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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

UNTUK mencapai kesejahteraan di kalangan 
warga desa memang tidak mudah. Pola pikir masyara-
kat pedesaan yang masih tradisional, membuat pen-
ingkatan kesejahteraan berjalan lambat. Keberadaan 
Badan Umum Milik Desa (BUMDesa) diharapkan bisa 
mempercepat peningkatan perekonomian warga.

Dalam rangka mengoptimalkan penyeleng-
garaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan 
serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah desa perlu didukung oleh pembiayaan 
dari sumber-sumber pendapatan. Selain dari sumber 
Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan 
retribusi daerah, dana perimbangan keuangan pusat 
dan daerah maupun  bantuan dari pemerintah perlu 
pula dilakukan pengembanganBUMDesa. 

BUMDesa merupakan salah satu lembaga pen-
guatan ekonomi desa yang dibentuk dan dimiliki oleh 
pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri 
dan profesional dengan modal keseluruhan atau seba-
gian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan 
dan ditetapkan dalam peraturan desa. 

Selain memperkuat PADes, BUMDesa juga bertu-
juan untuk memajukan perekonomian desa, mening-

katkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan 
meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.

Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk 
mendorong, memfasilitasi, melindungi dan member-
dayakan kegiatan perekonomian di perdesaan yang 
didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang 
berkembang menurut adat-istiadat dan budaya ma-
syarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi 
desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan 
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta 
mendukung optimalisasi program penanggulangan 
kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Jatim pun rutin menggelar lomba atau kegiatan Evaluasi 
BUMDes. Langkah ini diharapkan mendorong tumbuh dan 
berkembangnya BUMDesa,  agar terus berkompetisi me-
ningkatkan kinerjanya dan memberikan apresiasi terhadap 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Jangan dilihat dari nilai hadiahnya, tapi  apresiasi 
ini menjadi simbol prestasi perjuangan masyarakat 
untuk kemajuan desanya sendiri.

Apresiasi Bagi BUMDesa Berprestasi
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Bak ‘benteng’ zaman 
kerajaan yang 

mengamankan 
penduduk dari musuh, 

Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa) juga 

digadang-gadang 
menjadi ‘benteng’ 

perekonomian rakyat. 
Mampu ciptakan 

usaha dan lapangan 
kerja, sehingga 

bisa menghentikan 
urbanisasi dana 
maupun warga.

BANYAK masyarakat desa melakukan 
urbanisasi dengan harapan bisa mendapat-
kan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. 
Namun tak semua mimpi jadi nyata. Gelan-
dangan, rumah kumuh hingga anak jalanan 
pun menjamur, karena kualitas Sumber Daya 
Manusia-nya (SDM)  seringkali tak sesuai 
dengan yang dibutuhkan oleh sektor bisnis 
yang  ada.

Program Presiden Indonesia saat ini, Joko 
Widodo (Jokowi) dengan menggelontorkan 
uang triliunan sebagai dana desa diharap-
kan bisa menjadi solusi gerakan ekonomi di 
pedesaan. Menurut catatan, Kementerian 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Mendes PDTT) saat ini rata-
rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta 
hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah 
dan jumlah penduduk. Bahkan, tahun depan 
direncanakan ada kenaikan menjadi Rp 1,6 
miliar setiap desa.

Dana yang luar biasa besar bila diman-
faatkan secara tepat. Salah satunya dengan 
gerakan pembentukan BUMDesa yang sudah 
digeber oleh Jawa Timur. Hasilnya pun makin 
tampak yang dibuktikan dengan munculnya 
BUMDesa- BUMDesa berprestasi saat ini.

Dalam Lomba BUMDesa tahun 2017 yang 
digawangi oleh Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat & Desa (BPMD) Prov. Jatim, hanya 5 
kabupaten dan 1 kota yang ‘absen’ dari ajang 
tersebut. Untuk diketahui, secara total Jatim 
terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota.

