangunan Desa dan 
Kelurahan  sesuai dengan indikator yang 
ditentukan dan didukung dengan data 
dari kabupaten/kota.

Tahap II Penilaian Presentasi  dan 
Klarifikasi Lapang. Dilaksanakan pada 
8 – 23 Mei 2017, dengan memaparkan 
keberhasilan melakukan  klarifikasi, iden-
tifikasi dan wawancara langsung dengan 
masyarakat di lokasi Desa dan Kelurahan  
Calon  Juara Perlombaan Desa dan Kelu-
rahan sesuai instrumen pemantuan dan 
pengungkap data. Sekaligus dilakukan 
klarifikasi lapang untuk menentukan uru-
tan tertinggi 4 (empat) Desa dan 4 (empat) 
Kelurahan Calon Juara Perlombaan Desa 
dan Kelurahan  Tingkat Provinsi.

Dan Tahap III Penetapan Juara dilak-
sanakan pada  12 Juni  2017,  dengan aku-
mulasi nilai dari setiap tahapan penilaian 
untuk menentukan Juara I sampai dengan 
IV Desa dan Juara I sampai dengan IV Ke-
lurahan Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi Tahun 2017;

Pemenang Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2017, 
akan diundang ke Surabaya untuk mengi-
kuti rangkaian Peringatan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 
2017 di Gedung Negara Grahadi Surabaya 
sekaligus menerima piagam penghargaan 
yang akan disampaikan secara lang-
sung oleh Bapak Gubernur Jawa Timur.
ldya,dpmd
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Tim Penilai melakukan foto bersama perangkat Kelurahan Jati di Kota Probolingo. 

Tim melakukan penilaian administrasi kepada seluruh peserta Lomba Desa dan Kelurahan di kantor DPMD Prov. Jatim



PELAKSANAAN penila-
ian Lomba Desa dan Kelura-
han Tingkat Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2017 dilaksanakan dengan 
4 (empat) tahapan. Pertama, 
penilaian administrasi yang meru-
pakan kegiatan untuk melakukan 
verifikasi kelengkapan admin-
istrasi terdiri dari Surat Keputu-
san Pemenang Kecamatan oleh 
Camat, Tim Penilai dan Penetapan  
Pemenang oleh  Bupati/Wa-
likota, Profil Desa dan Kelurahan, 
RPJM Desa dan Kelurahan, RKP 
Desa dan Kelurahan, Instrumen 
Pemantauan Desa dan Kelurahan, 
Instrumen Pengungkap Data 
dan Nilai Perkembanagan Desa 
dan Kelurahan serta pendukung 
masing-masing bidang.

Dalam tahap ini, diikuti oleh 
26 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
terdiri dari 27 peserta. Peserta 

27 Peserta Berebut Gelar Jawara

Laporan Utama

Tahun ini ada 27 peserta dari kabupaten/kota yang 
mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan. Setelah dilakukan 
beberapa tahap penilaian mengerucut menjadi 8 peserta. 

Siapa jawaranya?
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Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Jatim, Ir. Heru Suseno, STP, MT (baju batik) dan tim penilai melakukan peninjauan lapangan bersama Bupati Pacitan, Indartato (baju putih).

Klarifikasi adminitrasi di Kota Madiun



tersebut berasal dari 19  Kabupaten  dan  7 
Kota yang terdiri dari 19  Desa dan 8 Kelura-
han. 

Sementara, penilaian paparan dan kunjung 
lapang dilaksanakan  pada Tanggal 8 sampai 
dengan 24 Mei 2017 pada Kota Malang, Kota 
Surabaya, Kota Probolinggo dan Kota Madiun 
serta Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pono-
rogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten 
Bojonegoro. 

Tahapan dalam pelaksanaan penilaian 
paparan dan kunjungan lapang dilaksanakan 
pada masing-masing Kabupaten/Kota selama 2 
hari dengan menggunakan Indikator di Bidang 
Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang 
Kemasyarakatan.

“Penetapan Juara adalah kegiatan untuk 
menentukan peringkat Juara I, II, III dan 
IV Desa dan Kelurahan berdasarkan hasil 
penilaian presentasi/paparan dan penilaian 
lapang yang dilakukan oleh Tim Penilai Per-
lombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017 sebagaimana tertuang 
dalam Berita Acara Penilaian, “jelas Agus 

Wahyudi, SH, M.Si, Ketua Kepala DPMD Jatim 
sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai Per-
lombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017..

Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh 
Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur, berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 
188/190/KPTS/013/2017 tanggal 29 Maret 
2017 tentang Tim Penilai Perlombaan Desa dan 
Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Jenis penghargaan yang diberikan kepada 
Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat 
Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Ting-
kat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk piagam, 
piala dan bentuk lainnya sesuai kondisi Daerah 
masing-masing. Khusus untuk Juara Lomba 
Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017 diberikan Piagam dan Piala 
Tetap dari Gubernur Jawa Timur.

Siapa jawaranya? Kita tunggu Agustus 
nanti di Gedung Negara Grahadi Surabaya. 
ldya, dpmd

Laporan Utama
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bADAN Usaha Milik Desa (BUM-
Desa) makin membuktikan diri mampu 
menjadi motor penggerak ekonomi 
desa seperti yang dilakukan oleh BUM-
Desa Maju Makmur, Desa Minggiran, 
Kec. Kanigoro, Kab. Blitar. Berdiri tahun 
2008, diawali dengan embrio lembaga 
ekonomi desa dengan nama unit pen-
gelolaan keuangan gerakan terpadu 
pengentasan kemiskinan (UPK Gerdu 
Taskin). 

“Berdasarkan musyawarah desa 
kami mendirikan BUMDesa, waktu itu 
pertamakali  bergerak di bidang simpan 
pinjam dan saprotan,” ujar Ketua BUM-

Sukses mengembangkan 
unit usaha simpan pinjam 
serta sarana produksi 
pertanian (saprotan), 
mendorong  BUMDesa 
Maju Makmur di Kabupaten 
Blitar mencari peluang  
baru. Membangun sentra 
UKM dengan nama ‘Gubuk 
Kambil’ menjadi target 
berikutnya.

Wujudkan Sentra Ekonomi Baru
GuBuK KamBil,
BumDesa maju makmur, Blitar 

BUMDesa
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Sambutan masyarakat 
Kabupaten Ponorogo saat 

kunjungan Tim Penilai.
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BUMDesa
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Ketua BUMDesa Maju Makmur, Hariyanto (kanan) di depan loket agen perbankan dan toko saprotan 
yang dikelola BUMDesa Maju Makmur, Kab. Blitar.



BUMDesa

Desa Maju Makmur, Hariyanto. Dipilih simpan pin-
jam dan saprotan karena menyesuaikan dengan 
profil masyarakat yang mayoritas petani. 

Walhasil, dengan kerja keras serta partisipasi 
masyarakat dari modal awal embri Rp 70 juta, 
kini dana kelolanya sudah mencapai Rp 800 juta. 
Saprotan menjadi unit usaha unggulan yang 
merupakan toko yang menyediakan kebutuhan 
petani, misalnya penyediaan pupuk dan alat-alat 
pertanian. 

Seiring perjalanan waktu, unit usahanya 
bertambah. Saat ini yang terus berkembang 
adalah induk simpan pinjam dan simpan pinjam 
pokmas, saprotan, bengkel las, produksi batako, 
agen pulsa dan agen BNI.

Kini, pihaknya berkonsetrasi membangun 
sentra ekonomi desa wisata dengan nama ‘Gubuk 
Kambil’. “Ide ini bermula dari banyaknya kunjungan 
dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa. Mereka 
biasanya kebingungan cari oleh-oleh. Nah, nanti-
nya Gubuk Kambil ini akan ada kios-kios yang diisi 
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Kepala Desa Minggirsari, Drs.H.Saejhoni dan Ketua BUMDesa Maju Makmur, Hariyanto (batik) menunjukkan berbagai unit usaha yang dikelolanya.



BUMDesa

produk dari UKM sekitar sini. Bisa makanan 
dan lain-lain. Rencananya akan dibuat 
gubuk-gubuk sebagai tempat jualan 
sekaligus wisata,” katanya.

Hal tersebut didukung sepenuhnya 
oleh Pemerintah Desa Minggirsari. “Ke-
beradaan Gubuk Kambil untuk memberi 
tempat bagi pengunjung dari berbagai 
kota. Nanti ada outlet-outlet produk 
unggulan Minggirsari dan wisata ku-
liner. Ini sebagai penggerok ekonomi 
juga, karena warga sendiri yang akan 
berjualan,” kata Kepala Desa Minggirsari, 
Drs.H.Saejhoni.

Ditargetkan Ramadan tahun ini sudah 
bisa dibuka untuk umum, meski baru 
empat gubuk yang siap ditempati. Untuk 
diketahui, Gubuk Kambil ini menyajikan pan-
orama Sungai Brantas dan hutan bambu. 
“Di seberang sungai ini adalah Kampung 
Cokelat. Ada wacana, nanti akan dibangun 
jembatan sebagai jalur penghubung. Seh-
ingga wisatawan bisa menikmati Kampung 
Cokelat dan Gubuk Kambil dalam waktu 
bersamaan,” katanya.

Dikatakannya, Desa Minggirsari 
memang tidak mempunyai Sumber 
Daya Alam (SDA) yang bisa dikelola 
sebagai destinasi wisata. Gubuk Kambil 
diciptakan sebagai salah satu ikon yang 
diharapkan mampu menjadi daya tarik. 
“Saat ini masih 40% pembangunannya, 
namun akan segera diselesaikan oleh 
BUMDesa. Bila ini berjalan tak hanya 
BUMDesanya yang makin berkembang, 
tapi juga ekonomi masyarakat secara 
umum,” katanya.

Untuk menjaga pengembangan 

unit usaha BUMDesa yang baru, pe-
merintah desa juga melibatkan Badan 
Pemusyawaratan Desa (BPD). “Biar ada 
kontrol dan sebagai backup agar trans-
paran dan tidak ada penyalahgunaan 
kewenangan,” katanya.

