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adalah majalah 
yang diterbitkan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur. Penerbitan 
majalah ini dimaksudkan untuk mem-
berikan informasi tentang pemberdayaan 
masyarakat di Jawa Timur secara lebih 
komprehensif. Gema Desa juga dimaksud-
kan sebagai media pembelajaran dan pe-
mikiran yang kritis seputar pemberdayaan 
masyarakat dan gender
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Surat Redaksi

JANGAN lihat nominal hadiahnya, tapi rasakan 
semangat guyup rukun mbangun deso, noto kelurahan 
yang tercipta saat Lomba Desa dan Kelurahan 2017 
digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur 
(Jatim) yang dinakhodai oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (DPMD).

Itulah yang tertangkap dari wajah sumringah 
para pemenang yang hadir di Hotel Grand Surabaya 
saat pengumuman pemenang, maupun saat piagam 
penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur 
Jatim, Soekarwo dan Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf 
saat upacara HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Gedung 
Negara Grahadi.

Tak hanya sekali, para pemenang Lomba Desa dan 
Kelurahan mengikuti upacara dua kali. Saat upacara 
pengibaran bendera pagi hari, maupun sore hari kala 
penurunan bendera. Awalnya ini merupakan akibat 
karena perubahan jadwal dari pihak protokoler. Namun 

semua itu disyukuri, karena ini merupakan kemenan-
gan warga.

Desa dan kelurahan yang selama ini dipandang 
sebelah mata, memiliki berjuta keunggulan yang patut 
dibanggakan. Bahkan, sang jawara di tingkat Jatim 
juga merebut gelar juara di tingkat nasional. Tak seka-
dar menonjolkan sektor budaya, tapi teknologi dan 
geliat ekonominya patut mendapat acungan jempol. 

Desa Singkil, Kec. Balong, Kab. Ponorogo yang 
menjadi Juara 1 Kategori Desa misalnya, semua 
pelayananya berbasis Teknologi Informasi (TI) alias 
internet atau yang terkenal dengan sistem online. Jadi 
jangan bilang warga Singkil ‘ndeso’ ya!

Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota 
Malang berhasil menyabet Juara 1 Kategori Kelurahan 
Tingkat Nasional. Tak perlu diragukan lagi, pembangu-
nan daerah ini patut mendapatkan applause. 

Ayo wujudkan desa dan kelurahan mandiri!l

Ini Kemenangan Warga



Kelurahan Sawojajar, 
Kecamatan Kedungkandang, 

Kota Malang berhasil merebut 
posisi pertama Kategori 

Kelurahan dalam Lomba 
Desa dan Kelurahan Tingkat 

Nasional.

JAWARA NASIONAL
PERLOMBAAN Desa dan Kelurahan menjadi titik pengungkit kes-

wadayaan dan kemandirian masyarakat dalam tata penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang akuntabel dan professional. Perlombaan 
ini diharapkan mampu memunculkan daya dorong untuk kemajuan 
masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan 
ketertiban, partisipasi masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemer-
intahan desa/ kelurahan hingga bidang social budaya.

Langkah ini juga dilakukan untuk menciptakan efek berantai dan 
signifikan yang mendorong perkembangan desa/kelurahan ke arah 
kemajuan. Desa dan kelurahan dapat menjadi ruang pertumbuhan 
ekonomi masyarakat dan aktualisasi Clean and Good Governance.

Wakil Jatim Rebut Gelar 

Laporan Utama
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Perlombaan Desa dan Kelurahan juga 
menjadi instrument sosiologis untuk memper-
tahankan partisipasi masyarakat dalam bentuk 
kegotong-royongan. Gotong royong adalah 
modal sosial bagi desa dan masyarakat untuk 
bisa merajut kesejahteraan dan menjadi kekua-
tan yang mandiri. Masyarakat yang mandiri 
adalah masyarakat yang tidak tergantung dari 
dinamika sosio-ekonomi di luar desa dan juga 
kondisi krisis multidimensional yang telah me-
mukul standar kesejahteraan masyarakat.

Ditegaskan dalam Permendagri No 
81/2014 tentang Evaluasi Perkembangan 
Desa dan Kelurahan, bahwa untuk mengeta-
hui efektivitas, tingkat perkembangan desa 
dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, 
keberlanjutan pembangunan, kesejahter-
aan masyarakat serta daya saing desa dan 
kelurahan melalui pembangunan Indonesia 
dari pinggiran dengan memperkuat daerah 
dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, diperlukan evaluasi 
perkembangan desa dan kelurahan.

“Ini merupakan program rutin yang 
dari tahun ke tahun terus menunjukkan 
hasil yang baik karena bisa memberikan 
multiplier effect terhadap perkembangan 
desa dan kelurahan di Jawa Timur,” ujar Agus 
Wahyudi, SH, M.Si, Kepala DPMD Jatim seka-
ligus sebagai Ketua Tim Penilai Perlombaan 
Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2017 saat pengumuman pemenang 
Lomba Desa dan Kelurahan di Hotel Grand 
Surabaya, Rabu (16/8/2017). 

Luar biasanya, tahun ini dua wakil 
dari Jatim berhasil masuk sebagai juara 
dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat 
nasional. Kelurahan Sawojajar, Kecamatan 
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Laporan Utama

Kedungkandang, Kota Malang yang 
berhasil meraih juara I Tingkat Provinsi 
Jatim, juga berhasil menjadi Juara 1 
Tingkat Nasional untuk wilayah II (Jawa 
& Bali) tahun 2017 ini. Sementara, Juara 1 
tingkat Provinsi Jatim kategori desa yaitu 
Desa Singkil, Kecamatan Balong Kabu-
paten Ponorogo berhasil menduduki 
peringkat ke-4 nasional.

“Ini luar biasa sekali. Kami berteri-
makasih sekali kepada seluruh warga 
desa yang berperan serta dalam lomba 
ini. Harapannya tak cuma ketika mau 
Lomba, tapi kualitas desa dan kelurahan 
terus meningkat demi kesejahteraan 
warga,” tegasnya.

Apalagi menurutnya, dari peserta 
yang ikut Lomba Desa dan Kelurahan Ting-
kat Nasional, nominasinya didominasi oleh 
desa dan kelurahan dari Provinsi Bali. “Al-
hamdulillah kita berhasil menyabet Juara 
1 untuk kategori kelurahan,” tuturnya.

Piagam dan piala diserahkan langsung 
oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat 
Upacara Penuruan Bendera dalam rangka 
HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Gedung 
Negara Grahadi Kamis (17/8/2017).

Dalam laporan panitia, Ir. Heru Suse-
no, STP, MT, Kepala Bidang Bina Pemer-
intahan Desa DPMD Jatim menegaskan 
bahwa lomba ini memberikan apresiasi 
kepada desa dan kelurahan yang telah 
mengembangkan potensi-potensinya. 
“Telah hadir 40 wakil-wakil desa dan 
kelurahan yang mengikuti perlombaan 

ini. Kami sangat berterimakasih atas ke-
hadiran dan partisipasinya,” katanya.

Terpisah, dalam statmen tertu-
lis Walikota Malang H. Moch. Anton 
mengucapkan selamat kepada Kelura-
han Sawojajar dan seluruh warganya. 
“Jika tanpa dukungan seluruh elemen 
masyarakat dan warga Kelurahan Sa-

wojajar, prestasi tersebut akan sulit 
untuk kita raih,” ungkapnya.

“Saya juga berharap agar nantinya 
Kelurahan Sawojajar kembali mampu 
mewakili Jawa Timur di tingkat nasional 
sehingga nama harum Kota Malang 
akan semakin terpatri di kancah na-
sional,” tambahnya.ldya
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 PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JATIM 2017
KATEGORI JUARA DESA/KELURAHAN
Desa 1 Desa Singkil, Kec.  Balong, Kab. Ponorogo
 2 Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan
 3  Desa Plesungan, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro
 Harapan 1 Desa Wonocoyo, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek
Kelurahan 1 Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
 2 Kelurahan Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun
 3 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya
 Harapan 1 Kelurahan Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo



SETELAH melalui berbagai taha-
pan penilaian, mulai tahap admin-
istrasi hingga peninjauan lapangan, 
akhirnya Kelurahan Sawojajar, Kec. Ke-
dungkandang, Kota Malang dan Desa 
Singkil, Kec.  Balong, Kab. Ponorogo 
berhasil menjadi yang terbaik di ajang 
Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Terpilihnya Kelurahan Sawojajar 
dan Desa Singkil tersebut ditetapkan 
secara resmi oleh Gubernur Jawa 
Timur H. Soekarwo melalui SK Guber-
nur Jatim no. 188/338/KPTS/013/2017 
tentang Pemenang Lomba Desa dan 

Kelurahan Provinsi Jawa Timur.
Kelurahan Sawojajar di bawah 

pimpinan Lurah J. A. Bayu Widjaya 
berhasil mengalahkan Kelurahan 
Manguharjo,Kota Madiun; Kelurahan 
Putat Jaya, Kota Surabaya dan Ke-
lurahan Jati,Kota Probolinggo. Atas 
raihan prestasi tersebut, Kelurahan 
Sawojajar berhasil memboyong trofi 
tetap, piagam penghargaan, serta 
uang pembinaan sebesar Rp 20 juta.

