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Daftar Isi

adalah majalah yang 
diterbitkan setiap dua bulan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Jawa Timur. Penerbitan majalah ini 
dimaksudkan untuk memberi informasi tentang 
pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur 
secara komprehensif. Gema desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran dan pemikiran yang 
kritis seputar pemberdayaan masyarakat dan Gende

Gema Desa

Gema Desa

PENGARAH: Ir Mohammad Yasin M.Si. 
KETUA REDAKSI: Drs.Robiul Fuad, MM., 
REDAKTUR:  
SEKRETARIS REDAKSI: Pandu Danuwara. SP
STAF REDAKSI: Sugeng Hariyadi, SE, Gusti Putu Mayun,
SH, Mochamad Anas, SH, Dedy Agus Irwanto, SE, Suroto,
Donny Marciano, S. Kom

04

Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa

19

ALAMAT REDAKSI:

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
A. Yani 152 C Surabaya,

Tlp. 031-8292591, 8282183,
Fax. 031-8292591

DESA GUPOLO KECAMATAN BABADAN 
KABUPATEN PONOROGO
BUMDesa Sido Mukti: 
Fokus Pelatihan UMKM Sebagai  
‘Produk’  BUMDesa

02 Daftar Isi
03 Dari Redaksi
 - Semarak Hari Kemerdekaan
04 - 09 Laporan Utama:
 -  Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019
  Jawa Timur Borong Kejuaraan Tingkat Nasional
 - Sekilas Sang Juara
 - Apa Kata Mereka
10 - 11 Laporan Khusus
 -  Program Jalin Matra PFK Raih Penghargaan Dari UNPSA   
  2019
12 - 14 Warta
 - Sinergi Koperasi Dengan BUMDes
	 	 Optimalisasi	Potensi	di	Era	Digital
	 -	 Jatim	Bebas	Daerah	Tertinggal
15 - 16 Profil Desa
 - Juara III BBGRM Tahun 2018
  Gotong Royong Bangun Pertanian Lebih Baik
17 -18 BUMDesa
	 -		 BUMDesa	Sido	Mukti,	Ponorogo
	 	 Fokus	Pelatihan	UMKM	Sebagai	Mitra	BUMDesa
19 - 22 Jalin Matra

- Modal dari Jalin Matra Dimanfaatkan Jual Mainan
- Jalin Matra Dukung Usaha Warung Soto KRTP di Sumenep
- Warung Ibu Ima Tambah Bersinar
- Nikmatnya Rujak Mutholiah
- Jalin Matra Bantu Usaha Penjual Bakso

23 - 24 Tokoh
	 -		 Mukarom	Salasa,	Juara	I	KPM
  Sejahterakan Warga dengan Bibit Rumput Odot
25 - 26 Teknologi Tepat Guna
 - Posyantek Kedung Tekno Jaya
  Ciptakan Mesin PJU Tenaga Surya
27 - 30 Galeri Foto
 - Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019
 - Semarak Lomba Agustusan di Dinas PMD Prov. Jawa Timur
31 Kembang Desa
	 -	 Aning	Susilowati
	 	 Kembangkan	Pelatihan	untuk	Mantan	TKW
32 - 33 Dharma Wanita
 - Puncak Peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional ke-47 di Padang
	 	 Ketua	Tim	Penggerak	PKK	Jatim	Ikuti	Fashion	Show	Pakaian		
  Khas Daerah
34 Tips Sehat
 - Manfaat Cokelat dan Trik Mengonsumsinya
35 Resep
	 -	 Cara	Membuat	Waffle	Hotdog	yang	Mudah	dan	Simpel

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019

Jawa Timur Borong Kejuaraan 
Tingkat Nasional

DPM
D Prov Jatim



3Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa
3

Memperingati Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-74 
mengingatkan kepada masyarakat 
Indonesia, bahwa 74 tahun 

sudah Indonesia merdeka. Tentu saja dengan  
memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-74, tidak 
semata-mata hanya ‘merdeka’. Masyarakat di era 
milenial ini harus bekerja keras untuk berinovasi 
agar tidak tertinggal oleh zaman. Kemeriahan 
kemerdekaan sangat antusias disambut oleh 
masyarakat Indonesia. Berbagai lomba-lomba 
sederhana tingkat RT, RW, Desa, Kelurahan, 
Kecamatan, hingga tingkat nasional terus diadakan 
oleh kelompok-kelompok masyarakat yang telah 
membudaya di Indonesia. Salah satunya lomba desa 
yang diadakan oleh pemerintah pusat.

Lomba desa, yang diadakan oleh Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur pun disambut meriah oleh 
masyarakat Jawa Timur. Bertepatan dengan Hari 
Kemerdekaan ke- 74, masyarakat Jawa Timur 
semakin terpacu berlomba-lomba mempercantik 
desanya. Kekompakan semakin terjalin antar warga 
untuk memperlihatkan desa masing-masing yang 
selain berpotensi juga bergotong royong dalam 
membangun pedesaannya.

Seperti Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten 
Madiun, berkesempatan dan totalitas dalam 
membangun desanya. Membangun desanya tidak 
semata-mata hanya dihitung dalam kurun waktu 
1-2 bulan saja, melainkan bertahun-tahun untuk 
mendapatkan pencapaian tersebut. Berpotensi 
dalam produksi porang, yang kini sedang 
digalakkan, dikelola atas sinergi antara pemerintah 
desa dengan warga desa, mampu menjadikan Desa 
Kepel memprioritaskan untuk menggali lebih dalam 
mengenai porang.

Pemenang lomba desa dan kelurahan, lomba 
video kreatif, Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Berprestasi (KPM), dan lomba pasar desa telah 
diumumkan. Dinas PMD Prov. Jatim menghaturkan 
ucapan selamat bagi yang telah mencapai, di edisi 
kali ini akan lebih spesial karena akan membahas 
mengenai serangkaian acara lomba yang sudah 
berlangsung di dalam rubrik Laporan Khusus. 
Harapan yang selalu dipanjatkan oleh Dinas PMD 
Prov. Jatim, dengan adanya lomba yang diadakan 
tingkat provinsi dapat memacu semangat bagi 
desa-desa di Jawa Timur untuk lebih produktif dan 
menggali potensi yang ada di desa masing-masing. 
(*)

Surat Redaksi

Semarak Hari 
Kemerdekaan 
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Tahun 2019 menjadi tahunnya 
Provinsi Jawa Timur. Betapa tidak, 
dalam ajang Lomba Desa dan 
Kelurahan Tingkat Nasional, wakil 
dari Jawa Timur, yaitu Kelurahan 
Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota 
Malang, keluar sebagai juara II 
lomba kelurahan tingkat nasional. 
Sedangkan Desa Kepel, Kec. Kare, 
Kab. Madiun, terpilih sebagai juara 
III lomba desa tingkat nasional.

Untuk tingkat Provinsi Jawa 
Timur, Kelurahan Tulusrejo, Kec. 
Lowokwaru, Kota Malang, keluar 
sebagai juara I kategori kelurahan 
dan Desa Kepel, Kec. Kare, Kab. 
Madiun, terpilih sebagai juara I.

Pengumuman secara resmi Lomba 
Kelurahan dan Desa Tahun 2019 tingkat 
Provinsi Jawa Timur disampaikan 
Ir. Heru Suseno, STP., MT., Kepala 
Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Provinsi Jawa Timur di Hotel 
Swiss Bellin Surabaya, 16 Agustus 2019, 

saat acara ramah tamah dengan seluruh 
pemenang lomba desa/kelurahan, lomba 
pasar desa, lomba Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) dan lomba Video 
Kreatif Desa tingkat Provinsi Jawa Timur.

Hadir dalam acara ramah tamah 
ini Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Ir. Moh. Yasin, M.Si. Hadir 
juga Sekretaris dan seluruh Kepala 
Bidang di lingkungan Dinas PMD 
Provinsi Jatim beserta seluruh tim 
juri. Pada kesempatan ini Kepala 
Dinas PMD Prov. Jawa Timur 
menyerahkan tropi kepada para 
pemenang.

Menjadi pengalaman yang 
berkesan bagi juara I hingga III 
karena piagam penghargaan 
diserahkan langsung oleh Gubernur 
Jawa Timur, Dra Hj. Khofifah 
Indar Parawansa, M.Si, bersamaan 
upacara Hari Kemerdekaan ke-74 
Republik Indonesia di Gedung 
Negara Grahadi, 17 Agustus 2019. 

Penyerahan piagam penghargaan 
diserahkan saat penurunan bendera 
Hari Kemerdekaan ke-74 RI. 

 “Selamat untuk para pemenang 
yang telah berhasil karena para 
pemenang adalah pahlawan-
pahlawan yang riil saat ini. Kalau 
dulu, pahlawan-pahlawan berjuang 
memperjuangkan kemerdekaan 
negara kita. Definisi pahlawan 
menurut saya saat ini, adalah orang-
orang yang rela berjuang membangun 
dan mengelola potensi yang dimiliki. 
Dan dibuktikan dengan para 
pemenang yang dianggap mampu 
menggali potensi-potensi yang lebih 
baik dibanding desa lain,” kata Ir. 
Moh. Yasin, M.Si., Kepala Dinas PMD 
Prov. Jatim dalam sambutannya pada 
acara ramah tamah. 

Bagi Moh. Yasin, definisi pahlawan 
yang selanjutnya adalah orang-orang 
yang rela bekerja melebihi panggilan 
tugas yang diberikan. Selain itu, orang-
orang yang mau mewakafkan sebagian 

Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019

Jawa Timur Borong Kejuaraan 
Tingkat Nasional

DPM
D Prov Jatim



5Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa

LaporanUtama

waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 
membangun bangsa dan negara ini 
sesuai dengan wakaf-nya masing-
masing.

Moh. Yasin juga 
menyampaikankan rasa bangganya 
kepada Kelurahan Tulusrejo, 
Kecamatan Lowokwaru, Kota 
Malang dan Desa Kepel, Kec. Kare, 
Kabupaten Madiun. Pasalnya, selain 
sebagai juara I lomba kelurahan 
tingkat Provinsi Jawa Timur, 
Kelurahan Tulusrejo juga menyabet 
juara II lomba kelurahan tingkat 
nasional. Sedangkan Desa Kepel 
terpilih sebagai juara III lomba desa 
tingkat nasional.

Heru Suseno sebagai ketua 
tim penilai lomba menyampaikan 
terima kasih atas partisipasi seluruh 
peserta lomba yang telah mengikuti 
dari awal hingga akhir.

Berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Nomor 412.2/ 
8484/112.2/2019 tentang Pemenang 
Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 
2019. Pemenang lomba desa sebagai 
berikut: Desa Kepel, Kecamatan 
Kare, Kabupaten Madiun 
sebagai juara 1, Desa Kendalrejo, 
Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar 
sebagai juara II, Desa Penggung, 
Kecamatan Nawangan, Kabupaten 
Pacitan sebagai juara III dan Desa 
Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, 
Kabupaten Malang sebagai juara IV.

Pemenang kategori Kelurahan 
juara I diraih Kelurahan Tulusrejo, 
Kecamatan Lowokwaru, Kota 
Malang, Kelurahan Patihan, 
Kecamatan Manguharjo, Kota 
Madiun sebagai juara II, Kelurahan 
Pagesangan, Kecamatan Jambangan, 
Kota Surabaya sebagai juara III, 
dan Kelurahan Pojok, Kecamatan 
Mojoroto, Kota Kediri sebagai juara 

IV.
Masing-masing pemenang 

lomba desa dan kelurahan 
menerima hadiah berupa tropi, 
piagam penghargaan, dan sejumlah 
uang pembinaan sebesar Rp 
30.000.000 (juara I), Rp 25.000.000 
(juara II), Rp 20.000.000 (juara 
III), Rp 15.000.000 (juara IV). 
Pemberian uang pembinaan 
diberikan untuk mengembangkan 
saran dan prasarana pembangunan 
desa dan kelurahan untuk ke depan 
yang lebih baik lagi.

Lomba pasar desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur, berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur Nomor 
412.2/8078/112.3/2019 tentang 
Pemenang Lomba Pengelolaan Pasar 
Desa, pemenang I diraih Pasar Baru 
Desa Kranji, Kecamatan Paciran, 
Kabupaten Lamongan, juara II 
Pasar Tasikmadu, Desa Tasikmadu, 
Kecamatan Watulimo, Kabupaten 
Trenggalek, juara III Pasar Baru, 
Desa Serag, Kecamatan Pulung, 
Kabupaten Ponorogo, juara harapan 
I diraih Pasar Pilang, Desa Ngompro, 
Kecamatan Pangkur, Kabupaten 
Ngawi, Pasar Tempursari Desa 
Tempursari, Kecamatan Tempursari, 
Kabupaten Lumajang, juara harapan 
III diraih Pasar Cepoko Baru, Desa 
Cepoko, Kecamatan Panekan, 
Kabupaten Magetan.

Masing-masing pemenang 
lomba pasar desa mendapat hadiah 
berupa tropi, piagam penghargaan, 
serta uang pembinaan sebesar Rp 
25.000.000 (juara I), Rp 20.000.000 
(juara II), Rp 15.000.000 (juara III), 
Rp 10.000.000 (harapan I, II, dan 
III). 