“Ini bukan sekadar lomba biasa, tapi meru-
pakan gerakan ekonomi berbasis desa untuk 
kesejahteraan masyarakat desa. Targetnya ke 
depan, dengan makin sehatnya BUMDesa- 
BUMDesa di Jatim, perputaran uang masyara-
kat desa ya desa saja, jangan lari ke kota,” ujar 
Kepala DPMD Prov. Jatim, Agus Wahyudi, SH, 
MSi saat pengumuman pemenang Lomba 
BUMDesa tingkat Prov. Jatim tahun 2017 di 

EKONOMI RAKYAT
BUMDesa ‘Benteng’

Gubernur Jawa Timur Mendapingi Meteri Dalam Negeri  melakukan foto bersama para pemenang lomba dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 
Ke- 72 di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (12/10).
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Hotel Aria, Surabaya, Rabu (11/10).
Setelah melakukan beberapa tahap 

penilaian, dari  BUMDesa perwakilan 32 kab/
kota dipilih 10 terbaik. Setelah dilakukan 
penilaian aktif, mengerucut pada 6 terbaik 
yang akhirnya diputuskan urutan jawaranya 
setelah dilakukan penilaian lapangan.

Sesuai SK Gubernur Jatim no 188/545/
KPTS/013/2017 tentang Pemenang Lom-
ba Bumdesa Provinsi Jatim Tahun 2017 
BUMDesa Lestari, Desa Karangsono, Kec. 
Kanigoro, Kab. Blitar meraih posisi terbaik 
pertama.  BUMDesa Arum Dalu, Desa 
Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo 
(II); BUMDesa MH, Desa melirang, Kec. 
Bungah, Kab. Gresik (III); BUMDesa Guyub 
Reksadana, Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, 
Kab. Bojonegoro (Harapan I); BUMDesa 
Ketapang Rame, Desa Ketapang Rame, 
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto (Harapan II) 
dan BUMDesa Ijen Lestari, Desa Tamansari, 
Kec. Licin, Kab. Banyuwangi (Harapan III).

“Inovasi-inovasi harus terus dilakukan 
oleh BUMDesa di Jawa Timur. Seperti 
BUMDesa Ponggok, Klaten, Jateng. Untuk 
menciptakan destinasi wisata, kolam re-
nang diisi  mobil, motor, sepeda, sofa dan 
lain-lain, sebagai daya tarik underwater 
photography,” tuturnya.

Usaha lain, yaitu toko ritel hingga 
usaha simpan pinjam pun menggeliat. 
Saat ini  pendapatannya mencapai Rp 10,6 
miliar dalam setahun. Tak hanya itu, bila ada 
warga Desa Ponggok yang menganggur, 
maka akan langsung diberi pekerjaan oleh 

BUMdesa. Mereka juga memiliki program 
1 rumah, 1 sarjana. 

“Luar biasa sekali, keberadaan BUM-
Desa benar-benar menjadi penggerak 
ekonomi. Dan bahkan menyiapkan gen-
erasi penerus dengan pengalaman dan 
pengetahuan lebih melalui program kuliah 
tersebut,” jelasnya.

Di Jatim, salah satu BUMDesa yang 
menjadi kebanggaan adalah BUMDesa 
Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon, Kab. Malang. 
Selain berhasil mengembangkan desa 
wisata, mereka juga sukses mengelola 
berbagai produk hasil pertanian, perikanan, 
atau kerajinan. Dari Januari-September 
2017, pendapatan BUMDesa ini sudah 
mencapai Rp 1 miliar.  “Pujon adalah contoh 

yang dekat dengan kita. Inovasi dan kreati-
vitas  memang menjadi salah satu kunci 
keberhasilan BUMDesa dalam mengem-
bangkan usahanya,” tegasnya.