Dalam statmennya, Kepala Bagian 
Pemerintahan Setda Kota Malang 
Sri Winarni, SH selaku koordinator 
kegiatan di tingkat Kota Malang, 

Dalam kebaikan, meniru 
atau mengadopsi sah-

sah saja dilakukan. 
Termasuk, menjiplak 

keberhasilan 
Kelurahan Sawojajar 

dan Desa Singkil 
dalam membangun 
wilayahnya hingga 

menjadi Desa dan 
Kelurahan terbaik di 

Jatim.
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Mengadopsi Prestasi 
Sawojajar dan Singkil
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Laporan Utama

dana pembinaan yang nantinya akan 
diterima oleh Kelurahan Sawojajar 
ini dapat digunakan sebagai dana 
pengembangan sarana dan prasa-
rana pembangunan di Kota Malang 
khususnya di wilayah Kelurahan 
Sawojajar.

“Kami sangat senang dan ber-
bangga hati atas torehan prestasi 
tersebut sehingga Kelurahan Sawoja-
jar mampu mengharumkan nama 
Kota Malang. Selain itu, rasa lelah 
serta kerja keras kami untuk mem-
persiapkan lomba itu telah terbayar 
dengan prestasi yang membang-
gakan,” ucapnya.

Dalam pengumuman pemenang 
di Hotel Grand Surabaya,  Rabu 
(16/8/2017) Sekretaris Camat Ke-
dungkandang, Kota Malang, Doni 
Sandito mengungkap bila Lomba 
semacam ini memang harus dilaku-
kan setiap tahun. “Karena ini sangat 

mendorong desa dan kelurahan 
untuk memperbaiki pelayanannya. 
Tak sekadar untuk memperoleh 
hadiah, tapi lebih dari itu agar warga 
desa menerima pelayanan terbaik,” 
ujarnya.

Sawojajar memang dikenal me-
miliki kegiatan yang berhubungan 

dengan peningkatan kemampuan 
dan peran serta masyarakat dalam 
mengisi dan mendukung suksesnya 
program pembangunan. Kelurahan 
ini memiliki kegiatan Gemar Tahes 
Komes, sebuah gerakan masyarakat 
agar menjadikan Sawojajar bermar-
tabat. Kelurahan Sawojajar juga ber-
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Laporan Utama

prestasi dengan menjadi pemenang 
kategori partisipasi masyarakat pada 
Otonomi Award Lurah dan Camat 
tahun 2017 yang diselenggarakan 
Pemerintah Kota Malang. 

Terpisah Pelaksana Jabatan (Pj) 
Sekretaris Desa Singkil, Untung Pray-
itno mengaku sangat bangga dengan 
prestasi yang mereka raih. “Ini berkat 
kerjasama seluruh warga,” katanya.

Dikatakannya warga Desa Singkil 
merupakan masyarakatnya guyub 
dan  tenteram. Seperti, kentongan 
yang biasa hanya ada di Siskamling 
masing-masing RT. Namun, lanjut 
dia, di Desa Singkil, kentongan ada 
di setiap rumah.

“Buk an hanya meramaik an. 
Tapi menandakan guyubnya warga 
Desa Singkil. Otomatis karena ada 
kentongan tiap rumah, menurut 
catatan kepolisian tidak ada kegiatan 
kriminalitas negatif yang menonjol,” 
terangnya. 

Selain guyub rukunnya, Desa 
Singkil memiliki kekayaan budaya 
yang banyak. Tidak hanya reog saja, 
tapi juga ada gajah-gajahan dan ke-
giatan budaya lain.

“Regenerasinya juga ada. Karena 
setiap ada event Pemkab Ponorogo, 

misalnya Karawitan maupun Festival 
Reog Mini, Desa Singkil selalu men-
girim perwakilan. Artinya tidak ada 
lost generasi,” tambahnya. Dari segi 
ekonomi, Desa Singkil merupakan 
produsen rengginang serta pusat 
perajin busur dan anak panah. 
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Untuk diketahui, selain piagam 
dan tropi pemenang juga mem-
peroleh uang pembinaan sebesar Rp 
20 juta untuk Juara 1; Rp 17.500.000 
untuk Juara 2; Rp 15 juta untuk Juara 
3 dan harapan 1 berhak atas uang 
senilai Rp 10 juta.

Sementara, meski hanya berhasil 
menjadi Juara ke-3, tapi Kelurahan 
Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Sura-
baya optimistis mampu memperbaiki 
diri untuk Lomba-lomba selanjutnya. 
“Ini merupakan kegiatan positif yang 
memberikan imbas positif juga bagi 
warga. Surabaya selama ini dikenal 
sebagai kota metropolitan yang 
guyub rukunnya dinilai sudah luntur. 
Kami membuktikan, bila kelurahan di 
Surabaya tak kalah dengan kelurahan 
di kota lain,” kata Kepala Kelurahan 
Putat Jaya, Trimulyo Agustyarso. Dia 
juga berharap, Lomba ini terus dilaku-
kan secara reguler.

Hal senada diungkapkan, Wakil 

Kepala Desa Wareng, Kec. Punung, 
Kab. Pacitan, Purwo Widodo. “Kami 
sangat senang meski hanya menjadi 
yang terbaik ke-2. Dan kami berharap, 

Lomba ini terus dilakukan karena 
secara tidak langsung mendorong 
warga untuk terus membangun desa,” 
katanya.ldya



BUMDESA adalah salah satu pilar 
kesejahteraan bangsa. Sebab, badan 
usaha ini tidak lain adalah usaha yang 
didirikan atas dasar komitmen bersama 
masyarakat akar rumput, untuk saling 
bekerja sama, bergotong royong, dan 
menggalang kekuatan ekonomi demi 
mewujudkan kesejahteraan dan kemak-
muran masyarakat desa.

Meski baru seumur 
jagung tapi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa) 
Balongpanggang 
optimistis bisa memiliki 
toko grosir sendiri. Pelan 
tapi pasti menjadi strategi 
pengembangan usahanya.

Targetkan Miliki

TOKO GROSIR

BUMDesa Balongpanggang Gresik
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BUMDesa

Sayangnya, pola pikir warga desa 
yang masih tradisional membuat pen-
ingkatan kesejahteraan berjalan lambat. 
Daris sitem keuangan saja, banyak dari 
mereka yang masih memilih mencari 
pinjaman dari rentenir. Hal itulah yang 
saat ini menjadi salah satu fokus kerja 
BUMDesa Balongpanggang, Gresik.

“Karena baru sekitar dua tahun terben-
tuk, BUMDesa Balongpanggang belum 
dikenal secara luas. Usaha yang menjadi 
konsen saat ini simpan pinjam dan jasa 
pembayaran,” kata Bendara BUMDesa 
Balongpanggang, Yayuk Musrifah.

Untuk jasa pembayaran, karena 
belum memiliki kantor sendiri pihaknya 
menggunakan kantor pasar desa untuk 
pelayanan pembayaran PDAM, listrik 
dan BPJS. Sementara untuk usaha 
simpan pinjam, saat ini BUMDesa Ba-
longpanggang menggandeng Kepala 
Dusun (Kasun) untuk merekomendasi-
kan warga yang membutuhkan dana 
sekaligus dipercaya. “Menggandeng 
Kasun untuk menyaring nasabah. Sebab 
dengan modal yang maish kecil kami tak 
mau ada kredit macet,” katanya. BUM-
Desa Balongpanggang bisa memberi 
pinjaman maksimal Rp 1 juta per orang/ 
kelompok, tanpa harus ada agunan.  

Terkait rencana usaha ke depan, 
di tahun 2018 nanti pihaknya akan 
membangun toko plus kantor sendiri. 
“Lahannya sudah ada, tinggal bangu-
nannya. Gudang sudah ada tapi masih 
jelek,” katanya. Rencannya, toko tersebut 
akan menjual kebutuhan pokok secara 
grosir. Sebab targetnya adalah menjadi 
tempat kulakan para pedagang di pasar 

maupun di Desa Balongpanggang se-
cara umum.