Adapun lomba Video Kreatif 
Usaha Ekonomi Perdesaan, Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 

412.2/8393/112.3/2019 tentang 
Pemenang Lomba Video Kreatif 
Usaha Ekonomi Perdesaan,  juara I 
diraih Desa Ketapang, Kecamatan 
Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, 
juara II Desa Dadapan, Kecamatan 
Pringkuku, Kabupaten Pacitan, 
juara III Desa Mendak, Kecamatan 
Dagangan, Kabupaten Madiun, 
juara I kategori terbanyak jumlah 
penonton dan like di YouTube Desa 
Ketapang, Kecamatan Kalipuro, 
Kabupaten Banyuwangi, juara 
II Kategori terbanyak jumlah 
penonton dan like di YouTube 
Desa Ngingas, Kecamatan Waru, 
Kabupaten Sidoarjo.

Masing-masing pemenang 
mendapat hadiah uang pembinaan 
Rp 20.000.000 (juara I), Rp 
17.500.000 (juara II), Rp 15.000.000 
(juara III), serta Rp 5.000.000 (juara 
favorit I & II).

Sedangkan kategori pemenang 
lomba Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Berprestasi, berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur Nomor 
411.2/8484/112.2/2019, diberikan 
kepada Mukarom Salasa, KPM Desa 
Kemirigede, Kecamatan Kesamben, 
Kabupaten Blitar (juara I), Melik 
Masfiatin, KPM Kelurahan Pagesangan, 
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya 
(juara II), Sri Asih, KPM Desa 
Temuireng, Kecamatan Dawarblandong, 
Kabupaten Mojokerto (juara III), 
Novita Sari, KPM Desa Sumbermulyo, 
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 
Jombang (juara harapan). 

Masing-masing mendapatkan 
hadiah berupa tropi, piagam 
penghargaan, dan uang pembinaan 
sebesar Rp 12.500.000 (juara I), Rp 
10.000.000 (juara II), Rp 7.500.000 (juara 
III), Rp 5.000.000, (juara harapan). (ara/
nita)
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DESA MENDAK, KEC. DAGANGAN, KAB. 
MADIUN 

Wisata Alam Watu 
Rumpuk Jadi Andalan

Kepala Desa Mendak - Nur Cholifah, 
S.Pd., M.Pd., menuturkan bahwa pihaknya 
mengandalkan kawasan wisata Watu Rumpuk. 
Selain itu juga menginovasi Taman Cokelat, agar 
wisatawan tidak hanya menikmati keindahan 
alam Watu Rumpuk, tetapi juga mendapat edukasi 
mengenai buah cokelat. 

Resmi beroperasi sejak tahun 2018, wisata 
Watu Rumpuk bisa memberikan pendapatan 
kas pemerintah desa sebulannya kurang lebih 
mencapai 8 juta. Pendapat tersebut didapatkan dari 
biaya tiket masuk yang jumlah pengunjungnya 
mencapai ratusan orang setiap harinya. “Pendapatan 
yang masuk ke desa ini modalnya akan diputar untuk 
pengembangan lagi sehingga pembangunan wisata 
terus dapat berjalan” tutur Nur Cholifah. 

Luas wilayah wisata Watu Rumpuk sekitar 3 
Ha. Kawasan yang awal mulanya merupakan hutan 
ini, disulap oleh warga menjadi tempat wisata. 
Pemandangan yang ditawarkan dari wisata Watu 
Rumpuk juga menarik, yakni pohon-pohon durian 
yang menjulang tinggi di kanan dan kiri jalan. Serta 
rindangnya hutan kaki Gunung Wilis dan sawah yang 
membentang luas. 

Luas wilayah desa Mendak sendiri sekitar 402 
hektar, terdiri dari 152 hektar merupakan lahan 
perhutani, sedangkan 250 hektar yakni wilayah 
perkebunan dan pemukiman. Jumlah 728 jiwa yang 
terdiri 373 dari laki-laki dan 355 perempuan, serta 
266 KK. Di samping mengunggulkan wisata Watu 
Rumpuk, masyarakat desa Mendak yang mayoritas 
penduduknya berkebun, dengan hasil kebun buah 
manggis dan aneka jenis durian.  

Tidak hanya menjual hasil kebun secara langsung, 
masyarakat desa Mendak juga mengelola durian 

menjadi dodol Luren (Telo Duren). Selain itu terdapat 
perkebunan kopi dan kakao. Warga juga mengelola 
hasil perkebunan tersebut menjadi berbagai macam 
olahan seperti kopi bubuk, cokelat batangan dan 
sebagainya yang merupakan produk olahan KUKM 
BUMDesa.  

DESA NGINGAS, KABUPATEN SIDOARJO 

 Kampung Logam   
Jadi Kebanggaan 

 Menjadi kampung logam, dengan kearifan 
lokal dan identitasnya, membuat warganya tetap 

berproduktif dan berinovasi di era saat ini. Berbagai 
alat pertanian hingga spare part otomotif, kelistrikan, 
lampu pju dan masih banyak lagi yang diproduksi di 

desa yang akrab dijuluki Kampung Logam ini. 

Sebanyak kurang lebih 10.000 spare part motor 
telah diproduksi sentra industri logam dan tersebar 
di seluruh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, usaha 
produksi logam yang sudah berjalan sejak jaman 
nenek moyang nyatanya mampu dipertahankan oleh 

Sekilas Sang Juara

DPM
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penduduk Ngingas sampai hari ini. “Ini bukanlah hal 
baru sebenarnya, karena sebelum saya lahir kampung 
ini pun sudah memproduksi produk logam turun-
temurun dari nenek moyang” papar H Samian, Lurah 
Desa Ngingas.  

Desa seluas 106,316 Ha ini, terbilang memiliki 
padat penduduk dengan jumlah sekitar 6.119 jiwa. 
Dari berbagai macam inovasi produk-produk logam, 
desa Ngingas menambah daftar produksi dengan 
menciptakan mesin pemusnah sampah, dari dana 
BUMDesa. 

Lantas, tidak hanya membuat warga Ngingas 
berpuas diri dengan kesuksesan berproduksi, desa ini 
pun juga terbuka dalam hal berbagai pembekalan ilmu 
produksi logam kepada siapapun masyarakat luas yang 
ingin belajar. Sentra industri logam ini tidak hanya 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga 
sekitar, tapi juga luar kabupaten maupun kota. 

DESA PENGGUNG, KEC. NAWANGAN, 
KAB. PACITAN 

Maksimalkan 
Potensi Desa 

Berbagai potensi desa kian terus ditingkat oleh 
warga desa Penggung. Mulai dari potensi wisata 
desa yakni Air Terjun Juruk dan Watu Tambak 
Pasar. Selain itu, berbagai inovasi juga digalakan 
untuk kemajuan desa, baik dari sektor agrowisata 
jeruk baby terintegrasi, holtikultura dan biofarmaka, 
pengembangan home industry, dan masih banyak lagi. 
Tidak tanggung-tanggung, hingga saat ini luas area 
biofarmaka mencapai 33 Ha dengan ditanami jahe, 
kunir, kencur, lengkuas dan lada.  

Desa Penggung juga, memiliki inovasi BUMDesa 
Makmur Abadi Desa Penggung. Mulai dari 
pengelolaan pasar desa, simpan pinjam BNI Lingk, 
Toppco, peternakan kabing PE, lebah madu, moleh 
dan lain sebagainya.  

Dengan luas wilayah desa mencapai 1.533 Ha, 
serta kurang lebih 2.273 kepala keluarga mampu 
membangun pemerintahan yang mengedepankan nilai 
kemusyawarahan desa, tentunya di berbagai bidang 
seperti inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan pelayanan maupun 
pelestarian adat dan budaya. 

Tak kalah menarik, pelestarian aneka adat dan 
budaya oleh masyarakat desa Penggung juga masih 
kental dan melekat. Layaknya, Tumpeng Agung serta 
tarian Tumpeng Agung yang menjadi ciri khas desa 
Penggung sesuai Perdes Penggung No. 3 Tahun 2015, 
sebagai seni kearifan lokalnya.   

Desa Penggung juga menyabet beberapa prestasi 
akhir-akhir ini, diantaranya tahun 2018 Juara 
Perlombaan Desa tingkat kecamatan Nawangan dan 
Juara III Perlombaan Desa tingkat Provinsi yang 
diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Jawa Timur di tahun 2019.

DESA KEPEL, KEC. KARE, KAB. MADIUN

Unggulkan Si Berlian 
Hitam 

 Desa Kepel terletak pada Kecamatan Kare, Ka-
bupaten Madiun dengan luas wilayah  2858,01 Ha. Me-
nyadari letak geografis yang ada di dataran tinggi, Desa 

Kepel mencoba berinovasi dan edukasi lebih detail 
dalam bidang pertanian karena sebagian besar mata 
pencaharian penduduk adalah petani. Inovasi terse-
but yaitu budidaya porang. Biasanya warga setempat 

menjulukinya sebagai  'Berlian Hitam' karena memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi. Di desa ini menonjolkan 

potensi budidaya porang yang baru dibudidayakan 10 
tahun terakhir. Desa Kepel memang dikenal dengan 

penghasil porangnya. Di desa ini juga sempat menjadi 
sentra perkebunan durian dan cengkeh. Menanam 

porang dianggap sangat mudah, dan kebutuhan pasar 
akan porang pun cukup tinggi. Hal ini juga membuat 

warga desa setempat tertarik untuk membudidayakan-
nya. Namun, beberapa tahun ini, masyarakat di Desa 

Kepel mulai tertarik untuk menanam tanaman porang.

Di tahun 2019 menjadi tahun yang berkesan bagi 
Desa Kepel, selain menjadi juara 1 lomba desa tingkat 
Provinsi Jawa Timur, Desa Kepel juga mendapatkan 
prestasi juara 3 di tingkat regional II Jawa Bali di tahun 
yang sama.

Karena mengetahui potensi porang untuk 

DPM
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meningkatkan ekonomi masyarakat, 
hal ini pun digali dan diberdayakan 
dengan baik di Desa Kepel. Saat 
ini, ada sekitar 25 hektare tanaman 
porang yang dikelola masyarakat 
desa setempat. Mengajak pemuda-
pemuda untuk bertani melalui 
sosialisasi-sosialisasi yang 
dilakukan menjadi salah satu cara 
pemerintah desa ini mencetak 
kader muda di bidang pertanian. 
Kini keuntungan tersebut dapat 
dirasakan manfaatnya oleh warga 
desa setempat. 

Tidak hanya porang yang 
menjadi keunggulan di Desa 
Kepel, adapun juga pariwisata 
yang ditonjolkan yaitu Gligi Forest 
Park yang masih dikembangkan. 
Lalu ada pula budaya bersih desa 
di Desa Kepel pun masih sangat 
melekat di lingkungan tersebut 
yang dinamai sebagai Kepel 
Culture Festival yang diadakan 
setiap Jumat legi Malam 1 Suro.

Berdasarkan tanggapan dari 
Sekretaris Desa Kepel, Purwanto, 
ada perubahan yang signifikan di 
desanya pasca lomba diadakan. Atas 
kerja sama dengan warga desa bisa 
membuahkan hasil yang indah. 

KELURAHAN TULUSREJO, KEC. 
LOWOKWARU, KOTA MALANG 

Gudang Inovasi 
Tata Kelola 

Pemerintahan
Kelurahan Tulusrejo merupakan 

kelurahan yang terletak di wilayah 
Kecamatan Lowokwaru, Kota 
Malang. Kelurahan ini terdiri dari 
16 RW (Rukun Warga) dan 75 RT 
(Rukun Tetangga). Dulu, wilayah 

ini terkenal dengan wilayah yang 
kumuh. “Dulu ini dua kampung 
yang kumuh sekali, sekarang pola 
pikirnya sudah menjadi kampung 
kebangsaan, berubah 180 derajat.”

Kelurahan ini memiliki 
segudang inovasi baik 
pelayanan, ekonomi kreatif, 
hingga pemberdayaannya yang 
memudahkan warga setempatnya. 
Terletak di kota yang maju 
dan paling banyak dituju oleh 
masyarakat luar Kota Malang, 
Kelurahan Tulusrejo memiliki 
mitra kerja dalam menjalankan 
tugas pemerintahan di wilayahnya.

Mulai dari bidang pendidikan, 
kesehatan masyarakat, ekonomi 
masyarakat, keamanan dan 
ketertiban, partisipasi masyarakat, 
pemerintahan, lembaga 
masyarakat, hingga pemberdayaan 
kesejahteraan keluarga, dan ada 
organisasi sosial kemasyarakatan.

Kampung Kebangsaan 
merupakan pemberdayaan dari 
kelurahan ini dalam bergotong 
royong yang dibuktikan dengan 
sejumlah pembangunan seperti 
bedah rumah 2 warga kurang 
mampu di RW 10. Terdapat 
Bantaran Mart, yang merupakan 
koperasi yang menjual kebutuhan 
pokok, pun juga menampung 
usaha mikro kecil dan menengah 
khususnya warga Kelurahan 
Tulusrejo.