Terpisah Kepala Bidang Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Ir. Moch. 
Yasin, M.Si mengatakan, BUMDesa yang 
masuk terbaik tahun ini diberikan Bimb-
ingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan BUM-
Desa. “DPMD Jatim mengundang praktisi 
perbankan dari BNI dan BRI, ada juga nara-
sumber dari Bulog dan ahli keuangan dari 
akuntan public yang akan memberikan 
ilmu pengelolaan BUMDesa secara baik 
dan professional,” tuturnya. Sharing pen-
galaman dari BUMDesa Ponggok, Klaten, 
Jateng dan BUMDesa Desa Pujon Kidul, 

Kepala DPMD Prov. Jatim, Agus Wahyudi (kiri) dan Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/
Kelurahan, Moch. Yasin (kanan) foto bersama para pemenang BUMDesa Terbaik 2017.
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Kec. Pujon, Kab. Malang diharapkan juga 
menambah geliat BUMDesa- BUMDesa 
lain di Jawa Timur.

Desa Wisata hingga Agen Bank
Para pemenang Lomba BUMDesa  

tahun ini mengaku sangat bangga. Meski 
demikian, diakui banyak hal yang harus 
terus dibenahi. “Unggulan kami desa wisata 
agrobisnis belimbing, jambu danmarkisa. 
Dari situ kami juga mengolah menjadi sari 
buah dan jus,” ujar Kepala Desa Karangsono, 
Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Moh. Nur.

Sebagai juara pertama, BUMDesa Le-
stari, Desa Karangsono masih mengalami 
beberapa hambatan. Misalnya desa wisa-
tanya belum dikelola secara profesional, 
karena masih diserahkan sepenuhnya 
kepada masyarakat. “Harus ada Bimtek, 
sehingga organisasinya jelas dan profes-
sional,” katanya. Kontribusi BUMDesa 
Lestari sendiri mencapai Rp 60 juta/tahun 
ke Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sementara menurut Kepala Desa Ng-
abar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Soeran, 

BUMDesa harus mampu menangkap 
peluang yang ada di desanya. Seperti 
yang dilakukan BUMDesa Arum Dalu yang 
berhasil menjadi terbaik ke II, Lomba BUM-
Desa tahun ini.”Di desa kami ada Ponpes 
Wali Songo dengan jumlah santri 2.600 
orang lebih. Kami pun melihat celah usaha 

yaitu toko ritel dan agen perbankan. Dan 
ternyata berhasil,” katanya.

Terpisah, Ketua BUMDesa MH, Desa 
Melirang, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Wa-
hyunidatul H berharap agar BUMDesa-nya 
lebih berkembang lagi. “Terkait permo-
dalam kami masih mengalami banyak ken-
dala. Selama 2 tahun berjalan, BUMDesa 
mengelola dana yang ada saja,” katanya 
pemenang terbaik ketiga ini. Salah satu 
unggulan BUMDesa MH adalah sistem  
simpan-pinjamnya sudah menggunakan 
IT (informasi teknologi) alias online. Ke 
depan pihaknya akan mengembangkan 
bumi perkemahan untuk meningkatkan 
kinerjanya.ldya
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PEMENANG LOMBA BUMDESA PROV. JATIM 2017
TERBAIK I  : BUMDESA LESTARI, DESA KARANGSONO, KEC. KANIGORO, KAB. BLITAR
TERBAIK II  : BUMDESA ARUM DALU, DESA NGABAR, KEC. SIMAN, KAB. PONOROGO
TERBAIK III  : BUMDESA MH, DESA MELIRANG, KEC. BUNGAH, KAB. GRESIK
HARAPAN I  : BUMDESA GUYUB REKSADANA, DESA SUKOREJO, KEC BOJONEGORO, KAB. BOJONEGORO
HARAPAN II : BUMDESA KETAPANG RAME, DESA KETAPANG RAME, KEC. TRAWAS, KAB. MOJOKERTO
HARAPAN III : BUMDESA IJEN LESTARI, DESA TAMANSARI, KEC. LICIN, KAB. BANYUWANGI

 Perwakilan BUMDesa terbaik di Jatim 
mengikuti acara pengumuman pemenang 

dan Bimtek Pengelolaan BUmdesa.