Pihaknya optimistis bisa merealisasi-
kan rencana tersebut, karena Pemkab 
Gresik juga mendukung dengan berba-
gai kerjasama. “Rencana ada kerjasaam 
dengan pertamina untuk jualan gal 
elpiji,” tuturnya. Saat ini omzet yang 
dimiliki BUMDesa Balongpanggang 
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relatif masih kecil, hanya sekitar Rp 61 
juta. Dana tersebut merupakan hasil 
pemutaran uang dari jasa pembayaran 
dan simpan pinjam.

Sementara, Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kab.Gresik, Tursilowanto Hariogi men-
gatakan pihaknya terus mendorong 
pengembangan BUMDesa di Kota Pudak 
ini. Saat ini ada 238 dessa yang sudah 
membentuk BUMDesa. “Kami memfasili-
tasi kerjasama dengan berbagai pihak 
untuk meningkatkan usaha BUMDesa. 
Misal dengan Bulog dengan menjadikan 
BUMDesa distributor bahan pokok. Den-
gan Pertamina untuk elpiji,” katanya.

Selain itu, BUMDesa juga diharapkan 
menjadi penggerak produk-produk 
unggulan Gresik. Dikatakannya ada 
potensi di Malaysia sekitar 6.000 orang 
gresik bekerja di sana. “Mereka memiliki 
kebutuhan makanan daerah asal, nah 
ini menjadi peluang BUMDesa untuk 
menjadi supplier ke sana,” katanya.

Saat ini, Tursilowanto menekankkan 
kepada Kepala Desa untuk memikirkan 
strategi-strategi pengembangan desa, 
terutama bidang ekonomi. “Pertanyaan-

nya gampang, bagaimana jika seandain-
ya dana desa dihentikan?” tuturnya.

Jadi yang harus digenjot adalah 
Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan 
memperkuat BUMDesa. Pengelolaan 
pasar desa, menjadi grosir berbagai 
kebutuhan pokok maupun pengem-
bangan simpan-pinjam.”Kami sudah 
mengundang Pertamina untu beker-
jasama. Elpiji itu kebutuhan pokok, 
dalam hitungan kasar dalam seminggu 
butuh 1.000 tabung. Tinggal mengalikan 

dengan haragnya saja. Betapa omzet 
yang berputar tinggi,” katanya.

Diakuinya pengembangan BUM-
Desa berjalan sedikit lambat karena 
pola pikir masyarakat sendiri. Beber-
apa masyarakat yang kebetulan juga 
memiliki usaha, takut bisnisnya kalah 
saing. Padahal menurut   Tursilowanto 
solusinya mudah yaitu saling berbagi 
untung. “BUMDesa ini kan distributor. 
Harganya tentu beda. Jadi sama-sama 
profit,” katanya. ldya

BUMDesa
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Jalin Matra

RUMIATUN, KRTP Asal Tuban

MENGAIS 
REZEKI KUE 
BASAH
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Jalin Matra

KUE basah banyak orang yang menggemarinya 
dan berbagai macam bentuk dan rasa. Bisnis Kue 
Basah sendiri telah banyak dilakukan banyak orang 
di Indonesia dengan keuntungan laba yang men-
janjikan. Kelezatan kue basah menjadi peluang 
bisnis yang dijalankan oleh Rumiatun, Kepala Ru-
mah Tangga Perempuan (KRTP) asal Desa Prambon 
Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Kue basah pun menjadi penopang perekono-
mian keluarganya. Ia mengawali usahanya, dengan 
menjual kue buatan orang di pasar. Seiring ber-
jalannya waktu, pada tahun 2014 Rumiatun mulai 
membuat sendiri kue yang dijual. 

Dengan modal awal Rp 100 ribu untuk membeli 
bahan pembuatan kue, mulai tepung, telur, gula 
dan lainnya. Awalnya dia hanya membuat kue do-
nat. Karena permintaan pasar terhadap kue jenis 
lain meningkat, dia pun mulai mengembangkan 
beragam kue. “Setelah donat ada lemper, pastel, 
wingko, tahu isi dan lainnya,“ungkapnya. 

Pendapatan awalnya hanya Rp 50 ribu per hari, 
itupun tidak pasti karena menyesuaikan permintaan 
pasar. Ia juga sering menerima pesanan. Namun tidak 
semua pesanan bisa dibuatkan, karena keterbatasan 
modal. “ Terpaksa melepas rezekikarena terbatasnya 
modal dan bahan,” katanya.
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Pada tahun 2016 ia memperoleh 
bantuan jalin matra sebesar Rp 2,5 juta 
untuk pengembangan usahanya. Dia 
pun membeli bahan dan menambah 
pembuatan kue dari dana tersebut. Set-
elah memperoleh bantuan, Rumiatun 
kini penghasilannya meningkat menjadi 
Rp 70 ribu per hari.

Pemesannya mulai dari Bojonegoro, 
Lamongan maupun warga desa dan ke-
camatan Rengel, Tuban sendiri. “Strategi 
untuk meningkatkan usaha, diawali den-
gan brand, rencananya akan membuat 
brand di setiap bungkusan plastik agar 
namanya dikenal orang, “ katanya. 

Ia pun hingga kini masih menjajakan 
kue basah untuk memenuhi permintaan 
pembelinya apalagi kini banyak pesanan 
yang datang padanya. Dalam satu hari Kue 
Basah mampu memproduksi bahan baku 
untuk Kue Basah.

Dulu tidak mampu menerima pesan-
an, kini bisa menerima pesanan 100 biji 
hingga 1.000 kue tiap harinya. Sejauh ini, 
peminat lebih memesan bikang, wingko, 
lapis dan donat. Harga setiap kue hanya 
Rp 1000/biji-Rp 1.500/biji.l

Jalin Matra
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Atim, Peternak Burung dan Ayam Hias

Kini Bisa 
Ternakkan 
150 Ekor 
Burung

Dulu untuk membudidayakan 
50 ekor burung, Atim,  warga 

Trenggalek merasa berat 
diongkos. Namun setelah 
mendapat pinjaman dari 
program Jalin Matra, kini 

ternak 150 ekor pun mampu 
dilakukan.
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BETERNAK burung makin mera-
jalela di Indonesia, termasuk Jawa 
Timur. Makin banyaknya pecinta kicauan 
burung, peluang usaha budidayanya 
pun makin luas. Apalagi, untuk ternak 
burung, seseorang hanya perlu memiliki 
sedikit keahlian saja. Pertama mengeta-
hui kondisi yang dirasakan burung dan 
rajin untuk memberi pakan. 

Meski beberapa waktu lalu sempat 
mengalami penurunan permintaan, tapi 
bisnis burung berkicau jenis tertentu 
dengan harga relatif mahal masih tetap 
bisa bertahan, karena pangsa pasarnya 
spesifik. Faktor hobi dan kesukaan itulah 
yang membuat burung jenis tertentu 
tetap memiliki harga yang mahal. 

Walhasil, budidaya burung masih 
menjadi trend dan harga jual burung 
relatif stabil. Burung yang yang meng-
hasilkan untung yang besar diantaranya-
ternak burung kace, murai batu hingga 
love bird.

Salah satu peternak burung yang 
berhasil mengembangkan usahanya 
adalah Atim, warga RT 09, RW 02, Ds. 
Nggondang Kidul, Kec. Tugu, Treng-
galek. “Saya memulai usaha ini sudah 
sejak tahun 2015. Awalnya yang karena 

hobi,” tuturnya.
Dari kegemaran memilihara bu-

rung ini, Atim pun memberanikan diri 
melakukan budidaya. Namun karena 
modal masih kecil, usahanya seringkali 
mengalami pasang surut. “Banyak ken-
dala karena modalnya terbatas. Saat itu 
saya paling hanya bisa membudidaya-
kan 50 ekor burung saja,” katanya.

Setelah mendapatakan sosialisasi 

program Jalin Matra, Atim mengajukan 
pinjaman dana sebesar Rp 5.000.000. 
Dana tersebut digunakan untuk mem-
beli bibit burung dan segala sarana serta 
prasarana yang dibutuhkan. Bahkan dia 
juga menambah jenis ternaknya dengan 
ayam hias. 

Diceritakannya, sebelum mendapat-
kan pinjaman dirinya hanya mampu me-
melihara 50-75 ekor dengan keuntun-
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gan bersih sekitar Rp 3.000.000/bulan. 
Setelah mendapatr modal tambahan, 
keuntungan usaha Atim dapat bertam-
bah hingga Rp 1.000.000/bulan. Jumlah 
ternaknyapun makin banyak hingga 
mencapai 150 ekor. Jenis burung yang 
dipelihara juga makin beragam, antara 
lain kenari, catcher, love bird, jalak dan 
murai. Sdangkan untuk ayam hias antara 
lain bekisar, cemani dan pelung. 