Hariyanto juga menceritak an 
pengembangan lain BUMDesa  Maju 
Makmur adalah pendirian sekolah atau 
klinik BUMDesa. Di klinik ini akan ada 
pelatih pengelolaan BUMDesa. “Ini 
merupakan kegiatan dengan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Blitar,” ujarnya.

Selain itu juga ada unit usaha baru 
yang merupakan kerjasama dengan Bank 
BNI. Saat ini baru sebagai agen setoran tu-
nai dan tarikan tunai. Namun ke depan su-
dah ada rencana sebagai agen penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Dari situ nanti 
kami mendapatkan fee hingga 1% bila 
ada yang pinjam KUR BNI melalui kami,” 
tuturnya.  Di Jatim sendiri hanya ada dua 
BUMDesa yang menjadi mitra BNI yaitu 
BUMDesa Maju Makmur, Blitar sendiri dan 
satu lagi BUMDesa di Gresik.

Terkait kendala pengembangan 
BUMDesa, menurutnya yang utama 
adalah komitmen masyarakat sendiri 
terhadap pengembangan BUMdesa. 
“Kami memiliki 12 unit usaha, tapi 
ada beberapa yang stagnan. Padahal 
masyarakat sudah diberi pelatihan, 
modal dan lain-lain,” katanya.

Ke depan dia berharap, berbagai 
unit usaha yang ada di BUMDesa Maju 
MAkmur terus berkembang dan men-
geliat. ldya
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Lokasi yang akan 
digunakan sebagai sentra 

UKM dengan nama 
‘Gubuk Kambil’.



BUMDesa

Meski baru 
enam (6) bulan 

berjalan, namun 
unit pengelolaan 

limbah medis 
oleh BUMDesa 

Tulungrejo 
Makmur, 

Kabupaten 
Kediri mulai 

menampakkan 
hasil luar biasa.

BumDesa Tulungrejo makmur, Kabupaten Kediri

Dongkrak laba usaha
Kelola limBah mediS 
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Jalin Matra

TULUNGREJo adalah sebuah desa yang berada di 
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Desa ini hanya ber-
jarak sekitar 24 km dari pusat Kota Kediri yang terkenal 
dengan sebutan Kampung Inggris. Sebab, sejak mulai 
menjamurnya tempat-tempat kursus Bahasa Inggris, 
Desa Tulungrejo bertransformasi menjadi sebuah Desa 
belajar. 

Banyak Mahasiswa, pelajar maupun masyarakat 
biasa yang berdatangan mengunjungi desa ini, teru-
tama di musim liburan. Mereka seolah berbondong-
bondong untuk memperdalam kemampuan Bahasa 
Inggris mereka di berbagai tempat dan lembaga kursus 
Bahasa Inggris yang terdapat di desa ini.

Selain sebagai Desa Belajar, Tulungrejo juga memi-
liki berbagai inovasi dibidang ekonomi. Salah satunya 
dipelopori oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
Tulungrejo Makmur yang berdiri sejak 2012.

BUMDesa awalnya digagas oleh 3 orang pengurus 
dengan menggalang dana dari iuran dan swadaya 
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Berbagai kegiatan unit pengelolaan limbah medis oleh BUMDesa Tulungrejo Makmur, Kabupaten Kediri. 



masyarakat. Seiring perkembangan, 
BUMDesa memperoleh bantuan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 
Rp 400 juta. Bantuan tersebut digunakan 
sebagai modal membangun sanitasi di 
dua lokasi, pertama balai desa dan pasar 
sayur grosir. 

Meski awalnya hanya mendirikan 
sanitasi, namun BUMDesa ini juga ber-
encana membangun usaha permodalan. 
“Keinginan awal mendirikan BUMDesa 
membuat usaha permodalan, tapi dana 
belum ada, sementara masih fokus per-
encanaan itu,” ungkap Ketua BUMDesa 
Tulungrejo Makmur, Bagus Sudomo. 

Pada tahun 2015, pihaknya kem-
bali menerima bantuan dari Provinsi Jatim 
sebesar Rp 500 juta. bantuan tersebut 
digunakan sebagai modal pembangunan 
hangar Tempat Pengelolaan Sampah Re-
use, Reduce, dan Recycle (TPS 3R). Selain itu 

juga sebagai peningkatan daya guna dan 
parkir roda dua dan  empat.“Pengelolaan 
sampah, MCK dan pembangunan pengo-
lahan sampah, “ katanya. 

Dengan berbagai fasilitas yang ada, 
tahun ini BUMDesa berhasil medirikan 
usaha pengelolahan limbah medis yang 
diperoleh dari beberapa rumah sakit di 
Kabupaten Kediri. Unit Ini, masih 6 bu-
lan berjalan namun sudah menunjukan 
kontribusinya. 

Menurut Domo, pengelolahan limbah 
medis menjadi peluang bagi BUMDesa 
untuk meningkatkan modal agar bisa 
membangun usaha lainnya. “Sejauh ini 
limbah medis berupa botol bekas, seperti 
kantung infus dan botol bekas cuci darah. 
Kami sudah mengantongi izin penglolaan 
limbah medis dari Kementerian Kes-
ehatan, Puslitbang dan berbagai instansi 
pemerintah lainnya, “ terangnya. 

Bekerjasama dengan pihak rumah 
sakit, unit usaha ini berjalan lancer.  
Setiap bulan BUMDesa memperoleh 
100 kilogram (Kg) hingga 1 ton limbah 
medis. Pada bulan Mei 2017 misalnya, 
memperoleh botol infus dan cuci darah 
hingga 1,5 kuintal . “Bulan Mei ini masih 
sedikit, lebih banyak pada bulan Maret–
April hampir 3 ton, “ ujarnya. 

Ribuan limbah medis ini, bukan se-
mata diolah oleh BUMDesa, melainkan 
sampah bekas tersebut juga dijual ke 
pabrik plastik  yang ada di daerah Jom-
bang. Pabrik ini malekukan daur ulang 
menjadi benda berbahan dasar plastik  
seperti mainan, bola plastik, aksesoris 
dan alat kebutuhan lainnya. Sejauh 
ini, pihak BUMDesa hanya menerima 
limbah untuk dipotong sampai ukuran 
kecil dengan mesin pemotong plastik.  
Mesin tersebut saat ini, tersimpan di 

BUMDesa

16 Edisi IV Tahun 2017 17Edisi IV Tahun 2017

BUMDesa

gundang pengolahan sampah yang tak jauh dari 
kantor BUMDesa. 

“Limbah ini memang sengaja diproduksi sebagai 
alat kebutuhan kecuali tempat makanan dan minu-
man. Berdasarkan imbauan Puslitbang dan Kemen-
kes, limbah medis dilarang diolah menjadi tempat 
makan dan minum sebab bakterinya masih melekat 
bahkan membahayakan konsumen, “ tuturnya. 

BUMDesa optimistis mampu menjaga usahanya. 
Bila diketahui membahaya kesehatan, pihaknya 
tak akan segan-segan memutus hubungan kerja 
dengan pabrik. “ Dulu pertama jual pada bulan 
Januari – Maret , per kilogramnya Rp 7.000 sampai 
Rp 10.000. Sekarang Rp 5.000, “ bebernya. 

Penjualan sampah medis dilakukan setiap bulan 
sekali, menunggu terkumpulnya kiriman dari bebberapa 
rumah sakit di Kediri. Pendapatan setiap bulannya antara 
Rp 7 juta – Rp 10 juta. Ke depan, selain ingin memiliki unit 
usaha simpan-pinjam, BUMDesa Tulungrejo Makmur 
bercita-cita bisa bisa memproduksi benda berbahan 
limbah tersebut secara mandiri. ldev
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Mesin tersebut saat ini, tersimpan di 

BUMDesa

16 Edisi IV Tahun 2017 17Edisi IV Tahun 2017

BUMDesa

gundang pengolahan sampah yang tak jauh dari 
kantor BUMDesa. 
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Jalin Matra

suntari-penjahit

Dongkrak Orderan Baju
mesin Jahit Baru

Berbekal keahlian menjahit, Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) asal Nganjuk, 
Suntari berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan Jalin Matra PFK pun berhasil 

membantunya meningkatkan perekonomian keluarganya.
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Jalin Matra

MENJADI tulang punggung bagi 
keluarga bukan lah hal mudah bagi 
seorang perempuan. Namun, keadaan 
memaksanya untuk terus berjuang. 
Itulah yang dialami oleh Suntari (29) 
warga Ds. Pengkol, Ds. Sumber Urip, Kec. 
Brebek, Kab. Nganjuk.

Dengan keahlian menjahit yang 
didapatkannya saat bekerja di peru-
sahaan konveksi, dia tak ragu mem-
buka usaha jahit agar dapur bisa tetap 
mengepul. Usaha ini pun dijadikan 
pemecut Suntari untuk bangkit dari 
kesedihan. 

Dengan modal dari kantong sendiri 
sebesar Rp 3.200.000 dia membeli mesin 
jahit. Kemudian, dia mulai menerima 
jasa pembuatan seragam, tas ransel, 
baju olahraga dan lainnya. Seminggu 
ia mampu menjahit 30 bahan kain. 
Penghasilan seminggunya mencapai 
Rp 150.000, Namun dia belum memiliki 
mesin overdek, sehingga produksinya 
tidak bisa digenjot.

“Setelah uang terkumpul, beli mesin 
satu lagi, untuk mencukupi usaha, 

harganya Rp 2.500.000,“ ungkapnya. 
Sepanjang usaha Suntari membuahkan 
hasil, ia memperoleh bantuan dari pro-
gram Jalin Matra sebesar Rp 2.500.000. 
Bantuan tersebut untuk dibelikan mesin 
overdek.

Dengan mesin baru, dia pun berani 
menerima pesanan lebih banyak lagi, 
“ Jadi sangat terbantu dengan adanya 
bantuan Jalin Matra,“katanya. Penda-

patan setelah memperoleh bantuan 
kini Rp 250.000 sampai Rp 300.000/
minggu. 

Untuk meningkatkan jumlah pelang-
gan,  rencananya dia akan menyewa 
lokasi yang lebih memadahi seperti 
ruko di pinggir jalan. “ Harapannya usaha 
lebih maju dan memberi peluang kerja 
untuk pengangguran terutama wanita 
di desa ini, “ ujarnya.l
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Jalin Matra

Bertahan
di Tengah Pasang 
Surutnya Pasar

Tren batu akik memang terus 
mengalami pasang surut. 