Inovasi di bidang pemerintahan 
diantaranya sistem pelayanan yang 
digunakan Kelurahan Tulusrejo 
sudah menggunakan aplikasi 
berbasis IT yang bekerjasama 
dengan Dispendukcapil, dalam 
inovasi pelayanan publiknya 
pun juga memberikan layanan 
administrasi khusus bagi difabel 

melalui penyediaan jalur pelayanan 
tersendiri dan pelayanan dengan 
teknik jemput bola oleh kader yang 
tergabung dalam “GELARTARI”.

Dalam bidang ekonomi kreatif, 
warga desa setempat memanfaatkan 
lahan untuk budidaya bawang 
dayak yang ada di RW III. Bawang 
dayak sendiri sebagai obat alami 
dengan berbagai khasiatnya ditanam 
dengan sistem pertanian organik. 
Adapun di bidang kewilayahan yang 
menjadi kelurahan tangguh bencana 
mandiri yang membentuk komunitas 
JUMINTEN dan JUMINTO pada 
tahun 2018 yang merupakan respon 
serta keinginan tokoh masyarakat 
dalam penanggulangan banjir yang 
sering terjadi di Kelurahan Tulusrejo.

“Tempe menjesnya juga 
menjadi ciri khas mulai dari 
nenek moyang kita,” tutur Franch, 
Sekretaris Lurah Tulusrejo. 

Menjadi sebuah kebanggaan 
bagi warga Kelurahan Tulusrejo 
yang berhasil menjuarai juara 1 
lomba Kelurahan tingkat Provinsi 
Jawa Timur tahun 2019. Di tahun 
yang sama, Kelurahan Tulusrejo 
juga mendapat juara 2 tingkat 
regional II Jawa Bali. Selain itu, 
Kelurahan Tulusrejo telah mencapai 
prestasi Otonomi Award 2019 Kota 
Malang. Pencapaian yang diraih 
tentunya dipicu dengan kerjasama 
dan gotongroyong antar warga dan 
pemerintahan kelurahan setempat. 

Visi Kelurahan Tulusrejo dalam 
jangka panjang adalah “terwujudnya 
pelayanan prima yang akuntabel 
dan bermartabat”. Sedangkan 
misinya sesuatu yang harus 
diemban atau dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah sesuai dengan 
visi yang telah ditetapkan.(*)

DPM
D Prov Jatim
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Husnul Wafiq, Kepala Desa Kranji, Kec. 
Paciran Kab. Lamongan

Pacu Semangat Warga Desa
Saya turut bersyukur kepada Allah serta 

berterimakasih kepada rekan-rekan maupun masyarakat 
yang telah berupaya menyukseskan Desa Kranji dalam 
perlombaan pasar desa ini. Lomba pasar desa ini 
sebagai motivasi tentunya bagi perangkat desa maupun 
warganya dalam mengembangkan inovasi. Saya ingin ke 
depannya mengembangkan restorasi pasar desa. Banyak 
nantinya yang diolah dan diperbaiki kembali di sana. 

Eni Sri Endah Jekti, Kepala Lurah Pag-
esangan 

Kembangkan Produk UKM 
Tentunya ini menjadi semangat dan motivasi 

masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan 
Pagesangan lagi. Ke depannya saya dan masyarakat 
Pagesangan akan memajukan dan mengembangkan 
lagi UKM di bidang handycrfat serta makanan dan 
minuman. Saya berharap warga juga konsisten semangat 
dan bersinergi demi kemajuan dan perkembangan 
Kelurahan Pagesangan ini.    

Udi Hartoko, Kepala Desa Pujon Kidul, 
Kab. Malang

Kembangkan Master Plan  Untuk 
Irigasi 

Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD, serta warga Desa 
Pujon Kidul. Dalam perlombaan desa ini kita semua 
bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tentunya 
dengan perlombaan desa yang kami ikuti ini juga 
tidak terlepas dari kerja keras dan semangat berinovasi 
warga. Ke depannya, kita akan membuat master plan 
hemat air untuk irigasi di Pujon Kidul. Selain itu, juga 
mengembangkan beragam usaha lagi yang ada di desa 
wisata ini. 

Handoyo, Kepala Pasar Tasikmadu, 
Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. 

Trenggalek
Terkesan Ikuti Upacara di Grahadi
Saya sangat bangga sekali bukan dinilai dari nominal 

hadiahnya tapi ini sangat berkesan bagi kami juga 
bisa mengikuti upacara Kemerdekaan ke-74 Republik 
Indonesia langsung di Gedung Grahadi. Mungkin ini 
pengalaman seumur hidup saya yang paling berkesan.

Sri Asih, KPM  Desa Temuireng, Kec. 
Dawarblandong, Kab. Mojokerto

Utamakan Pemberdayaan SDM 
Saya tidak bisa membayangkan, luar biasa terharu 

dan berterima kasih kepada DPMD Provinsi Jatim 
yang sudah menjembatani KPM terutama kepada 
Desa Temuireng. Saya juga berterima kasih kepada 
Bapak Camat Dawarblandong. Saya harap, untuk 
pemberdayaan masyarakat harus tetap berkreatifitas 
membangun desa yang berinovasi. Ke depannya 
tambah maju, inovasi-inovasi desa. Terutama Kec. 
Dawarblandong, Kab. Mojokerto pemberdayaan harus 
diutamakan dalam bidang SDM-nya.

Siti Rubayah, Ketua Tim Penggerak PKK 
Desa Penggung, 

Kec. Nawangan, Kab. Pacitan
Tingkatkan Percaya Diri 

Kesannya, tentu senang. Dengan adanya lomba-lomba seperti 
ini dapat memacu semangat PKK di desa kami untuk lebih baik 

dalam ke depannya nanti. Selain itu juga memacu semangat 
kami untuk bisa bersaing dan lebih baik dari desa-desa lain. 
Dan tentunya ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kami. 

Selama ini, di desa kami kurang memunculkan potensi yang 
menonjol. Ke depannya, kita juga berharap bisa menggali po-

tensi yang ada di Desa Penggung. Kebetulan Desa Penggung ini 
berpotensi akan madu dan kopi lanang-nya yang sudah masuk 

nasional.(*)

LaporanUtama

Apa Kata Mereka

DPM
D Prov Jatim



10 Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa

LaporanKhusus

Perwakilan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa (Dinas 
PMD) Provinsi Jawa Timur 
menghadiri United Nation Public 
Service Award (UNPSA) Forum 
di Kota Baku, Azerbaijan, 23-26 
Juni 2019. Di UNPSA Forum 
2019, delegasi Indonesia dipimpin 
langsung oleh Menteri PAN-RB, 
Syafruddin, sementara perwakilan 
dari Jawa Timur diwakili oleh 
Dinas PMD, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Dinas 
Kelautan dan Perikanan serta Biro 
Organisasi.

Kehadiran perwakilan Dinas 
PMD Provinsi Jawa Timur di forum 
internasional pelayanan publik 
itu atas undangan Kementerian 
Pendayahgunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PAN RB), karena pada 2018 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur 
berhasil memasukkan Program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
sebagai finalis United Nation Publik 
Service Award (UNPSA), ajang 
kompetisi pelayanan publik tingkat 
dunia. Sebelum mewakili ajang 
penghargaan dunia tersebut, Dinas 
PMD mendapat penghargaan dari 
Kementerian PAN-RB di Semarang 
Kamis (18/7), melalui program 
Jalin Matra PFK yang diajukan ini 
kembali didaftarkan KemenPAN-
RB untuk mewakili Indonesia dalam 
kompetisi UNPSA 2019.

UNPSA sendiri merupakan 
kompetisi pelayanan publik tingkat 
dunia yang diselenggarakan oleh 
UN DESA, Departemen Urusan 

Ekonomi dan Sosial 
dibawah naungan 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB).

Bagi Jalin 
Matra PFK, 
bersaing di level 
dunia sebetulnya 
bukan merupakan 
kesempatan yang 
pertama kali. Sebab 
tahun 2018 lalu, 
program ini juga 
telah ikut dalam 
kompetisi yang 
sama yang digelar 
di Kota Marakesh, 
Maroko. Hanya 
saja, Jalin Matra 

PFK saat itu harus puas dengan 
capaiannya sebagai salah satu finalis 
dalam kategori program Pelayanan 
Publik yang Responsif Gender 
untuk Mencapai Sasaran Sustainable 
Development Goals.

“Di UNPSA Forum 2018 
kami juga diundang di Marakesh 
Maroko,” kata Kepala Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad 
Yasin M.Si.

Menurut Kepala Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur, program 
Jalin Matra PFK adalah program 
yang mengintervensi kepala rumah 
tanggal perempuan (KRTP) dengan 
tingkat kesejahteraan 10% terendah 
(desil 1) melalui bantuan usaha 
produktif sebesar Rp 2,5 juta per 
KRTP.

Program Jalin Matra PFK Raih 
Penghargaan Dari UNPSA 2019

DPM
D Prov Jatim
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LaporanKhusus

Para KRTP ini adalah 
perempuan single parent atau 
orangtua perempuan tunggal yang 
jadi kepala rumah tangga karena 
ditinggal mati suami, bercerai, 
atau memiliki suami difabel/cacat 
sehingga tidak bisa melakukan 
aktivitas produktif.

Selama ini, Jalin Matra PFK 
memberi akses interaksi dan 
perlindungan kepada KRTP melalui 
optimalisasi peran 5.824 Kader 
TP-PKK sebagai mother care.  Jalin 
Matra PFK juga memperluas akses 
KRTP sasaran terhadap usaha 
produktif untuk peningkatan 
aset usaha atau pendapatan 
keluarga, membantu mendorong 
ketahanan sosial ekonomi KRTP, 
dan mendorong motivasi berusaha 
(need for achievement) serta 
kemampuan (life skill) KRTP dalam 
meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaannya, program 
ini menerapkan prinsip membantu 
dengan hati atau ‘nguwongke uwong’ 
, (red. memanusiakan manusia) dan 
mengajak bicara masyarakat miskin 
(partisipatoris deliberative). Dampak 
positifnya, sejak tahun 2014 hingga 
2019, angka kemiskinan di Jatim 
turun sebanyak 674.540 jiwa atau 
2,05%, dan mampu mengubah hidup 
78.679 KRTP.

“Multiplier effect-nya, 291.445 
anggota rumah tangga mereka, 
khususnya dari kelompok anak-
anak akhirnya dapat  mengenyam 
pendidikan yang lebih baik 
dibanding orang tuanya,” tambah 
Kepala Dinas PMD.

Meski Jawa Timur belum 
berhasil menyumbang inovasi yang 
bertarung di tingkat dunia tahun 
ini, Yasin tetap berbangga karena 
Indonesia kembali menjadi Juara 

dengan Inovasi Pemetaan Bencana 
yang dilakukan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, selain Jalin Matra 
PFK, sebetulnya juga ada tiga inovasi 
pelayanan publik milik Pemprov 
Jatim yang juga dipastikan bakal 
tampil dalam event dunia itu. Karena 
tiga jenis layanan publik itu juga 
dinyatakan lolos sebagai peserta 
UNPSA. Ketiga jenis layanan itu, 
yakni, Underwater Restocking, 
inovasi pelayanan publik milik 
Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, 
layanan Ayo Kerja dan simPADU-
PMI, yang keduanya milik Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker) Prov Jatim.

Kepala Dinas PMD Provinsi 
Jawa Timur juga memanfaatkan 
kunjungan ke Azarbaijan untuk 
mempromosikan produk batik 
Jawa Timur kepada sederet pejabat 
di Azarbaijan. Kepala Dinas 
PMD membawakan oleh-oleh 
produk batik khusus untuk Dubes 
Azerbaijan Prof. Dr. H. Husnan Bey 
Fanani, MA. Sekaligus memberikan 
rekomendasi Galeri Batik Jatim 
yang berlokasi di Juanda Sidoarjo, 

dengan kualitas bagus dan murah.
Dubes Azerbaijan yg juga 

merupakan cucu pendiri 
Ponpes Gontor Ponorogo ini 
menyambut baik produk unggulan 
Jatim. Bahkan beliau langsung 
mengundang Jatim untuk ikut 
Indonesian Cultur Festival di 
Azarbaijan pada bulan November 
mendatang.

Program Jalin Matra PFK 
menurutnya terbukti mampu 
memberikan dampak positif 
sepanjang pelaksanaannya, sejak 
2014 hingga 2019. 