“Karena jenisnya makin bertambah, 
pembeli juga makin banyak. Mereka bisa 
memilih sesuai hobi masing-masing,” 
katanya. Bahkan, karena usahanya 
makin dikenal sekarang banyak yang 
sudah memesan padahal telurnya be-
lum menetas.

Pelanggan burung yang diternakkan 
Atim sebagian besar adalah orang-orang 
sekitar Desa Nggondang Kidul dan dari 
Kota Trenggalek sendiri. Namun tak 
sedikit yang berasal dari Malang, Sura-
baya dan Gresik.

Terkait tantangan beternak burung 
dan ayam hias menurut Atim adalah ada 
banyak hal yang menyebabkan penu-

runan permintaan. Misalnya pada musim 
pendaftaraan sekolah dan pernikahan, 
pembeli burung menurun. “Beli burung 
itu kan bukan kebutuhan utama, tapi 
untuk hobi. Jadi anggarannya memang 
kalau ada sisa dari kebutuhan yang lebih 
prioritas,”katanya.

Bahkan saat tahun ajaran baru, jus-
tru banyak yang ingin menjual burung 
peliharaannya. Bagi Atim, kendala ini di-
ubah menjadi pelaung dengan membeli 
burung-burung tersebut dengan harga 

murah. Kemudian setelah dipelihara 
dan dilatih bisa dapat dijual lagi dengan 
harga lebih mahal.

Atim berharap, apabila pinjaman-
nya sudah lunas, dia dapat diberikan 
bantuan pinjaman lunak lagi untuk 
lebih mengembangkan usahanya. “Saya 
juga berharap program Jalin Matra terus 
dikembangkan, karena terbukti sangat 
membantu masyarakat yang memiliki 
usaha namun tidak memiliki modal yang 
cukup,” katanya.l

19Edisi V Tahun 2017



PASAR tradisional menjadi salah satu jantung pereko-
nomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih 
tetap penting dan menyatu dalam kehidupan warga, 
meski kini ritel modern juga semakin menjamur.

Seperti yang tampak di Pasar Desa Balongpanggang, 
Kabupaten Gresik. Tak sekadar menjadi tempat belanja warga 
desa setempat, tapi pasar ini juga sebagai jujugan masyarakat 
kabupaten lain, yaitu Lamongan dan Mojokerto.

“Pasar ini berdiri sebelum tahun 60-an. Awalnya kecil dan 
kini berkembang, dengan luas lahan mencapai 1,3 hektar,” 
ujar Kepala Desa Balongpanggang, Slamet Rameli.

Dikatakannya, pasar desa tersebut merupakan tulang 
punggung perekonomian desa.Ini terbukti dari kontribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) yang menca-
pai Rp 230 juta/tahun. Pihaknya optimistis mampu men-
dongkrak kinerja pasar karena fasilitas relatif lengkap dan 
pasar Balongpanggang sudah dikenal memiliki komoditi 
yang lengkap.

Dijelaskannya, dulu kalau masuk pasar bau tak sedap 
sampah sangat menyengat. Kini, dengan 4 petugas 
kebersihan dan pembangunan Tempat Penampungan 
Sementara (TPS) di dekat pasar hewan, bau sampah sudah 
bisa diminimalisir.

Kinerja Pasar Desa Balongpanggang Gresik 
patut diacungi jempol. Tak sekadar mampu 

menyumbang PAD hingga Rp 200 juta/tahun, 
fasilitasnya juga terus bertambah. Salah 

satu PR besar yang saat ini dihadapi adalah 
klasterisasi pedagang. 

Juara 2 Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Prov. Jatim

Miliaran Rupiah Berputar
di Pasar Balongpanggang

Profil Pasar
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 “Dulu pasar ini cuma buka pada hari 
tertentu, kini operasional tiap hari, 24 
jam non stop,” katanya. Diceritakannya, 
biasanya sekitar pukul 23.00, pedagang 
sayur mulai berjualan hingga pukul 
07.00. Aktivitas pasar kemudian dilan-
jutkan oleh pedagang sembako, hasil 
agribisnis, makanan, kebutuhan harian 
warga hingga produk garmen. 

Terpisah, Kepala Pasar Balongpang-
gang, Munaryo mengatakan kinerja 
pasar masih sangat berpotensi untuk 
digenjot. “Pendapatan dari retribusi 
saja tahun lalu mencapai Rp 250 juta. Ini 
sudah meningkat dibanding tahun 2013 
yang hanya Rp 185 juta,” katanya. 

Jumlah pedagang saat ini mencapai 
600 orang lebih yang menempati 689 
stand yang 135 diantaranya berbentuk 
kios. Dikatakannya, untuk pedagang 
hanya ditarik retribusi sebesar Rp 1.000/
stand/hari. “Ini sangat murah dan belum 
ada pembedaan tariff antara stand yang 
di depan, tengah dan belakang. Memang 
ada rencana perubahan tarif retribusi 
dengan mengelompokkan berdasarkan 
lokasi stand. Tapi masih tahun depan kare-
na menunggu peraturan desa,” katanya. 
Bila perubahan tarif terealisasi pihaknya 
optimis kinerja pasar akan semakin men-
tereng. Sebab, menurut hitungan kasar 

dengan luas lahan dan jumlah pedagang 
saat ini, pendapatan Rp 300 juta/tahun 
cukup realistis. Saat ini saja Pasar Desa 
Balongpanggang, sudah berhasil meraih 
gelar sebagai pasar desa terbaik kedua 
se-Jawa Timur. 

Selain itu juga ada retribusi sampah 
dengan tarif antara Rp 5.000-Rp 20.000/
bulan/stand. Pedagang sayur dikenai 
biaya lebih mahal karena sampahnya 
relatif banyak dibanding jenis yang lain. 
Ada juga pemasukan dari parkir yang 

mencapai Rp 100 juta/tahun.
Selain mulai menata kembali tariff 

retribusi, pengelola pasar juga sedang 
menggodok aturan hak pakai bagi 
para pedagang. “Kalau dulu tidak ada 
batasannya, sekarang dibatasi 20 tahun 
untuk pembaruan dan 5 tahun sekali 
untuk registrasi ulang. Tarifnya belum 
tahu, masih dirapatkan,” katanya.

Dikatakannya, perputaran uang di 
pasar umum mencapai Rp 3 miliar/hari.  
Ini disebabkan karena Pasar Balongpang-
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gang buka hampir 24 jam penuh. Lokasin-
ya sangat strategis karena sebelah barat 
berbatasan dengan Lamongan, sebelah 
selatan berbatasan dengan Mojokerto. 
Kalau ke timur akses ke Surabaya.”Pasar 
ini ibaratnya pasar transit, pedagang dari 
Lamongan dan Mojokerto ambil barang 
dari sini. Jadi bisa dikatakan sebagai pusat 
grosirnya pedagang,” tuturnya.

Menurut Munaryo pedagang me-
nyambut baik rencana tersebut, karena 
mereka sadar bahwa pasar desa merupa-
kan milik bersama. Untuk mengapresiasi 
itu, pengelola pasar akan terus melaku-
kan perbaikan fasilitas. Tahun ini. Ada 
bantuan dana sekitar Rp 150 juta untuk 
pembangunan sanitasi sebelah barat. 
Selain itu juga akan dilakukan reha-
bilitasi kios ikan karena lokasinya lebih 
rendah dibanding yang lain  sehingga 
banjir bila musim hujan tiba.

Terkait penataan pedagang, diakuinya 
masih terganjal klasterisasi pedagang. “Terus 
terang saja masih sangat sulit, kecuali peda-
gang pakaian sudah bisa ditata,” katanya. 
Penyebabnya, karena harus mengalihkan 
pedagang yang tentu saja membutuhkan 
waktu dan lokasi. Namun pihaknya ke depan 
tetap merencanakan klasterisasi pedagang 
agar memudahkan pembeli dalam berbe-
lanja. “Selain itu biar kalau beli baju tak bau 

ikan asin,” candanya.
Selain pasar umum, tiap kamis ada 

pasar hewan yang lokasinya terletak 
berdekatan dengan pasar umum. Penda-
patan kotornya tiap hari kamis saja men-
capai Rp 3 juta lebih hanya dari retribusi 
pedagang dan karcis parkir. “Perputaran 
uangnya mencapai Rp 200 juta tiap kamis. 
Saat ini tambah banyak karena menje-
lang Idul Adha,” katanya. Kapasitas pasar 
hewan mencapai 600 ekor sapi an 450 
ekor kambing. Bahkan, pengelola Pasar 
Balongbendo juga membuat pasar ayam 
sendiri, khusus untuk ayam hidup.