Meski demikian di Pacitan, kota 
yang terkenal dengan akiknya 

permintaan pasar tetap ada. 
Kadren, salah satu perajinnya 
pun terbantu dengan adanya 

program Jalin Matra.

kadren-perajin Batu akik
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bERAwAL dari pengangguran yang 
ingin mendirikan usaha namun tidak 
ada modal, kini Kadren sudah sukses di 
pasar batu akik Jatim. Mengawali usaha 
dari modal yang minim hanya Rp 500 
ribu, ia mulai membeli kebutuhan usaha, 
seperti batu akik jenis kalsedon yang di 
beli di perorangan berupa bongkahan 
batu besar dengan harga Rp 5.000/Kg. 
“ Dulu masih terkendala dana maka 
proses pembentukan tidak maksimal, 
dan dulu masih hanya menerima pe-
sanan saja tidak produksi setiap hari,“ 
terangnya.

Seiring perkembangan, usaha yang 
digelutinya kini menjadi maju karena 
dirinya memperoleh bantuan pinjaman 
sebesar Rp 2 juta dari Jalin Matra untuk 
dibelikan mesin pembentukan dan 
membeli batu bahan baku.  Pinjaman 
tersebut setiap bulannya dikembalikan 
Kadren sebesar Rp 220 ribu selama 10 
bulan. 

Kata Kadren, usahanya sekarang 
mampu mencukupi kebutuhan kelu-
arga. Kini lebih harga bahan baku juga 
naik perkilonya Rp 100.000 sampai 
Rp 500.000. “ jenisnya mulai kalsedon 
hingga yang paling mahal yaitu, jenis 
yahman. Kalau yahman mahal jadi me-

layani pesanan saja,“ ungkapnya. 
Selama 20 tahun Kadren menekuni 

usaha batu akik, pasang surut permint-
aan pasar terus terjadi.”Tahun lalu san-
gat booming, hingga kami kewalahan. 
Tahun ini relatif sepi. Tapi tetap saja ada 
yang cari,” katanya.

Sejauh ini,  pemesannya mulai 
Wonogiri, Surabaya, Pacitan dan Jom-
bang. Dalam satu hari, Kadren mampu 
memproduksi batu akik sebanyak 40 
biji dalam bentuk siap mban. “ Kalau 

dijual di pasar perkodinya dulu Rp 
120.000, sekarang menurun Rp 50.000 
sampai Rp 75.000. Namun peningka-
tan peminatan lebih banyak sekarang,“ 
tuturnya. Sementara yang jenis lebih 
bagus, yaitu yahmandijual Rp 500.000 
dan kebanyakan pemesannya dari 
Wonosobo.  Diharapkan usaha ini terus 
berkembangan dengan modal yang 
tercukupi dan tenaga yang mempum-
puni. Sehingga pemasaran bisa lebih 
ditingkatkan lagi. l
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Profil Pasar

PASAR desa merupakan jantung pereko-
nomian warga. Masyarakat yang berperan 
sebagai pedagang, bisa menjadikannya lahan 
mata pencaharian. Bagi warga yang menjadi 
pembeli juga mendapat keuntungan karena 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa 
harus jauh-jauh ke tengah kota. Besarnya 
multiplier effect mendorong pemerintah Desa 
Purwoharjo,  Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi 
untuk terus memajukan pasar ini.

Pasar yang telah berdiri sebelum Indonesia 
merdeka ini, menjadi salah satu pasar desa 
terbesar di Kecamatan Purwoharjo dan men-
jadi salah satu jujugan para konsumen. Untuk 
melayani keinginan pembeli, pedagangng pun 
diizinkan untuk berjualan secara bertahap. 

 “Pasar Desa ini buka secara bertahap, jam 
3 pagi banyak pedagang yang berjualan di 
pinggiran jalan, setelah jam 7 pagi mereka akan 

masuk ke area pasar. Biasanya mereka menutup 
kios atau lapak sekitar pukul 12.00 – 13.0. Na-
mun kalau hari pasaran hingga jam 14.00 dan 
untuk konveksi bisa sampai sore,” ucap Kepala 
Pasar Purwoharjo, Suyanto.

Upaya melayani pembeli dengan maksimal 
pun berhasil membawa pasar desa ini sebagi 
Juara 3 Pasar Desa Terbaik tingkat Provinsi Jawa 
timur pada tahun 2016 lalu. 

Di dalam pasar yang posisinya 
tepat di pusat Desa Purwoharjo 
ini banyak sekali jenis barang 
dagangan yang ditawarkan. 
Mulai dari kebutuhan pokok 
hingga  konveksi. Di pasar ini 
juga bisa ditemukan konter 
handphone, toko emas 
dan bank pengkreditan.

Fasilitas yang ada 

Jemput bola, itulah 
strategi yang dilakukan 

oleh pedagang Pasar 
Desa Purwoharjo, 

Banyuwangi untuk 
menarik minat pembeli. 

Saat dini hari mereka 
berjualan di pinggir 

jalan. Kala matahari 
mulai muncul, 

dagangan pun diboyong 
ke dalam pasar. 

Dini Hari Jualan di Tepi Jalan

pasar Desa purwoharjo, Banyuwangi

Demi Pembeli,
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dipasar ini pun mendukung aktivitas 
para pembeli dan penjual. Seperti kamar 
mandi atau kamar kecil yang memadai, 
saluran pembuangan air yang sangat 
membantu drainase dan sumber air 
bersih. 

Jumlah pedagang di Pasar Purwo-
harjo ada sekitar 158 pedagang. Para 
pedagang menempati 39 unit ruko di 
lantai 1, kios 36 unit, lapak berjumlah 
56 unit dan Los/blok 7 unit. Dari se-
mua pedagang yang ada, mayoritas 

pedagangnya berasal dari Kecamatan 
Purwoharjo sendiri.

Untuk mengelola Pasar Desa 
Purwoharjo, ada 5 orang yaitu 
Kepala Pasar, 3 orang sie kebersi-
han dan 2 orang penjaga malam. 
Dengan luas pasar yang men-
capai 1 hektar para pengurus 
mendapatkan gaji dari sisa 
dana retribusi yang sudah 
masuk ke kas desa.

Saat ini, uang retribusi 
yang harus dibayar pe-

nyewa stand juga 
terbilang cu-

kup mu-

rah yaitu Rp 25 ribu/meter/bulan.  
Diakuinya, melihat perkembangan saat 
ini pengelola pasar memiliki rencana 
untuk menaikan harga retribusi pasar. 
Untuk blok B yang ukurannya lebih 
luas, restribusi yang awalnya Rp 25 ribu 
menjadi Rp 40 ribu. Sedangkan di Blok 
A dan C, dari Rp 20 ribu menjadi Rp 35 
ribu. “Namun kenaikan harga retribusi 
ini rencananya mau dibahas dulu dan 
digodok matang-matang sebelum diso-
sialisasikan,” katanya. Menurut catatan, 
hasil retribusi akan disetorkan ke desa 
sebanyak Rp 3 juta setiap bulannya 
dan sisanya akan menjadi gaji dari para 

pengelola pasar.
Meski sudah berjalan baik, tapi 

Pasar Desa Purwoharjo ini juga memiliki 
sedikit kendala yang harus dihadapi, 
yaitu beberapa talang yang mulai ru-
sak dan drainasenya sedikit lambat 
karena sudah tua. Pengelola pasar 
dan pemerintah desa merencanakan 
untuk membangun drainase baru yang 
langsung tersambung ke sungai besar. 
Suyanto berharap agar semua kendala 
yang dialami dipasar desa ini segera 
teratasi dan menjadi pasar yang nyaman 
bagi pedagang maupun pembeli dalam 
bertransaksi.lmsa
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Profil Pasar

Rasa Ndeso

Juara 1 Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Prov. Jatim

Konsep Modern
Dengan penataan rapi dilengkapi berbagai fasilitas umum, 

termasuk ruang menyusui, memberikan kenyamanan bagi penjual 
dan pembeli di Pasar Kutukan, Desa Slorok. Tak salah bila pasar 
desa di Kabupaten Blitar inipun terpilih sebagai jawara Lomba 

Pengelolaan Pasar Desa tingkat Prov. Jatim 2017.
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Modernisasi pasar di daerah tak 
harus menghilangkan kekhasan desa 
yaitu rasa guyub rukun dan bebas tawar 
menawar harga. Itulah yang tertangkap 
dari pengembangan Pasar Kutukan oleh 
Pemerintah Desa Slorok, Kec. Garum yang 
tahun ini menjuarai Lomba Pengelolaan 
Pasar Desa tingkat Prov. Jatim yang digelar 
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Jatim.

“Dalam pengembangan pasar desa ini 
kami mengedepankan cara dialogis den-
gan para pedagang maupun masyarakat 
desa. Satu hal yang menjadi pegangan, 
pasar ini harus berkembang secara ekono-
mi dengan mengutamakan kenyamanan 
pembeli,” kata Kepala Desa Slorok, Zaenal 
Mustofa, SPd.I.

Pasar desa ini sebenarnya sudah ada 
sejak 1947-an, di wilayah kampong Po-
hono Dusun Sumber. Kala itu pasar tradis-
ional tersebut diberi nama Pasar Pohono  
karena berlokasi di kebun tebu bekas milik 
Belanda. Pada tahun 1965 oleh Pemerin-
tah Desa Slorok dengan persetujuan para 
pedagang, pasar Pohono dipindah ke 

wilayah perkampungan ‘Kutukan’ yang 
lebih ramai dan strategis karena dekat 
perempatan jalan antar Desa. 

“Secara geografis saat inipun lokasi 
pasar sangat strategis yaitu berada di 
segitiga jalur emas yaitu Kecamatan 
Gandusari, Legok dan Garum sendiri,” 
katanya.

Sekitar tahun 1980 an banyak peda-
gang mulai membangun gedung per-

tokoan, kios dan los secara permanen. 
Peristiwa meletusnya Gunung Kelud pada 
tahun 1990 menjadikan Pasar Kutukan 
yang berlokasi sekitar 20 km dari kawah 
Gunung Kelud rusak berat dan pedagang 
tidak bisa menempati bangunan Pasar 
Kutukan untuk jual beli. 

