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Daftar Isi

adalah majalah yang diterbitkan 
setiap bulan oleh Dinas Pember-

dayaan 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 pe-
mikiran yang kritis seputar pemberdayaan masyarakat 
dan Gender
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1 atau 2 halaman

Judul

Tips

Pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa 
Timur merayakan Kemerdekaan ke-73 RI dengan mengadakan berbagai lomba di  
halaman Dinas PMD Prov. Jatim.
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FREDY HERMAWAN, KEPALA KELURAHAN 
KARANGSARI, KABUPATEN BLITAR.

Program Jemput Bola
Saya mengucapkan terima kasih kepada 

Pemerintah Provinsi JawaTimur, kepada Dinas PMD, 
dan khususnya Bupati Blitar dan warga Kelurahan 
Karangsari. Lomba Kelurahan yang diadakan ini telah 
menjadi media bagi kami untuk saling menyatukan 
visi pembangunan dan meningkatkan potensi 
masyarakat.  Saya ingin ke depan kami bisa lebih aktif 
membantu masyarakat Karangsari dengan inovasi 
program jemput bola berbasis aplikasi online.

MARDI BASUKI, KADES SUKOSEWU, KAB. 
BLITAR 

Berharap Bisa 
Membangun Akses Jalan

Kami telah berjuang bersama untuk menggali 
potensi yang ada dan meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia, juga hasil bumi. Saya ingin 
dapat membangun akses jalan yang lebih baik untuk 
menuju Desa Sukosewu. Sebab Desa Sukosewu adalah 
desa paling terpencil letaknya dari pusat Kabupaten 
Blitar. Akses jalan menuju Desa Sukosewu sangat 
terbatas dan rawan bencana Gunung Kelud. Namun 
warga desanya terbukti yang paling kompak dan 
tanggap. 

NUR CHOLIFAH, KADES MENDAK, KAB. 
MADIUN 

Nama Harum Dari 
Kabupaten ke Tingkat 
Provinsi

Saya bersyukur warga desa memberikan saya 

kepercayaan untuk mengelola desa bersama-sama. 
Desa Mendak adalah desa unggulan di tingkat 
Kabupaten Madiun. Kini namanya telah sampai di 
tingkat Jawa Timur. Meski sebenarnya saya bukan 
orang asli Desa Mendak, tapi kepercayaan yang 
diberikan kepada saya membuat saya melihat sendiri 
bagaimana warga desa begitu antusias terhadap 
inovasi-inovasi yang ditujukan untuk membangun 
desa. Semoga kami bisa terus meningkatkan kualitas 
sumber daya yang ada. 

MOHAMMAD IQBAL FATHONI, SAMPANG 

Tingkatkan Panen Beras 
Bagi Masyarakat

Kepada para pemuda Indonesia, saya berharap 
kita semua terus memiliki semangat untuk melakukan 
sesuatu bagi masyarakat di sekitar kita. Dan bagi desa 
saya, saya berharap ke depan bisa terus meningkatkan 
hasil panen agar apa yang kami lakukan bisa 
dinikmati oleh orang lebih banyak lagi. Bukan 
sekadar warga masyarakat Sampang saja. Semoga apa 
yang kami usahakan bisa dinikmati orang banyak.  

SRI UTAMI, KAB. BLITAR 

Ingin Para Perempuan 
Ikut Bergerak

Saya senang bisa menjadi jembatan bagi 
pemerintah dan masyarakat desa. Saya berharap 
masyarakat desa bisa terus percaya diri untuk 
mengembangkan dirinya sendiri. Sebab selama ini 
masyarakat desa masih dikurung oleh perasaan malu. 
Itu merupakan hambatan yang efeknya bisa sangat 
besar. Saya berharap kehadiran saya bisa mengubah 
sedikit kondisi tersebut, setidaknya menjadi inspirasi 
khususnya bagi para perempuan desa yang saat ini 
sudah mulai berani menunjukkan diri. Semoga ke 
depan semakin banyak perempuan menjadi kader 
masyarakat di berbagai bidang unggulan. 
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Jombang - Rengkek atau 
keranjang sayur berwarna biru 
bertuliskan “PFK Jalin Matra 
2017” dikaitkan di bagian belakang 
sepeda angin di depan rumah 
Maslikhatin di Dusun Caruban 
Desa Alang Alang Caruban, 
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 
Jombang.

Sepeda dan rengkek tersebut 
nantinya akan menjadi alat 
berjualan janda 2 anak sehari-
harinya. Dengan fasilitas tersebut, 
Maslikhatin diharapkan akan lebih 
banyak memperoleh keuntungan 
karena barang dagangan yang 
dibawa menjadi lebih banyak.

Sepeda onta dan rengkek 
tersebut adalah bantuan Program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan 

(PFK) yang diberikan kepada 
Maslikhatin. Nenek 3 cucu itu 
juga mendapatkan paket sembako 
dari program pemberdayaan yang 
digawangi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa Pemprov 
Jatim tersebut.

Maslikhatin sendiri menjanda 
sejak 2 tahun terakhir setelah 
ditinggal mati suaminya yang sakit. 
Di rumah yang sangat sederhana, 
dia tinggal bersama 2 anak dan 
3 cucunya. “Rengkek dan sepeda 
ini sangat membantu usaha saya 
berjualan mlijo,” jelasnya. 

Sehari hari, dia bekerja sebagai 
penjual Mlijo keliling desa Alang-
Alang Caruban, sejak pagi buta 
hingga siang hari. Banyak item 
dagangan yang dijualnya, dari ikan 
segar, daging ayam, tahu, tempe, 

bumbu, dan lain sebagainya.
 Tak lupa dia juga membuat 

jamu kunyit asam dan beras kencur 
untuk di jual keliling bersama 
dagangan lainnya juga. Setiap 
hari rata rata dia dapat untung 
dari hasil jualannya Rp. 40.000,-. 
Tak jarang barang dagangannya 
tidak habis terjual, agar tetap tidak 
merugi maslikhatin mengolah 
dagangannya menjadi masakan 
yang sudah matang untuk dijual 
kembali. (Fifi /red)

PENJUAL IKAN ASAP DI 
PESISIR PASURUAN AKSES 
BANTUAN JALIN MATRA

Pasuruan - Program Jalin 
Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) menyentuh 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) di pesisir Kabupaten 
Pasuruan. 

Di Desa Kalirejo kecamatan 
Kraton, seorang penjual ikan 
asap tahun ini mendapatkan 
bantuan program pemberdayaan 
masyarakat andalan Pemprov Jatim 
ini.

Kholilah mengaku bersyukur 
mendapatkan bantuan Jalin Matra 
PFK. Janda tiga orang anak ini 
berharap bantuan senilai Rp 2,5 
juta itu akan mengembangkan 
usaha yang digelutinya sejak 
ditinggal mati bapak dari anak-
anaknya. “Selain buat tambahan 
modal, juga buat beli cerobong 

Rengkek dan Sepeda Onta 
untuk Maslikha  n

DPMD Prov Jatim



  3Edisi IV Tahun 2018

SUNGGUH kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Jawa Timur. Salah satu 
program andalan Provinsi Jawa Timur, yaitu Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera 
(Jalin Matra) diundang di forum bergengsi dunia: United Nations of Public Service Forum 
and Awards (UNPSFA). Bersama program lain dari Indonesia, Jalin Matra dibedah dan 
didiskusikan untuk dijadikan mode pengentasan kemiskinan di negara lain.

UNPSA merupakan ajang tahunan PBB sejak 2003. UNPSA diselenggarakan oleh 
United Nations Department of Economic and Social Aff airs (UN DESA), khususnya 
Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG). Tahun ini bekerja 
sama dengan Kementerian Administrasi dan Reformasi Pegawai Kerajaan Maroko. 
Kegiatan yang dilaksanakan 21-23 Juni 2018 di Palmeraie International Conference Centre, 
Marrakesh, Maroko tersebut adalah forum diskusi dan berbagi inovasi para pengambil 
kebijakan pelayanan publik di dunia. 

Tahun ini Jalin Matra berhasil mengeliminasi lebih dari 430 inovasi lain. Total ada 
79 negara peserta anggota PBB mengikuti UNPSA. Dari 437 inovasi, terseleksi 343 yang 
memenuhi persyaratan penilaian. Sebanyak 37 inovasi masuk tahap fi nal dan 8 inovasi dari 
8 negara terpilih menjadi pemenang UNPSA 2018. 

Program Jalin Matra dilaunching Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Gedung Negara 
Grahadi, Surabaya, 16 Desember 2014. Program ini didesain secara khusus dan inklusif 
bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya (wong cilik) 
berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 dengan status 30% 
kesejahteraan terendah. 

Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan, yaitu program Jalin Matra bantuan 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan, dan program Jalin Matra 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).
Ikut serta program Jalin Matra pada ajang UNPSFA kami angkat menjadi laporan utama 
Gema Desa edisi ini. 

Sedangkan laporan khusus, kami sajikan reportase penilaian lapang lomba desa/
kelurahan tahun 2018, Juli 2018. Memang tidak semua desa/kelurahan nominator yang 
dinilai lapang oleh juri lomba desa/kelurahan kami liput. Reportase tersebut juga kami 
lengkapi dengan sedikit profi l desa atau kelurahan yang dikunjungi. Pemenang lomba desa/
kelurahan akan diumumkan pada bulan Agustus. (*)

Surat Redaksi

Jalin Matra 
di Ajang Bergengsi
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Jika kita memasuki kawasan 
Kelurahan Karangsari, Kecamatan 
Sukorejo, Kota Blitar, terlihat asri 
kampungnya. Sebab setiap warga 
diwajibkan untuk menanam pohon 
buah belimbing. 

Sejak tahun 2014 Kelurahan 
Karangsari berbenah diri menjadi 
kampung belimbing di Kota Blitar. 
Berkat tangan dingin dan kerja 
keras Fredy Hermawan (34), Lurah 
Karangsari, Karangsari menjadi 
asri dan menyegarkan. 

Buah belimbing yang ditanam 
warga Karangsari bukan jenis 
belimbing biasa, melainkan 
berjenis bangkok merah dan 
madu dengan nama kerennya 
belimbing karangsari merah. 
Total 20.000 pohon belimbing 
di seluruh Kelurahan Karangsari 
yang hasilnya bisa dikelola dengan 
berbagai varian olahan menu 
makanan.

“Kenapa Kelurahan Karangsari 

seperti sekarang ini? Karena 
sebelumnya kita membenahi SDA 
dan SDM masyarakat Karangsari 
dahulu. Setelah itu ada pembinaan 
produk unggulan seperti dari 
Dinas Koperasi dan UKM, 
Disperindag dan Dinas Pertanian 
Prov. Jawa Timur. Agar di daerah 
ini ada sesuatu yang berbeda dari 
daerah lain dan bisa diunggulkan,” 
kata Lurah alumni STPDN 
Bandung angkatan 2006 ini.

Belimbing sudah menjadi 
identitas serta simbol Kelurahan 
Karangsari. Hasilnya sudah dikirim 
ke kota-kota besar di Indonesia, 
seperti Surabaya, Jakarta dan Jawa 
Tengah. Pilihan produk olahannya 
adalah sirup belimbing karangsari, 
manisan karangsari, dodol dan 
keripik. Semuanya memakai brand 
Karangsari.

Selain belimbing, Kelurahan 
Karangsari juga sedang 
menyiapkan varietas buah markisa 

Jepang. Satu biji buah markisa 
Jepang ini bisa berbobot 1 kg. 
Rasanya manis, asam, dan segar. 
Harapannya buah markisa Jepang 
nantinya juga sebagai buah 
unggulan di Kelurahan Karangsari. 