Outputnya, mereka mampu 
memenuhi kebutuhan dasar secara 
lebih mandiri dan sustainable, 
memiliki aset usaha, mengelola 
jaringan usaha, dan keahlian teknis 
jauh lebih meningkat dibanding 
sebelum intervensi.  Efek berantai 
dari inovasi tersebut juga dirasakan 
291.445 anggota rumah tangga 
kepala rumah tangga perempuan 
dari kelompok anak-anak. Mereka 
akhirnya mendapatkan pendidikan 
yang lebih baik dibanding orang 
tuanya. (*)

DPM
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Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, Moh. Yasin, M. Si, 
mendapat kesempatan untuk 
menjadi narasumber di acara 
sarasehan Hari Koperasi ke-72 
Provinsi Jawa Timur. Peserta 
yang hadir diantaranya berasal 
dari pegawai koperasi, instansi 
pemerintah Kabupaten/Kota 
se-Jatim. Turut pula diundang 

sebagai narasumber yaitu dari 
Staf Ahli Presiden RI Bidang 
Ekonomi Prof. DR. Erani Yustika, 
dan Karsono, Ketua BUMDESa 
Makmur Abadi Desa Bendosari, 
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten 
Blitar, dimana forum tersebut 
dimoderatori oleh Muhammad 
Malik Mawardi, M. Sos, Ph. D.

Di kesempatan kali ini, materi 
yang disampaikan pun berkaitan 

tentang sinergi antara Koperasi dan 
BUMDesa. Selama ini, BUMDesa 
memang belum memiliki 
badan hukum yang kuat. Dua 
kekuatan institusi ekonomi yang 
ke depannya menjadi tumpuan 
harapan kemajuan perekonomian, 
khususnya di desa. Dari Prof. Erani 
Yustika berpendapat, koperasi 
dan BUMDesa seharusnya bisa 
bersinergi. Prof. Erani Yustika juga 

Sinergi Koperasi Dengan BUMDes 
Optimalisasi Potensi di Era Digital

Warta

DPM
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Warta

memaparkan perekonomian itu 
disusun, menjadi sebuah bangunan 
dimana diantara hal tersebut 
terdapat asah, asih, dan asuh. Asih 
disini menggambarkan bahwa 
antara satu anggota dengan anggota 
lainnya harus memiliki ikatan. 

Ada upaya transisi dalam UU 
Perbankan, tidak ada opsi bagi 
bank umum badan hukumnya 
koperasi. Padahal telah disebutkan, 
koperasi terbesar di dunia adalah 
perbankan. Prof. Erani Yustika pun 
menekankan, imajinasi masyarakat 
yang menganggap koperasi hanya 
untuk rakyat kecil, untuk ekonomi 
kecil. Menurutnya, itu bisa menjadi 
aset yang luar biasa dengan laba 
yang luar biasa.

Perlu diketahui, di Undang-
Undang Desa, salah satu aktivitas 
ekonomi di desa ini didorong 
oleh organisasi ekonomi, salah 
satu organisasi ekonomi tersebut 
adalah Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa). Prof. Erani Yustika 
juga menjabarkan mengenai 
Undang-Undang pasal 23 ayat 2 
berbunyi “cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara”, 
dimaksudkan karena banyak 
perusahaan milik negara untuk 
masuk dalam perekonomian, 
termasuk Badan Usaha Milik 
Daerah.

“Yang kosong di dalam regulasi 
kita seperti halnya dalam bidang 
politik, sampai detik ini tidak 
punya Undang-Undang sistem 
ekonomi. Berbeda dengan sistem 
politik yang sudah diatur mulai 
dari pemilihan kepala daerah,” 
tutur Prof. Erani Yustika.

Ada dua kubu pemikiran 

yang membahas mengenai sistem 
hukum BUMDesa. Pemikiran 
yang pertama, BUMDesa itu 
bisa menjadi milik koperasi. 
Penjelasannya, BUMDesa badan 
hukumnya bisa koperasi karena 
ada peraturan pemerintah dan 
peraturan kementrian koperasi 
diperbolehkan. BUMDesa 
bisa berdiri di dalam koperasi 
karena tidak akan menghalangi 
pemerintah dalam penyertaan 
modal. Lalu, BUMDesa bisa 
menjadi anggota koperasi 
dimungkinkan selama seluruh 
warga desa tersebut menjadi 
anggota koperasi sehingga tidak 
ada benturan. Menurut Undang-
Undang Desa no. 4 tahun 2019, 
keputusan untuk merumuskan 
penyertaan modal dan lain ada di 
Musdes dimana semua warga desa 
bisa mengikutinya.

“Melalui itu, argumen yang 
dimungkinkan muncul BUMDesa 
badan hukumnya itu adalah koperasi.”

Namun di sisi lain, BUMDesa 
tidak bisa dikatakan koperasi 
karena aspek legalnya yang tidak 
disebutkan dalam Undang-
Undang Desa bahwa badan 
hukum BUMDesa adalah koperasi, 
melainkan koperasi meliputi 
PT saja. Koperasi dimiliki oleh 
anggotanya, sehingga yang bukan 
anggota koperasi tidak berhak 
mendapat manfaat. Sementara 
BUMDesa dimiliki oleh negara, 
dimana semuanya memiliki ruang 
untuk terlibat dalam pengambilan 
dana desa. Kemudian ada jalan 
tengah yang bisa diambil, sudah 
diputuskan, minimal pemerintahan 
desa memegang 60%, dan 40%  
dimiliki publik. Salah satu publik 
disitu adalah koperasi.

Berdasarkan paparan Moh. 
Yasin, M. Si selaku Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
ada 413 BUMDesa yang dikatakan 
maju diantara 5.432 BUMDesa 
dari 7.724 desa. Oleh karena itu, 
dilakukan Klinik BUMDesa yang 
dibagi menjadi kelas-kelas. 

“Kami tidak memilih BUMDesa 
ini menjadi badan hukum koperasi. 
Biarkan BUMDesa dengan koperasi 
ini badan hukumnya berbeda. 
Mengapa? Karena BUMDesa 
adalah badan hukum publik, 
sementara koperasi adalah badan 
hukum privat.”

Kepala Dinas PMD Jawa 
Timur juga memberi saran kepada 
masyarakat desa yang tidak perlu 
menjalankan usaha simpan pinjam, 
cukup koperasi yang bergerak di 
bidang tersebut. BUMDesa tidak 
diperbolehkan mematikan usaha 
yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, BUMDesa 
Makmur Abadi, memberikan 
gambaran BUMDesa-nya yang 
bekerja sama dengan baik dengan 
koperasi Jaya Abadi.

Karsono membagi ceritanya 
mengenai sinergisitas antara 
BUMDesa dengan koperasi yang 
bergerak dalam koperasi susu di Desa 
Bendosari, Kecamatan Sanankulon, 
Kabupaten Blitar. BUMDesa Makmur 
Abadi lebih memusatkan kepada 
pelatihan dan penjualan produk 
olahan yang dikelola melalui pemasok 
susu dari koperasi susu. Dengan 
adanya kehadiran BUMDesa Makmur 
Abadi dapat menjadi contoh bahwa 
ada beberapa hal penting yang bisa 
dilakukan antara BUMDesa dengan 
koperasi yaitu saling bersinergi 
melengkapi usaha yang telah 
dijalankan. (ara)

DPM
D Prov Jatim



14 Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa
14

Provinsi Jawa Timur telah resmi 
dinyatakan terbebas dari daerah 
tertinggal. Hal ini ditetapkan 
berdasarkan keputusan Menteri 
Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
(KDPDTT) Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2019 yang 
ditetapkan pada tanggal 31 Juli 
2019 kemarin di Jakarta.

Pada keputusan tersebut 
diputuskan bahwa sebanyak 62 
kabupaten tertinggal telah terentaskan 
pada tahun 2015-2019. Empat 
kabupaten di Jatim yang ditetapkan 
lepas dari ketertinggalan yaitu Kab. 
Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. 
Situbondo, dan Kab. Bondowoso. Di 
Pulau Jawa selain Jatim, 2 kabupaten di 
Provinsi Banten juga telah terentaskan 
yaitu Kab. Lebak dan Pandeglang. 
Sedangkan, kabupaten lainnya berasal 
dari pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, 
Maluku, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Sebelumnya, berdasarkan 
Peraturan Presiden RI No. 131 
Tahun 2015 tentang penetapan 
daerah tertinggal tahun 2015-
2019, dinyatakan daerah tertinggal 
adalah daerah yang wilayah serta 
masyarakatnya kurang berkembang 
dibandingkan daerah lain dalam 
skala nasional.

Dari 4 kabupaten tertinggal di 
Jatim tersebut, untuk Kab. Situbondo 

tertinggal di SDM, 
infrastruktur, 
Kemampuan 
Keuangan Daerah 

(KKD), dan Karakteristik Daerah (KD). 
Sedangkan Kab. Bondowoso lemah di 
SDM dan KD, Kab. Sampang tertinggal 
di aspek SDM, Ekonomi dan KKD, 
dan Kab. Bangkalan hanya tertingal 
di aspek SDM. Empat daerah tersebut 
sebelumnya ditetapkan sebagai daerah 
tertinggal sesuai Perpres 131 tahun 2015, 
tentang penetapan daerah tertinggal 
Tahun 2015-2019. 

Menanggapi keputusan tersebut, 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa menyampaikan, 
bahwa berkat keputusan ini maka 
Jatim telah bisa dinyatakan bebas 
dari daerah tertinggal. Oleh sebab 
itu, pihaknya sangat bersyukur 
atas keputusan KDPDTT yang 
menetapkan empat kabupaten di 
Jatim terentaskan dari ketertinggalan.

Khofifah menjelaskan, meski 
telah lepas dari daerah tertinggal 
pihaknya akan terus menggenjot 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat lewat berbagai 
program yang tertuang dalam 
Nawa Bhakti Satya. Utamanya 
untuk pengentasan kemiskinan, 
peningkatan IPM,  serta 
peningkatan derajat kesehatan.

“Dengan lepasnya Jatim 
dari daerah tertinggal ini juga 
menunjukkan bahwa beberapa 
indikator telah bisa tercapai. 
Tentunya ini harus menjadi 
penyemangat dan motivasi kita 

semua untuk terus membangun 
provinsi yang kita cintai ini,” terang 
orang nomor satu di Jatim ini.

Khofifah juga menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 
kepada semua pihak termasuk 
masyarakat yang telah bekerja 
keras membangun Jatim dari 
berbagai aspek. Berkat kerja keras 
berbagai pihak ini Jatim akhirnya 
bisa terlepas dari kategori daerah 
tertinggal.

Lebih lanjut Kepala Dinas PMD 
Prov Jatim menambahkan  bahwa, 
“Capaian pembangunan di bidang 
ekonomi, SDM dan infrastruktur di 4 
wilayah tersebut memberikan kontribusi 
signifikan unt menjadikan Daerah 
tersebut terentaskan dari kategori 
tertinggal, termasuk Dana Desa yang 
sudah dikucurkan dari Pemerintah 
sejunlah 27,406 Trilyun sejak tahun 
2015 - 2019, diantaranya sejumah 
Rp. 3,139 Trilyun untuk 4 Kabupaten 
tertinggal tersebut,” tambah Kadis PMD 
Ir. Mohammad Yasin, M.Si.

Status baru yang diberikan 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 
tersebut tidak lepas dari pelaksanaan 
program-program pembangunan 
yang sinergis antara pemerintah 
pusat dan daerah, baik provinsi 
maupun kabupaten. 

"Capaian pembangunan di bidang 
ekonomi, SDM dan infrastruktur di 
empat daerah tersebut memberikan 
kontribusi signifikan agar daerah 
tersebut terentas dari status daerah 
tertinggal," jelasnya. (Red)

Warta

Jatim Bebas 
Daerah Tertinggal

Sumber foto: Jatimnow.comDPM
D Prov Jatim
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Desa Purwosari, Kecamatan 
Babadan merupakan satu dari 
sekian desa yang ada di Kabupaten 
Ponorogo. Desa Purwosari 
memiliki luas wilayah 382,5 ha 
yang terdiri dari 5 dusun, yaitu 
Dusun Tempel, Dusun Jepet 
Utara, Dusun Jepet Selatan, Dusun 
Nyumput, dan Dusun Pajak. Batas 
wilayah Desa Purwosari dari 
sebelah utara berbatasan dengan 
Desa Trisono, sebelah selatan 
berbatasan dengan Desa Pondok, 
sebelah timur berbatasan dengan 
Desa Ngrupit, dan dari sebelah 
barat berbatasan dengan Desa 
Lembah.

Dengan jumlah penduduk 
5.160 jiwa, hampir 70% warga desa 
setempat berprofesi sebagai petani. 
Desa Purwosari mengutamakan 
penduduk sekitar untuk mengolah 
di bidang pertanian. Dari 50 
ha yang semula merupakan 
lahan tebu, dibuka untuk lahan 
persawahan padi. Dengan 
dibukanya lahan menanam padi, 
juga bertujuan untuk membuka 
lapangan pekerjaan bagi warga desa 
setempat karena warga setempat 
sendiri yang mengerjakannya. 
Sementara 30% penduduk setempat 
berprofesi sebagai pegawai negeri 
dan wiraswasta.

“Saya sudah menghitung, kalau 

Gotong Royong 
Bangun Pertanian Lebih Baik

DPM
D Prov Jatim
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ProfilDesa

padi ditanam di lahan sebesar 50 
ha tersebut. Biaya penggarapannya 
bisa sampai Rp 800 juta per tahun, 
dan semua dikerjakan sendiri oleh 
masyarakat Desa Purwosari. Kalau 
ditanami lahan tebu, Rp 800 juta 
itu akan hilang karena dikerjakan 
dan dipungut oleh masyarakat 
desa lain,” tutur Sukatman, Kepala 
Desa Purwosari ketika menjelaskan 
potensi padi yang ada di desanya.