Pasca kejadian tersebut,Pemkab Blitar 
membantu pemerintah desa yang mem-
punyai pasar desa termasuk Desa Slorok 

24 Edisi IV Tahun 2017 25Edisi IV Tahun 2017



Profil Pasar

Rasa Ndeso

Juara 1 Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Prov. Jatim

Konsep Modern
Dengan penataan rapi dilengkapi berbagai fasilitas umum, 

termasuk ruang menyusui, memberikan kenyamanan bagi penjual 
dan pembeli di Pasar Kutukan, Desa Slorok. Tak salah bila pasar 
desa di Kabupaten Blitar inipun terpilih sebagai jawara Lomba 

Pengelolaan Pasar Desa tingkat Prov. Jatim 2017.
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harus menghilangkan kekhasan desa 
yaitu rasa guyub rukun dan bebas tawar 
menawar harga. Itulah yang tertangkap 
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melalui dana akibat bencana untuk mem-
bangun pasar. Dana bantuan tersebut oleh 
Pemerintah Desa Slorok digunakan untuk 
merenovasi bangunan pasar yang berupa 
pertokoan, kios, los dan lapak. “Seiring 
berjalannya waktu Pasar Kutukan menjadi 
jujugan warga berbagai desa, sebab pasar 
desa lain kondisinya memang tak sebagus 
pasar di desa kami ini,” lanjutnya.

Pengembangan pun terus dilakukan, 
kini luas lahan pasar desa mencapai 
3.830 m2 dengan luas bangunan 360 
m2. Ada 367 orang pedagang yang ber-
jualan di pasar ini. Pembagian ruangnya 
sendiri terdiri dari 70 unit kios  , 17 unit 
los,  201 unit lapak dan 25 pedagang 

lesehan. “Ini baru 20% pedagang yang 
sudah bisa difasilitasi di dalam pasar. 
Masih ada 80% pedagang yang ingin 
kami rangkul untuk mengembangkan 
pasar desa ini,” katanya.

Menurut Zaenal Pasar Kutukan ini jam 
operasionalnya seharian penuh. Pagi ada 
pedagang sayur dan kebutuhan rumah 
tangga lain yang buka sampai siang. 
Sementara malam hari ada sentra kuliner 
yang  buka hingga dini hari.

Melihat geliat kegiatan pasar yang 
terus berlangsung, kontribusi pasar terh-
adap pendapatan asli desa pun meningkat 
dari tahun ke tahun. Menurut data, bila 
tahun 2014 pendapatan operasional dari 
Retribusi dan biaya Her Tahunan hanya Rp 
37.137.400, pada 2016 sudah mencapai 
Rp 115.249.000. Sementara pendapatan 
lain-lain dari parkir dan promosi listrik juga 

naik dari Rp 35.038.500 di 2014 menjadi Rp 
187.612.000 tahun lalu.

“Pendapatan operasional dari retri-
busi pedagang Rp 1.000/hari dan sewa 
Rp 50.000/bulan,” kata Ketua Pasar Slorok, 
Nurudin Yusuf.

Untuk diketahui, kios /toko digunakan 
pedagang dengan sisitem  beli hak guna 
pakai tergantung kategori tipe kios atau 
los. Untuk tipe A1 sebesar Rp 100.000.000 
– Rp 150.000.000, tipe A2 sebesar Rp 
75.000.000, tipe B1 Rp 50.000.000, B2 Rp 
35.000.000. Sedangkan untuk her regis-
trasi tahunan antara Rp 35.000 – Rp 40.000 
tiap tahun tergantung jenis kios. 

”Jumlah pedagang diatas adalah jum-

lah pedagang yang terdaftar pada kepala 
pasar Desa Kutukan Desa Slorok Garum, 
lebih dari 60% pedagang adalah warga 
desa Slorok sendiri, sebagiaan adalah 
warga sekitar desa dalam satu kecamatan, 
disamping itu dari kecamatan sekitar yakni 
Gandusari, Kanigoro dan Talun,” katanya.

Pasar Hewan
Untuk pengembangannya, selain 

terus menambah infrastruktur berupa 
pembangunan unit-unit baru hingga 
pengelolaan sampak, Desa Slorok juga 
menambah komoditas dengan membuka 
pasar hewan khususnya kambing. “Saat 
ini sudah berjalan, beroperasinya pada 
hari minggu dan rabumulai pukul 07.00 
– 12.00 WIB,” katanya. Selain itu pengelola 
pasar juga menyediakan tempat untuk 
pedagang sapi 1 bulan sekali.

Diakuinya, salah satu kendala dalam 
pengembangan infrastruktur pasar adalah 
pendanaan. “Walaupun tahun kemarin 
ada bantuan bangunan dari Kabupaten  
senilai Rp 290 juta. Itu hanya sebagian 
kecil, karena kebutuhan pembangunan 
bisa mencapai Rp 2 miliar. Untuk itu kami 
lakukan secara bertahap,” kata kata Kepala 
Desa Slorok, Zaenal Mustofa, SPd.I.Tahun 
depan rencananya desa akan menggelon-
tor lagi Rp 500 juta. Sementara tahun ini 
baru Rp 250 juta untuk pembangunan 
jalannya.

Selain itu masih banyak fasilitas 
yang akan dibangun.  Saat ini pengem-
bangan Pasar Kutukan terkonsentrasi 
untuk penataan ulang kios-kios di da-
lam pasar melalui pengelompokkan 
berdasarkan komoditas. Diharapkan 
dapat memudahkan pengontrolan ban-
gunan, serta memudahkan pengunjung 
untuk mendapatkan barang sesuai yang 
dibutuhkan.

Selain itu juga memperbaiki sirku-
lasi di dalam pasar dengan mempertim-
bangkan kenyamanan pembeli maupun 
penjual. Disamping itu penataan sistem 
drainase yang baik yang terintegrasi 
dengan sirkulasi di dalam pasar, untuk 
menjaga kebersihan dan kemudahan 
perawatan pasar.

“Bila memungkinkan kami juga 
melakukan pengembangan pasar den-
gan penambahan area secara vertical,” 
katanya.

Ditegaskannya, revitalisai Pasar Ku-
tukan diharapkan dapat meningkatkan 
daya saing pasar tradisional yang ada di 
desa dengan pasar modern yang sangat 
berkembang pesat, seiring dengan 
kemajuan teknologi modern dan pola 
hidup masyarakat, mengembangkan 
perekonomian masyarakat di dalam 
desa maupun desa sekitar serta di Kabu-
paten Blitar secara umum. Meningkatkan 
fungsi dan daya tarik pasar desa seperti 
kenyamanan, keamanan dan kebersihan 
dan ketertiban sehingga terpelihara 
dengan baik dalam rangka pelayanan 
prima kepada masyarakat. “Intinya kami 
ingin pasar ini menjadi salah satu loko-
motif percepatan perekonomian di Desa 
Slorok,” katanya.ldya
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PASAR desa menjadi salah satu 
jantung perekonomian masyarakat. 
Kedudukan pasar desa masih tetap 
penting dan menyatu dalam kehidupan 
warga. Banyak masyarakat yang masih 
membutuhkan pasar dalam mencari 
pendapatan dan juga kebutuhan dalam 

Bukan pasar biasa patut  
disematkan untuk Pasar 

Sambi, Kabupaten Kediri. 
Merupakan cagar budaya 

peninggalan Belanda, pasar 
desa ini hingga sekarang 

mampu menjadi penggerak 
ekonomi warga.

Cagar Budaya 
pasar sambi, kabupaten kediri

Penggerak Ekonomi Warga
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melalui dana akibat bencana untuk mem-
bangun pasar. Dana bantuan tersebut oleh 
Pemerintah Desa Slorok digunakan untuk 
merenovasi bangunan pasar yang berupa 
pertokoan, kios, los dan lapak. “Seiring 
berjalannya waktu Pasar Kutukan menjadi 
jujugan warga berbagai desa, sebab pasar 
desa lain kondisinya memang tak sebagus 
pasar di desa kami ini,” lanjutnya.

Pengembangan pun terus dilakukan, 
kini luas lahan pasar desa mencapai 
3.830 m2 dengan luas bangunan 360 
m2. Ada 367 orang pedagang yang ber-
jualan di pasar ini. Pembagian ruangnya 
sendiri terdiri dari 70 unit kios  , 17 unit 
los,  201 unit lapak dan 25 pedagang 

lesehan. “Ini baru 20% pedagang yang 
sudah bisa difasilitasi di dalam pasar. 
Masih ada 80% pedagang yang ingin 
kami rangkul untuk mengembangkan 
pasar desa ini,” katanya.

Menurut Zaenal Pasar Kutukan ini jam 
operasionalnya seharian penuh. Pagi ada 
pedagang sayur dan kebutuhan rumah 
tangga lain yang buka sampai siang. 
Sementara malam hari ada sentra kuliner 
yang  buka hingga dini hari.

Melihat geliat kegiatan pasar yang 
terus berlangsung, kontribusi pasar terh-
adap pendapatan asli desa pun meningkat 
dari tahun ke tahun. Menurut data, bila 
tahun 2014 pendapatan operasional dari 
Retribusi dan biaya Her Tahunan hanya Rp 
37.137.400, pada 2016 sudah mencapai 
Rp 115.249.000. Sementara pendapatan 
lain-lain dari parkir dan promosi listrik juga 

naik dari Rp 35.038.500 di 2014 menjadi Rp 
187.612.000 tahun lalu.

“Pendapatan operasional dari retri-
busi pedagang Rp 1.000/hari dan sewa 
Rp 50.000/bulan,” kata Ketua Pasar Slorok, 
Nurudin Yusuf.

Untuk diketahui, kios /toko digunakan 
pedagang dengan sisitem  beli hak guna 
pakai tergantung kategori tipe kios atau 
los. Untuk tipe A1 sebesar Rp 100.000.000 
– Rp 150.000.000, tipe A2 sebesar Rp 
75.000.000, tipe B1 Rp 50.000.000, B2 Rp 
35.000.000. Sedangkan untuk her regis-
trasi tahunan antara Rp 35.000 – Rp 40.000 
tiap tahun tergantung jenis kios. 