Inovasi ini juga mendukung 
Karangsari sebagai kawasan 
penghijauan yang bermanfaat dan 
mampu menambah penghasilan 
bagi masyarakat  sebagai Program 
Kampung Iklim di  Kota  Blitar.

Pada tahun 2018 Karangsari 
terpilih mewakili Jawa Timur 
di tingkat nasional dan dinilai 
oleh Kementrian Lingkungan 
Hidup. Selain itu pada tahun 2016 
memperoleh Juara 1 Evaluasi 
Kelurahan Tingkat Kecamatan 
dengan kategori Pembayar Pajak 
PBB 100% selama dua tahun 
berturut-turut, lalu Juara 1 
Gotong Royong Tingkat Kota dan 
mewakili Kota Blitar di Tingkat 
Provinsi Jawa Timur. Motto 
Kelurahan Karangsari adalah 
PASTI: Profesional, Akuntabel, 
Transparan, Santun dan Inovatif.

Desa Pandean 
PAUD Gratis  

Fasilitas pendidikan anak pra-
sekolah dasar masih merupakan 
hal yang langka di beberapa desa di 
Jawa Timur. Tingginya biaya yang 
dibutuhkan dalam operasional 
dan tenaga pendidik anak usia 
dini adalah faktor kesulitan yang 
utama.  Namun inovasi pendidikan 
yang digagas di Desa Pandean, 
Trenggalek, berhasil menutup 
kebutuhan warganya untuk 
pendidikan anak pra-sekolah dasar. 

Desa Pandean, Kecamatan 
Durenan, Kabupaten Trenggalek, 
memiliki luas 124,575 hektar 

Kelurahan Karangsari 
Agro Wisata Belimbing 
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PENGUMUMAN pemenang 
lomba desa tersebut secara 
resmi disampaikan oleh Ir. Heru 
Suseno, STP, MT, Kepala Bidang 
Bina Pemerintahan Desa Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Jawa Timur (DPMD) 

di Surabaya Suite Hotel, 16 Agustus 
2018. Pada waktu yang bersamaan 
juga diumumkan pemenang lomba 
kelurahan, lomba pasar dan Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Pengumuman yang dihadiri 

Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi, SH, M.Si 
ini sekaligus sebagai acara ramah 
tamah dengan para pemenang 
lomba desa/kelurahan, lomba 
pasar dan pemenang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 
Acara ramah tamah ini juga 
dihadiri Sekretaris dan semua 
kepala bidang di lingkungan Dinas 
PMD Prov. Jatim.

Tropi kepada masing-masing 
pemenang diserahkan oleh Kepala 
Dinas PMD Prov. Jatim. Sedangkan 

Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Jawa Timur 2018

Kemenangan Kami 
Kemenangan Warga Desa

Desa Sukosewu, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, keluar 
sebagai pemenang lomba desa tingkat Provinsi Jawa 
Timur tahun 2018. Desa yang berada di kaki Gunung 
Kelud ini menyisihkan 29 desa dari 29 kabupaten di 
Jawa Timur.

DPMD Prov Jatim
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pemerintah Provinsi Jawa Timur 
di bawah kepemimpinan Pakde 
Karwo dan Gus Ipul yang kedua 
kalinya, mampu menurunkan 
persentase penduduk miskin di 
Jawa Timur.  Berdasarkan analisis 
kemiskinan BPS, persentase 
penduduk miskin di Jatim 
terus menurun, periode Maret 
2017persentase angka kemiskinan 
menjadi 11,77 % (4.617.010 jiwa) 
atau turun sebesar 4,91 % dari 
tahun 2009.

Karena keberhasilannya 
menurunkan angka kemiskinan, 
pada tahun 2016 program Jalin 
Matra menerima penghargaan 
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB).

Menpan RB, Yudhi Chrisnandi, 
dalam sambutannya mengapresiasi 
banyak program provinsi Jatim 
yang masuk dalam Top 99. ”Jatim 
bisa menjadi contoh yang baik bagi 
semua provinsi karena inovasi-
inovasi Jatim diakui secara nasional 
dengan masuk dalam Top 99 
Inovasi Pelayanan Public Nasional 
Tahun 2016,” katanya.

Pada Juni 2017 Pakde Karwo 
diundang Negara Belanda ke 
Den Haag dalam rangka kerja 

sama dalam`strategi penurunan 
kemiskinan, terutama feminisme 
kemiskinan.

Keberhasilan Jalin Matra tidak 
terlepas dari peran pemerintah 
kabupaten di Jawa Timur. Mereka 

menganggarkan pendanaan 
program Jalin Matra pada APBD-
nya pada 2017. Tercatat Sembilan 
kabupaten yang memasukkan 
pos anggaran untuk Jalin Matra. 
Kesembilan kabupaten itu adalah, 
Ponorogo, Tuban, Bojonegoro, 
Sampang, Situbondo, Lamongan, 
Lumajang, Magetan, dan 
Probolinggo.

Dukungan anggaran itu, 
kata Agus Wabyudi,, untuk 
pelaksanaan Program Jalin Matra 
Pola Mandiri. “Dengan tambahan 
anggaran itu, daerah 
bisa menambah 
sasaran program, 
sehingga semakin 
memaksimalkan 
penanggulangan 
kemiskinan di 
daerahnya,” kata 
Agus Wahyudi.

Nilai dukungan 
yang dianggarkan 
pada APBD 
masing-masing 
daerah beragam. 

Dari Rp 3 miliar lebih hingga 
Rp 270 juta lebih. “Kami sangat 
mengapresiasi dukungan daerah 
dalam memberikan dukungan 
anggaran program Jalin Matra, 
kami berharap daerah lain juga 
melakukan hal yang sama,” 
jelasnya.

Rakor Progres Jalin Matra 2017 
digelar pada 13-15 September 2017 
di Kota Malang. Rakor dihadiri 
oleh 29  kabupaten dari unsur 
pejabat yang menangani program 
Jalin Matra, Badan Perwakilan 
Provinsi, Pendamping Kabupaten, 
instansi terkait, dan unsur  
Perguruan Tinggi yakni Universitas 
Brawijaya Malang, Universitas 
Negeri Malang, dan Universitas 
Airlangga Surabaya. (nda/*)

Acara Pembukaan UNPSFA 2018 oleh Menteri 
Reformasi Administratif dan Aparatur Negara 
Kerajaan Maroko

Salah satu FGD dengan Sub-Tema pendekatan terintegrasi untuk 
mewujudkan SDGs dan menghadirkan Ibu Deputi Pelayanan Publik 
sebagai salah satu pembicara

Penyerahan cinderamata Provinsi Jawa Timur dari 
Kadis PMD Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Deputi 
Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB

DPMD Prov Jatim
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piagam penghargaan diserahkan 
oleh Gubernur Jawa Timur, Dr 
Soekarwo, kepada pemenang saat 
upacara penurunan bendera Hari 
Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 
di Gedung Negara Grahadi, 17 
Agustus 2018.

Dalam sambutannya Agus 
Wahyudi mengungkapkan 
kegembiraannya atas kelancaran 
penyelenggaraan lomba desa/
kelurahan, lomba pasar dan KPM. 
Agus menuturkan bahwa hasil 
perlombaan ini merupakan bukti 
konkrit capaian pembangunan di 
Jawa Timur. 

Agus Wahyudi mengingatkan 
bahwa kemenangan ini sebagai 
sukses awal para perangkat untuk 
kemudian melaksanakan tanggung 
jawab yang lebih besar, yaitu 
mencerdaskan masyarakat desa. 
“Atribut sebagai pemenang dari 
Gubernur Jawa Timur menjadi 
semacam tarikan atau tetenger 
agar para pemenang lomba desa 
dan kelurahan lebih aktif dan lebih 
baik lagi kinerjanya,” kata Agus 
Wahyudi.

Heru Suseno sebagai Ketua Tim 
Penilai Lomba yang membacakan 
laporan penyelenggaraan sekaligus 
mengumumkan pemenang Lomba 
Desa dan Kelurahan mengucapkan 
terima kasih atas partisipasi 
seluruh peserta perlombaan dari 
tahap awal hingga akhir ini.  

Adapun hasil lengkap 
pemenang lomba desa, berdasarkan 
Surat Gubernur Nomor 188/448/
KPTS/013/2018 tentang Pemenang 
Lomba Desa dan Kelurahan 
Provinsi Jawa Timur 2018 adalah 
Desa Sukosewu, Kecamatan 
Gandusari, Kabupaten Blitar (juara 
I), Desa Mendak, Kecamatan 

Dagangan, Kabupaten Madiun 
(juara II), Desa Pandean, Kec. 
Durenan, Kabupaten Trenggalek 
(juara III) dan Desa Ngringinrejo, 
Kec. Kalitidu, Kabupaten 
Bojonegoro (juara IV).

“Kemenangan ini adalah 
kemenangan warga Desa 
Sukosewu. Yang menjadi 
tantangan setelah ini adalah 
perawatan. Dalam artian 
merawat piala, merawat gelar,  
atau merawat kepercayaan yang 

telah disandangkan kepada Desa 
Sukosewu,” kata Kepala Desa 
Sukosewu, Mardi Basuki, kepada 
Gema Desa di sela-sela acara.  

Sementara untuk pemenang 
Kategori Kelurahan diraih oleh 
Kelurahan Blimbing, Kota Malang 
(juara I), Kelurahan Karangsari, 
Kota Blitar (juara II), Kelurahan 
Margorejo, Kota Surabaya (juara 
III) dan Kelurahan Kedundung, 
Kota Mojokerto (juara IV).

Masing-masing pemenang, baik 

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim dan Kabid Bina Pemerintahan Desa foto bersama 
Pemenang Lomba Desa

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim dan Kabid Bina Pemerintahan Desa foto bersama 
pemenang Lomba Kelurahan. 

DPMD Prov Jatim
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liputankhusus

Lomba Desa/Kelurahan tingkat 
Provinsi Jawa Timur selalu disambut 
antusiasme masyarakat. Seperti 
halnya Lomba Desa/Kelurahan tahun 
2018. Sejak awal hingga tahap akhir 
penjurian. Warga yang desanya terpilih 
untuk dikunjungi pun menyiapkan 
berbagai cara penyambutan. 

Setelah serangkaian penilaian 
administrasi dan indikator-indikator 
penjurian yang ketat sejak awal 
Juli, pada pekan terakhir Juli 2018 
tim penilai yang terdiri atas Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Prov. Jatim, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pariwisata dan Polda Jatim 
mengadakan kunjungan lapangan 
ke desa/kelurahan yang masuk 
nominator. 

Kunjungan yang berlangsung di 
Blitar misalnya. Dua lokasi dikunjungi, 
yaitu Kelurahan Karangsari, Kota Blitar 
(masuk nominator lomba kelurahan) 
dan Desa Sekosewu, Kec. Gandusari, 
Kab. Blitar (masuk nominator lomba 
desa).  

Di Kelurahan Karangsari 
kedatangan tim penilai disambut 
tarian gambiyong dan lagu Blimbing 
Karangsari yang merupakan ikon 
produk unggulan Kota Blitar. Hadir 
dalam kunjungan ini Santoso, Wakil 
Walikota Blitar,

Dalam tayangan video profi l, 
Fredy Hermawan, Lurah Karangsari,  
menyampaikan bahwa Agro Wisata di 
Karangsari mempunyai luas 5 ha. Agro 
Wisata itu sebenarnya milik Pemkot 
Blitar namun dikelola oleh kelompok 
tani masyarakat Karangsari. 