Terpisah Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kab.Gresik, Tursilowanto Hariogi men-
gatakan pasar desa memang belum 
optimal dikembangkan. “Tak dipungkiri, 
pasar tradisional mulai kalah bersaing 
dengan pasar modern,” katanya.

Beberapa langkah yang dilakukan 
adalah dengan menggandeng pihak ke-
tiga/swasta untuk membanguan pasar 
desa. “Pasar desa harus tertata sebagus 
dan senyaman pasar modern,”katanya. 
Untuk diketahui, jumlah total pasar desa 
di Gresik mencapai 106 pasar dengan 
jumlah pedagang mencapai 12.108 
orang.ldya

22 Edisi V Tahun 2017



23Edisi V Tahun 2017

Profil Desa

TERLETAK di daerah pesisir utara 
pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda 
dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, 
tembakau, hutan lindung Baluran dan 
lokasi usaha perikanan, Kabupaten 
Situbondo menjadi salah satu wilayah 
wisata eksotis di Jawa Timur. Salah satu-
nya adalah Desa Klatakan yang memiliki 
hutan mangrove jujugan migrasi burung 
Blekok dari seluruh penjuru dunia.

Geliat pariwisata itulah yang menjadi 
salah satu nadi perekonomian di wilayah 
ini. Masyarakat pun bahu membahu 
menjaga kelestariannya.”Wisata Kam-
pung Blekok ini berada di pinggir Pantai 
Dusun Blekok, Desa Klatakan, Kecama-
tan Kendit, dan ini bisa menjadi tujuan 
wisata baru,” kata Kepala Desa Klatakan, 
Yoyok Hermanto.

Dengan semangat gotong royong tinggi, 
warga Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kab. 

Situbondo tak sekadar berhasil melindungi 
ekosistem mangrove dari kerusakan, tapi juga 

menjaga lokomotif perekonomian desa.   

Mangrove 
Aman, Ekonomi 

Desa Terjaga

Desa Klatakan, Kec. Kendit-Situbondo
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Keberadaan destinasi wisata man-
grove, diakui sangat berpengaruh pada 
ketersediaan lapangan kerja sehingga 
pengangguran di desa ini relatif sedikit. 
Sebab, hampir semua pemuda desa 
bekerja di tempat tersebut. 

Tak sekadar bekerja, penduduk ber-

peran menjaga ekosistem pantai tersebut 
secara gotong royong. Mereka menjaga 
tumbuhan bakau dan burung Blekok yang 
populasinya kini semakin meningkat. 
Bahkan, saat ini ada 10 jenis burung Blekok 
yang berada di ekosistem itu. Keamanan 
desa ini terus terjaga dengan menerapkan 

jaga berganti, selama malam sampai pagi 
hari yang dilakukan oleh karang  taruna. 
“Kami juga terus melakukan pemberday-
aan masyarakat, hal ini sebagai bentuk 
gotong royong, “ujarnya.

Saat ini diakui kawasan wisata man-
grove belum tertata sempurna. Masih 
banyak yang perlu diperbaiki, misalnya 
jalur masuk ke lokasi serta konsep ba-
gaimana membangun tempat wisata 
agar pengunjung bisa menikmati pe-
mandangan alam tanpa mengganggu 
habitat burung Blekok.

Menurut Yoyok, ribuan burung yang 
mirip bangau itu sudah menempati hu-
tan cukup lama. “Kami benar-benar ber-
hati-hati untuk pembangunan kawasan 
ini. Dikhawatirkan mereka akan berpin-
dah tempat karena merasa terusik. Kami 
juga tidak hanya bisa membangun, tapi 
membutuhkan kajian khusus,” katanya.

Pada tahun ini, pemerintah desa 
sudah menganggarkan dan menggu-
nakan alokasi dana desa, juga dana desa 
(ADD/DD), untuk pembangunan prasa-
rana kampung wisata tersebut. Untuk 
sementara, anggaran digunakan untuk 
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pembangunan infrastruktur jalan masuk 
ke arah utara dari jalur pantai utara.

Dikatakan Yoyok, pihaknya optimis-
tis mampu membangun desanya karena 
semangat gotong royong  warga sangat 
tinggi. Ini terbukti karena selama ini 
kegiatan dan pembangunan dilakukan 
secara sukarela sebagai bentuk swadaya 
masyarakat. Tak hanya berupa materi, 
tapi juga tenaga dan waktu. Seperti 
contohnya pembangunan masjid desa 
yang dikerjakan oleh penduduk sekitar 
secara suka rela. “Bila ada rumah warga 
yang tidak layak huni, masyarakat antu-
sias membenahinya dengan suka rela 
sampai bangunannya menjadi layak 
huni. Ada yang menyumbang materi 
dan bahan bangunan, “ tuturnya. 

Sementara untuk membangun 
keagamaan, RT berkoordinasi dengan 
warga untuk mengadakan pengajian 
rutin,kegiatan ini seminggu sekali diada-
kan. Sementara secara budaya, Slametan 
Desa juga diadakan setiap tahun saat 
hari jadi desa tersebut.

Budaya gotong royong juga tam-
pak kental saat ada warga menggelar 
hajatan. Bila ada warga Klatakan kurang 
mampu dan mengadakan hajatan maka 
penduduk sekitar akan menyumbang 
makanan, tenaga masak dan lainnya. 

“Dalam pengelolaan potensi budaya 
dan wisata, masyarakat juga melakukan 
secara gotong royong. Ada pemasukan dari 

wisatawan, kerajinan lukisan, parkir iuran 
dan pagelaran kesenian tari Can Macanan. 
Pagelaran tari tradisional ini memberikan 
pemasukan relatif besar, antara Rp700.000-
Rp 1. 000.000 sekali tampil,“ungkapnya.

Untuk meningkatkan pariwisata di 
Desa Klatakan, desa berencana memban-
gun beberapa objek wisata, diantaranya 
rest area di tepi pantai dengan anggaran 
yang diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

Selain sektor pariwisata, masyara-
kat juga bergotong royong  untuk 
meningkatkan kualitas ekonomi. Salah 
satu yang sedang digalakkan adalah 
pengembangan kelompok budidaya 
ikan kerapu. Selain itu juga penyertaan 
modal desa bagi Usaha Kecil dan Menen-
gah (UKM), khususnya milik warga 
miskin. Beberapa usaha yang ditekuni 

warga adalah pembuatan saos mangga 
dan produksi makanan ringan. 

Di bidang pendidikan, pemerintah desa 
akan membuat program beasiswa untuk 
anak putus sekolah. Terkait keterbukaan 
informasi, sejauh ini masyakarat bisa mem-
peroleh informasi publik, melalui banner, 
internet, spanduk, yang disediakan pemer-
intah desa. Tujuannya supaya semua elemen 
masyarakat bisa mengakses data sehingga 
terjadi transparansi.

Kesadaran penduduk untuk ber-
gotong royong membuahkan hasil 
menganggumkan. Desa Klatakan di-
nobatkan sebagai Desa Terbaik Juara 
1 Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 
2017. Disusul dengan prestasi tingkat 
Provinsi Jawa Timur sebagai Desa Ter-
baik Juara 2.ldev
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SANITASI masih menjadi salah satu per-
masalah beberapa daerah di Indonesia, termasuk 
Jawa Timur (Jatim). Menurut data  Millenium 
Development Goals (MDGs), hampir setengah 
penduduk Indonesia belum memiliki sanitasi 
yang baik khususnya jamban yang layak.

Strategi gotong royong mewujudkan sani-
tasi berbasis masyrakat yang digagas Kelurahan 
Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probo-
linggo patut dicontoh daerah lain. Warga kelu-
rahan ini bahu membahu membangun jamban 
umum yang jumlahnya terus bertambah.

Diungkapkan Kepala Kelurahan Pilang, Moh. 
Slamet Efendi pada awalnya warga Pilang me-
mang  kesulitan mewujudkan pembangunan 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Padahal 
jamban atau WC merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia. Apa jadinya kalau kita berada dis-
uatu tempat tidak tersedia WC atau WC nya jorok, 
tentu kita tidak akan betah berlama lama disana. 
Disamping itu WC yang memenuhi syarat keseha-
tan sangat berguna untuk menjaga lingkungan 
tetap sehat, tidak mencemari sumber air bersih, 
dan tidak menjadi sumber berkembang biaknya 

WUJUDKAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT

Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo 

Warga urun rembug mulai tingkat perencanaan 
hingga realisasi pembuatan jamban umum. Wujud 
gotong royong ini menjadi bukti Kelurahan Pilang, 
Kota Probolinggo pantas meraih gelar Kelurahan 

Terbaik di Jatim.
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lalat yang menjadi vektor penularan bibit 
penyakit,” katanya.