”Jumlah pedagang diatas adalah jum-

lah pedagang yang terdaftar pada kepala 
pasar Desa Kutukan Desa Slorok Garum, 
lebih dari 60% pedagang adalah warga 
desa Slorok sendiri, sebagiaan adalah 
warga sekitar desa dalam satu kecamatan, 
disamping itu dari kecamatan sekitar yakni 
Gandusari, Kanigoro dan Talun,” katanya.

Pasar Hewan
Untuk pengembangannya, selain 

terus menambah infrastruktur berupa 
pembangunan unit-unit baru hingga 
pengelolaan sampak, Desa Slorok juga 
menambah komoditas dengan membuka 
pasar hewan khususnya kambing. “Saat 
ini sudah berjalan, beroperasinya pada 
hari minggu dan rabumulai pukul 07.00 
– 12.00 WIB,” katanya. Selain itu pengelola 
pasar juga menyediakan tempat untuk 
pedagang sapi 1 bulan sekali.

Diakuinya, salah satu kendala dalam 
pengembangan infrastruktur pasar adalah 
pendanaan. “Walaupun tahun kemarin 
ada bantuan bangunan dari Kabupaten  
senilai Rp 290 juta. Itu hanya sebagian 
kecil, karena kebutuhan pembangunan 
bisa mencapai Rp 2 miliar. Untuk itu kami 
lakukan secara bertahap,” kata kata Kepala 
Desa Slorok, Zaenal Mustofa, SPd.I.Tahun 
depan rencananya desa akan menggelon-
tor lagi Rp 500 juta. Sementara tahun ini 
baru Rp 250 juta untuk pembangunan 
jalannya.

Selain itu masih banyak fasilitas 
yang akan dibangun.  Saat ini pengem-
bangan Pasar Kutukan terkonsentrasi 
untuk penataan ulang kios-kios di da-
lam pasar melalui pengelompokkan 
berdasarkan komoditas. Diharapkan 
dapat memudahkan pengontrolan ban-
gunan, serta memudahkan pengunjung 
untuk mendapatkan barang sesuai yang 
dibutuhkan.

Selain itu juga memperbaiki sirku-
lasi di dalam pasar dengan mempertim-
bangkan kenyamanan pembeli maupun 
penjual. Disamping itu penataan sistem 
drainase yang baik yang terintegrasi 
dengan sirkulasi di dalam pasar, untuk 
menjaga kebersihan dan kemudahan 
perawatan pasar.

“Bila memungkinkan kami juga 
melakukan pengembangan pasar den-
gan penambahan area secara vertical,” 
katanya.

Ditegaskannya, revitalisai Pasar Ku-
tukan diharapkan dapat meningkatkan 
daya saing pasar tradisional yang ada di 
desa dengan pasar modern yang sangat 
berkembang pesat, seiring dengan 
kemajuan teknologi modern dan pola 
hidup masyarakat, mengembangkan 
perekonomian masyarakat di dalam 
desa maupun desa sekitar serta di Kabu-
paten Blitar secara umum. Meningkatkan 
fungsi dan daya tarik pasar desa seperti 
kenyamanan, keamanan dan kebersihan 
dan ketertiban sehingga terpelihara 
dengan baik dalam rangka pelayanan 
prima kepada masyarakat. “Intinya kami 
ingin pasar ini menjadi salah satu loko-
motif percepatan perekonomian di Desa 
Slorok,” katanya.ldya
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transaksi jual beli. 
Lestrainya pasar  desa tak luput 

dari peran pemerintah desa setempat. 
Seperti yang tampak di Pasar Desa 
Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabu-
paten Kediri. Sebagai cagar budaya 
peninggalan jaman penjajahan,  pasar 
ini masih berdiri kokoh dan menjadi 
penggerak roda ekonomi warga.

Letaknya sangat strategi di perem-
patan jalan raya Kediri – Blitar. Sehingga 
mudah diakses oleh warga dari luar 
kota seprti Blitar, Tulungagung dan 
Kediri sendiri. Tak hanya pembeli yang 
berasal dari beberapa daerah, penjual-
nya pun merupakan warga dari sekitar 
daerah Sambi. 

Berdasarkan sejarah, Pasar Sambi 
didirikan sejak jaman Belanda di atas  ta-
nah seluas 1 hektar. Awalnya hanya terda-
pat  20 pedagang saja yang menempati 
area pasar. Seiring perkembangan, jum-
lah pedagang pasar semakin meningkat, 
hingga kini mencapai 600 orang. 

“Pasar ini, dulunya buka saat siang 
sampai sore saja, karena belum ada pen-
erangan. Pada tahun 2001 pasar pagi 
belum aktif. Akhirnya terjadi perubahan 
pada 2008 mulai dibuka  pasar pagi, “ un-
gkap Kepala Desa Sambi, Suharmadji. 

Pusat perdagangan ini setiap ta-
hunnya mengalami perubahan. Bah-
kan kini sudah memulai aktivitas mulai 
pukul 00.00 WIB. Fasilitasnya juga sudah 
terpenuhi, mulai penerangan hingga 
lahan parkir. Bahkan sampah diolah 
menjadi pupuk dengan cara dibakar 
ditempat pembakaran khusus. Saat ini 

jadwal operasional pasar mulai pagi, 
siang dan sore hari.

Melihat tingginya minat masyarakat, 
pemerintah pun semakin antusias  
mengembangkan Pasar Sambi. Suharm-
adji menambahkan, pasar ini menyedia-
kan semua kebutuhan masyarakat, mu-
lai pangan, sandang dan lainnya. “Stand 
dipasar ini sebanyak 600 unit, sementara 
yang 225 stand tidak permanen alias 
lesehan,“katanya.  Ukurannya bervariasi 
mulai 3m x 1,5m hingga 5m x 4m.

Pasar pun memberikan kontribusi 
relatif besar bagi Desa Sambi yaitu dari 
baiya sewa dan retribusi. Harga sewa 
beragam sesuai ukuran, yaitu Rp 
770.000 hingga Rp 3.500.000 per tahun.  
Setiap pedagang juga dikenakan biaya 
retribusi Rp 1000 sampai Rp 2000 per 
hari, sesuai jenis barang dagangnya. 

“Bila ditotal pendapatan retri-
busi per tahun Rp 1.000.000 sampai 
Rp 1.5.000.000. Sedangkan pendaptan 

sewa Rp 60,000.000 per tahun, “ ujarnya. 
Total pendapatan pasar melingkupi se-
mua penarikan, terhitung mulai tahun 
2014, sebesar Rp 174.972.300, pada 
tahun 2015 Rp 383.259.500. Sedangkan 
tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp 
447.205.500.  

Sejauh ini, pasang surut perdagan-
gan juga dialamai, seperti terkendala 
sepinya pembeli saat siang. Akibat min-
imnya jumlah pembeli, sebagian besar 
pedagang daging, ayam dan pakaian 
pendapatannya tidak terlalu tinggi. 

Sementara pihak penglola pasar 
berencana akan mengembangkan ban-
gunan yang sudah rapuh khususya kios 
dan los stand agar pembeli nyaman. 
“Jangka panjangnya akan membangun 
stand baru melalui pembebasan la-
han dan akan disewakan. Sejauh ini 70 
persen pembangunan mandiri melalui 
swadaya masyarakat atau pendapatan 
pasar, “ ujarnya.ldev
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UNIT  Pengelola Kegiatan (UPK) 
memang yang khusus didirikan untuk 
memberikan jasa pengembangan usaha 
dan pemberdayaan masyarakat. Baik 
melalui pinjaman atau pembiayaan dalam 
usaha skala mikro kepada anggota dan 
masyarakat, pengelolaan simpanan, mau-
pun pemberian jasa konsultasi pengem-
bangan usaha yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan.

Peran tersebut berhasil dibuktikan oleh 
UPK Dharma Agung, Desa Kunir, Kecamatan 
Kunir, Kabupaten Lumajang. Berdiri pada 
tahun 2008, UPK ini pada awalnya mengem-
bangkan unit simpan pinjam.

 Berawal melalui dana Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) tahun 2008 sampai 
2014 yang terkumpul sebesar Rp 1,4 
miliar sebagai modal awal unit. Saat ini, 
aset tersebut terus meningkat hingga Rp 
3,5 miliar. Perkembangan aset tersebut 
seiring bertambahnya nasabah hingga 
500 peminjam.

“Sejauh ini, perkembangan UPK san-
gat baik melalui terobosan dengan terus 
menambah nasabah. Salah satunya koor-
dinasi dengan beberapa perbankkan dan 

koperasi di wilayah desa, “ ungkap Ketua 
UPK Dharma Agung, Supar. 

Dijelaskannya, dari 500 nasabah terse-
but terbagi menajdi 9 kelompok. Setiap 
kelompok menimal 5 orang maksimal 20 
orang. Nasabah memperoleh pinjaman 
mulai Rp 1 juta – Rp 8 juta per orang, 
dengan bunga 2 persen.  

Sedangkan dari ketua kelompok 
bunganya 1,5 persen, jadi sisanya UPK. 
“Jaminannya hanya kepercayaan, jika ada 
yang rutin mengembalikan modal terse-
but akan diberi bonus untuk meminjam 
lagi, “ katanya.  Dalam setahun hasil usaha,  
dari anggota ke kelompok dibagikan 18 
persen. Sementara dari ketua ke UPK 6 
persen untuk operasional kelompok, per-
ancangan 2 persen dan anggota kepada 

kelompok 2 persen. 
Sejauh ini sasarannya adalah Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan 
pinjaman Rp 1 juta –Rp 5 juta per orang. 
Bila peminjam dalam satu keluarga rutin 
membayar , maka UPK akan memberikan 
dapat reward berupa vocher belanja, 
study banding, dan lainnya.

Selain itu, untuk pengembangan 
usaha UPK Dharma Agung juga seperti 
memiliki unit usaha minimarket. Usaha 
ritel tersebut dibangun di atas lahan seluas  
1,1 hektar, yang rencananya juga akan 
dikembangan untuk Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU). “ Kebutuhan 
sehari-hari warga tersedia di Toko Dharma 
Agung  yanag ada di samping kantor UPK, 
“ terangnya. 