Sementara itu di Desa Sukosewu 
kunjungan tim penilai dimeriahkan 
oleh panggung hiburan yang disiapkan 
warga desa. Panggung besar dengan 
dominasi warna merah dan putih 
berdiri di halaman balai desa. 
Sementara berbagai produk milik 
warga Desa Sukosewu, mulai dari 
pertanian, perkebunan, perikanan, 
kerajinan hingga TTG, dipamerkan 
di gedung serbaguna yang masih satu 
komplek dengan balai Desa Sukosewu. 

Dalam penilaian lapang ini 
hadir Bupati Blitar, Rijanto, beserta 
jajarannya. Dalam sambutannya 
Rijanto mengatakan bahwa Desa 
Sukosewu merupakan salah satu 
desa di Kabupaten Blitar yang 
jumlah penduduknya paling banyak 
sekaligus terletak paling jauh dari 
kota Blitar. “Tapi, meski penduduknya 
paling banyak dan padat, tingkat 
kekompakan dan keguyuban warganya 
juga paling bagus,” kata Bupati dengan 
disambut tepuk tangan undangan.

Ir Heru Suseno MT., ketua 
tim lomba, dalam sambutannya 
mengatakan bahwa hal yang paling 
terasa ketika memasuki Desa 
Sukosewu adalah semangat gotong 
royong yang dimiliki warga. Semangat 
tersebut adalah semangat yang 
mewujudkan desa ini sebagai salah 
satu desa unggul di Jawa Timur.

Di Kabupaten Trenggalek, 
kedatangan tim penilai juga disambut 
dengan meriah. Pertunjukan musik 
dan reog oleh warga dipentaskan 
begitu rombongan tim penilai 
memasuki Desa Pandean. 

Kepala Desa Pandean, Farid 
Abdillah, mengatakan, terkait 
perlombaan ini pihaknya sangat 
mendukung dan mengapresiasi  
program  dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, yang nantinya bertujuan 
menyaring desa terbaik untuk 
melanjutkan di tingkat nasional.  

“Hal ini juga akan memotivasi 
para kepala desa lainnya untuk 
berinovasi dengan mengenalkan 
atau menciptakan produk unggulan, 

Penilaian Lapang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Jatim

Produk Unggulan  dan Seni
Sambut Tim Juri  

Sekretaris Dinas PMD Prov. Jawa Timur menerima kalungan bunga dari penari 
ketika Tim Juri Lomba Desa/Kelurahan meninjau salah satu Kelurahan peserta 
Lomba Kelurahan
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Partisipasi Indonesia dalam 
United Nations of Public Service 
Forum and Awards (UNPSFA) 
tahun 2018 membawa berita 
besar. Dari 21 inovasi pemerintah 
Indonesia di seluruh kementerian 
setahun terakhir, dua inovasi 
berhasil lolos sampai ke tahap fi nal. 

Dua inovasi tersebut masing-
masing dalam Kategori I: 
“Menjangkau Masyarakat yang 
Paling Miskin dan Rentan Melalui 
Layanan Inklusif dan Kemitraan” 
dan Kategori III: “Mempromosikan 
Pelayanan Publik yang Responsif 
Gender untuk Mencapai SDGs.” 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur 
andil sebagai salah satu tim 
inovator melalui program Jalin 
Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan.

UNPSA merupakan ajang 
tahunan PBB sejak 2003. 
Penyelengara UNPSA adalah 
United Nations Department of 
Economic and Social Aff airs (UN 
DESA), khususnya pada Division 
for Public Institutions and Digital 
Government (DPIDG). Tahun ini 
bekerja sama dengan Kementerian 
Administrasi dan Reformasi 
Pegawai Kerajaan Maroko. 
Kegiatan yang dilaksanakan 
21-23 Juni 2018 di Palmeraie 
International Conference Centre, 
Marrakesh, Maroko, tersebut 
adalah forum diskusi dan berbagi 
inovasi para pengambil kebijakan 
pelayanan publik di dunia. 

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur diwakili oleh Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur 
menjadi salah satu delegasi yang 
ditugaskan di bawah rombongan 
Kementerian PANRB. Tiga orang 

staf Dinas PMD Prov. Jatim yang 
ditugaskan dalam kegiatan ini 
adalah Agus Wahyudi (Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur), 
Mohammad Yasin (Kepala Bidang 
Pemberdayaan Usaha Ekonomi 
Desa/Kelurahan), dan  Kukuh Tri 
Sandi (Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Tertinggal). 

Turut serta pula dalam 
rombongan tersebut tim Dinas 
Kesehatan Kabupaten Teluk 
Bintuni, Provinsi Papua Barat, 
Direktur RSUD dr. Iskak Kab. 
Tulungagung, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Bali, dan Rektor Universitas 
Gunadharma.

Program Jalin Matra yang 
pengelolaannya oleh Dinas PMD 
Prov. Jatim ini diikutkan untuk kali 
kedua. Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan telah 
dipresentasikan pada ajang Edge of 
Government of Inovation Award 
(EGIA) pada 2017. Namun pada 
tahun tersebut program Jalin Matra 

hanya berhasil lolos sampai pada 
tahap 2. 

Program Jalin Matra ditunjuk 
Kemenpan RB untuk mengikuti 
kompetisi pelayanan publik Edge 
of Government of Inovation Award 
(EGIA), 2017.  Dari 20 peserta, 6 
program di Jawa Timur lainnya 
di antaranya adalah “Ayo Kerja” 
oleh Disnaker Dan Transmigrasi, 
“ATM Samsat Jatim” oleh Samsat 
Manyar, “Kakekku Datang” 
oleh Bapeda Pemkab Gresik, 
“Instagram” oleh RSUD Kabupaten 
Tulungagung, dan “112” oleh Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Kota 
Surabaya. Ajang penghargaan itu 
diselenggarakan oleh Observatory 
of Public Sector Innovation 
dari Organization for Economic 
Corporation and Development 
(OECD) yang berkantor di Dubai, 
Uni Emirat Arab.  

Muhammad Imanuddin, 
Asisten Deputi Bidang Perumusan 
Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi Pelayanan Publik 
Muhammad Imanuddin, seleksi 

Program Jalin Matra 
ke Final UNPSA 2018

Pertemuan tingkat menteri untuk memberikan pandangan tentang system 
pemerintahan di masa depan sebagai pleno terakhir UNPS Forum 2018 sebelum 
acara puncak peringatan hari Pelayanan Publik Internasional

laporanutama
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anak itu berencana melengkapi 
dagangan warung es lege

nnya dengan beragam jajanan 
seperti gorengan dan makanan 
ringan lainnya. “Alhamdulillah bisa 
menambah dagangan,” katanya.

Dibantu putrinya, sehari-
hari, Misti membuka warung 
Es Legen di pinggir jalan jalur 
Pantau Utara Jawa di ruas jalan 
yang menghubungkan Surabaya - 
Banyuwangi. 

Dari pekerjaan sebagai 
pedagang legen yang ditekuni, 
Misti mengaku mendapat 
penghasilan sebesar Rp. 50.000 
perhari, Jika pembeli ramai, bisa 
mencapai Rp. 70.000 perhari. 

“Cukuplah pak untuk membeli 
beras dan jajan cucu saya, tapi 
kalau sepi, hanya dapat untuk 
membeli beras 1 kg pun sudah 
beruntung,” ujarnya. 

Dibantu putrinya, dia mulai 
membuka warungbpukul 08.00 
WIB sampai pukul 04.00 WIB. 
Dia terus berusaha meski banyak 
saingan yang ada di sekitar 
warungnya.

 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. (Aliwafa/red)

KINI PUNYA ETALASI 
UNTUK DAGANG SOSIS 

Situbondo - Sebagai Kepala 
Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP), Nafi ah beraktifi tas kerja 
sejak pagi hingga sore. Dari sebagai 
buruh tani hingga merawat ternak 
milik tetangganya. 

Sore harinya, dia beraktifi tas 
di rumah dengan berdagang sosis 
goreng. Jajanan favorit anak-anak 
di RT 02 RW 01 Dusun Krajan, 
Desa Klatakan Kecamatan Kendit 
Kabupaten Situbondo tempat 

tinggalnya. “Lumayan untuk 
menambah penghasilan,” kata 
janda dua anak ini.

Sampai saat ini, dua anaknya  
belum ada yang berumah tangga. 
Anak tertuanya sudah bekerja di 
sebuah pabrik. Sedikit membantu 
meringankan beban, namun Nafi ah 
enggan terlalu banyak meminta 
kepada anak tertuanya, karena 
dia sadar pasti anaknya ingin 
menabung untuk masa depannya.

Program Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) 2017 yang ada 
di Desa Klatakan menjadi proses 
awal terbukanya harapan baru 
Nafi ah untuk mengembangkan 
usahanya.

“Dari bantuan Jalin Matra, saya 
membeli sebuah etalase untuk 
berjualan sosis serta membuka 
pracangan kecil-kecilan di depan 
rumah,” jelasnya. (Efendi/red)
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dilakukan terhadap inovasi-inovasi 
terbaik yang pernah masuk Top 99 
Inovasi Pelyanan Publik dari tahun 
2014 hingga 2017 ini.

“Kita juga ingin mengapresiasi 
apa yang telah dilakukan para 
inovator sehingga capaia n yang 
telah mereka lakukan tidak sia-sia. 
Lebih dari itu, mereka mendapat 
pengakuan internasional, 
khususnya bagi negara-negara 
yang tergabung dalam OECD 
karena inovasinya layak mendapat 
predikat yang lebih bagus,” 
jelasnya.

Program Jalin Matra berhasil 
mengeliminasi lebih dari 430 
inovasi lain. Total ada 79 negara 
peserta anggota PBB mengikuti 
UNPSA. Dari 437 inovasi, 
terseleksi 343 yang memenuhi 
persyaratan penilaian. Sebanyak 
37 inovasi masuk tahap fi nal dan 
8 inovasi dari 8 negara terpilih 
menjadi pemenang UNPSA 2018. 
Satu program lain dari Indonesia 
yaitu program “Pengendalian 
Malaria Kabupaten Teluk Bintuni 
Melalui Sistem EDAT” (Dinas 
Kesehatan Kabupaten Teluk 
Bintuni) berhasil mendapat 
Penghargaan untuk Kategori I: 
“Menjangkau Masyarakat yang 

Paling Miskin dan Rentan Melalui 
Layanan Inklusif dan Kemitraan.” 

KOMITMEN MENCAPAI TARGET 
SDGS 

Kesempatan berpartisipasi 
kembali pada UNPSA 2018 tidak 
dapat disia-siakan. Dinas PMD 
Prov. Jatim telah berkomitmen 
meningkatkan apa yang telah 
dicapai program Jalin Matra 
selama empat tahun pelaksanaan. 
Progres nyatanya pun dapat 
dilihat. Pencapaian Program Jalin 
Matra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan dan Program 
Pengendalian Malaria Kabupaten 
Teluk Bintuni melalui Sistem EDAT 
pada ajang yang diselenggarakan 
tepat pada Hari Pelayanan Publik 
Dunia (23 Juni) itu merupakan 
bagian langkah mewujudkan 
Agenda Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) Tahun 
2030. 

SDGs merupakan agenda 
pemerintah dunia yang telah 
diambil kesepakatannya sejak 
2015. “Sebagaimana salah satu 
poin dalam UNPSA 2018 adalah 
mewujudkan sistem pelayanan 
publik yang responsif gender. Jalin 
Matra dapat menjadi percontohan 
program yang mendorong 
partisipasi dan kepemimpinan 
perempuan dalam pelayanan 
publik untuk mencapai SDGs,” kata 
Mohammad Yasin.