Berawal dari permasalan tersebut, 
Kelurahan Pilang membuat Program 
Pengelolaan WC Umum. Pada tahun 
2015, dibangun IPAL dengan panjang 7 
meter dan lebar 4 meter. Awalnya hanya 
3 IPAL saja, namun seiring waktu pada  
tahun 2017 menjadi 5 unit sanitasi yang 
tersebar di beberapa lingkungan RT. 

Sanitasi ini didirikan untuk menga-
tasi kesulitan warga buang kotoran, karena 
banyak rumah warga yang tidak memi-
liki tempat pembuangan kotoran sendiri. 
Pembangunan IPAL tersebut, selain dari 
swadaya masyarakat, kini juga dikembang-
kan dengan bekerjasama dengan program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Kini tidak ada lagi warga yang 
buang air besar sembarangan terutama 
di sungai,sehinggga Sanitasi berbasis 
Masyarakat dapat  terwujud dengan 
cara –cara pencegahan pencemaran 
dari produk, bakteri, atau limbah un-
tuk meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat,” katanya.
Selain masalah jamban, Kelurahan 

Pilang juga melakukan gotong royong 
dalam pembangunan irigasi. “Untuk 
irigasi merupakan renovasi dari saluran 
yang ada tapi sudah tak layak,” katanya.

Irigasi tersebut terhubung dari 
beberapa RT yang ada di kelurahan 
tersebut. Renovasi dilakukan untuk 
melancarkan aliran air yang tersendat 
sampah dan endapan tanah. Total ang-
garan yang dikeluarkan Rp 4,56 miliar  
berasal dari sawdaya masyarakat dan 
bantuan pemerintah provinsi. 

“Ini swadaya masyrakat, berdasarkan 
sumbangan suka rela, ada yang menyum-
bangkan tenaga, bahan material dan 
uang.  Pemeliharaan lingkungan di Ke-
lurahan Pilang sudah bagus dan terawat, 
dibanding sebelumnya,“ katanya. Setelah 
infrastuktur lingkungan terbangun, pen-
gelolaan diserahkan kepada masyarakat 
dan tim. Sementara biaya untuk perawa-
tan lingkungan juga melalui swadaya. 

Sementara di bidang ekonomi, Usa-

ha Kecil dan Menengah Kelurahan Pilang 
sangat kreatif, terutama di bidang maka-
nan dan minuman yang memanfaatkan 
bahan baku dari kekayaan alam sekitar. 
Dicontohkan, produk jelly yang terbuat 
dari air kelapa, kopi dari biji mangrove, 
keripik dari mangrove dan lainnya. 

Dari beberapa UKM ini, kopi mangrove 
mulai diburu pembeli. Kopi biji mangrove 
dikatakan memiliki manfaat kesehatan 
yang banyak. Sedangkan jelly, bahan ba-
kunya unik karena menggunakan bahan 
air kelapa. “Banyak orang yang tanya, jelly 
bahan dasarnya air kelapa ini, dan jarang 
ada yang menjualnya,“ terang. 

Solidaritas warga di kelurahan ini juga 
tercermin dari sistem pinjam kompor. Bila 
ada tetangga yang masih menggunakan 
kompor tungku, akan dipinjami kompor 
gas, namun tabung gas beli sendiri. Hal 
ini serting dilakukan bergantian, seba-
gai bentuk gotong royong. Di bidang 
keagamaan dan budaya ada kegiatan 
rutin warga, seperti tasyukuran dan tradisi 
slametan desa.l
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Hingga saat ini Indonesia masih memiliki per-
masalahan kesehatan yang cukup kompleks. Keseha-
tan lingkungan terutama masalah sanitasi menjadi 
problem serius. Salah satu perilaku masyarakat yang 
masih kurang dalam bidang sanitasinya adalah tingkat 
penggunaan jamban.

Namun, di tengah berbagai keterbatasan Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar 
berhasil menciptakan solusi dari masalah tersebut.  
Mereka melakukan pembanguan sanitasi atau IPAL 
secara swadaya.

IPAL memang senggaja dibangun untuk warga, kar-
ena sebagian besar warga tidak memilki tempat untuk 
buang air besar.  “Sebelumnya warga kalau buang air 
besar di lahan persawahan, karena di rumahnya tidak 
memilki WC. Pembuatan WC juga sulit sebab tanah di 
desa ini basah dan susah dibuat sanitasi. Jadi inovasinya 
dibuatkan sanitasi super besar untuk menampung 
kotoran di lingkungan satu RT, “ kata Kepala Kelurahan 
Kauman, Indra Purwanto. 

Sebelumnya, kelurahan hanya membangun satu 
unit IPAL, berkat gotong royong swadaya warga 
kini sudah ada 7 unit yang tersebar di berbagai titik. 
Sementara fungsi IPAL tersebut tak hanya sebagai 
penampung kotoran manusia, melainkan di atasnya 
dibuat bangunan.  Ruang tersebut bisa digunakan 
untuk kegiatan rutin warga, seperti rapat koordinasi, 
pertemuan rutin PKK, kegiatan acara kemerdekaan, 
pengajian dan lainnya. 

 “Ukurannya cukup besar dengan panjang 10 meter 
dan lebarnya 7 meter, satu unit sanitasi bisa menam-
pung satu wilayah RT,“terang Indra. Pembangunan 
IPAL tersebut, merupakan program Bedah Bumi dari 
pemerintah setempat. Selain ipal, ada pengadaan bibit 
tumbuhan untuk Dasa Wisma, sebanyak 1.000 bibit 
tersebut ditanam di sekitar rumah dan lahan kosong. 

“Pemasangan biopori juga dilakukan dengan 
gotong royong, semua warga terlibat pada proses 
tersebut, “ tuturnya. Banyak prestasi yang diraih berkat 
semangat gotong royong warga seperti memperoleh 
prestasi dari lomba desa berseri dan lomba IPAL tingkat 
provinsi sebagai juara 1. Terbaru, Kelurahan Kauman 
menjadi Pelaksana Gotong Royong  Terbaik 2 Tingkat 
Provinsi Jawa Timur.

Bila mengunjungi kampung ini, kebersihan tampak 
di setiap sudut kelurahan. Bahkan, di sepanjang  ruas 
gang menuju bangunan Paud dihiasi dengan gambar 
dengan warna-warna menarik. Bukan hanya sumban-
gan berupa uang, melainkan tenaga, makanan dan 
lainnya membuat kampong ini terjaga kebersihannya.

 “Kalau swadaya, ada jimpitan rutin di setiap 

Bergandengan tangan membangun 
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
tak hanya butuh dana besar, tapi juga 
semangat gotong royong tinggi. Hal 
tersebut berhasil diwujudkan warga 
Kelurahan Kauman, Kecamatan 
Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar.

Demi Kesehatan Warga

Kelurahan Kauman, Kepanjen Kidul- Blitar

Swadaya IPAL
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wilayah sebulan sekali. Perolehannya tidak menentu, 
terkadang hanya Rp 100 ribu sampai Rp 120 ribu. Se-
bab, warga banyak yang membayar jimpitan dengan 
beras,“ujarnya. 

Masih banyak pembangunan warga yang menjadi 
cermin semangat gotong royong kelurahan ini. Pem-
bangunan balai desa misalnya, dibangun murni swadaya 
warga, bahkan untuk tenaga mereka suka rela, makanan 
hingga material. Karena dilakukan bersama-sama proses 
pembangunan pun hanya memakan waktu 3 hari. Menu-
rut data, kelurahan ini memiliki luas 6.803 Km persegi, 
dengan jumlah penduduk 6639 jiwa. 

Sementara di bidang sosial budaya, warga bergot-
ong royong menggelar kirab budaya Grebek Pancasila, 
senam Lansia, pengajian rutin Selasa Kliwon dan karang 
taruna. Selain itu ada Di desa ini ada beberapa kelompok 
kesenian khas , seperti kelompok Musik Keroncong Sinar 
Mbothe, Kelompok Seni Hadrah ISHARI dan kelompok 
musik religius qosidah. “Bidang sosial kesehatan sangat 
diutamakan, Posyandu Lansia dan balita setiap semingu 
sekali rutin dilakukan, pengadaan sarana prasarana Po-
syandu penyuluhan dan kesehatan,“ tambahnya. 