Pembangunan toko ini, merupakan 
bagian dari hasil usaha UPK yang berta-
hun-tahun mengembangkan permoda-
lan, seperti sisa keuntungan yang dibeli-
kan asset dan dibangun. “ Keberadaan UPK 
Dharma Agung dibutuhkan masyarakat 
karena meringankan beban kebutuhan, 
tertuma di bidang permodalan, “ tutup-
mya.ldev

Hanya dengan jaminan 
kepercayaan, UPK Dharma 
Agung, Lumajang mampu 

mengembangkan usahanya. 
Sayap bisnis pun diperlebar 

dengan mendirikan toko ritel.    

upk Dharma agung, Lumajang

Simpan-Pinjam Berkembang
Andalkan Kepercayaan,
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Profil Pasar

transaksi jual beli. 
Lestrainya pasar  desa tak luput 

dari peran pemerintah desa setempat. 
Seperti yang tampak di Pasar Desa 
Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabu-
paten Kediri. Sebagai cagar budaya 
peninggalan jaman penjajahan,  pasar 
ini masih berdiri kokoh dan menjadi 
penggerak roda ekonomi warga.

Letaknya sangat strategi di perem-
patan jalan raya Kediri – Blitar. Sehingga 
mudah diakses oleh warga dari luar 
kota seprti Blitar, Tulungagung dan 
Kediri sendiri. Tak hanya pembeli yang 
berasal dari beberapa daerah, penjual-
nya pun merupakan warga dari sekitar 
daerah Sambi. 

Berdasarkan sejarah, Pasar Sambi 
didirikan sejak jaman Belanda di atas  ta-
nah seluas 1 hektar. Awalnya hanya terda-
pat  20 pedagang saja yang menempati 
area pasar. Seiring perkembangan, jum-
lah pedagang pasar semakin meningkat, 
hingga kini mencapai 600 orang. 

“Pasar ini, dulunya buka saat siang 
sampai sore saja, karena belum ada pen-
erangan. Pada tahun 2001 pasar pagi 
belum aktif. Akhirnya terjadi perubahan 
pada 2008 mulai dibuka  pasar pagi, “ un-
gkap Kepala Desa Sambi, Suharmadji. 

Pusat perdagangan ini setiap ta-
hunnya mengalami perubahan. Bah-
kan kini sudah memulai aktivitas mulai 
pukul 00.00 WIB. Fasilitasnya juga sudah 
terpenuhi, mulai penerangan hingga 
lahan parkir. Bahkan sampah diolah 
menjadi pupuk dengan cara dibakar 
ditempat pembakaran khusus. Saat ini 

jadwal operasional pasar mulai pagi, 
siang dan sore hari.

Melihat tingginya minat masyarakat, 
pemerintah pun semakin antusias  
mengembangkan Pasar Sambi. Suharm-
adji menambahkan, pasar ini menyedia-
kan semua kebutuhan masyarakat, mu-
lai pangan, sandang dan lainnya. “Stand 
dipasar ini sebanyak 600 unit, sementara 
yang 225 stand tidak permanen alias 
lesehan,“katanya.  Ukurannya bervariasi 
mulai 3m x 1,5m hingga 5m x 4m.

Pasar pun memberikan kontribusi 
relatif besar bagi Desa Sambi yaitu dari 
baiya sewa dan retribusi. Harga sewa 
beragam sesuai ukuran, yaitu Rp 
770.000 hingga Rp 3.500.000 per tahun.  
Setiap pedagang juga dikenakan biaya 
retribusi Rp 1000 sampai Rp 2000 per 
hari, sesuai jenis barang dagangnya. 

“Bila ditotal pendapatan retri-
busi per tahun Rp 1.000.000 sampai 
Rp 1.5.000.000. Sedangkan pendaptan 

sewa Rp 60,000.000 per tahun, “ ujarnya. 
Total pendapatan pasar melingkupi se-
mua penarikan, terhitung mulai tahun 
2014, sebesar Rp 174.972.300, pada 
tahun 2015 Rp 383.259.500. Sedangkan 
tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp 
447.205.500.  

Sejauh ini, pasang surut perdagan-
gan juga dialamai, seperti terkendala 
sepinya pembeli saat siang. Akibat min-
imnya jumlah pembeli, sebagian besar 
pedagang daging, ayam dan pakaian 
pendapatannya tidak terlalu tinggi. 

Sementara pihak penglola pasar 
berencana akan mengembangkan ban-
gunan yang sudah rapuh khususya kios 
dan los stand agar pembeli nyaman. 
“Jangka panjangnya akan membangun 
stand baru melalui pembebasan la-
han dan akan disewakan. Sejauh ini 70 
persen pembangunan mandiri melalui 
swadaya masyarakat atau pendapatan 
pasar, “ ujarnya.ldev
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Profil UPK

UNIT  Pengelola Kegiatan (UPK) 
memang yang khusus didirikan untuk 
memberikan jasa pengembangan usaha 
dan pemberdayaan masyarakat. Baik 
melalui pinjaman atau pembiayaan dalam 
usaha skala mikro kepada anggota dan 
masyarakat, pengelolaan simpanan, mau-
pun pemberian jasa konsultasi pengem-
bangan usaha yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan.

Peran tersebut berhasil dibuktikan oleh 
UPK Dharma Agung, Desa Kunir, Kecamatan 
Kunir, Kabupaten Lumajang. Berdiri pada 
tahun 2008, UPK ini pada awalnya mengem-
bangkan unit simpan pinjam.

 Berawal melalui dana Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) tahun 2008 sampai 
2014 yang terkumpul sebesar Rp 1,4 
miliar sebagai modal awal unit. Saat ini, 
aset tersebut terus meningkat hingga Rp 
3,5 miliar. Perkembangan aset tersebut 
seiring bertambahnya nasabah hingga 
500 peminjam.

“Sejauh ini, perkembangan UPK san-
gat baik melalui terobosan dengan terus 
menambah nasabah. Salah satunya koor-
dinasi dengan beberapa perbankkan dan 

koperasi di wilayah desa, “ ungkap Ketua 
UPK Dharma Agung, Supar. 

Dijelaskannya, dari 500 nasabah terse-
but terbagi menajdi 9 kelompok. Setiap 
kelompok menimal 5 orang maksimal 20 
orang. Nasabah memperoleh pinjaman 
mulai Rp 1 juta – Rp 8 juta per orang, 
dengan bunga 2 persen.  

Sedangkan dari ketua kelompok 
bunganya 1,5 persen, jadi sisanya UPK. 
“Jaminannya hanya kepercayaan, jika ada 
yang rutin mengembalikan modal terse-
but akan diberi bonus untuk meminjam 
lagi, “ katanya.  Dalam setahun hasil usaha,  
dari anggota ke kelompok dibagikan 18 
persen. Sementara dari ketua ke UPK 6 
persen untuk operasional kelompok, per-
ancangan 2 persen dan anggota kepada 

kelompok 2 persen. 
Sejauh ini sasarannya adalah Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan 
pinjaman Rp 1 juta –Rp 5 juta per orang. 
Bila peminjam dalam satu keluarga rutin 
membayar , maka UPK akan memberikan 
dapat reward berupa vocher belanja, 
study banding, dan lainnya.
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Agung  yanag ada di samping kantor UPK, 
“ terangnya. 

Pembangunan toko ini, merupakan 
bagian dari hasil usaha UPK yang berta-
hun-tahun mengembangkan permoda-
lan, seperti sisa keuntungan yang dibeli-
kan asset dan dibangun. “ Keberadaan UPK 
Dharma Agung dibutuhkan masyarakat 
karena meringankan beban kebutuhan, 
tertuma di bidang permodalan, “ tutup-
mya.ldev

Hanya dengan jaminan 
kepercayaan, UPK Dharma 
Agung, Lumajang mampu 

mengembangkan usahanya. 
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dengan mendirikan toko ritel.    

upk Dharma agung, Lumajang

Simpan-Pinjam Berkembang
Andalkan Kepercayaan,
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APAKAH buah hati Anda di rumah 
sering tidur larut malam? Jika iya, segera 
stop kebiasaan tersabut dan pastikan 
menasehati putra-putri Anda agar tidak 
terbiasa tidur malam. Para ahli menemu-
kan bila anak-anak yang terbiasa tidur 
terlalu larut malam secara perlahan akan 
kehilangan kecerdasannya. Ia bahkan 
berisiko menderita penyakit mematikan 
saat dewasa kelak. Ngeri kan?!

Anak-anak yang terbiasa tidur terlalu 
larut malam secara tidak sadar akan men-
galami masalah pada psikologisnya. Para 
ilmuwan telah mengungkapkan bahwa 
kurang tidur akan sangat berbahaya bagi 
kesehatan. Yang lebih mengerikan dan 

Tidur larut malam hilangkan Kecerdasan anak
WaSPada! 

Dharmawanita Dharmawanita
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WaSPada! 

menyedihkan, bahaya ini bahkan dua 
kali lipat lebih besar untuk anak-anak. 
Kurang tidur atau terbiasa tidur terlalu 
larut malam akan meningkatkan terjadi 
kerusakan pada otak. Tidur terlalu larut 
malam juga sangat mungkin membuat 
seseorang khususnya anak-anak menga-
lami penurunan kemampuan mengingat 
serta berpikir.

Para ahli mengungkapkan jika ideal-
nya seseorang tidur selama 8 jam setiap 
harinya. Kurang dari waktu itu bisa saja 
sangat berbahaya buat kesehatan. Lebih 
dari itu juga sangat berbahaya. Sebuah 
studi yang dilakukan oleh para ahli di 
University Hospital of Zurich menemukan 
bahwa anak yang kekurangan waktu 
tidur atau terbiasa tidur larut malam akan 
sangat mudah kehilangan kecerdasan-
nya. Anak-anak yang terbiasa tidur larut 
malam juga akan sangat mungkin men-
galami masalah pada emosinya.