Cita-cita SDGs membuat 
Kementerian PANRB menginisiasi 
kegiatan kunjungan kerja 
dalam rangkaian dinas luar 
negeri tersebut. Khususnya 
untuk program-program yang 
berhasil mendapat penghargaan 

UNPSA. Kegiatan UNPSA di 
Maroko dilanjutkan dengan Studi 
Tiru Inovasi Pelayanan Publik 
Internasional di Spanyol, 25 – 27 
Juni 2018. 

Dua lokasi program 
Pemerintahan Spanyol dikunjungi 
untuk mempelajari percepatan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Dua lokasi tersebut adalah 
Kementerian Administrasi Publik 
dan Fungsi Publik Kerajaan 
Spanyol di Madrid dan Bandara 
Adolfo Suarez Madrid – Barajas. 

Selain dua jadwal utama 
tersebut, rombongan Kementerian 
PANRB juga melakukan sejumlah 
pertemuan di antaranya dengan 
Kepala Badan Negara Pelayanan 
Publik dan Inovasi Sosial 
Republik Azerbaijan, Kementerian 
Administrasi dan Reformasi 
Pegawai Kerajaan Maroko, dan 
Duta Besar KBRI Rabat.

Jalin Matra yang dilaksanakan 
pada tahun 2014 sampai tahun 
2018 telah mampu menjangkau 
43.379 Bantuan Rumah 
Tangga Sangat Miskin (Jalin 
Matra BRTSM), 78.679 Kepala 
Rumah Tangga Perempuan atau 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (Jalin Matra PFK) dan 
700 Desa untuk pemberdayaan 
usaha ekonomi masyarakat 
miskin pada desil 2 dan 3 melalui 
pemberdayaan BUMDesa 
yang dapat dimanfaatkan oleh 
Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (Jalin Matra PK2).

Melalui intervensi berbagai 
program penanggulangan 
kemiskinan dengan menyentuh 
langsung kepada rumah tangga 
miskin by name by adress yang 
salah satunya adalah Jalin Matra, Delegasi Jawa Timur

DPMD Prov Jatim



Edisi IV Tahun 2018 12

juga budaya dan antusias dalam 
melaporkan penggunaan anggaran 
dana desa (ADD) dan Penghasilan Asli 
Desa (PAD),” kata Farid ketika ditemui 
Gema Desa di sela kegiatan.  

Desa Pandean unggul dalam 
sejumlah sektor perekonomian 
masyarakat. Ada tujuh unit kerajinan 
anyaman bambu, 14 unit home 
industri keripik tempe (UKM) dan 
getuk pisang yang bekerjasama 
dengan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa). Capaian lain adalah 
inovasi pendidikan gratis untuk anak 
usia dini yang digagas oleh kepala desa 
dan warga. 

“Sebelas tahun menjabat sebagai 
Kades, awalnya hanya memikirkan 
kondisi fi sik saja, terus saya mencari 
terobosan baru, akhirnya muncul ide 
terkait pendidikan. Maka kami sepakat 
bermusyawarah untuk mendirikan 
pendidikan gratis, namun khusus anak 
usia dini dan tidak dipungut biaya alias 
gratis, anggarannya pun mencapai 90 
juta, sudah berjalan selama dua tahun, 
bahkan inovasi ini mendapat perhatian 
juga dari organisasi internasional 
UNICEF,” jelas Farid.

Di Kabupaten Bojonegoro adalah 
Desa Ngringinrejo, Kecamatan 
Kalitidu, yang masuk nominator 
lomba desa tingkat Jawa Timur. 
PJ Kepala Desa Ngringinrejo, 

Muryadi,SH. MM mengatakan, 
pihaknya sangat berterima kasih atas 
hadirnya rombongan tim penilaian 
lomba desa dari provinsi. Diharapkan 
kegiatan ini berjalan lancar. 

“Berdasarkan seluruh komponen 
masyarakat, kami sangat mendukung 
penyelenggara pemerintahan 
melalui pelaksanaan pembangunan 
kemasyarakatan, hal ini dapat 
dibuktikan dengan semangat gotong-
royong serta kesadaran masyarakat 
yang sebelumya telah mempersiapkan 
untuk mengikuti lomba desa,” kata 
Muryadi saat ditemui di sela penilaian 
lomba.

Di bidang kemasyarakatan Desa 
Ngringinrejo sering mengadakan 
kegiatan rutin. Pemdes juga memiliki 
fasilitas yang memadahi untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat,  
yakni  rumah pintar CERIA atau 
taman baca, poskesdes meliputi 
polindes dan posyandu melayani 
para lanjut usia, balita dan ibu hamil, 
panti PKK, Badan Usaha Milik 
Desa ( BUMDesa), multimedia 
(Board Learning Center), Babinmas/
Babimkabtipnas.

“ Untuk bidang kewilayahan, desa 
kami memang dikenal rawan bencana 
karena lokasinya sangat dekat dengan 
Bengawan Solo, tentu berpotensi 
langganan banjir akibat luapan sungai 

tersebut, namun 
meski demikian 
kami memiliki 
destinasi wisata agro 
belimbing seluas 
20,4 hektar sebagai 
solusi mengatasi 
kekurangan di 
desa kami, bahkan 
wisata tersebut telah 
menjadi ikon desa, 
manfaatnya juga 

tentu sebagai penopang perekonomian 
dengan mendirikan peluang usaha 
melalui UKM, “ terang Muryadi.

Kunjungan lapang penjurian 
lomba desa terakhir di Desa Mendak, 
Kabupaten Madiun dilaksanakan di 
Wisata Alam Watu Rumpuk. Kepala 
Desa Mendak, Nur Cholifah, s.Pd. 
M.Pd, mengatakan, bahwa lomba 
desa mampu memberi motivasi 
bagi setiap pemdes agar bisa maju 
dan berkembang, baik di sektor 
perekonomian, pendidikan dan 
lainnya.

“Meski desa kami rawan bencana, 
namun kami memiliki destinasi wisata 
alam sebagai penopang perekonomian, 
yakni Wisata Watu Rumpuk sekaligus 
sebagai pendakian disebut Tapak 
Bimo di bawah naungan BUMDesa. 
Semenjak perekonomian masyarakat 
runtuh akibat cengkeh sudah mati, 
kami beralih ke desa wisata alam Watu 
Rumpuk. Saat ini sektor tersebut yang 
kami unggulkan dan alhamdulillah 
antusias masyarakat bekerja untuk 
mengelolahnya sangat baik,” ungkap 
Nur Cholifah.

Lomba Desa/Kelurahan tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 2018 
diikuti 29 kabupaten dan 9 kota 
di Jawa Timur ini adalah upaya 
berkelanjutan untuk mengukur 
efektifi tas tingkat perkembangan, 
kemajuan, kemandirian desa, dan 
pembangunan dan kesejahteraan 
desa di Jawa Timur. Diharapkan tidak 
sekadar untuk memacu warga dalam 
sinergi pembangunan namun juga 
menjaga kecintaan masyarakat akan 
tempat asalnya.

Penyerahan hadiah Lomba Desa/
Kelurahan Tingkat Jawa Timur ini 
akan dilaksanakan pada upacara 
perayaan Kemerdekaan Indonesia di 
Gedung Grahadi, Surabaya.(tim) 

liputanliputankhususkhusus

Sesi paparan peserta Lomba Desa/Kelurahan di Kantor 
Dinas PMD Prov. Jawa Timur.

DPMD Prov Jatim



Edisi IV Tahun 2018 14

liputanliputankhususkhusus

dengan jumlah penduduk sekitar 
2,160 jiwa dan dua dusun. 
Perekonomian di desa ini terbilang 
stabil, mayoritas penduduknya 
berprofesi sebagai buruh tani dan 
produsen home industri UKM.

Kepala Desa Pandean, Farid 
Abdillah, mengatakan untuk 
membangun masyarakat yang 
mandiri dan maju, pihaknya telah 
membangun inovasi di bidang 
pendidikan yakni mendirikan 
pendidikan untuk anak usia dini 
secara gratis. 

“Pendidikan memang kami 
utamakan untuk memenuhi SDM 
masyarakat. Jika tidak dilakukan 
seperti itu, nantinya di kemudian 
hari mau jadi apa. Maka kami 
ingin memaksimalkan manfaat 
yang ada. Kami sudah membangun 
satu unit sekolah PAUD dan TK 
gratis khusus anak usia 4 sampai 
5 tahun. Kami juga mewadahi 
kreativitas bagi para sarjana yang 
belum bekerja untuk melaksanakan 
bimbel gratis kepada anak sekolah 
dasar  (SD) yang masuk dalam 
wadah GERBANG DEPAN,” ujar 
Farid saat ditemui di balai desa 

Pandean. 
Terkait program pendidikan, 

selain perpustakaan, Desa 
Pandean juga menggagas warga 
melek Informasi Teknologi 
(IT) dengan memanfaatkan 
internet. Disediakan wifi .id 
untuk masyarakat, khususnya 
para pemuda, untuk mengakses 
informasi dan perkembangan 
terkini.

Di Desa Pandean juga telah 
dibangun pasar kawasan seluas 

satu hektar di atas tanah kas desa 
yang letaknya tak jauh dari kantor 
pemdes. Tujuannya tak lain untuk 
meningkatkan perekonomian 
kerakyatan, BUMDes bersama, 
UKM. Sumber dana pembangunan 
yang digunakan adalah  dana awal 
APBN dan APBDes 2017.

Lembaga masyarakat seperti 
LPMD, karang taruna, Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan 
Koperasi Wanita juga bergerak 
aktif.  Sebanyak 14 unit home 
industri keripik tempe, tujuh unit 
industri kerajinan anyaman dan 
getuk pisang merupakan sumber 
perekonomian unggulan.

Desa Mendak
Dari Cengkeh 
ke Wisata Alam 

Hampir setiap musim hujan 
melanda timbul kekhawatiran 
tersendiri di hati warga Desa 
Mendak, Kecamatan Dagangan, 
Kabupaten Madiun. Sebab Desa 
Mendak merupakan kawasan 
yang  berada di dataran tinggi yang 
rawan terkena bencana longsor. 
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liputankhusus
Namun warga Desa Mendak 

kini telah berhasil melakukan 
kompromi dengan potensi alam 
yang dimilikinya. Meski sekitar  24 
hektar perkebunan cengkeh mati, 
pemerintah desa telah berhasil 
berinovasi membangun Wisata 
Alam Watu Rumpuk sebagai 
pendapatan tambahan. 

Desa Mendak berada di dataran 
tinggi dengan memiliki luas 
wilayah 402,00 hektar meliputi 
hutan lebat, tanah kering seluas 
252 hektar, perkebunan 98 hektar 
dan tanah hutan 42 hektar. Luas 
hutan terbagi hutan lindung 
seluas 15 hektar, produksi 18 
hektar, produksi tetap 11 hektar 
dan terbatas 7,50 hektar. Populasi 
jumlah penduduknya sekitar 728 
jiwa yang terbagi 373 pria dan 355 
wanita, kepala keluarga sebanyak 
226 KK dan kepadatan mencapai 
181,09 per Km. Sektor mata 
pencarian rakyat desa mendak 
adalah pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan, kehutanan, 
pertambangan atau galian C, UKM 
serta perdagangan. 

“Di bidang lembaga 
perekonomian, kami memiliki 
sejumlah unit, di antaranya  
usaha desa, jasa keuangan, home 
industri kecil menengah, jasa 
pengangkutan, jasa perdagangan, 
jasa hiburan, usaha jasa kebutuhan 
rumahan, jasa keerampilan dan 
jasa hukum konsultasi serta 
penginapan,” ujar Kepala Desa 
Mendak, Nur Cholifah, S.Pd, M.Pd. 