Program PNPM Mandiri kelurahan juga dilakukan, 
yaitu pembangunan rumah kurang layak huni. Semen-
tara, kegiatan masyrakat penunjang perekonomian 
diantaranya Kopersi Wanita (Kopwan)  Srikandi, kopersi 
simpan pinjam dan usaha simpan pinjam RT/RW. Se-
dangkan bentuk usaha yaitu pembuatan cinderamata 
atau souvenir oleh karang taruna, hasil pertanian dan 
lainnya.ldev
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“72 TAHUN INDONESIA KERJA 
BERSAMA” menjadi representasi seman-
gat gotong royong untuk membangun 
Indonesia menuju masa depan yang leb-
ih baik.  Gotong royong adalah akar dari 
kebudayaan Indonesia yang merupakan 
wujud harmoni kebersamaan.  Gotong 
royong juga sudah menjadi perekat 
sosial paling efektif tanpa memandang 
ras, suku, dan agama untuk mencapai 
tujuan yang luhur.  Melalui semboyan 
ini pula, masyarakat diingatkan untuk 
kembali bersama-sama bersatu dalam 
perbedaan dan melanjutkan perjuangan 
menjadi bangsa yang terhormat

Semangat kebersamaan digelorakan 
di hampir setiap sudut nusantara, pun 
tak luput di lingkungan Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 

Provinsi Jawa Timur.  Apabila di instansi 
pemerintah maupun non pemerintah, 
organisasi masyarakat sampai pada 
kampung-kampung, semarak memeri-
ahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 
ke 72, maka Organisasi perempuan istri 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Jawa Timur, tak ingin ketinggalan dan 
turut serta ambil bagian pada uforia 
kemeriahan peringatan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan RI ke 72 ini, melalui acara 
lomba – lomba yang dikemas secara 
sederhana tetapi mampu mempererat 
tali kebersamaan diantara ibu-ibu ang-
gota DWP Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur.

Lomba yang digelar pertama adalah 
lomba dirijen menyanyikan lagu Mars 

DWP, “ lomba ini dikandung maksud 
agar ibu-ibu berani dan percaya diri 
untuk tampil di depan dan memimpin, 
..” demikian disampaikan oleh sekretaris 
DWP Dinas PMD Prov. Jatim.    Selain 
itu digelar pula lomba memasukkan 
benang ke dalam jarum dengan peserta 
beregu/Tim, sehingga cukup kesulitan 
memasukkan benangnya ke dalam 
jarum apabila tidak ada kerjasama yang 
baik antara yang memegang jarum dan 
yang bertugas memasukkan jarum, 
hal ini memaknai bahwa untuk mem-
ecahkan sesuatu yang sulit kita perlu 
komunikasi dan kerjasama.  Demikian 
antusiasnya ibu-ibu untuk memasukkan 
benang ini, yang nggak jarang membuat 
benang mbeleset dari lubang jarum-
nya...sampai dengan terdengar teriakan 

72 TAHUN INDONESIA
KERJA BERSAMA
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...”MERDEKA” ... maka telah muncullah 
pemenang lombanya.

Lomba yang tak kalah serunya dige-
lar oleh ibu – ibu ini adalah merias wajah 
tanpa kaca, lomba ini dapat melatih ket-
rampilan ibu-ibu untuk mempersiapkan 
diri secara cepat dan tetap cantik dalam 
kondisi apapun walaupun tanpa kehadi-
ran benda wajib yang senantiasa tidak 
luput dari bawaan kaum perempuan, 
yaitu cermin.  Pertama kali peserta 
membersihkan wajah agar benar-benar 
tidak terdapat makeup yang tersisa di 
wajah, dengan perlahan dan penuh 
kehati-hatian mulailah peserta men-
goleskan alas bedak dan bedak tabur 
atau compact powder dan dilanjutkan 
dengan hal yang paling seru yaitu 
mengoleskan pewarna kelopak mata, 
menggambar alis mata, maskara dan 
mengoleskan lipstik serta perona pipi, 
yang banyak mengundang senyum dari 
ibu-ibu yang menyaksikan acara lomba 
ini. Penampilan peserta lomba merias 
wajah tanpa cermin tak tampak belepo-
tan .... tampak minimalis karena sangat 

berhati hati dalam menggoreskan alat-
alat makeupnya, namun terlihat tampil 
lebih alami.

Suasana ruang pertemuan menjadi 
heboh ketika diselenggarakan lomba 
joged / menari balon secara beregu, 
masing-masing regu beranggotakan 5 
orang ibu.  Keseruan lomba ini tampak 
ketika tim mulai berjalan dirapatkan 
dengan keberdaan balon diantara perut 
dan punggung, Tim yang berhasil me-
lalui rute sambil berjalan dan berjoged 
dengan balon yang tidak lepas/terjatuh 
sampai dengan garis finish adalah tim 
yang keluar sebagi pemenang lomban-
ya.  Memaknai lomba ini sebagai kerja 
bersama untuk mencapai sesuatu yang 
diinginkan tersirat dalam realitas kehidu-
pan kita semua, “Ayo ibu-ibu harus aktif, 
hadir pada setiap pertemuan dan mari 
kita belajar bersama, sehingga sebagai 
seorang istri dan juga ibu, kita dapat 
meningkatkan kapasitas diri, agar dapat 
menjadi pendamping yang seimbang 
bagi suami” demikian ibu Ketua DWP 
Prov. Jatim menyampaikan penekanan 

kepada ibu-ibu anggota DWP Dinas PMD 
Prov. Jatim seluruhnya.

Acara lomba diakhiri dengan pe-
nyampaian hadiah dari Ibu ketua DWP 
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk 
para pemenang yaitu Juara I Ny. Pandu 
Danuwara, Juara II Ny. Hotman, Juara III 
Ny. Sugeng Hariadi sebagai pemenang 
Lomba Dirijen Lagu Mars DWP.  Lomba 
Memasukkan benang ke dalam jarum 
dimenangkan oleh Juara I Tim Ker-
jasama desa, Juara II Tim Bina Pemdes 
dan Juara III Tim PKM.  Lomba Merias 
Wajah Tanpa Kaca dimenangkan oleh 
: Juara I Ny. Hotman, Juara II Nn. Fai-
qah, dan Juara III. Ny. Cahaya Dewata.  
Adapun Lomba Menari/Joged Balon 
dimenangkan oleh berturut turut  Tim 
Kerjasama desa, Tim Bina Pemdes dan 
Tim PUED.

Selain acara lomba dalam rangka 
menyemarakkan HUT Proklamasi Ke-
merdekaan RI yang ke 72, dalam rangka 
menambah wawasan anggota, disam-
paikan pula oleh Pengurus Bidang Sosial 
Budaya (Ny. Mardiono) dan Pengurus 
Bidang Ekonomi (Ny. Agus Subiantoro) 
hasil menghadiri Seminar Melestarikan 
Budaya dan Kearifan lokal melalui aneka 
ragam makanan dan minuman yang 
dipandu Chef Yugo, di DWP Prov. Jatim. 
lBM-GD



Biasakan Anak Minum Air Mineral
Banyak anak-anak yang lebih menyukai minuman berwarna 

dan memiliki rasa, dibandingkan air mineral yang hambar. 
Padahal, minum air putih menjadi kebutuhan utama tubuh.
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 Meski kita tahu bahwa air mineral 
memiliki manfaat besar bagi tubuh tapi 
tetap saja kita sering abai untuk memi-
num air mineral secara rutin. Untuk itu 
sebaiknya kebiasaan yang baik seperti 
minum air mineral perlu diterapkan se-
jak usia dini, agar anak dapat tumbuh 
dan beraktifitas dengan baik. Serta ter-
biasa mengonsumsi air mineral hingga 
dewasa.

Sebab data riset di 13 negara yang 
dipublikasikan di European Journal 
of Nutrition, begitu memprihatinkan. 
Dikatakan, 1 dari 4 anak di Indonesia 
masih kurang minum, bahkan 30% yang 
dikonsumsi bukan air mineral. Padahal 
anak pra-sekolah (usia 4 – 6 tahun) mem-
butuhkan 1,2 liter air mineral per hari 
(setara dengan 5 – 6 gelas), sedangkan 
anak usia 7 – 9 tahun membutuhkan 
sekitar 1,5 liter air mineral (6 – 7 gelas 
setiap hari).