Sukatman juga sudah 
memperhitungkan dengan adanya 
pembukaan lahan persawahan 
bisa membuat masyarakat desa 
lebih produktif. Dari yang 
tadinya masyarakat hanya duduk-
duduk kini bisa beraktivitas dan 
menghasilkan untuk mencukupi 
perekonomian keluarga. Bentuk 
inilah yang menunjukkan 
upaya pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat 
setempat untuk lebih produktif.

Dikarenakan produksi tertinggi 
merupakan padi, BUMDesa Purwosari 
turut berpartisipasi dengan mendirikan 
penggilingan padi yang bertujuan untuk 
memaksimalkan hasil para petani.

Dari segi kebudayaan yang 
sudah melekat pada masyarakat 
Desa Purwosari mengenai 
tradisinya yaitu tradisi Sapu Jagad 
atau bersih desa. Bersih desa, 
merupakan event tahunan yang 
diadakan Desa Purwosari setiap 

tahunnya di bulan Selo. Tradisi 
bersih desa merupakan budaya 
yang terus dilestarikan warganya. 
Tradisi ini dipercaya bisa menjadi 
pembuang sial atau marabahaya, 
dan sebagai penolak bala.

“Kami punya gagasan, Sapu 
Jagad ini bisa menjadi tempat 
wisata religi. Jadi saya masukkan 
untuk dikelola pokdarwis setempat 
supaya dikenal di tingkat nasional 
maupun mancanegara. Dengan 
tujuan untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat,” tutur Sukatman 
menjelaskan mengenai budaya 
yang juga berpotensi di daerahnya.

Sukatman patut berbangga karena 
upaya yang dilakukannya bersama-
sama masyarakat desa dapat membawa 

sejumlah prestasi. Diantaranya 
menjadi pemenang juara III Desa 
Pelaksana Gotong Royong Terbaik 
tingkat Provinsi Jawa Timur yang 
diadakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur dalam acara Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat dimana 
merupakan acara rutin tahunan. Selain 
itu Desa Purwosari juga mendapat 
juara I Gapoktan tingkat Provinsi Jawa 
Timur, juara I Desa Pelaksana Gotong 
Royong terbaik tingkat Kabupaten 
Ponorogo.

Tidak hanya pemberdayaan 
masyarakatnya saja yang menonjol 
dan membuahkan prestasi, Desa 
Purwosari juga mendapatkan gelar 
di bidang kesenian Reog Ponorogo 
Singo Mudo Bramantyo juara 9 di 
tingkat nasional.

Desa Purwosari sedang 
meningkatkan infrastruktur bagi 
pengusaha-pengusaha setempat 
dengan membuat pertokoan-
pertokoan yang telah dibangun dan 
ditempati oleh masyarakat desa 
sendiri. Sukatman selalu berharap 
warga desa terus guyub dan rukun. (*)

DPM
D Prov Jatim
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BUMDesa

BUMDesa Sidomukti, salah 
satu BUMDesa yang didirikan di 
Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, 
Kabupaten Ponorogo. Aning, ketua 
BUMDesa Sido Mukti membagi 
ceritanya kepada tim Gema 
Desa tentang BUMDesa yang 
dikelolanya.

BUMDesa Sido Mukti Desa 
Gupolo dapat dikategorikan 
BUMDesa yang masih muda 
karena didirikan pada tahun 2015 
akhir. Meski demikian BUMDesa 
Sido Mukti dengan segala 
keterbatasnnya tetap berusaha 
untuk tetap eksis mengelola unit-
unit usaha ekonomi agar dapat 
berkembang dan maju di masa 
mendatang.

Awalnya, BUMDesa Sido Mukti 
mengelola 1 unit usaha ekonomi 
yaitu persewaan traktor pertanian. 
Alat traktor ini diperoleh dari 

bantuan pemerintah tahun 2015. 
Alat traktor ini disewakan kepada 
para petani Desa Gupolo pada 
masa musim tanam.

Unit usaha persewaan 
traktor ini berjalan dengan 
baik, Pemerintah Desa Gupolo 
melakukan penyertaan modal 
untuk pengembangan BUMDesa 
tahun 2016 sebesar Rp. 35 juta. 
Dengan adanya penyertaan 
modal dari pemerintah desa 
ini maka BUMDesa Sido Mukti 
mulai merintis usaha di bidang 
perdagangan dengan membuat 
toko sembako dan kebutuhan 
rumah tangga yang berlokasi di 
Jl. Cempaka no. 165 Desa Gupolo 
Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

BUMDesa Sido Mukti juga 
melakukan pengembangan usaha 
di bidang jasa yang selama ini 
mengandalkan persewaan traktor. 

Berkat adanya bantuan 
dari Kementerian 
Desa PDTT pada 
akhir tahun 2016, 
BUMDesa Sido Mukti 
memperoleh bantuan 
sebesar Rp 50 juta yang 
diwujudkan dalam 
bentuk barang berupa 
alat pengaduk semen/
molen sebanyak 4 
unit dan 1 unit mesin 
pembuat emping yang 
direaliasakan pada 
awal tahun 2017.

Pemerintah 
Desa Gupolo 
mengucurkan dana 
penyertaan modal 
kepada BUMDesa 
Sido Mukti sebesar 
Rp 72 juta untuk 
mengembangkan 
usaha pertokoan 

dengan menambah kapasitas 
barang dagangan yang tidak hanya 
melayani sembako tapi juga gas 
elpiji, air mineral aneka kebutuhan 
bahan pembuatan kue.

Di samping pengembangan 
usaha di bidang pertokoan, 
BUMDesa Sido Mukti membuat 
terobosan baru dengan membuat 
unit usaha Permodalan UMKM. 
Unit ini bertujuan membantu 
para pelaku ekonomi kecil di Desa 
Gupolo untuk memperoleh modal 
dengan bunga rendah dan mudah 
tanpa jaminan. Setiap warga Desa 
Gupolo yang mempunyai usaha 
kecil baik di bidang produksi 
maupun jasa dapat mengajukan 
pinjaman modal berkisar Rp 
500 ribu sampai Rp 2.5 juta 
sesuai dengan kemampuan dan 
besarnya usaha dengan syarat yang 

BUMDesa Sido Mukti, Ponorogo
Fokus Pelatihan UMKM 

Sebagai  Mitra BUMDesa

DPM
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BUMDesa

mudah dan bunga rendah. Selain 
permodalan tidak diperbolehkan 
mengajukan pinjaman dan 
peminjam harus berasal dari 
Desa Gupolo. Dalam proses 
pengajuannya pun peminjam harus 
melampirkan surat rekomendasi 
dari Lurah di Desa Gupolo.

“Sasarannya memang kita 
berikan pinjaman modal untuk 
UKM kecil atau UKM yang baru 
merintis usaha dengan maksimal 
pinjaman sebesar Rp 3 juta. Jika 
UKM besar maka bisa pinjam dana 
di bank, begitu,” tuturnya. 

Untuk menarik minat 
masyarakat Desa Gupolo terhadap 
program permodalan UMKM 
BUMDesa Sido Mukti, maka 
pengurus BUMDesa melaksanakan 
kegiatan pelatihan ketrampilan 
bagi masyarakat desa terutama bagi 
ibu-ibu rumah tangga untuk dapat 
menghasilkan income tambahan, 
berupa pelatihan pembuatan aneka 
jajanan dan kue. Pelatihan ini telah 
dapat dilaksanakan sebanyak tiga 
kali selama tahun 2017.

Aning percaya, dengan adanya 

campur tangan warga untuk saling 
bahu membahu akan menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat. Aning 
juga merangkul generasi muda 
untuk turut menjalankan kegiatan 
di desanya ini.

“Kadang itu kalau semua 
anggotanya tua-tua semua 
juga nggak mampu bikin profil 
yang setebal kemarin. Kalau 
semuanya muda-muda itu juga 
pengalamannya kurang luas, 
makanya saya disini tetap bergerak 
supaya bisa ngajari anak-anak 
muda disini,” tutur Aning.

BUMDesa Sido Mukti pernah 
mendapat bantuan peralatan 
dari Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo dalam rangka program 
pengembangan One Village One 
Product (satu desa satu produk 
unggulan) sebesar Rp 25 juta 
di tahun 2017. Untuk program 
OVOP ini BUMDesa berinisiatif 
mengangkat kembali produk 
makanan tradisional yaitu kerupuk 
sermiyer sebagai produk unggulan 
Desa Gupolo.

Dengan adanya bantuan 

program OVOP dari Pemerintah 
Kab. Ponorogo ini, BUMDesa Sido 
Mukti menginisiasi pembentukan 
kelompok UMKM yanga ada 
di Desa Gupolo untuk dapat 
memproduksi Krupuk Sermiyer 
dan BUMDesa Sido Mukti 
membantu dalam hal pelatihan 
dan pemasarannya. Pelatihan 
pembuatan krupuk sermiyer telah 
dilaksanakan sebanyak 1 kali pada 
awal tahun 2018.

“Kami juga mengerjakan baju-
baju karate, sanggar tari. Dulu 
sempat buat ke konveksi tetapi 
jumlah ongkosnya terlalu sedikit, 
ini kita jahit sendiri dan ongkosnya 
jadi lumayan banyak,” tutur Aning. 
Aning tidak hanya berfokus pada 
perekonomian BUMDesa, pun 
juga Aning memiliki binaan anak-
anak muda sejumlah 5 orang yang 
menjual elpiji keliling.

Tujuan didirikannya BUMDesa 
Sido Mukti oleh Pemerintah 
Desa Gupolo sederhana, 
untuk meningkatkan dan 
mendayagunakan semua potensi 
ekonomi, sosial, kelembagaan, 

sumber daya manusia 
Desa Gupolo yang pada 
akhirnya meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa 
Gupolo dan mengangkat 
kesejahteraan 
masyarakat Desa 
Gupolo.

“Di Ponorogo 
kan, memang dikenal 
gudangnya pekerja 
TKI. Setelah kembali 
ke sini, mantan TKI ini 
daripada tidak ngapa-
ngapain kita beri mereka 
kegiatan positif yang bisa 
menghasilkan.” (Ara)

DPM
D Prov Jatim



19Edisi IV Tahun 2019 Gema Desa 19

Probolinggo – Musida (40), 
patut disebut sebagai pejuang 
tangguh. Sehari-harinya ia bekerja 
sebagai penjual mainan anak-anak 
di pasar untuk menghidupi anak 
semata wayangnya bersama Alm. 
Sugianto.

Musida merupakan warga Desa 
Ambulu, Kecamatan Sumberasih, 
Kabupaten Probolinggo. 
Almarhum suaminya wafat pada 
November 2018 lalu. Tak hanya 
itu, Musida juga memiliki usaha 
sampingan seperti menerima 
pesanan segala macam kue karna 
ia juga harus menghidupi sang 
kakak yang hingga saat ini belum 
berkeluarga.

Ia ingin sang anak tumbuh 
seperti anak tetangga yang lain 
walau tanpa sosok seorang ayah 
dan tak ingin anaknya putus 
sekolah. Hidup yang serba pas-
pasan menggerakkan Musida 

untuk terus berjuang melanjutkan 
hidup, menggantikan sang suami 
serta menjadi ibu sekaligus ayah 
bagi anaknya. Setiap pagi ia harus 
berdagang ke pasar yang jaraknya 
tak jauh dari rumah. Ia merupakan 
sosok yang pantang menyerah. 
Ia adalah sosok yang pantang 
menyerah sebagai tulang punggung 
keluarga.

Setelah di adakan acara rembug 
warga di Balai Desa Ambulu, 
pendamping desa sepakat untuk 
memberikan bantuan program 
Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
Pemprov Jawa Timur untuk Ibu 
Musida.

Beliau sangat layak untuk 
mendapatkan bantuan ditengah 
himpitan ekonomi keluarga dan 
keadaan yang sudah menjanda 
dengan satu orang anak.

Dengan harapan beliau bisa 

terus berjuang melanjutkan 
hidup keluarganya dan mampu 
meringankan usaha yang beliau 
jalankan. Musida mengaku sangat 
bersyukur dan berterimakasih 
terutama pada program Jalin Matra 
karna beliau merasa sangat di 
bantu. 

"Terima kasih Jalin Matra, 
berkat bantuan modal 2,5 juta, 
usaha saya terus berkembang 
sampai saat ini. Penghasilan 
berlipat untuk menabung biaya 
pendidikan anak," ucap Musida. 
(Meisyaroh/red)

Modal dari Jalin Matra Dimanfaatkan 
Jual Mainan

Sumenep - Di Desa Sergang, 
Kecamatan Batu Putih, wilayah 
Utara Kabupaten Sumenep, 
hampir banyak ditemui sosok 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
(KRTP) yang mempunyai banyak 
tanggungan. Salah satunya, 
Hosniyah (55th).