Destinasi Wisata Alam Watu 
Rumpuk saat ini menjadi sektor 
yang diunggulkan. Meski tergolong 
desa terpencil keberadaannya jauh 
dari perkotaan, tampak wisata 
Watu Rumpuk menjadi daya tarik 

tersendiri hampir masyarakat 
dari luar kecamatan, bahkan dari 
wilayah Kota Madiun berdatangan 
di kawasan tersebut.

Melalui tangan perajin, 
masyarakat desa juga memiliki 
inovasi di bidang kreativitas, yakni 
dengan memanfaatkan sampah 
untuk didaur ulang menjadi pernak 
pernik seperti tas dan dompet 

Desa Ngringinrejo
Utamakan Potensi 
yang Ada  

Tak jauh dari kantor balai 
Desa Ngringinrejo, seluas 20 ha 
kebun belimbing menjadi daya 
tarik wisata. Keberadaan desa ini 
terletak di jalur Jawa Timur dengan 
Jawa Tengah, tak jauh dari sungai 
terpanjang di Jawa, Bengawan Solo. 

Desa yang memiliki 
luas wilayah 66,315 hektar 
yang meliputi 80.315 
hektar persawahan mampu 
mewujudkan pemerintahan yang 
mengedepankan nilai musyawarah 
dan meningkatkan berbagai 
bidang terutama keagamaan dan 

pendidikan. Mayoritas penduduk 
di desa ini sebagian besar 
berprofesi sebagai buruh tani.

Selain agrowisata, warga desa 
juga aktif dalam kegiatan kesenian. 
Mereka memiliki  empat jenis 
budaya seni tradisional yang masih 
dilestarikan, campursari, reog, 
lesung dan drumband. 

PJ Kepala Desa Ngringinrejo, 
Muryadi,SH.MM., mengatakan, 
membangun desa pihaknya juga 
mengedepankan potensi yang 
ada, kemakmuran gotong-royong, 

tentunya meningkatkan pelayanan 
masyarakat serta melestarikan 
kebudayaan.

Desa Ngringinrejo memiliki 
prestasi yang membanggakan. 
Tahun 2014 meraih juara I Anugrah 
Wisata Jawa Timur Kategori Wisata 
Buatan. Pada tahun 2017 meraih 
juara II Lomba Desa Tingkat 
Kabupaten Bojonegoro dan tahun 
2018 juara I LPMBA PROKLIM 
tingkat Jawa Timur dan juara I 
lomba desa tingkat Kabupaten 
Bojonegoro.(tim)
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SEKARANG petani garam 
tidak perlu risau saat musim 
hujan. Biasanya musim hujan 
produksi garam harus berhenti. 
Tetapi, dengan adanya rumah 
garam prisma, petani garam bisa 
produksi garam sepanjang musim. 
Teknologi ini dinamakan rumah 
garam prisma, yang dikenalkan 
oleh Jami’an Arifi n, petani garam 
dari Desa Sedayulawas, Kecamatan 
Brondong, Kabupaten Lamongan.

Disebut rumah garam prisma 
karena atapnya dibuat berbentuk 
prisma. Kerangka bangunan 
terbuat dari bambu. Atapnya 
ditutup dengan plastik. Pada 
bagian dalam, dibuat kolam dengan 
alas bawah terpal plastik.

Teknologi yang alas geoisolator 
sebagai alasnya ini memanfaatkan 
sumber energi matahari sebagai 
penyimpan panas untuk 
menguapkan air tua. Rata-rata 
suhu ruangan di dalam rumah 
prisma mencapai 70OC pada 
siang hari dan 30OC pada malam 
hari. Terobosan ini mampu 
memproduksi garam pada musim 
penghujan, disamping untuk 
meningkatkan produktivitas dan 
kualitas garam. 

Konstruksi bangunan rumah 
prisma menggunakan bahan baku 
yang mudah diperoleh. Rumah 
prisma berukuran 7x7 meter. 
Ketinggian dinding berukuran 50 
cm yang terdiri dari ventilasi dan 
ketinggian alas masing-masing 
berukuran 25 cm. Kerangka rumah 

prisma menggunakan bambu 
berukuran panjang 6 meter. Bambu 
harganya relatif murah, tahan 
terhadap karat, tidak mengandung 
timbal dan proses pembuatan lebih 
mudah.

Alas rumah prisma 
menggunakan plastik LDPE 
berukuran 300μ berwarna hitam 
karena lebih cepat menyerap 
panas. Penggunaan terpal berguna 
untuk menghindari peresapan air 
ke dasar tanah, dan terpal yang 
digunakan bebas timbal. Garam 
yang beralaskan terpal memiliki 
kualitas yang lebih baik karena 
pada proses pemanenan garam 
tidak bercampur dasar tanah.

Bagian atap menggunakan 
plastik geoprotec (tekstur) 
berukuran 250μ, warna putih, 
karena daya serap sinar matahari 
16% lebih banyak dibandingkan 

penyerapan sinar matahari 
secara langsung. Selain itu 
dapat menyimpan/menahan 
panas matahari di dalam rumah 
prisma sehingga dapat menjaga 
suhu ruangan tetap stabil. Atap 
bertekstur bintik-bintik agar 
embun dapat mengalir keluar 
mengikuti dinding plastik dan 
melindungi garam pada saat 
musim penghujan.

“Bentuk atap bangunan 
berbentuk prisma agar sinar 
matahari lebih terfokus ke dalam 
sehingga proses penguapan garam 
lebih cepat. Selain itu bangunan 
rumah prisma tahan terhadap 
angin dan irit dalam pembuatan,” 
kata Jami’an Arifi n. “Kalau tanpa 
prisma, begitu ada hujan garam 
hilang, air tua hilang,” ujarnya. 
Tetapi, dengan menggunakan 
prisma, petani tak perlu khawatir 

Rumah Garam Prisma

Petani Bisa Tetap Produksi 
di Musim Hujan

Teknologitepatguna

Jami'an Arifi n di tengah tambak garam miliknya.

DPMD Prov Jatim
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asap,” kata dia.
Cerobong asap bagi Kholilah 

sangat penting untuk mengurangi 
panas saat memanggang ikan. 
Selama ini, dia memanggang secara 
tradisional, dan selalu merasakan 
panas dari panggangan manual 
yang digunakannya. “Kalau ada 
cerobongnya, asap bisa disalurkan,” 
jelasnya.

Setiap hari, dia membawa ikan 
asap hasil panggangannya ke pasar 
untuk dijual. Penghasilan yang 
didapat dari menjual ikan asap 
setiap harinya bervariasi, dari Rp 
30 ribu hingga Rp 50 ribu.

Di Desa Kalirejo, bukan hanya 
Kholilah yang berprofesi sebagai 
penjual ikan asap, karena ada 
puluhan warga yang berprofesi 
sama. Namun dia tidak pernah 
berkecil hati, karena dia yakin 
Tuhan pasti akan memberi rizki 
kepada manusia yang berusaha.

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. (Nur/red)

PERALATAN MASAK UNTUK 
SUNDARI, PENJUAL LAUK 
PANGGUL

Sidoarjo - Sundari, akan tetap 
berkeliling Desa Gedangrowo 
sambil membawa keranjang besar 
di atas kepalanya. Keranjang itu 
berisi beragam dagangan  lauk 
pauk hasil olahan tangannya.

Ada pepes, tumis, kuah bening, 
hingga lodeh, ia bawa keliling desa 
dari rumah ke rumah. ”Jualan 
kayak begini ya gak terus-terusan 
habis nak, kadang ya laku, kadang 
nggak,” ujar janda 65 tahun itu. 

Sundari enggan menggunakan 
sepeda kayuh. Karena memiliki 
trauma dengan sepeda. Sundari 
pernah jatuh dan patah tulang 
hingga tidak bisa berjalan dalam  
beberapa bulan.

Tahun ini dia mendapatkan 
bantuan modal program Jalin 
Matra PFK. “Saya gunakan 

untuk membeli peralatan masak 
dan bahan-bahan jualannya. 
Alhamdulillah dapat memasak 
dengan lebih mudah, bersih 
dan banyak,” ujar warga Desa 
Gedangrowo, Kecamatan Prambon, 
Sidoarjo ini.

Sundari tinggal bersama 
putrinya yang sudah berkeluarga 
dan 3 cucu. Meskipun putrinya 
sudah menikah, namun tidak 
jarang Ibu Sundari juga ikut andil 
dalam pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari mereka. 

Pekerjaan suami putrinya tidak 
menentu, kadang ada kadang 
tidak. Hidup yang ditopang Bu 
Sundari dimasa tuanya diwarnai 
dengan keceriaan cucu-cucunya. 
Adapun cucu yang pertama sedang 
bersekolah, dan dua lainnya balita 
penyandang cacat. 

Tak jarang beliau juga ikut 
membantu memenuhi kebutuhan 
putri dan cucu-cucunya. 

Subdari bersyukur karena 
dengan keringatntya ia dapat 
mencukupi kebutuhannya. “Entah 
cukup atau tidak yang penting 
tetap berusaha dan tidak meminta-
minta,” ucap Sundari sambil 
memilah-milah bahan yang akan ia 
masak. (devi/red)

MISTI KEMBANGKAN 
WARUNG ES LEGEN 

Situbondo - Misti, Kepala 
Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 
asal Desa Lamongan, Kecamatan 
Arjasa, Kabupaten Situbondo, 
punya cita-cita mengembangkan 
warung Es Legennya.

Dari bantuan Program Jalin 
Matra yang diterimanya, janda 2 

DPMD Prov Jatim
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Pemerintah Kabupaten Bone, 
Sulawesi Selatan melakukan 
kunjungan kerja ke Kecamatan 
Wringinanom, Kabupaten Gersik. 
Kunjugan selama dua hari tersebut 
(1-2/8/2018) terkait pembinaan 
aparat pemerintah desa dalam 
pengelolahan ekonomi kerakyatan. 

Dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Provinsi Jawa Timur hadir dalam 
kegiatan tersebut Mohammad Yasin 
(Kepala Bidang Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan). 
Hadir juga Kepala Dinas PMD 
Kab. Gresik, Ketua Asosiasi Kepala 
Desa Jatim, Perwakilan DPMD 

Kabupaten Bone dan Camat 
Wringinano, Suwartono, serta 
puluhan kepala desa dan camat 
dari Kabupaten Bone. 

Pembahasan dalam kegiatan 
tersebut melalui diskusi tanya 
jawab terkait pembentukan 
ekonomi desa melalui lembaga 
kemasyarakatan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa). 
Pemerintah desa se Kabupaten 
Bone sebagian besar mengaku 
kesulitan membentuk lembaga 
tersebut, lantaran seringkali 
terbentur aturan yang ada. Meski 
demikian tidak membuat semangat 
mereka runtuh untuk mencari 

pengetahuan ke Jawa. 
Camat Wringinanom, 

Suwartono, mengatakan, 
untuk membentuk lembaga 
kemasyarakatn BUMDes yang 
dibutuhkan adalah kreativitas. Jika 
kemampuan itu terwujud pastinya 
desa akan mengalami kemajuan 
dalam sektor perekonomian, 
karena dengan kreativitas akan 
meningkatkan taraf hidup melalui 
pendapatan desa. Jika pendapatan 
desa tinggi maka alokasi juga 
banyak, baik berupa fi sik dan 
nonfi sik. 