Kepala DPMD Prov. Jatim, Agus Wahyudi, SH, 
MSi melakukan foto bersama para pemenang 
lomba BUMDesa tingkat Provinsi Jatim 2017 
di Hotel Aria, Surabaya, Rabu (11/10).



GELAR Teknologi Tepat Guna (TTG) 
XIX yang dilaksanakan di Palu, Sulawesi 
Tengah, 26 September 2017 sampai 
dengan 30 September 2017, mengam-
bil tema  ‘Melalui Gelar Teknologi Tepat 
Guna (TTG) Nasional Kita Tingkatkan 
Kreativitas dan Inovasi Desa dalam 
rangka mewujudkan Kemandirian Desa 
dan Kesejahteraan Masyarakat’. 

Ketua Panitia Gelar TTG Nasional 
ke XIX yang juga Direktur Sumber-
daya Alam dan TTG Kemendes PDTT, 
Suprapedi saat pembukaan acara 
mengatakan, ini merupakan kali kedua 
Gelar TTG dilaksanakan oleh Kemendes 
PDTT. Sebab, sebelumnya agenda nasi-
onal ini dilaksanakan oleh Kementrian 
Dalam Negeri.  

Kegiatan Gelar TTG ini menjadi 
wadah promosi invesntor dan inovator 

untuk memperluas jaringan produk ung-
gulan. Sangat diharapkan muncul ide-ide 
kreatif dalam mengelola sumber daya 
alam dan teknologi tepat guna.

“Gelar TTG pada tahun 2017 ini unik, 
karena dilaksanakan di dua lokasi yakni 
di Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi 
dan Kabupaten Parigi Moutong,” kat-
anya.  Pembukaan acara di Anjungan 
Kayu Bura, Kabupaten Parigi Moutong 
dilakukan secara resmi oleh Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, Eko Putro Sanjojo.

Acara yang melibatkan seluruh 
provinsi di Indonesia dan dihadiri oleh 
kurang lebih 10 ribu orang ini menjadi 
ajang pameran inovasi kreatif dari 
berbagai daerah.  Direktur Jenderal 
Pembangunan dan Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa (PPMD) Kementrian Desa 

Teknologi tepat guna 
dan produk unggulan 

kawasan perdesaan 
asal Jawa Timur potensi 

menjadi tuan di negeri 
sendiri. Ayo,  Desa 

Membangun Indonesia!

Desa Membangun
INDONESIA

Laporan Utama
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Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XIX di Palu, Sulawesi Tengah, 26- 30 September 2017.
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Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendes |PDTT), Taufik 
Madjid  mengatakan, perhelatan besar 
tersebut akan menjadi instrumen bagi  
inovator dalam meneruskan dedikasi 
dan inovasi untuk bangsa.  

“Melalui forum inilah akan terjalin 
sebuah interaksi, tukar gagasan, infor-
masi dan bersilaturahim untuk lebih 
meningkatkan karya inovasi” ujarnya.  
Ditambahkannya, semua pihak setuju 
bahwa teknologi tepat guna adalah al-
ternatif dan solusi untuk meningkatkan 
kemandirian desa.  “Dengan TTG akan 
dapat meningkatkan kualitas dan kuan-
titas produk desa” katanya saat meres-
mikan pameran Gelar TTG Nasional di 
sirkuit panggona Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah, H. 
Longki Djanggola pun berharap 
melalui pagelaran TTG Nasional ini 
pengembangan produk lokal tidak 
kalah dengan produk dari negara lain 
.  “Kita bisa saling tukar pikiran yang 
menghasilkan inovasi baru untuk masa 
yang akan datang.  Jadikanlah ajang 
TTG ini sebagai ajang silaturahmi yang 
kuat dalam mengembangkan produk-
produk daerah.  Mari kita kuatkan ke-
bersamaan untuk membangun bangsa 
Indonesia yang lebih jaya” tegasnya.