Warga Dusun Gunung Timur, 
Kecamatan Batu Putih, Sumenep 
ini mempunyai tanggungan 2 
orang anak, 1 ibu Kandung dan 1 
saudara dari ibu kandungnya (Adik 
ibunya). Anak pertama sekolah 
kelas 3 SMA, dan anak yang 
bungsu baru masuk SMP.

Hosniyah memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan berjualan soto. Ia 
membuka warung kecil di sekitar 
desanya dengan tempat yang 
tidak menyewa namun dengan 
cara  berbagi hasil. Hosniyah 
tetap bersemangat dan sabar 
dalam menjalankan usahanya 
meski sesungguhnya usaha yang 
dijalankannya tidak mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. 

Usaha menjual soto dilakukan 
Hosniyah sejak suaminya 
meninggal beberapa tahun lalu, 

DPM
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tepatnya ketika anak kedua mereka 
lahir. Suaminya  meninggal karena 
sakit demam selama tiga hari. 
Hosniyah sangat terpukul karena ia 
menilai kematian suaminya cukup 
mendadak. 

Untuk pembagian hasil dalam 
usahanya menjual soto dengan 
pemilik warung, diwujudkan 
berupa setengah kwintal beras 
setiap panen. Maklum, selain 
sebagai penjual soto, Hosniyah 
juga mengerjakan sawah pemilik 
warung tersebut. 

"Memang tidak jelas berapa 

hasil total sebelum dibagi. Luas 
sawah saya garap tidak dalam 
ukuran hektar dan paling-paling 
hanya dalam ukuran tumbak," 
ujarnya. 

Menurut Hosniyah, nasib 
petani memang paling malang. 
Bibit diharuskan membeli dari 
instansi pertanian. Tanaman 
padi harus terus diberi pupuk 
dan obat (pestisida, maksudnya.) 
Harga pupuk dan obat itu terus 
meningkat sedangkan hasil 
gabahnya dibeli murah oleh Perum 
Bulog. 

"Sebaliknya kalau membeli lagi 
dari Dolog maka harganya tinggi 
sekali.  Maka bertani itu hanya 
untuk menyambung hidup. Lebih 
kerap menderita daripada untung," 
kata Hosniyah.

Melihat kegigihan Hosniyah, 
Program Bantuan Jalin Matra 
Provinsi Jawa Timur pun 
membantunya. Ia berharap bantuan 
itu bisa menambah modal untuk 
ekonomi rumah tangganya. 

Dengan bantuan itu, Hosniyah 
berencana membeli sepaket barang 
dan alat untuk menjual Rujak dan 
Soto. Ia juga akan membuka jasa 
pesanan makana bila tetangga 
sedang mengadakan hajatan. 

"Kalau pagi anak saya yang akan 
menjaga warung, sementara saya 
pergi bertani. Sepulang bertani 
baru saya menggantikan. Karna 
anaknya masuk sekolah jam 13.00 
siang," ucapnya.

Hosniyah berharap bantuan 
Jalin Matra bisa mengubah 
kesejahteraan keluarganya. 
Menurutnya, menjadi kepala 
rumah tangga perempuan tidak 
boleh semata-mata menadahkan 
tangan, perempuan wajib untuk 
berusaha keras tanpa harus 
melupakan kewajibannya sebagai 
seorang istri dan seorang ibu.
(srifadil/red)

Jalin Matra Dukung Usaha Warung 
Soto KRTP di Sumenep

Ima, seorang wanita warga 
Desa Peleyan Timur, Kecamatan 
Kapongan, Kabupaten Situbondo 
RT. 03 RW. 02 yang hidup dalam 
kondisi sangat memprihatinkan, 
ditambah juga dengan kondisi fisik 
Ibu Ima yang Tuna Daksa ( tidak 

memiliki kedua kaki ). Penglihatan 
sudah mulai berkurang ( rabun 
) tinggal di sebuah gubuk yang 
sederhana yang menggantungkan 
hidupnya dari berjualan camilan 
atau snack di sekolah dasar ( SD) 
maupun ke tetangga di dekat 

rumahnya demi sesuap nasi dan 
kebutuhan hidupnya.

Ima berjualan camilan sejak 5 
tahun silam untuk menyambung 
hidupnya. Namun, yang paling 
memprihatinka, Ibu Ima harus 
membawa dagangannya dan 

WARUNG IBU IMA TAMBAH BERSINAR
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bersusah payah dijalan yang tak 
rata dan berbatu setiap hari demi 
menyambung hidupnya. Ibu 
Ima setiap hari duduk di kursi 
sederhana miliknya yang tanpa 
atap menunggu anak-anak sekolah 
beristirahat serambi berharap 
anak-anak  sekolah bisa membeli 
jajanan atau camilan miliknya.

Ima berjualan tidak mempunyai 

modal atau uang 
untuk membelanjakan 
camilan setiap harinya, 
terpaksa Ibu Ima 
berhutang dulu ke 
toko dan membayar 
setiap 2 minggu sekali 
ke toko yang Ibu 
Ima hutangi. Ketika 
saya tanya berapa 
penghasilan yang 
ibu dapatkan setiap 
harinya dari berjualan 
camilan, ia menjawab 
“penghasilan yang 
saya dapatkan tidak 
menentu pak kadang 

antara 15.000 sampai 20.000 
setiap harinya, alhamdulillah 
cukup, itupun tergantung rezeki 
saya di sekolah, karena selain 
saya yang berjualan camilan ada 
juga tetangga yang lainnya ikut 
berjualan.”

Saya juga mempunyai seorang adik 

yang bersebelahan rumahnya dengan 
saya pak, tapi karena kondisi adik juga 
tidak punya, iya saya cari penghasilan 
sendiri untuk makan sehari-hari, 
rumah yang saya tempati ini baru satu 
bulan selesai direnovasi, itupun saya 
dapat bantuan langsung dari Yoyok 
selaku wakil Bupati Situbondo, ujar Ibu 
Ima dengan wajah yang sangat polos.

Ibu Ima mengaku selama ± 5 
tahun hidupnya hanya mengandalkan 
dari berjualan camilan maupun 
beranika ragam snack lainnya di 
sekolah. Apabila waktu libur sekolah 
Ibu Ima berjualan ke tetangga yang 
ada di dekat rumahnya.

Ibu Ima sangat bersyukur ketika 
didatangi oleh mother care saudari 
Siti Fatima memberi kabar bahwa ada 
bantuan dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur Program Jalin Matra, 
Ia berharap bantuan yang nantinya 
akan diterima bisa membantu 
mengembangkan usahanya yang 
selama ini dijalankan. (Red/Ali Wafa)

Gresik - Siapa yang tak suka 
makanan rujak? ini adalah kudapan 
sehat yang banyak digemari 
masyarakat Jawa Timur. Apalagi 
jika dimakan pada siang hari 
bolong, rasa segar dan pedasnya 
cabai menjadi sesuatu yang terasa 
nikmat di lidah.

Untuk menemukan 
pedagangnya, pun tak susah. 
Biasanya di sekitar komplek 
perumahan, perkampungan, dan 
pertokoan ada yang menjualnya. 

Seperti di perkampungan di 
Kecamatan Dukun Kabupaten 
Gresik, terdapat penjual rujak 
bernama Mutholiah (56). Ibu 
dengan duan anak ini menjual 
rujak pada saat siang hari di depan 

rumahnya. 
Rujak 
buatannya 
disukai tetangga 
dan warga 
sekitarnya 
karena rasa 
kacang dan 
pedasnya 
yang pas. Tak 
heran bila 
rujak buatannya 
tak pernah sepi 
pembeli. 

Mutholiah 
merupakan Kepala Rumah tangga 
Perempuan (KRTP) yang ditinggal 
sang suami meninggal 19 tahun 
lalu. Sejak itulah Mutholiah harus 

berjuang membanting tulang untuk 
menghidupi kedua anaknya yang 
saat itu masih kecil. Satu orang anak 
laki – laki yang masih berusia 6 tahun 
dan satu orang anak perempuan yang 

Nikmatnya Rujak Mutholiah
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Malang - Menjual bakso di 
perdesaan memang tak seperti 
menjual di kawasan perkotaan. 
Harganya yg jauh lebih murah dari 
harga di kota membuat penghasilan si 
penjual terkadang hanya cukup untuk 
modal belanja kebutuhan berjualan 
lagi dan kebutuhan sehari- hari. 

Ini seperti yang dilakukan oleh 
Rubiati (59th). Perempuan asal 
Desa Sembon, Kecamatan Ngajum, 
Kabupaten Malang ini sehari - hari 
mencari nafkah dengan berjualan 
bakso di sekitar desanya. Rubiati 
merupakan kepala rumah tangga 
perempuan (KRTP). Meski suaminya 
masih ada, namun karena kondisi 
kesehatan yang tidak memungkinkan 
untuk mencari nafkah, mengharuskan 
Rubiati untuk gigih membanting 

tulang 
menyambung 
hidup. 

“Suami 
saya menderita 
stroke lebih dari 
setahun, dan 
saya juga tidak 

memiliki keturunan, sehingga saya 
harus mencari nafkah sendiri,” ujar 
Rubiati.

Dalam kesehariannya, Rubiati 
menjalani rutinitasnya dengan 
berjualan bakso di kampung 
sekitar rumah. Saat pagi shubuh, 
ia harus berjalan kaki ke pasar 
untuk berbelanja kebutuhan jualan. 
Jaraknya pun tak dekat, namun ia 
bersabar menempuhnya karena 
Rubiati mengakui tidak berani 
menaiki kendaraan bermotor atau 
ojek. 

Dari berjualan bakso, 
perempuan kelahiran tahun 1958 
ini mendapat penghasilan yang 
tidak begitu banyak. Yakni kisaran 
Rp 30 ribu per hari. Namun meski 

hasilnya  tak seberapa, ia tetap 
bersabar dan terus berusaha agar 
usahanya tetap bertahan.“ Saya 
hanya berjualan bakso, dan hasilnya 
cukup untuk kebutuhan sehari dan 
modal berjualan lagi, semoga bisa 
terus bertahan,” katanya.

Rubiati adalah salah satu KRTP 
yang menerima bantuan Jalin 
Matra. Karena itu ia berharap 
bantuan dari Pemerintah Provinsi 
tersebut bisa digunakan untuk 
mengembangkan usaha berjualan 
baksonya.  

“Dari bantuan ini saya ingin 
memperbaiki gerobak bakso 
dan peralatan lainnya, salah 
satunya panci untuk menjual. Alat 
memasak seperti panci yang saya 
miliki memang sudah usang, dan 
saatnya diganti,” ucapnya. 

Rubiati juga berharap bantuan 
ini memberikan berkah untuk 
usahanya agar lebih semangat lagi 
dalam menghadapi hidup serta 
dapat meningkatkan taraf hidup 
keluarganya.( Bakti,red)

Jalin Matra Bantu Usaha 
Penjual Bakso

masih berusia 1 tahun. 
"Ketika ditinggal suami, saya 

sedih, bingung dan tak tahu harus 
bagaimana untuk menghidupi 
kedua anaknya, karena waktu itu 
saya hanya sebagai ibu rumah 
tangga," katanya.

Namun dengan tekad dan niat 
yang bulat, Mutholiah memutuskan 
untuk membuka usaha di rumahnya 
sendiri. Ia membuka warung kecil-
kecilan di depan rumahnya dengan 
fasilitas dan peralatan seadanya. Sejak 

saat itu Mutholiah menjual rujak 
buah dan rujak lontong. 

Waktu terus berjalan, hingga 
akhirnya Mutholiah dapat 
menambah variasi usahanya 
dengan keuntungan yang dia 
dapat selama menjual rujak. Ia 
menambah dagangan berupa 
gorengan dan es, hingga usahanya 
berjalan sampai sekarang.

Saat ini Mutholiah hidup di rumah 
yang sederhana dengan tembok terbuat 
dari kayu dan lantai semi permanen 

(plesteran semen). Di situlah Mutholiah 
membesarkan dan hidup bahagia 
bersama kedua anaknya. 

Anak lelakinya telah menjadi 
guru di sebuah sekolah madrasah, 
sedangkan anak perempuannya 
masih kuliah semester 3 di 
salah satu universitas swasta di 
Kabupaten Gresik. 

"Alhamdulillah, hanya 
bermodalkan usaha rujak, saya dapat 
menyekolahkan anaknya sampai di 
bangku kuliah," ujarnya.(*)DPM
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Tokoh

Pendidikan Penting Dalam 
Pengembangan Potensi Sumber 
Daya Alam

Mukarom Salasa, pemuda asal 
Desa Kemirigede, Kecamatan 
Kesamben, Kabupaten Blitar, 
mendapatkan penghargaan 
langsung dari Gubernur Jawa 
Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar 
Parawansa, M. Si, atas Kader 
Pemberdayaan Masyarakat 
Berprestasi yang meraih juara 
1 tingkat Provinsi Jawa Timur. 
Atas pemberdayaannya kepada 
warga di desanya, menjadi sebuah 
pencapaian yang tinggi bagi 
Mukarom.