Anak lebih rentan mengalami dehi-
drasi dibanding orang dewasa karena 
mereka memiliki sensibilitas rasa haus 
yang lebih rendah serta tidak dapat 
mengekspresikan rasa haus dengan 

baik. Serta kebanyakan anak-anak men-
gonsumsi gula melewati batas hingga 
15 persen. Padahal mengonsumsi gula 
tidak boleh lebih dari 10 persen dalam 
minuman. Oleh karenanya, penting 
bagi orangtua menanamkan kebiasaan 
minum air mineral sedini mungkin. 

Menurut Indonesian Hydration 
Working Group (IHWG), anak yang aktif 
berkegiatan perlu dibiasakan minum 
2 – 3 gelas air mineral (400 – 600 ml) di 
luar rumah untuk mengurangi kemung-
kinan dehidrasi dan menstabilkan suhu 
tubuhnya. Sisanya bisa dipenuhi ketika 
anak ada di dalam rumah di bawah pen-
gawasan orang tuanya.

Kekurangan air dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan jangka panjang 
maupun jangka pendek. Gangguan 
tersebut antara lain infeksi saluran ke-
mih dan batu ginjal. Agar terhindar dari 
resiko gangguan kesehatan ini, moms 
perlu membiasakan anaknya untuk mi-
num air mineral secara mandiri, baik di 
dalam maupun di luar rumah. 

Kebiasaan ini bisa dibangun dengan 
memberikan arahan dan jejak ingatan 

positif terhadap kebiasaan minum air 
mineral sebelum, selama dan sesudah 
beraktifitas fisik. Gangguan ginjal akut, 
atau konstipasi, secara jangka pendek 
dapat mengganggu kognisi, atensi, atau 
memori. 

Orang tua harus memberi contoh. 
Tidak hanya di meja makan, sediakan 
air mineral di tempat terjangkau anak. 
Seperti di tempatnya bermain atau be-
lajar, bahkan di dalam mobil.

Sebenarnya tubuh manusia sendiri 
akan secara normal memberikan syarat 
apabila kita sedang sedang mengalami 
dehidrasi. Seperti frekuensi urin menjadi 
jarang dan haus. Nah, moms kamu juga 
bisa memantau jika si kecil tidak cukup 
air mineral dalam tubuhnya dengan 
melihat ciri-ciri seperti sering mengeluh 
haus, bibir kering, ikuti anak jika ia ingin 
buang air kecil dan lihat warna urinnya, 
jika jernih sedikit kuning itu menanda-
kan cairan tubuh cukup. Namun jika 
kuning tua patut diwaspadai.

Nah mulai saat ini jangan sepelekan 
minum air mineral bagi si kecil ya! Ajak-
lah mereka rajin minum air mineral.l
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BEBAN kerja dan rutinitas yang 
padat sering membuat kita stres. Waktu 
istirahat berkurang dan pola makan jadi 
makin tidak sehat. Waspadalah karena 
semua itu bisa membuat hidup jadi tidak 
bersemangat. 

Penting selalu membuat hidup seim-
bang, baik karier maupun keseharian 
lainnya. Dan untuk keluar dari situasi 
penuh tekanan, rasa bosan serta hilang 
motivasi karena masalah pekerjaan 
(burn out), ada sejumlah cara mudah 
yang bisa dipilih. Seperti cara-cara 
berikut ini:

Waktu Memanjakan Diri Sendiri
Setelah pulang kerja, lakukan ses-

uatu yang Anda suka. Seperti menikmati 
segelas kopi dan makanan kecil di kafe 
favorit, membaca buku sambil bersantai 
di rumah, atau jalan-jalan di mall untuk 
sekadar window shopping. Setelah men-
jalani hari yang super sibuk, meluangkan 
waktu untuk bersantai sejenak seperti ini 
akan membantu merilekskan pikiranmu.

Berkumpul dengan Orang Terdekat
Berkumpul dan mengobrol dengan 

orang-orang terdekat bisa jadi cara 
termudah untuk melepas tekanan 
dan stres yang Anda rasa. Bisa dengan 
berkumpul bersama keluarga, sahabat, 
atau pasangan. Menghabiskan waktu 
bersantai mengobrol atau curhat 
dengan orang-orang terdekat pastinya 
bisa menghadirkan rasa nyaman dan 
tenang sendiri.

Olahraga Ringan
Badan sudah capek, masak masih 

harus olahraga? Well, nggak perlu olah-
raga yang terlalu berat, ladies. Anda bisa 
coba melakukan olahraga ringan saja 
seperti stretching atau jalan kaki san-
tai. Biasanya tubuh terasa capek justru 
karena kita kebanyakan duduk di depan 
komputer untuk bekerja. Jadi dengan 
sedikit menggerakkan anggota badan, 
tubuh bisa terasa lebih bugar.

Konsumsi Madu
Salah satu nutrisi terbaik yang bisa 

kita manfaatkan untuk mencegah serta 
menurunkan risiko kelelahan juga stres 
karena pekerjaan adalah madu. Kandun-
gan gula alami, antioksidan, antibakteri, 
zat besi, kalsium dan vitamin C dalam 
madu dipercaya sangat baik untuk men-
jaga kekebalan tubuh. Aroma yang khas 
pada madu juga dikatakan sangat baik 
untuk merangsang otak agar senantiasa 

bahagia, tenang serta nyaman. Konsum-
si satu sendok madu setiap pagi adalah 
solusi terbaik untuk mengatasi lelah dan 
stres karena pekerjaan maupun karena 
hal lainnya.

Lakukan Detoks Gadget
Apakah Anda termasuk orang yang 

susah lepas dari gadget? Atau peker-
jaanmu selalu menuntutmu selalu 
terhubung dengan gadget? Seringkali 
kita tak menyadari bahwa gadget yang 
kita gunakan setiap detik itu ternyata 
bisa jadi sumber penyebab stres. Untuk 
mengatasinya, Anda bisa melakukan 
detoks gadget. Caranya sepulang kerja, 
Anda bisa meluangkan waktu beberapa 
menit lepas dari aneka gadget demi 
kembali membuat pikiran terasa lebih 
jernih.

Dari cara-cara tersebut, kira-kira 
mana yang paling pas dan mudah untuk 
Anda lakukan?l

Cara Melepas 
Stres Pasca 
Seharian Kerja
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Musim mangga sudah di 
depan mata. Bosan memak-
annya sebagai kudapan buah 
segar atau jus, mango souffle 
bisa menjadi pilihan resep 
menikmati salah satu buah 
tropis ini.  

Mango souff le meru-
pakan makanan penutup 
klasik khas Prancis yang me-
nyegarkan. Terbuat dari buah 
mangga, telur dan gelatin, 
teksturnya ringan, halus dan 
menyegarkan. Kudapan ini 
menggabungkan rasa manis 
dan segarnya mangga dengan 
tekstur lembut souffle. Lebih 
nikmat jika dikonsumsi dingin.

Berikut bahan dan cara 
pembuatan mangga souffle:
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Mango Souffle

BAHAN:
100 gram gula

3 butir telur
150 mililiter krim

2 sendok makan gelatin 
bubuk

100 gram buah mangga, 
potong dadu

100 gram puree mangga
2 sendok makan air 

perasan lemon

-
-
-
-

-

-
-

CARA MEMBUAT:
1.  Pisahkan kuning telur dari putihnya.

Sisihkan.
2.  Rendam gelatin bubuk dengan ½ gelas 

air.
3.  Kocok gula dengan kuning telur hingga 

lembut dan gula larut.
4.  Letakkan wadah berisi air di atas api kecil.
5.  Masukkan puree mangga, dan campuran 

kuning telur di dalam wadah anti panas, 
aduk hingga kental membentuk custard 
untuk souffle.

6.  Jika custard sudah hangat, tambahkan 
gelatin, aduk rata hingga membentuk 

lapisan. Angkat
7.  Tambahkan air jeruk lemon dan biarkan 

dingin.
8.  Kocok putih telur hingga kaku.
9.  Kocok krim hingga kental dan mengem-

bang, ambil sedikit krim untuk hiasan. 
Masukkan krim ke dalam custard, buat 
adonan berlapis, lalu lapisi dengan putih 
telur.

10. Tuangkan adonan ke dalam mangkuk 
atau gelas, dan hiasi dengan irisan krim 
dan mangga. 11. Dinginkan dalam lemari 
es. Sajikan. 

Selamat mencoba! l

RESEP KLASIK

Resep



B
udidaya jam

ur oleh K
epala R

um
ah 

Tangga Perem
puan H

esty prayom
i, 

w
arga D

esa N
getos, K

abupaten N
ganjuk 

m
akin sukses seteleh m

endapat bantuan 
Program

 Jalin M
atra.