“Dalam kunjugann kerja ini 
saya sangat mengapresiasikan 

Pemkab Bone Belajar 
BUMDes ke Gresik

Warta
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Warta
bahwasannya pemerinatahan 
Kabupaten Bone bersama 
Wringinanom mau belajar atau 
diskusi bersama. Tentu BUMDes 
milik Wringinanom belum bagus, 
namun apa salahnya jika kami 
melakukan sharing, yang jelas saya 
bangga,” ujar Suwartono ditemui di 
Kantor Kecamatan Wringinanom.

Lebih lanjut Suwartono 
menambahkan, BUMDes Bersama 

Wringinanom Sejahtera terbentuk 
melalui Undang – Undang 
No. 6 Tahun 2014. “BUMDesa 
dibentuk dengan tujuan 
meningkatkan perekonomian 
desa, mengoptimalkan aset desa, 
usaha masyarakat, mengembagkan 
rencana kerjasama usaha, 
menciptakan peluasng usaha 
melaui jaringan pasar, lapangan 
pekerjaan dan kesejahteraan 
masyarakat,” terangnya. 

Manfaat berdirinya BUMDes 
bagi desa yakni memprioritaskan 
penggunaan dana melalui aset 
permodalan, pemberdayaan 
ekonomi rakyat antardesa dengan 
wadah BUMDes Bersama dan 

meningkatkan surplus dari 
BUMDes. 

Dipilihnya Kecamatan 
Wringinanom sebagai tempat 
kunjungan kerja dari Kabupaten 
Bone karena ketertarikannya 
terhadap sejumlah aset atau unit 
usaha yang dilakoni BUMDes.  
“Kami telah memaparkan sejumlah 
unit usaha di bawah naungan 
BUMDes, bahkan menjadi 

perhatian khusus 
dari Bone, seperti 
terkait sistem 
penggemukan sapi, 
unit simpan pinjam 
(permodalan), 
kelompok SPP, 
perdaganan atau 
minimarket Desa 
Smart, penjamin 
pinjaman dan 
budidaya ikan lele, 
serta unit biro 
perjalanan tour and 
travel,” ungkapnya.  

Setelah 
dilakukan 

pemaparan, para kepala desa 
maupun kepala camat dari 
Kabupaten Bone melakukan sesi 
tanya jawab terkait sejumlah unit 
usaha tersebut, bahkan ada yang 
memberi pengarahan maupun 
pejelasan kondisi di desa mereka. 
Setelah pemaparan rombongan 
juga melakukan kunjungan di salah 
satu unit usaha di bawah naungan 
BUMDes, yakni minimarket Desa 
S’mart, lokasinya berjarak 500 
meter dari kantor Kecamatan 
Wringinanom. 

“Manfaat diskusi ini untuk 
saling memacu BUMDes dan 
sharing pengetahuan, agar 
mengalami kemajuan dan 
khusus Bone juga harus belajar 
karena pemerintah pusat telah 
mengucurkan dana besar untuk 
desa, dengan tujuan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat. Meski 
demikian, dengan pengatuhan 
ini, kami saling belajar dan Bone 
secepatnya membentuk lembaga 
ekonomi tersebut,” pungkasnya.
(dev)

DPMD Prov Jatim
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Di halaman musala An-Nur 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa 
Timur, Rabu, 11 Juli 2018, seluruh 
staf sampai para 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 1439 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 dan pensiunan, 
kegiatan tersebut dihadiri pula oleh 
Persatuan Dharma Wanita Dinas 
PMD Prov. Jatim.

Hadir pula perwakilan LPM 
beberapa perguruan tinggi di Jawa 
Timur. Dinas PMD Jatim memang 
tengah menjalin kerja sama dengan 

beberapa perguruan tinggi di 
Jawa Timur, khususnya dengan 
LPM Universitas Brawijaya, LPM 
Universitas Negeri Malang dan LPM 
Universitas Airlangga. 

Halal bihalal dibuka dengan 
sambutan Kepala Dinas PMD 
Prov. Jatim, Agus Wahyudi S.H.,M.
Si. Dalam sambutannya Agus 
Wahyudi mengingatkan pentingnya 
rasa kekeluargaan antar staf dan 
mengusahakan kinerja terbaiknya di 
Dinas PMD Prov. Jatim. 

“Kekeluargaan tersebut juga 

berarti menjaga hubungan baik 
dengan para pensiunan,” kata 
Agus Wahyudi. Meski kini para 
pensiunan tidak lagi berkontribusi 
langsung terhadap Dinas PMD 
Prov. Jatim namun, keberadaan 
pensiunan terbukti menjadi 
semangat para staf yang kini 
menjabat untuk memberikan hasil 
kerja yang sama, bahkan lebih besar, 
dari para pendulu Dinas PMD Prov. 
Jatim. 

Hadir dalam halal bihalal ini 
mantan kepala Dinas PMD Prov. 
Jatim, Drs Zarkasi, M.Si., Drs. 
Sudjiman dan Suryadi Cokro Suwito 
dari Ikatan Pensiunan Dinas PMD 
Prov. Jatim. Ketiga orang tersebut 
pernah menjabat sebagai Kepala 
Dinas PMD Prov. Jatim.(nda)

Halal Bihalal Dinas PMD Jawa Timur  Halal Bihalal Dinas PMD Jawa Timur  

Kekeluargaan 
Mendukung Kinerja

Warta
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memang rumahnya di pasar itu. 
Dan pedagang pendatang pada hari 
pasaran.

Untuk pedagang penyewa hak 
pakai kios, hanya membayar sekali 
Rp 150.000 saat mereka pertama 
kali berjualan. Lalu pedagang 
yang kebetulan rumahnya pasar 
tidak membayar apapun. Baik 
saat berjualan maupun retribusi 
harian. Selanjutnya, pedagang pada 
hari pasaran,  membayar iuran Rp 
1000 per hari.  Alasannya, karena 
kalau hari pasaran pedagangnya 
lebih ramai. Sejak tahun 2017 baru 
ditarik restribusi. Sebagai dana 
kebersihan pasar. Setiap bulan 
hanya bisa terkumpul Rp 260.000.

Menurut Moch. Bahri, Kades 
Kadur, Pasar Gerdu Labeng 
saat ini sudah tidak mampu 
memuat pedagang. Apalagi jika 
hari pasaran, pedagang yang 
berjualan di pasar itu jumlahnya 
meningkat. Karena lokasi persis 
di perempatan jalan raya Desa 
Kadur. Itupun aktivitasnya mulai 
pukul 08.00 sampai pukul 15.00 
saja. Perlu sekali diperluas. 
Sayangnya lahannya sudah tidak 

memungkinkan lagi. 
Jika ada tanah sekitar pasar 

yang dijual, Pemerintah Desa 
Kadur siap membelinya. Namun 
sampai sekarang belum ada. 
Jika nanti pasar ini dibangun, 
rencananya bertingkat. 
Dia menambahkan, bahwa 
perkembangan Pasar Gerdu 
Labeng in sudah di tangan 
BUMDesa. Pemerintah desa siap 
mendukungnya. Semua demi 
kemakmuran masyarakat desa.

Di pasar ini juga masih 
banyak kios kosong. Karena 
bangunannya kurang sehat. Jika 
ditempati juga membahayakan 
pedagang. Untuk sementara 

waktu dibiarkan kosong dahulu. 
Kalau semuanya bisa terealisasi 
pembangunan pasar yang baru, 
maka otomatis berkembang dengan 
mudah. Kiosnya bagus. Ada lahan 
parkirnya, ada pasar hewannya dan 
ada produk unggulan Desa Kadur 
yang ikut dipasarkan di pasar ini. 

“Selama ini petani tembakau, 
jika waktu panen tiba, langsung 
dijual sendiri ke tengkulak. Pasar 
di sini tidak bisa menampungnya. 
Padahal tembakau Desa Kadur salah 
satu produk unggulan desa. Maka 
ke depan harus ditangani serius, 
agar bisa ditampung di Pasar Gerdu 
Labeng,” kata Kades tiga orang anak 
ini dengan serius. (tjo)

profi lprofi lpasarpasar
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Profl lBUMdes

BUMDesa Dempel, Kecamatan 
Geneng, Kabupaten Ngawi, yang 
berdiri tahun 2014 ini sempat mati 
suri. Dua tahun. Penyebabnya 
adalah ketiadaan usaha. Menurut 
Sugeng Wiyono, Kepala Desa 
Dempel, waktu itu usaha yang 
dijalankan BUMDesa Cipta 
Mandiri masih meraba-raba. 

Usaha apa yang akan dikelola? 
Dan siapa pengurus yang mampu 
mengelolanya? Pada saat itu sangat 
sulit mencari orang yang ulet dan 
teruji pengabdiannya ke BUMDesa. 
Memang kala merintis sangat 

sulit. Belum ada usaha yang baku. 
Apalagi penyertaan modalnya 
juga belum ada, sehingga untuk 
menggaji karyawan saja belum 
mampu.

Tapi tahun 2016 BUMDesa 
Cipta Mandiri mulai berjalan 
lagi. Dikelola anak muda. Mulai 
ketua dan pengurusnya. Semua 
mempunyai mimpi bersama 
untuk maju dan berkembang. 
Meskipun masih berjalan step by 
step. Namun ada niatan untuk 
menjalankan Cipta Mandiri dengan 
serius. Semua stakeholder sudah 
disiapkan karena mereka telah 
diberi ilmunya, mulai pelatihan 
management,  keterampilan, 
wirausaha, IT, dll.

Pemerintah desa juga 
menganggarkan dana sebesar Rp 17 
juta Cipta Mandiri. Jadi tahun 2018 
ini waktunya untuk action. Tahun 
ini Cipta Mandiri sudah mengelola 
usaha minuman kemasan sari 
belimbing, dodol belimbing, 
sirup belimbing, potensi wisata, 
angkringan, produk beras, bank 
sampah dan pupuk organik.

“Semua unit usaha 
membutuhkan  bimbingan dari 
instansi terkait. Mulai pemasaran, 
kemasan dan uji klinis bagi 
konsumen agar produknya layak 
dikonsumsi masyarakat,” kata 
Sugeng Wiyono. Pemasaran produk 
dari bahan buah belimbing masih 
dalam lingkup Kabupaten Ngawi. 
Baru memproduksi sedikit. Jika 
ada pesanan baru memproduksi 
banyak. Maklum, biaya 
produksinya tidak sedikit.

Cipta Mandiri juga mengelola 
destinasi wisata kebun blimbing. 
Dikelola secara kelompok dan 
bersama-sama. Namanya Go 
Panca Pesona. Kelompok sadar 
wisata ini adalah unit usaha binaan 
pemerintah desa.

Selain bisa petik dan membeli 
langsung buah belimbing, 
pengunjung juga bebas berswa 
foto di lokasi kebun belimbing. 

BUMDesa Cipta Mandiri Desa Dempel, Kec. Geneng, Ngawi

Mela  h Anak Muda  
Berjiwa EntrepreneurDPMD Prov Jatim
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Profi lBUMdes

Pengunjung juga bisa membeli 
oleh-oleh produk dari buah 
belimbing, yang disediakan di 
angkringan depan lokasi wisata 
kebun blimbing, mulai minuman 
sari buah belimbing, dodol dan 
sirup belimbing.

Omset angkringan ini 
tergolong lumayan. Lokasinya pas 
di depan kebun belimbing. Jadi 
para pengunjung bisa langsung 
menikmati sajian di angkringan. 
Bebas wifi , hanya membeli voucer 
seharga Rp 1000, langsung diberi 
paswordnya selama 4 jam.

Baru satu angkringan. 
Omsetnya dalam sehari mencapai 
Rp 400.000. Rencanya akan 
dikembangkan lagi. Namun masih 
belum mencukupi modalnya. 
“Pendapatan angkringan masih 
digunakan untuk operasional 
dalam melengkapi dagangan. Unit 
usaha angkringan ini bukan bisnis 
orinted semata, namun social 
oriented yang diutamakan,” kata 
Sugeng.