Setelah lulus kuliah S1 di 
Universitas Brawijaya Malang 
jurusan Fisika di tahun 2010, 
Mukarom kembali ke desanya. 
Awalnya, beberapa warga di desanya 
mencibir keputusan Mukarom yang 
kembali ke desa tanpa ada pekerjaan 
dan menjadi penggangguran. 
Karena tidak ingin berdiam diri, 
Mukarom mulai untuk melakukan 
usaha penjualan bibit rumput odot.

Di tahun yang sama pasca 
kelulusannya, ia memulai usahanya 
menjual bibit rumput odot yang 
dipasarkan melalui portal online 
(www.lembahgogoniti.com). 
Mukarom menjual bibit odot di 
seluruh Indonesia, oleh karena itu 
ia memasarkan produknya melalui 
online. Dari usahanya tersebut, 
Mukarom mengirimkan bibit 
odot berkisar antara 200-500 stek 
batang setiap harinya. Semakin 
hari permintaan bibit rumput odot 
semakin meningkat dari berbagai 
wilayah di Indonesia. Permintaan 
bibit diorder mulai dari petani, 
peternak, instansi swasta maupun 
instansi perguruan tinggi. Untuk 

mengirimkan jumlah permintaan 
tidak semata-mata bisa diatasi 
sendiri oleh Mukarom. Dengan 
adanya permintaan yang tinggi, 
Mukarom dan beberapa warga 
di desanya mulai membentuk 
kemitraan bersama warga setempat 
dengan sistem lahan kemitraan. 
Hingga kini, terdapat 20 hektar 
bibit rumput odot yang digunakan 
sebagai lahan kemitraan yang 
digerakkan oleh Mukarom dan 
warga Desa Kemirigede yang 
juga melibatkan 30 petani dan 
masyarakat. Dari lahan kemitraan 
tersebut pun juga menjadi ladang 
matapencaharian warga setempat, 
sebanyak 70 orang tenaga kerja 
dapat bergabung menjadi pekerja di 
usaha bibit rumput odot ini.

Dari tahun 2010 hingga tahun 
2018 jumlah pesanan bibit odot 

yang telah kami kirim ke berbagai 
wilayah di Indonesia kurang lebih 
mencapai 6 juta stek benih.

“Saya pingin termotivasi untuk 
membuktikan pendidikan itu 
penting agar potensi SDA di desa 
bisa dikenalkan,” ujar Mukarom.

Mukarom juga mengajak 
para pemuda desa untuk 
mengembangkan potensi diri 
sesuai kegemaran dan hobi. Untuk 
pemberdayaan kepada masyarakat 
dan pemuda desa, Mukarom dan 
warga desa menggunakan prinsip, 
serahkan pada ahlinya dan sesuai 
hobinya. Hal ini disebabkan 
setiap masyarakat mempunyai 
bakat dan minat yang tidak sama 
sehingga apabila pemberdayaan 
tersebut sesuai minatnya akan 
membuat warga masyarakat 
bekerja sesuai sehingga akan lebih 

Mukarom Salasa, Juara I KPM

Sejahterakan Warga  dengan 
Bibit Rumput Odot

DPM
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semangat dan mudah berkembang. 
Selain di bidang pertanian, 
Mukarom dan warga desanya juga 
melakukan pemberdayaan untuk 
pengembangan kerajinan dari 
bambu seperti pembuatan gazebo, 
anyaman seni dari bambu dan 
kerajinan lainnya.

Di Desa Kemirigede, juga sedang 
gencar-gencarnya membangun 
rintisan wisata edukasi Terpadu 
yang mulai dibangun tahun 
2017. Wisata ini merupakan 
pengembangan dari usaha Lembah 
Gogoniti Farm yang semula hanya 
bergerak pada usaha off farm 
dan on farm dengan komoditas 
pertanian serta peternakan. Untuk 
meningkatkan penjualan produk 
dan jasa dari Lembah Gogoniti 
Farm diinisiasi untuk rintisan wisata 
edukasi sehingga bisa membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
lainnya. Wisata Edukasi ini 
merekrut pekerja dengan prioritas 
masyarakat sekitar. Dengan adanya 
rintisan wisata Lembah Gogoniti 
Farm bisa memberdayakan 
masyarakat sehingga produk 
pertanian dari masyarakat 
terjual dan meningkatkan 
ekonomi masyarakat. Masyarakat 

bekerjasama untuk membangun 
desanya dengan membuka jasa 
lahan parkir, rintisan kemitraan 
pengembangan kebun buah di 
lingkungan seperti papaya, dan 
markisa, keripik sayur, kerajinan 
dari anyaman bambu.

“Saya termotivasi menggerakkan 
semuanya agar kesejahteraan dan 
SDM masyarakat bisa meningkat,” 
ujar Mukarom pada tim Gema 
Desa. Selain mendapat juara I 
Lomba Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Berprestasi tahun 2019, 
Mukarom juga pernah mendapat 
juara 1 Pemuda Pelopor Tingkat 
Nasional dari Kemenpora RI 
Tahun 2014, Penyuluh Pertanian 
Swadaya Teladan Tingkat 

Nasional yang diberikan oleh 
KementrianPertanian RI tahun 
2015, P4S Berprestasi Tingkat 
Nasional dari KementrianPertanian 
RI tahun 2016, Juara 1 Krenotek 
Kab. Blitar tahun 2016, dan Perintis 
Fungsi Lingkungan Hidup Jawa 
Timur tahun 2018. 

Mukarom sangat bersyukur ketika 
ia dinyatakan menjadi pemenang 
lomba Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Berprestasi yang 
diadakan oleh Dinas PMD Provinsi 
Jawa Timur. Ia juga bersyukur bisa 
menjadi pemenang. Baginya, lomba 
itu bukan tujuan, yang terpenting, 
apa yang telah dilakukannya melalui 
pemberdayaan masyarakat di desanya 
tersebut dapat bermanfaat dan dapat 
meningkatkan kesejahteranaan bagi 
banyak orang.

Adapun rencana ke depannya, 
Mukarom ingin mengembangkan 
desa wisata Kemirigede yaitu paket 
edukasi pertanian, peternakan, 
edukasi kerajinan, serta paket wisata 
alam yang ada di Desa Kemirigede.

“Saya berpesan, untuk calon 
kader, jangan hanya mengejar 
kemenangan. Kalau kita ikhlas 
dalam melakukan pemberdayaan 
maka kesuksesan akan datang 
dengan sendirinya.” (ara)

Wisata Edukasi Lembah Gogoniti Farm

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat pengadaan bibit rumput odot

Tokoh
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TeknologiTepatGuna

Di bawah payung pos pelayanan 
teknologi tepat guna (Posyantek) 
“Kedung Tekno Jaya”, Setyo 
Wahyu Jatmiko, selaku ketua tim, 
memaparkan selayang pandang dan 
sejumlah karya yang telah dicapai 
oleh Kedung Tekno Jaya kepada 
audiens, salah satu audiens tersebut 
berasal dari Kementrian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi RI.

Posyantek Kedung Tekno Jaya 

di Desa Plosokandang, Kecamatan 
Kedungwaru, Kabupaten 
Tulungagung diresmikan oleh 
Bupati Tulungagung sejak tahun 
2016. Selama berdirinya Posyantek 
tersebut, sudah banyak karya yang 
berhasil dirakit. Setyo, sapaan 
akrabnya, juga menunjukkan 
karya-karya yang telah dirakit 
dan didistribusikan di seluruh 
Indonesia.

Sekelompok warga Desa 

Plosokandang ini berhasil 
menciptakan unit penerangan 
jalan umum tenaga hibrid, yakni 
menggunakan sumber energi 
panel surya dikombinasikan 
dengan tenaga kincir angin 
vertikal (vertical windmill). PJU 
tenaga hibrid, karya inovasi yang 
mendapatkan juara III lomba 
Inotek Balitbang Provinsi Jawa 
Timur ini juga menjadi karya 
unggulan posyantek ini. PJU tenaga 

Posyantek Kedung Tekno Jaya

Ciptakan Mesin PJU Tenaga Surya 
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TeknologiTepatGuna

hibrid merupakan terobosan solusi 
atas sistem panel surya yang kerap 
terkendala cuaca.

“Dengan teknologi hibrid 
ini, sumber energi tidak lagi 
bergantung pada panel surya. Tapi 
bisa mengandalkan pada tenaga 
angin melalui sistem kincir angin 
vertikal yang kami pasang di 
puncak tiang PJU,” katanya.

Inovasi PJU tenaga hibrid 
dilatarbelakangi dua hal. Pertama, 
kata Setyo, adalah kontur wilayah 
di Tulungagung yang berangin 
tapi kurang dimanfaatkan sebagai 
sumber energi. Kelemahan 
mendasar sistem panel surya pada 
unit PJU atau sarana elektronis-
kelistrikan lain yang mengandalkan 
panas matahari sebagai sumber 
energi alternatif di luar PLN.

Sumber listrik tenaga matahari 
akan mengalami kendala (energi) 
saat cuaca mendung, misal dua hari 
berturut sehingga menyebabkan 
unit PJU atau lainnya tidak bisa 
beroperasi. Dengan teknologi 
hibrid, kendala cuaca bisa 
diatasi selama ada angin yang 
bisa menggerakkan kincir angin 
vertikal pada unit terpasang. 
Dibanding PJU panel surya yang 
dijual di pasaran, unit PJU tenaga 
hibrid karya tim riset warga di 
Tulungagung ini jauh lebih murah 
dan efisien.

Setiap unit PJU tenaga hibrid 
karya Posyantek Kedung Tekno 
Jaya diklaim mampu menghasilkan 
energi listrik sebesar 100 watt 
yang diolah atau dikonversi dari 
tenaga angin berkecepatan 11 
meter/detik. Kekuatan lampu PJU 
itu rata-rata antara 30-60 watt 
sehingga generator kami desain 
memproduksi hingga 100 watt, 

gabungan dari konversi energi 
surya dan tenaga kinetis angin yang 
menggerakkan kincir angin vertikal.

Produk PJU tenaga hibrid 
tersebut memang cocok untuk 
kawasan pesisir yang bertenaga 
angin kuat, maupu untuk kawasan 
perkotaan dengan tekanan angin 
rendah seperti Tulungagung 
maupun daerah lainnya. Meskipun 
kecepatan angin lemah dengan 
kekuatan minimal 1,5 meter per 
detik, sudah bisa menghasilkan 
energi untuk disimpan di sistem 
'powerbank' yang terpasang di 
bawah panel kontrol pengatur 
sumber listrik yang masuk maupun 
keluar ke lampu PJU.

Selain PJU tenaga hibrid, Setyo 
dan timnya juga menunjukkan 
inovasi hasil rakitan yang lain. Di 
bengkelnya, terpasang CCTV tanpa 
listrik melainkan menggunakan 
tenaga surya sehingga tidak 
perlu takut mati. Ada juga mesin 
pencetak mie yang dirakit dan 

dirombak dari mesin jahit yang 
tidak terpakai, bisa disulap menjadi 
mesin pencetak mie untuk skala 
rumah tangga.

Salah satu tim Posyantek 
Kedung Tekno Jaya, Teguh 
Widodo, pun juga memproduksi 
dupa. Dalam satu hari, dengan 
menggunakan mesin pencetak 
dupa, dapat menghasilkan  60 
kg per harinya. Ada pula mesin 
pompa air tenaga surya, yang dapat 
bekerja dengan teknologi terbaru 
menggunakan aplikasi handphone. 
Pompa air dipasang di kedalaman 
sesuai permintaan, lalu nantinya 
mesin pompa air tersebut dapat 
dikendalikan menggunakan aplikasi 
sehingga bisa mengalir dari lokasi 
pengguna aplikasi tanpa harus 
datang ke area pompa. Tentunya ini 
menggunakan tenaga surya. Dari 
berbagai inovasi tersebut, masih 
banyak lagi keunggulan-keunggulan 
inovasi yang dikreasikan oleh 
Posyantek Kedung Tekno Jaya. (ara)
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GaleriFoto

Penilaian Lomba Desa dan 
Kelurahan Tahun 2019
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GaleriFoto
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GaleriFoto

Semarak Lomba Agustusan 
di Dinas PMD Prov. Jawa Timur
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KembangDesa

Sudah delapan tahun lamanya 
Aning berkecimpung dalam 
pengabdian masyarakat, Aning 
Susilowati, S. Pd melihat peluang 
yang ada di desanya. Berawal 
dari suaminya yang sempat 
menjabat menjadi Kepala Desa, 
Aning pun turut bergerak dalam 
memberdayakan warga sekitar 
untuk lebih produktif.

Berada di kawasan yang 
menjadi peminat TKW terbanyak 
di Provinsi Jawa Timur, Aning 
melihat ada peluang di Desa 
Gupolo, Kecamatan Babadan, 
Kabupaten Ponorogo. Ketika 
mantan TKW kembali ke kampung 
halaman, tanpa ketrampilan.

“Karena saya punya banyak 
ilmu ketrampilan. Saya bisa jahit, 
bordir, kerajinan, tata rias, potong 
rambut, catering, membatik, saya 
bisa semua. Akhirnya semua anak 
muda yang nganggur saya ajak 
ikut pelatihan, ibu-ibu muda yang 
baru pulang dari Arab Saudi tidak 
ngapa-ngapain saya latih,” tutur 
Aning ketika diwawancarai tim 
Gema Desa.