Salome Kurt, penulis jurnal yang 
dipublikasikan di Fronteirs in Human Neu-
roscience mengatakan, “Selama tidur, ada 
banyak hal yang terjadi di otak. Tidur akan 
membuat otak istirahat dan ini memung-
kinkan seseorang menyimpan memori 
dengan baik. Tidur juga merupakan 
proses pematangan otak. Jika seseorang 

tak memiliki tidur cukup, tentu hal ini akan 
mempengaruhi proses tersebut. Ini juga 
sangat mungkin membuat seseorang 
mengalami masalah pada otaknya. 
Bagi anak-anak, ia bisa sangat mudah 
kehilangan kemampuan berpikirnya atau 
kehilangan kecerdasannya.”

Sementara itu, Prof Monique LeBour-
geois dari University of Colorado Boulder 
dan Prof Sean Deoni dari Brown University 
mengatakan, “Anak-anak membutuhkan 
tidur cukup setiap harinya. Mereka sangat 
tidak dianjurkan tidur larut malam karena 
hal ini akan mempengaruhi jam biolo-
gisnya dan mempengaruhi kesehatan 

fisik maupun psikisnya. Sebisa mungkin, 
orang tua harus memastikan anak tidur 
tepat waktu setiap harinya.”

Mengingat akan pentingnya tidur 
cukup dan bahaya dari tidur larut 
malam ini, sangat penting bagi setiap 
orang tua memperhatikan waktu tidur 
anak. Agar buah hati di rumah senan-
tiasa cerdas dan sehat, tidur tepat waktu 
saja tidak cukup tapi juga sangat perlu 
mendapatkan asupan nutrisi dan gizi 
yang cukup serta terbebas dari ber-
bagai masalah yang bisa membuatnya 
stres apalagi depresi. Semoga, informasi 
ini bermanfaat.lins
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Tips Kerja

SETIAP pegawai pasti pernah men-
galami sulit fokus ketika bekerja. Sulitnya 
fokus ini bisa disebabkan oleh banyak hal. 
Salah satunya adalah karena banyaknya 
gangguan yang datang ketika bekerja.

Menurut sebuah studi terbaru dari 
para peneliti di UC Irvine, MIT Media 
Lab, dan Microsoft, salah satu pemicu-
nya adalah kemajuan teknologi yang 
memudahkan akses internet melalui 
ponsel ataupun computer.

Para peneliti menyimpulkan bahwa 
ternyata manusia memiliki rentang 
perhatian yang terbatas. Intinya, ketika 
Anda membuang perhatian pada hal-hal 
yang tidak penting, Anda akan semakin 
sulit fokus pada pekerjaan yang ada di 
hadapan Anda.

Lalu apa yang dapat Anda lakukan 
agar bisa tetap fokus dalam mengerja-
kan pekerjaan?

Pupuk rasa ingin tahu
Cara pertama yang dapat Anda laku-

kan agar mampu tetap fokus dalam 
melakukan pekerjaan adalah dengan terus 

memupuk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu 
ini nantinya dapat menjadi penyemangat 
untuk terus bekerja dengan lebih giat.

Tahu tujuan utama
Cara selanjutnya yang dapat Anda 

lakukan adalah dengan mengingat apa 
tujuan utama yang ingin Anda gapai 
dalam hidup. Mengetahui dengan jelas 
tujuan utama ini akan membuat Anda 
lebih mengerti untuk apa pekerjaan yang 
selama ini Anda lakukan. Tujuan ini juga 
dapat menjadi dorongan yang kuat agar 
Anda dapat terus menyelesaikan peker-
jaan dengan baik.

berpikir positif
B e r p i k i r 

p o s i t i f 
ternya-
t a 

memiliki efek yang sangat besar. Bukan 
hanya baik untuk kesehatan, berpikir 
positif juga dapat membuat Anda lebih 
sukses dalam pekerjaan. Berpikir positif 
dapat membangun mental dan fisik yang 
kuat. Dengan begini, Anda pun dapat 
menggapai sukses dengan lebih mudah.

Meditasi/olahraga
Meditasi merupakan salah satu 

teknik relaksasi dengan cara melepas-
kan semua beban pikiran, baik dari hal 
yang mencemaskan atau menyenang-
kan.Aktivitas ini dilakukan dengan 
mengatur atau mengolah pernafasan, 
bisa dilakukan dengan cara duduk lalu 
menarik nafas dalam-dalam, tahan 
beberapa saat lalu melepaskan secara 
berlahan.

Stres berkepanjangan yang dapat 
timbul saat bekerja dapat berakibat 

buruk bagi kesehatan. Melaku-
kan meditasi bisa menjadi 

salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mengu-
rangi stress.lins

Tak Bisa
Fokus Bekerja? 

ini Trik 
melawannya
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Tips Kesehatan

SEPINTAS Anda pasti berpikir jika jus 
berwana hijau di foto terbuat dari seledri 
atau peterseli, karena memang antara 
daun ketumbar, seledri dan peterseli tidak 
jauh berbeda, demikian juga dengan war-
nanya yang cenderung hijau gelap.

Ketumbar juga masuk ke dalam 
keluarga keluarga wortel. Tanaman ini 
tumbuh sampai tinggi 50 sentimeter, 
dan memiliki daun hijau tua yang tidak 
berbulu. Semua bagian tanaman bisa 
dimakan, yang juga memiliki beragam 
manfaatbagi kesehatan.

Daun ini memiliki sebelas komponen 
minyak esensial, enam jenis asam (ter-
masuk asam askorbat, lebih dikenal 
dengan vitamin C), mineral dan vitamin, 
masing-masing memiliki sejumlah kha-
siat bermanfaat. Lantas apa manfaat dari 
jus daun ketumbar?

Yang perlu Anda lakukan hanyalah 
mengambil beberapa genggam daun 
ketumbar. Cuci bersih. Potong kecil-
kecil. Masukkan ke dalam wadah dan 
tuangkan air minum. Rebus selama 
10 menit. Lalu dinginkan. Tambahkan 
sedikit air kapur untuk mengurangi rasa 
yang tajam.Setidaknya ada 10 manfaat 
kesehatan dari air daun ketumbar ini.
Manfaat Dermatologis

Jus ketumbar memiliki manfaat luar 
biasa bagi kulit. Mencegah gangguan 
kulit seperti eksim, kekeringan dan 
infeksi jamur. Minuman ini juga memi-
liki sifat anti-inflamasi yang mengatasi 
banyak masalah dermatologis.

Manfaat Kardiovaskular
Terdapat sejumlah minyak esensial. 

Minyak ini membantu menurunkan LDL 
atau kolesterol jahat dan meningkatkan 
jumlah kolesterol baik. Hal ini memper-
baiki fungsi jantung pada khususnya, 
dan sistem kardiovaskular pada um-
umnya.
Anemia

Minuman daun ketumbar ini kaya 
akan zat besi dan merupakan komponen 
penting hemoglobin. Senyawa ini ber-
tanggung jawab untuk meningkatkan 
daya dukung oksigen darah dan den-
gan demikian membantu mengobati 
anemia.
Menurunkan Tekanan Darah

Air daun ketumbar memiliki jumlah 
mineral yang cukup banyak seperti 
magnesium, kalsium dan potassium. 
Kandungan sodiumnya rendah. Rasio 
kalium tinggi terhadap sodium rendah 
sangat penting dalam menurunkan te-
kanan darah tubuh. Dengan demikian, 
air daun ketumbar membantu menga-
tasi tekanan darah.
Sumber Antioksidan

Daun ketumbar adalah pembang-
kit tenaga antioksidan. Antioksidan 
ini mencegah molekul lain teroksidasi 
sehingga mencegah banyak penyakit. 
Anti oksidan juga telah ditemukan untuk 
mencegah penyakit seperti penyakit 
Alzheimer.
Manfaat Gastrointestinal

Konsumsi air daun ketumbar menin-

gkatkan pencernaan dengan membantu 
produksi enzim pencernaan. Dengan 
demikian mencegah munculnya penya-
kit seperti gangguan pencernaan dan 
perut kembung.
Tulang Lebih Kuat

Air daun ketumbar mengandung 
mineral seperti kalsium yang penting 
untuk kesehatan tulang. Ini membantu 
pertumbuhan kembali tulang dan 
membantu melawan penyakit yang 
berhubungan dengan tulang seperti 
osteoporosis.
Kesehatan Mulut

Minyak atsiri yang ada dalam daun 
ketumbar memiliki sifat anti-septik yang 
membantu menenangkan ulkus mulut 
yang menyakitkan. Selain itu, daun ke-
tumbar memiliki sifat anti mikroba yang 
membantu menjaga mulut Anda tetap 
bersih. Sebenarnya, ini adalah obat yang 
efektif untuk menghilangkan bau mulut 
dan bisa dianggap sebagai pengharum 
mulut.
berat badan

Konsumsi air daun ketumbar di pagi 
hari bisa memberikan manfaat bagi 
metabolisme. Ini juga membuat Anda 
tetap kenyanglebih lama, sehingga 
membantu penurunan berat badan.
Keseimbangan Hormon

Minyak esensial yang hadir dalam 
daun ketumbar penting untuk menjaga 
keseimbangan hormon. Konsumsi rutin 
minuman ini akan melawan masalah 
haid. Selamat mencoba! lins

mereguk Sehat 
lewat air

Daun Ketumbar

Orang mengenal 
ketumbar sebagai 
salah satu bumbu 
memasak. Ternyata 
mengomsumsi segelas 
air daun ketumbar 
sehari-hari, dapat 
memberi keajaiban 
bagi kesehatan Anda.
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nya adalah kemajuan teknologi yang 
memudahkan akses internet melalui 
ponsel ataupun computer.

Para peneliti menyimpulkan bahwa 
ternyata manusia memiliki rentang 
perhatian yang terbatas. Intinya, ketika 
Anda membuang perhatian pada hal-hal 
yang tidak penting, Anda akan semakin 
sulit fokus pada pekerjaan yang ada di 
hadapan Anda.

Lalu apa yang dapat Anda lakukan 
agar bisa tetap fokus dalam mengerja-
kan pekerjaan?

Pupuk rasa ingin tahu
Cara pertama yang dapat Anda laku-

kan agar mampu tetap fokus dalam 
melakukan pekerjaan adalah dengan terus 

memupuk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu 
ini nantinya dapat menjadi penyemangat 
untuk terus bekerja dengan lebih giat.