BUMDesa Cipta Mandiri juga 
memproduksi beras organik. Ada 
beras biasa, beras hitam dan beras 
merah. Ketiganya adalah beras 
organik. Harga per kilonya Rp 
80.000. Produk beras ini bekerja 
sama dengan Gapoktan Desa 
Dempel Kecamatan.

“Beras 
organik sudah 
produksi. 
Namun masih 
belum ada 
pemasaran 
yang bagus. 
Kualitasnya 
pun belum 
diujikan. Dalam 
perawatannya 
kami 

menghindari bahan kimia. Semua 
menggunakan pupuk dan pestisida 
organik. Semua berharap kualitas 
beras yang diperoleh sehat. Dan 
ada lisensinya dari instansi terkait 
tentang kualitas beras organik 
milik Desa Dempel ini,” kata 
Sugeng. 

Kelompok tani beras Desa 
Dempel bernama Permadi 45. Yang 
mempunyai arti Persatuan Muda 
Mudi RT 4 RW 5 Desa Dempel. 
Beras merah ini tinggal menunggu 
dipanen. Untuk beras hitamnya 
persediaan sudah ada, tinggal 
dipasarkan saja.

Semua produk BUMDesa Cipta 
Mandiri sudah diusulkan ke Anwar 
Harsono ST, MH, Wakil Bupati 
Ngawi, agar bisa dibantu dalam 
pemasarannya. Karena produk Cipta 
Mandiri menjadi prioritas utama 
perekonomian masyarakat desa. 

Setelah diusulkan oleh Kades 
Desa Dempel ke Wabub  Ngawi, 
tentang peluang pemasarannya, 
Wabub menyarankan agar usaha 
BUMDesa berjalan dul. Hasilnya 
nanti dievaluasi. Termasuk 
penataan managementnya sambil 
jalan. Tugas pengurus yang sudah 
dilatih di Universitas Gajag Mada, 
terus dibimbing. Karena mereka 
anak  muda potensial yang rata-

rata berpendidikan tinggi.

PRODUKSI PUPUK ORGANIK
Usaha unit pupuk organik 

BUMDesa Cipta Mandiri berdiri 
tahun 2015. Namanya Pupuk 
Organik Epilum Dan sudah 
mandiri. Artinya sudah mampu 
produksi, mencari bahan baku dan 
mampu mengolahnya sendiri. 

Menurut Nur Majid, 
Koordinator Pupuk Organik, 
ketika BUMDesa vakum hanya 
unit usaha pupuk ini yang tetap 
jalan. Pasalnya, di Desa Dempel 
bahannya sangat melimpah. 
Jenisnya ada yang padat dan ada 
yang cair. Bahan tersebut berasal 
dari kotoran kambing, rumput, 
sampah, bonggol pisang dan daun 
enceng gondok.  

Di setiap musim tanam 
selalu tersedia stok 5 ton pupuk 
padat. Pupuk cair masih relative, 
disesuaikan dengan kebutuhan 
petani Desa Dempel. Harga per 
sak pupuk padat berat  40 kg Rp 
80.000. Untuk pupuk cair/pestisida 
Rp 75.000 per liter.

Setiap petani hanya 
membutuhkan 1 sampai 15 sak 
setiap musim tanam padi. Untuk 
pupuk cair kemasan seberat 4 
liter dan ada 4 jenis macamnya. 
“Kegunaan pupuk organik produk 
Bumdes Cipta Mandiri ini mampu 
menyuburkan tanah. Sementara 
untuk pupuk organik cair mampu 
membunuh hama perusak 
tanaman,” kata Nur Majid. 

Untuk pupuk cair ada 4 jenis 
macamnya dan berbeda-beda 
fungsinya. Yang pertama pupuk 
cair asam hulmat. kedua pestisida 
nabati, ketiga boster, dan keempat 
POC (pupuk organik cair). (tejo)
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TipsTips
Resep

Biji bunga matahari mengandung vitamin 
E yang cukup banyak, yaitu sekitar 35.17 
g per100 g. Folat yang merupakan nutrisi 
penting bagi kesehatan juga banyak 

ditemukan pada biji bunga matahari. Folat adalah 
jenis dari vitamin B yang berperan penting dalam 
pembentukan  sel-sel tubuh baru dengan membantu 
untuk membentuk DNA dan RNA. Folat dan Vitamin 
B 12 juga membantu untuk membentuk hemoglobin 
dalam sel darah merah. Folat juga membantu dalam 
menurunkan risiko penyakit jantung, selain sangat 
baik bagi pertumbuhan janin dalam kandungan. 

Biji bunga matahari juga mengandung seng yang 
bermanfaat untuk menjaga sistem kekebalan tubuh 
kita agar tetap kuat. Mineral lain yang bermanfaat 
pada Biji bunga matahari adalah magnesium. 
Magnesium dapat membantu untuk mencegah asma, 
menurunkan tekanan darah tinggi, dan mencegah 

sakit kepala atau migrain. Selenium adalah mineral 
yang berperan penting dalam kesehatan secara 
keseluruhan yang juga ada pada biji bunga matahari. 
Selenium membantu untuk memperbaiki DNA, 
mengurangi pertumbuhan sel kanker. Selenium 
bekerja bersama dengan vitamin E dan juga 
membantu mencegah penyakit jantung. Biji bunga 
matahari kaya akan selenium, dan ini adalah alasan 
lain mengapa biji bunga matahari sangat baik untuk 
kesehatan kita. 

Serat makanan juga ditemukan dalam biji bunga 
matahari, yang berguna untuk  mengontrol kolesterol 
dan kadar glukosa darah. Serat juga berguna untuk 
mempromosikan kesehatan saluran pencernaan yang 
baik. Biji bunga matahari juga masih mengandung 
tryptophan – yaitu asam amino yang membantu untuk 
menghasilkan serotonin.  

Biji bunga matahari 
banyak memiliki man-

faat bagi kesehatan 
terutama jantung. Hal 
ini karena Biji bunga 
matahari merupakan 

sumber lemak tak jen-
uh ganda yang sangat 
baik untuk kesehatan 

jantung. Namun bukan 
hanya itu, karena biji 
bunga matahari juga 
sumber nutrisi yang 

berharga lainnya bagi 
kesehatan.

Manfaat Biji Bunga Matahari 
Bagi Kesehatan

tipstips
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DARI dulu lokasi pasar Gerdu 
Labeng tidak berubah. Luasnya 
hanya 1,5 ha. Status tanahnya milik 
desa. Aktivitas pasar dimulai pukul 
08.00 sampai 16.00. Setidaknya 
ada 145 pedagang di Pasar Gerdu 
Labeng ini.  

Pagi hari penduduk Desa Kadur 
masih bertani di sawah dan di 
kebun. Jadi mereka mendahulukan 
pekerjaannya, setelah selesai 
baru pergi ke pasar. Di hari biasa, 
pasar Gerdu Labeng aktivitasnya 

seperti biasa. Pedagang datang dan 
menata lapak, dan bertransaksi jual 
beli. Tidak ada aktivitas kulakan 

bagi para tengkulak untuk dijual 
kembali. Kebanyakan yang datang 
di pasar ini hanya untuk konsumsi 
sendiri.  

Barang daganganya pun hanya 
hasil pertanian, palawaja, sayur 
mayur, buah, ikan dan ayam. 
Berbeda dengan hari pasaran, 
setiap Rabu dan Sabtu Pasar 
Gerdu Labeng sangat ramai. 
Banyak pedagang pendatang yang 
berjualan di pasar ini, seperti 
pedagang kain, pedagang emas dan 
ikan laut segar. 

Di Pasar Gerdu Labeng ada tiga 
jenis pedagang yang berjualan. 
Mereka pedagang penyewa hak 
pakai kios. Lalu pedagang yang 

Pasar Gerdu Labeng, Pamekasan  

Menampung Produk 
Unggulan Desa  

Profi lProfi lpasarpasar

Pasar Gerdu Labeng di 
Desa Kadur, Kecamatan 
Kadur, Kabupaten Pame-
kasan, terletak persis di 
perempatan jalan desa. 
Menurut Hidayat, Ketua 
Pasar Gerdu Labeng, pa-
sar ini sudah ada sejak dia 
masih kecil. Hidayat yang 
berusia 57 tahun ini sejak 
tahun 2017 menjabat Ke-
pala Pasar Gerdu Labeng. 

Moh. Bahri Kades Kadur 
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diterjang hujan. 
Rumah prisma mempunyai 

ventilasi pada bagian bawah yang 
berfungsi untuk pembuangan 
gas H2O yang merupakan hasil 
penguapan garam yang tidak 
dibutuhkan dan apabila gas H O 
tersebut tercampur dengan air 
tua maka tidak dapat membentuk 
kristal garam.

Bentuk bangunan rumah garam 
tersebut meliputi prisma, limas dan 
siku. Berdasarkan hasil demplot 
tersebut yang paling efektif adalah 
rumah garam berbentuk prisma 
berventilasi bawah dengan produksi 
rata-rata setiap hari mencapai 0,8 
hingga 1 kg/meter2. Bangunan 
rumah prisma sudah dikembangkan 
di 12 kabupaten/kota.

Arifi n menjelaskan, selain 
membuat rumah prisma, terlebih 
dulu dia mengumpulkan air laut 
yang sudah tua untuk disimpan 
di dalam tandon air sehingga bisa 
digunakan sewaktu-waktu. Air 
asin dari laut di dalam tandon air 
inilah, kata Arifi n, yang kemudian 

disalurkan ke 15 petak tambak 
garamnya di lahan seluas lebih 
kurang 1 hektar. 

“Awal musim kita perbanyak 
air laut tua di tandon seluas 1.000 
meter persegi, agar bisa digunakan 
setiap musim dan panen setiap 
hari,” ujarnya.

Menurut Arifi n, sebelum masuk 
bunker, air laut yang telah melalui 
proses pemisahan senyawanya 
berbagai tahap itu, bisa disimpan 
hingga musim panen tahun 
selanjutnya. Dengan ketersedian 
bahan baku itu Arifi n bisa 
mengkristalkan garamnya setiap 
waktu. Termasuk pada saat musim 
penghujan pun lahan tambak 
garamnya tetap berproduksi.

Arifi n memaparkan, untuk 
membuat satu rumah garam 
prisma membutuhkan biaya Rp 4,5 
juta. Jika bisa berproduksi setiap 
hari akan bisa kembali modal pada 
panen pertama. “Tiap bertani 
garam dengan modal Rp 4,5 juta 
untuk rumah garam prisma, bisa 
kembali modal,” tambahnya.

Menurutnya, perbedaan mendasar 
dari rumah garam prisma dengan 
tambak garam konvensional, 
adalah hasil garamnya. Jika di 
tambak garam konvensional hanya 
menghasilkan 60-80 ton garam per 
hektar pada musim normal. 

“Tapi menggunakan metode 
rumah garam prisma ini bisa 
menghasilkan 120-125 ton per 
hektar atau bahkan 400 ton per 
hektar setahun di musim normal 
karena bisa terus produksi selama 
1 tahun,” kata Samian Arifi n 
panjang lebar.   Tambak garam 
yang dikelola Arifi n mampu 
memproduksi garam hingga 400 
ton setiap hektar.