Disitulah Aning mengambil 
kesempatan untuk menggerakkan 
para mantan TKW ini untuk 
membuka usaha melalui pelatihan 
yang diberikan oleh Aning. 

Aning juga menjelaskan bahwa 
dulu ia sempat menjadi Ketua tim 
Penggerak PKK selama 8 tahun 
sehingga tahu benar kebiasaan 
masyarakat di desanya dan 
karakteristiknya.

Warga yang dilatih Aning pun 
mulai berkembang dan sukses 
dalam usahanya. Karena sudah 
menjalankan usaha puluhan tahun, 
Aning tahu betul bagaimana 
membangun usaha mulai dari nol.

“Tidak ada usaha yang baru 
buka bisa langsung sukses, selalu 
ada jatuh bangunnya.” Oleh 
karena itu Aning terus melakukan 
pendampingan usaha-usaha 
anggotanya supaya bisa bijak dalam 
menjalankan usaha.

Proses produksinya dikerjakan 
di rumah masing-masing. 
Kalau dikumpulkan di sebuah 
rumah produksi, nantinya akan 
merepotkan dan kebanyakan tidak 
bisa menyamakan waktu. Ada yang 
rewang, ada yang harus mengasuh 
anaknya, semakin repot. Oleh 
karena itu sistemnya dikerjakan 
dirumah saja. Produk-produk yang 
dihasilkan oleh anggota pelatihan 
Aning tersebut didistribusikan 
ke terminal-terminal, karena 

pihak terminal sudah bekerja 
sama dengan BUMDesa Sido 
Mukti, Desa Gupolo. Aning tidak 
membentuk kelompok usaha 
karena sistem yang diterapkan 
berdasarkan pelatihan-pelatihan 
saja. Sampai peserta pelatihan pun 
datang dari Kabupaten Magetan, 
Kabupaten Madiun, Kabupaten 
Pacitan yang dibuka untuk umum.

“Saya kan dari lembaga 
kewirausahaan, jadi yang saya 
beri adalah pelatihan dan 
pendampingan usaha mulai 
dari nol atau tidak memiliki 
ketrampilan sampai bisa.” Aning 
merasa terbantu dengan adanya 
BUMDesa jadi bisa memberikan 
pelatihan untuk warga setempat 
untuk menuju sejahtera. (Ara)

Aning Susilowati

Kembangkan Pelatihan 
untuk Mantan TKW
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DharmaWanita

Gerakan Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah 
mampu membawa perubahan positif 
di tengah masyarakat. Sepuluh 
Progran Pokok PKK bahkan telah 
mengundang perhatian dunia 
hingga mendapat penghargaan dari 
WHO, UNICEF, UNESCO, dan Asia 
Management Program. 

Gagasan PKK berangkat dari 
pentingnya pemahaman peran 
keluarga dalam membentuk 
fondasi berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat. Mengingat 
pentingnya hal itu, pada Hari 
Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
tingkat nasional di Lapangan 
Imam Bonjol, Kota Padang, Rabu 
(24/7/2019), perwakilan pengurus 
PKK se-Indonesia berhimpun 
untuk saling berintegrasi 
dan menguatkan komitmen 
membangun Indonesia melalui 
keluarga. Acara tersebut memang 
dirancang untuk memperlihatkan 
karya TP PKK se-Indonesia. Ada 
150 stan pameran dari 25 provinsi 
yang menampilkan produk 
unggulan daerah hasil binaan para 
kader PKK, Jawa Timur diwakili 
PKK Provinsi dan PKK Kabupaten 
Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Ketua Tim Penggerak (TP) 
PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi 
Bachsin Emil Elestianto Dardak 
menghadiri puncak peringatan 
Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
Ke-47 Tingkat Nasional Tahun 
2019, di Lapangan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) Imam Bonjol, Kota 
Padang, Sumatera Barat. Dalam 
kesempatan tersebut, Ketua Tim 
PKK Jawa Timur berkesempatan 
mengikuti fashion show pakaian 
adat. 

Menurut Ketua TP PKK Pusat, 

Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, 
ini merupakan kesempatan yang 
baik untuk memperkenalkan 
dan mempromosikan berbagai 
seni, budaya dan kerajinan PKK, 

sehingga ikut berdampak terhadap 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

“Dalam pameran bisa tempat 
berbagi ilmu pengetahuan dan 

Puncak Peringatan HKG-PKK Tingkat 
Nasional ke-47 di Padang

Ketua Tim Penggerak  PKK Jatim 
Ikuti Fashion Show  

Pakaian Khas Daerah
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produk, agar melahirkan kreatifitas 
dan innovasi yang baru dalam 
produksi daerah masing-masing,” 
ucap Erni.

Beberapa pengurus TP PKK Jatim 
juga turut hadir mendampingi istri 
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak 
itu, di antaranya yaitu Wakil Ketua I 
Gardjati Heru Tjahjono, Wakil Ketua 
IV Theresia M. Subagjo dan Sekretaris 
Ida Kardani.

Selain pengurus TP PKK Prov 
Jatim, Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 
Timur, Ir. Mohammad Yasin M. 
Si, juga hadir dalam kegiatan yang 
mengusung tema “PKK Bekerja, 
Keluarga Indonesia Sejahtera” 
ini. Sekitar 3.000 kader PKK dari 
seluruh provinsi dan kabupaten/
kota di Indonesia. 

Kegiatan puncak peringatan 
HKG PKK ke-47 tingkat nasional 
ini dibuka secara langsung oleh 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
RI yang sekaligus Ketua Dewan 
Pembina TP PKK Pusat Tjahjo 
Kumolo. Di samping itu hadir pula 
Ketua Umum TP PKK Pusat Erni 
Guntarti Tjahjo Kumolo. 

Dalam sambutannya, Mendagri 
Tjahjo Kumolo menyampaikan, 
HKG PKK merupakan salah 
satu momentum yang memiliki 
arti strategis dalam pelaksanaan 
program PKK. Utamanya, dalam 
mendukung pelaksanaan kebijakan 
pemerintah pusat maupun daerah.

“Program-program gerakan 
PKK ini harus dilanjutkan 
khususnya yang bersifat 
membangun dan meningkatkan 
kemandirian dan kesejahteraan 
keluarga, sejalan dengan arah 
pembangunan pemerintah,” 
ungkapnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo 
meminta, gerakan PKK harus terus 
merajut dan merangkai potensi 
nasional yang ada secara efektif 
dan integratif melalui program 
yang dimiliki. Sinergitas tersebut 
harus dirajut antara PKKdengan 
OPD mulai tingkat provinsi sampai 
di tingkat kelurahan dan desa. 

“Dengan demikian akan tercipta 
keterikatan dan sinergitas yang kuat 
antara PKK dengan pemerintah 
sehingga akan mempercepat 
peningkatan kesejahteraan rakyat,” 

ujarnya sembari menegaskan bahwa 
PKK harus terlepas dari berbagai 
kepentingan baik pribadi maupun 
golongan.

Di akhir sambutannya, 
Mendagri Tjahjo Kumolo 
mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh kader PKK 
atas kerja kerasnya membantu 
sosialisasi dan melaksanakan 
kebijakan pemerintah pusat 
sampai pemerintah desa. Terlebih 
lagi, kader PKK ini telah mampu 
menggerakkan dan mengorganisir 
masyarakat untuk menjadi lebih 
mandiri. 

Pada  puncak peringatan 
tersebut juga dirangkai dengan 
berbagai acara pokok yang 
melibatkan seluruh kader PKK dari 
seluruh provinsi dan kabupaten/
kota se-Indonesia, antara lain 
yaitu Pameran Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga (UP2K), 
lomba program PKK, serta seminar 
nasional PKK. Seluruh rangkaian 
kegiatan ini dilaksanakan sejak 
tangga 24 Juli hingga 27 Juli 2019.
(*)
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TipsSehat

Kandungan utama cokelat adalah kokoa. Zat 
flavanol dalam kokoa memiliki efek antioksidan yang 
mampu mengurangi kerusakan sel serta menurunkan 
risiko penyakit tertentu, seperti sakit jantung. 
Menekan Risiko Penyakit

Ada dua jenis cokelat yang dikenal secara umum, 
yakni cokelat hitam (dark chocolate) dan cokelat susu 
(milk chocolate). Cokelat hitam dianggap lebih sehat 
dibanding cokelat susu, karena lebih tinggi kandungan 
antioksidannya, dan lebih sedikit kandungan gula 
serta lemaknya. Selain itu,  kandungan flavanol dalam 
cokelat hitam juga lebih banyak dibandingkan cokelat 
susu.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa cokelat 
bermanfaat menghindari seseorang terkena penyakit 
jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Hal 
itu dikarenakan efek-efek yang bisa didapatkan dari 
cokelat terhadap kesehatan, antara lain:
•	 Menurunkan	tekanan	darah.	Rata-rata,	konsumsi	

cokelat menekan tekanan darah sistolik hingga dua 
poin.

•	 Meningkatkan	HDL	(high-density	lipoprotein)	
yang juga dikenal sebagai kolesterol baik. Cokelat 
juga sekaligus dapat menurunkan LDL (low-density 
lipoprotein) atau kolesterol jahat.

•	 Mencegah	diabetes	dengan	memperbaiki	resistensi	
insulin

•	 Memperlancar	aliran	darah,	untuk	mengurangi	
risiko penyakit jantung.

Studi lain menemukan bahwa cokelat hitam yang 
dikonsumsi dapat mengurangi sindrom kelelahan 
kronis yang dialami tiap hari.

Trik Mengonsumsi Cokelat
Beragam manfaat cokelat bisa saja Anda peroleh, 

asalkan Anda mengonsumsinya dengan baik dan 
benar. Saat ini banyak cokelat dalam kemasan yang 
dipasarkan dengan banyak bahan tambahan, sehingga 
justru bisa mengakibatkan peningkatan kandungan 
lemak, gula, dan kalori. Hal itu tentunya tidak baik 
untuk kesehatan Anda, karena bisa mengakibatkan 
beragam risiko penyakit.

Pada dasarnya, kokoa dalam cokelat mengandung 
zat gula dan lemak yang rendah. Sementara, serat tidak 
larut yang dimiliki kokoa sebagian besar berasal dari 
kulit ari biji kokoa yang belum diproses.

Jika Anda ingin mengambil manfaat cokelat untuk 
kesehatan, maka pilih bubuk kokoa tanpa pemanis 
yang dapat disajikan pada susu rendah lemak, bubur 
gandum, atau makanan dan minuman lain yang Anda 
konsumsi.

Satu sendok makan bubuk kokoa tanpa pemanis 
mengandung setidaknya 20 kalori, sekitar 0,5 gram 
lemak dan 1 gram serat. Kokoa jenis ini juga tidak 
mengandung lemak jenuh.

Berbeda dengan cokelat hitam, cokelat susu sama 
sekali tidak mengandung serat. Selain itu, cokelat susu 
mengandung kalori, lemak dan lemak jenuh lebih 
tinggi.(*)
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Cara Membuat 
Waffle Hotdog 

yang Mudah dan Simpel

Resep

Selain untuk bisnis, waffle juga bisa diproduksi untuk 
camilan di rumah. Resep waffle ini bisa jadi referensi 
Anda menyuguhkan camilan untuk keluarga Anda.

BAHAN YANG DIPERLUKAN:
•	 240	gr	tepung	terigu
•	 60	gr	peanut	butter/selai	kacang	juga	bole
•	 330	ml	susu	cair
•	 100	gr	brown	sugar
•	 1/2	sdt	baking	soda
•	 1	sdt	baking	powder	double	acting	atau1	1/2	baking	

powder biasa
•	 1	sdt	cinnamon	powder	/kayu	manis	bubuk
•	 35	gr	butter	lelehkan
•	 3	butir	telur	pisahkan	kuning	telur	dan	putihnya
•	 Maple	Syrup	siap	pakai	utk	toppingnya	(selera	aja	

optional)

CARA MEMBUAT:
1. Siapkan bahan

2. Campur semua bahan kering (terigu, brown 
sugar, baking powder, baking soda, peanut butter, 
cinnamon bubuk) aduk rata.

3. Dalam wadah lain mixer Putih telurnya saja hingga 
mengembang putih soft peak. Jangan terlalu kaku 
ya

4. Di wadah lain masukan susu,kuning telur &butter 
mixer dengan kecepatan paling rendah

5. Masukan campuran no.4 kedalam wadah no.2 /
bahan kering mixer dengan kecepatan rendah 
hingga tercampur rata

6. Setelah itu masukan lagi putih telur… mixer 
sebentar aja hingga adonan tercampur rata

7. Panaskan cetakan waffle lalu olesi dengan mentega/
margarin

8. Tuang adonan kedalam cetakan waflle lalu tutup…
tunggu hingga matang

9. Setelah matang angkat. lalu buat lagi hingga adonan 
habis.

10. Siap sajikan dengan topping maple syrup.(*)
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