Tahu tujuan utama
Cara selanjutnya yang dapat Anda 

lakukan adalah dengan mengingat apa 
tujuan utama yang ingin Anda gapai 
dalam hidup. Mengetahui dengan jelas 
tujuan utama ini akan membuat Anda 
lebih mengerti untuk apa pekerjaan yang 
selama ini Anda lakukan. Tujuan ini juga 
dapat menjadi dorongan yang kuat agar 
Anda dapat terus menyelesaikan peker-
jaan dengan baik.

berpikir positif
B e r p i k i r 

p o s i t i f 
ternya-
t a 

memiliki efek yang sangat besar. Bukan 
hanya baik untuk kesehatan, berpikir 
positif juga dapat membuat Anda lebih 
sukses dalam pekerjaan. Berpikir positif 
dapat membangun mental dan fisik yang 
kuat. Dengan begini, Anda pun dapat 
menggapai sukses dengan lebih mudah.

Meditasi/olahraga
Meditasi merupakan salah satu 

teknik relaksasi dengan cara melepas-
kan semua beban pikiran, baik dari hal 
yang mencemaskan atau menyenang-
kan.Aktivitas ini dilakukan dengan 
mengatur atau mengolah pernafasan, 
bisa dilakukan dengan cara duduk lalu 
menarik nafas dalam-dalam, tahan 
beberapa saat lalu melepaskan secara 
berlahan.

Stres berkepanjangan yang dapat 
timbul saat bekerja dapat berakibat 

buruk bagi kesehatan. Melaku-
kan meditasi bisa menjadi 

salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mengu-
rangi stress.lins

Tak Bisa
Fokus Bekerja? 

ini Trik 
melawannya
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Tips Kesehatan

SEPINTAS Anda pasti berpikir jika jus 
berwana hijau di foto terbuat dari seledri 
atau peterseli, karena memang antara 
daun ketumbar, seledri dan peterseli tidak 
jauh berbeda, demikian juga dengan war-
nanya yang cenderung hijau gelap.

Ketumbar juga masuk ke dalam 
keluarga keluarga wortel. Tanaman ini 
tumbuh sampai tinggi 50 sentimeter, 
dan memiliki daun hijau tua yang tidak 
berbulu. Semua bagian tanaman bisa 
dimakan, yang juga memiliki beragam 
manfaatbagi kesehatan.

Daun ini memiliki sebelas komponen 
minyak esensial, enam jenis asam (ter-
masuk asam askorbat, lebih dikenal 
dengan vitamin C), mineral dan vitamin, 
masing-masing memiliki sejumlah kha-
siat bermanfaat. Lantas apa manfaat dari 
jus daun ketumbar?

Yang perlu Anda lakukan hanyalah 
mengambil beberapa genggam daun 
ketumbar. Cuci bersih. Potong kecil-
kecil. Masukkan ke dalam wadah dan 
tuangkan air minum. Rebus selama 
10 menit. Lalu dinginkan. Tambahkan 
sedikit air kapur untuk mengurangi rasa 
yang tajam.Setidaknya ada 10 manfaat 
kesehatan dari air daun ketumbar ini.
Manfaat Dermatologis

Jus ketumbar memiliki manfaat luar 
biasa bagi kulit. Mencegah gangguan 
kulit seperti eksim, kekeringan dan 
infeksi jamur. Minuman ini juga memi-
liki sifat anti-inflamasi yang mengatasi 
banyak masalah dermatologis.

Manfaat Kardiovaskular
Terdapat sejumlah minyak esensial. 

Minyak ini membantu menurunkan LDL 
atau kolesterol jahat dan meningkatkan 
jumlah kolesterol baik. Hal ini memper-
baiki fungsi jantung pada khususnya, 
dan sistem kardiovaskular pada um-
umnya.
Anemia

Minuman daun ketumbar ini kaya 
akan zat besi dan merupakan komponen 
penting hemoglobin. Senyawa ini ber-
tanggung jawab untuk meningkatkan 
daya dukung oksigen darah dan den-
gan demikian membantu mengobati 
anemia.
Menurunkan Tekanan Darah

Air daun ketumbar memiliki jumlah 
mineral yang cukup banyak seperti 
magnesium, kalsium dan potassium. 
Kandungan sodiumnya rendah. Rasio 
kalium tinggi terhadap sodium rendah 
sangat penting dalam menurunkan te-
kanan darah tubuh. Dengan demikian, 
air daun ketumbar membantu menga-
tasi tekanan darah.
Sumber Antioksidan

Daun ketumbar adalah pembang-
kit tenaga antioksidan. Antioksidan 
ini mencegah molekul lain teroksidasi 
sehingga mencegah banyak penyakit. 
Anti oksidan juga telah ditemukan untuk 
mencegah penyakit seperti penyakit 
Alzheimer.
Manfaat Gastrointestinal

Konsumsi air daun ketumbar menin-

gkatkan pencernaan dengan membantu 
produksi enzim pencernaan. Dengan 
demikian mencegah munculnya penya-
kit seperti gangguan pencernaan dan 
perut kembung.
Tulang Lebih Kuat

Air daun ketumbar mengandung 
mineral seperti kalsium yang penting 
untuk kesehatan tulang. Ini membantu 
pertumbuhan kembali tulang dan 
membantu melawan penyakit yang 
berhubungan dengan tulang seperti 
osteoporosis.
Kesehatan Mulut

Minyak atsiri yang ada dalam daun 
ketumbar memiliki sifat anti-septik yang 
membantu menenangkan ulkus mulut 
yang menyakitkan. Selain itu, daun ke-
tumbar memiliki sifat anti mikroba yang 
membantu menjaga mulut Anda tetap 
bersih. Sebenarnya, ini adalah obat yang 
efektif untuk menghilangkan bau mulut 
dan bisa dianggap sebagai pengharum 
mulut.
berat badan

Konsumsi air daun ketumbar di pagi 
hari bisa memberikan manfaat bagi 
metabolisme. Ini juga membuat Anda 
tetap kenyanglebih lama, sehingga 
membantu penurunan berat badan.
Keseimbangan Hormon

Minyak esensial yang hadir dalam 
daun ketumbar penting untuk menjaga 
keseimbangan hormon. Konsumsi rutin 
minuman ini akan melawan masalah 
haid. Selamat mencoba! lins

mereguk Sehat 
lewat air

Daun Ketumbar

Orang mengenal 
ketumbar sebagai 
salah satu bumbu 
memasak. Ternyata 
mengomsumsi segelas 
air daun ketumbar 
sehari-hari, dapat 
memberi keajaiban 
bagi kesehatan Anda.
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MENGGUNAKAN rempah atau tumbuhan herbal 
segar dapat menambahkan cita rasa dan aroma pada 
masakan. Namun, rempah segar memiliki daya tahan 
yang pendek dan mudah busuk jika disimpan.

Tak perlu khawatir, karena ada sejumlah trik berguna 
yang dapat Anda coba praktikkan di rumah agar rempah 
segar bertahan dua kali lipat lebih lama.

Rempah segar yang teksturnya tebal dengan 
tangkai-tangkai kayu seperti rosemary dan thyme harus 
disimpan dengan cara berbeda dengan rempah bertek-
stur tipis seperti tarragon dan peterseli.

Perlu diketahui, rempah segar yang baru dipetik 
hanya dapat bertahan selama dua hari. Nah, ada cara 
untuk memperpanjang usia mereka, seperti dilansir 
dari Daily Mail.

Rempah segar dengan tekstur yang tipis, termasuk 
daun basil dan ketumbar harus dikeluarkan dari ke-
masannya secepat mungkin, setelah Anda sampai di 
rumah sehabis berbelanja. Kemudian, bahan-bahan 
itu juga harus langsung dibungkus dengan tisu dapur 
lembap dan disimpan di dalam plastik dengan segel.

Trik lain yang bisa Anda coba adalah dengan mem-
bekukan sisa rempah segar di dalam air dan memasuk-
kannya ke dalam cetakan es batu.

Anda bisa dengan mudah menambahkan es batu 
tadi ke dalam masakan Anda. Secara instan, masakan 
pun akan penuh dengan cita rasa

Selain itu, Anda dapat menyimpan rempah segar di 
dalam stoples dengan tutup segel, karena akan menjaga 
mereka segar lebih lama dibanding menyimpannya di 
dalam plastik.

Selamat mencoba!lins

Trik Simpan Rempah
agar Segar

Tips Kesehatan
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Smoothie
bAHAN:
- 2 buah naga yang sudah dibekukan
- 1 buah pisang yang dibekukan
- 1/2 cup buah strawberry beku
- 1 cup yoghurt rasa strawberry 

ToPPING:
- 1/2 buah pisang di iris tipis
- 4 buah strawberry di iris tipis
- 1 sdm coconut flakes

CARA MEMbUAT :
- Blender semua bahan smoothies sampai halus. 
- Tuangkan dalam mangkok kemudian beri topping sesuai selera
- Pitaya bowl siap disajikan.  Mudah bukan? Selamat mencoba!lins

MINUM air putih memang menye-
hatkan. Tetapi jika Anda bosan minum 
air putih, coba saja minuman smoothie 
buah. Tak hanya segar, kebutuhan cairan 
di tubuh pun langsung terpenuhi.

Bagi Anda yang menyukai sayuran 
dan buah-buahan pastinya tidak asing 
dengan istilah smoothies, minuman kaya 
vitamin ini sangat populer dan dipercaya 
bermanfaat sebagai salah satu alternatif 
makanan cepat. Beberapa waktu yang lalu 
green smoothies sempat populer sebagai 
panganan sehat yang kaya vitamin dan  
baik bagi tubuh.  Green smoothies terbuat 
dari campuran aneka sayuran hijau dan 
buah sebagai penyeimbang rasa. Setelah 
trend green smoothies kini muncul satu lagi 
trend baru yaitu smoothie bowl. 

Pada dasarnya smoothies bowl 
merupakan varian smoothies yang disa-
jikan di dalam mangkok lalu diatasnya 
diberi topping buah-buahan segar atau 
kacang-kacangan dan granola. Bagi 
yang mau mencoba bikin sendiri, mari 
intip resep Pitaya Smoothie Bowl:

Cegah Dehidrasi dengan

Resep
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