Sedangkan, untuk tambak garam 
tradisional yang dikelola petambak 
pada umumnya hanya mampu 
memproduksi garam sekitar 70 ton 
per ha. Sementara tambak garam 
dengan Teknologi Ulir Filter (TUF) 
juga hanya bisa berproduksi antara 
120 -125 ton per ha. Angka yang 
cukup fantastis. (res)

PERBANDINGAN PROSES PRODUKSI GARAM  

Tradisional Geoisolator Prisma

Pembentukan kristal garam lebih lama Pembentukan kristal garam lebih cepat Pembentukan garam lebih cepat karena sinar ma-
tahari lebih fokus 

Kualitas Garam KW 3 Kualitas Garam KW 1 dan KW 2 Kualitas garam KW 1 dan kualitas industri
Memerlukan waktu 30 hari untuk pembentu-
kan lantai dasar garam

Memerlukan pembentukan lantai dasar garam 
selama 15 hari

Memerlukan pembentukan lantai dasar garam se-
lama 12 hari

Waktu pembuatan garam 
Tahap I : 30 hari
Tahap II : 15 hari
Tahap III : 10 hari dst

Waktu pembuatan garam 
Tahap I : 30 hari
Tahap II : 15 hari
Tahap III : 10 hari dst

Waktu pembuatan garam
Tahap I : 15 hari
Tahap II : 12 hari dst

Produktivitas lahan 60-70 ton/ha per musim 
setiap tahun selama 100 hari

Produktivitas lahan 120-130 ton/ha per musim 
setiap tahun selama 100 hari

Produktivitas garam 450 ton/ha per musim sepan-
jang tahun selama 360 hari

Lebih rumit Kemudahan dalam proses produksi Mampu memproduksi garam sepanjang tahun
Warna garam putih kecoklatan Warna garam putih kapur Warna garam putih mengkilat
Kadar NaCl disesuaikan dengan permintaan 
pasar

Kadar NaCl disesuaikan dengan permintaan 
pasar Kadar NaCl disesuaikan dengan permintaan pasar

Air tua lebih meresap kedalam tanah + 60% 
hilang Air tua tidak terserap oleh tanah Air tua tidak terserap oleh tanah dan panen sepan-

jang musim

Teknologitepatguna
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Kembangdesa

KEINGINAN 
untuk berbuat sesuatu 
yang bermanfaat bagi 

orang banyak selalu 
mendorong Sri Utami 

untuk bergerak dari satu 
kelompok masyarakat 

ke kelompok 
masyarakat lain. 
Karenanya Sri 
Utami memilih 
untuk aktif 
di sejumlah 
instansi, 
organisasi 
dan 

kelompok 
masya-
rakat.

“Sejak 
sekolah 
saya sering 
tidak bisa 

membendung keinginan untuk 
melakukan kegiatan sosial. Lari ke 
sana lari ke sini. Akhirnya terbawa 
sampai sekarang,” ujar Sri Utami 
ketika diwawancari Gema Desa.

Saat ini Sri Utami duduk sebagai 
Tim Verifi kasi Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) di Kabupaten 
Blitar. Sebagai bagian tim 
pengawas, Sri Utami dituntut untuk 
mengetahui secara detail tentang 
seluk-beluk penyaluran dana 
kepada desa-desa dan kelompok 
masyararakat di kecamatannya. 

Kesibukan tersebut membuat 
Sri Utami memiliki ikatan yang erat 
dengan warga desa dan mengetahui 
betul apa-apa yang mereka 
butuhkan demi meningkatkan 
kesejahteraan hidup. 

“Turun langsung ke masyarakat 
desa, mendengar apa yang menjadi 
kebutuhan mereka, dan berbuat 
sesuatu untuk mewujudkan hal 
itu, itu semua adalah pilihan yang 
saya ambil dengan penuh tanggung 
jawab,” terang Sri Utami.

Dalam kegiatan bersama 
Tim UPK, Sri Utami sering 
mengomandoi mediasi antara 
warga desa dengan pemerintah 
Kabupaten Blitar.  Biasanya 

Sri Utami, Pemenang III KPM Tahun 2018

Punya Jiwa Sosial Sejak SD

KEINGINAN
untuk berbuat sesuatu 
yang bermanfaat bagi 

orang banyak selalu 
mendorong Sri Utami 

untuk bergerak dari satu 
kelompok masyarakat 

ke kelompok 
masyarakat lain. 
Karenanya Sri 
Utami memilih 
untuk aktif 
di sejumlah 
instansi, 
organisasi 
dan

kelompok 
masya-
rakat.

“Sejak 
sekolah 
saya sering 
tidak bisa 

memben
melakuk
sana lari
sampai s
ketika d

Saat 
Tim Ver
Kegiatan
Blitar. Se
pengawa
mengeta
seluk-be
kepada d
masyara

Kesib
Sri Utam
dengan 
betul ap
butuhka
kesejaht

“Tur
desa, me
kebutuh
sesuatu 
itu, itu s
saya am
jawab,” t

Dala
Tim UP
mengom
warga d
Kabupat

SRI UTAMI telah menyadari jiwa sosialnya sejak 
masih duduk di bangku sekolah. Kini ibu dua orang 

anak ini menghabiskan hari-harinya  sebagai Kad-
er Pemberdataan Masyarakat (KPM) Desa Se-

men, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Bli-
tar, tempatnya tinggal.
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KembangDesa

kegiatan tersebut terwadahi dalam 
forum musyawarah dari tingkat 
kelurahan sampai kabupaten. 

Dari pengalaman selama kurang 
lebih sepuluh tahun, Sri Utami 
memahami warga desa tidak 
dapat secara terbuka bicara pada 
siapa saja. Kehadiran sosok yang 
dipercaya oleh warga setempat 
sangat penting untuk kelancaran 
komunikasi antara pihak 
pemerintah dan warga desa.

Selain aktivitasnya bersama 
kelompok masyarakat desa yang 
umumnya bekerja sebagai petani, 
Sri Utami juga aktif mendorong 

kegiatan kepemudaan. 
“Saya bergerak di tingkat 

karang taruna desa untuk 
mengajak para pemuda melakukan 
aktivitas yang berguna. Misalnya 
ikut aktif dalam pembangunan 
desa, kegiatan musyawarah, 
dan lain-lain. Selain itu, sebagai 
kader BNN saya otomatis juga 
mengusahakan para pemuda 
untuk tidak terjerumus dalam 
kegiatan negatif berkaitan dengan 
penyalahgunaan obat-obatan 
terlarang,” tambahnya.

Ketika ditanya soal sosok 
inspirasi hidupnya, Sri Utami 
sempat berhenti dan memberikan 
senyum penuh arti. Sri Utami 
mengatakan bahwa semua ini tidak 
bisa dilepaskan dari kehadiran 
pasangan yang memberikan 
dukungan penuh kepadanya.

“Suami saya petani biasa. Dia 
yang paling mengetahui besar 
keinginan saya untuk melakukan 
hal yang berguna bagi warga desa. 
Dia dan warga desa adalah alasan 
saya untuk terus bekerja,” katanya.
(nda)
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KANDUNGAN NUTRISI DAN GIZI PADA BIJI 
BUNGA MATAHARI 

Hampir 90%  lemak dari biji bunga matahari 
adalah lemak yang baik, atau lemak tak jenuh. 
Biji bunga matahari juga mengandung lemak 
monosaturated,  yang membantu menurunkan 
kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan meningkatkan 
kolesterol HDL (kolesterol baik). Selain itu, biji bunga 
matahari mengandung vitamin E dan vitamin B 1 
(thiamin). Mangan, magnesium, tembaga, selenium, 
fosfor, vitamin B 3 (niacin), vitamin B5 (Pantothenic) 
dan folat juga dapat ditemukan dalam jumlah yang 
baik dalam biji bunga matahari. 

BERIKUT MANFAAT BIJI BUNGA MATAHARI 
BAGI KESEHATAN 

Kesehatan Jantung Bunga 
Matahari merupakan sumber vitamin E, yang 

memainkan peran yang sangat penting dalam 
pencegahan penyakit kardiovaskular. Vitamin E 
adalah antioksidan yang akan membantu mencegah 
efek radikal bebas yang dihasilkan dari oksidasi 
kolesterol. Hanya ketika teroksidasi, kolesterol 
dapat menempel pada dinding pembuluh darah dan 
menyebabkan aterosklerosis, yang dapat menyebabkan 
penyumbatan arteri, serangan jantung, atau stroke. 
Kita bisa mendapatkan lebih dari sembilan puluh 
persen dari nilai harian untuk vitamin E hanya dalam 
seperempat cangkir biji bunga matahari. 

Anti Infl amasi 
Biji bunga matahari merupakan sumber vitamin 

E yang larut dalam lemak. Vitamin E akan beredar 
ke seluruh tubuh untuk menetralkan radikal bebas, 
yang kalau tidak lemak ini akan merusak lemak yang 
mengandung struktur dan molekul, seperti membran 
sel, sel-sel otak, dan kolesterol. Dengan melindungi 
komponen seluler dan molekuler, vitamin E memiliki 
efek anti infl amasi yang akan melakukan pengurangan 
gejala asma, osteoarthritis, dan rheumatoid arthritis. 

Pencegahan Kanker 
Biji bunga matahari merupakan sumber selenium. 

Studi menunjukkan korelasi yang kuat antara 

asupan selenium rendah dan kanker. Selenium telah 
ditunjukkan akan menginduksi perbaikan DNA dan 
sintesis dalam sel yang rusak, untuk menghambat 
proliferasi sel penyebab kanker, dan menginduksi 
apoptosis kanker. Mekanisme self-destruktif 
digunakan tubuh untuk menyingkirkan sel yang rusak 
atau abnormal. Lihat juga :   Kandungan Gizi dan 
Manfaat Sayuran Bagi Kesehatan Tubuh Selain itu, 
selenium di situs aktif protein, termasuk glutation 
peroksidase, yang sangat penting untuk perlindungan 
terhadap kanker. Salah satu enzim antioksidan terkuat 
tubuh, glutathione peroxidase digunakan oleh hati 
untuk detoksifi kasi molekul besar yang berbahaya. 
Seperempat cangkir biji bunga matahari menyediakan 
lebih dari tiga puluh persen dari total nilai harian 
untuk selenium. Vitamin E dalam biji bunga matahari 
juga telah terbukti mengurangi risiko kanker usus 
besar, kanker kandung kemih, dan kanker prostat. 

Kesehatan Tulang 
Biji bunga matahari kaya akan magnesium dan 

kalsium. Kalsium diperlukan untuk tulang yang 
kuat, dan magnesium juga sangat berperan untuk 
membantu hal ini. Sebagian besar kebutuhan tubuh 
manusia akan magnesium adalah untuk memenuhi 
kebutuhan sektor tulang. Kekurangan magnesium 
dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, ketegangan 
otot, sakit kepala migrain, dan kelelahan. Tidak 
mengherankan, penelitian telah menunjukkan 
bahwa magnesium membantu mengurangi frekuensi 
serangan migrain, menurunkan tekanan darah dan 
membantu mencegah serangan jantung. Biji bunga 
matahari juga mengandung tryptophan, yaitu asam 
amino yang membantu menghasilkan serotonin, suatu 
neurotransmitter penting. Serotonin mengurangi 
ketegangan, menenangkan otak dan mempromosikan 
relaksasi otak. 

Perlindungan Kulit 
Vitamin E kadang-kadang digambarkan sebagai 

“penangkal petir” dari sel, yang memungkinkan untuk 
menangkal molekul reaktif  yang menyerang sel, 
sehingga tak menyebabkan kerusakan. Fungsi vitamin 
E sangat jelas untuk kulit, karena vitamin E secara 
langsung melindungi kulit dari radiasi ultraviolet.
(sumber: www.caramanfaat.com)
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Alat tenun ikat Kediri  meramaikan pameran Gelar TTG XVI di 
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