Sementara di Kabupaten Pari-
gi Moutong, Menteri Desa PDTT, 
Eko Putro Sandjojo menyampaiakan 
,“TTG merupakan salah satu cara atau 
pendekatan yang ampuh dalam upaya 

mendorong percepatan mewujudkan 
kemandirian masyarakat desa.  Kita 
berharap sentuhan TTG mampu me-
ningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 
produksi perdesaan.”    

Pada kesempatan ini Menteri Desa 
PDTT juga menyampaikan bahwa TTG 
tidaklah selalu harus alat atau mesin, 
melainkan juga dapat berupa teknologi 
proses atau produk yang dapat meng-
hasilkan nilai tambah dari aspek eko-
nomi dan aspek lingkungan.  Dana desa 
juga dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemberdayaan masyarakat 
berbasis teknologi tepat guna untuk 
kemajuan ekonomi, tambahnya.  

“Desa dapat melakukan pelatihan 
kewirausahaan yang mendukung pen-
golahan produk pascapanen sesuai ke-
butuhan masyarakat.  Dengan semakin 

meningkatnya kualitas dan kuantitas, 
maka produk tersebut dapat menjadi 
produk unggulan kawasan perdesaan 
(Prukades) dan dapat memberikan 
nilai tambah,” lanjutnya.

Pada acara pembukaan gelar TTG 
di Parigi, Menteri Desa PDTT mem-
berikan apresiasi dan menyampaikan 
beberapa penghargaan atas pencapa-
ian prestasi daerah dalam inovasi TTG 
maupun posyantek yang telah melalui 
serangkaian seleksi dan diraih oleh I 
Wayan Budiana  dari Provinsi Bali den-
gan temuannya Pompa Kincir Air tanpa 
Listrik, sementara kategori posyantek 
berprestasi tahun 2017 diraih oleh 
posyantek Ciptomulyo dari Kabupaten 
Rembang Provinsi Jawa Tengah.  

“Kepada para pemenang lomba 
saya berpesan agar teruslah berkarya 
dan wujjudkan impian kalian memban-
gun desa, kita harus terus mengem-
bangkan dan memanfaatkan TTG 
dan inovasi tidak berhenti sampai 
disini, tetapi perlu ditindaklanjuti 
dengan kesepakatan dan dukungan 
dari pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi maupun kabupaten/kota 
untuk memfasilitasi kerjasama antara 
penemu, pemilik dan dunia usaha den-
gan penggunanya.” pesannya.

Jatim Dominasi Pameran
Di ajang gelar TTG Nasional ke XIX ini, 

Provinsi Jawa Timur hampir mendominasi 
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Berbagai kegiatan di Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XIX di Palu, Sulawesi Tengah.
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stand di Tenda Bagian C Pameran, “ Se-
banyak 20 kabupaten/kota dari Provinsi 
Jawa Timur menampilkan alat-alat TTG 
dan produk lokal daerah pada Gelar TTG 
XIX kali ini, partisipasi Kab./Kota di Jatim 
perlu mendapatkan apresiasi, ajang ini 
menjadi penting bagi kita Jawa Timur 
untuk mengenalkan inovasi Jawa Timur 
di ajang nasional” kata Kepala Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi yang 
hadir mewakili Gubernur Jawa Timur.

Untuk diketahui, 20 kabupaten/kota 
tersebut  yaitu Kabupaten Malang, Treng-
galek, Pasuruan, Nganjuk, Sidoarjo, Jom-
bang, Blitar, Kediri, Tuban, Banyuwangi, 
Pacitan, Tulungagung, Bondowoso, Luma-
jang, Ngawi Jember, Sampang, Kota Batu, 
Kota Probolinggo dan Kota Kediri.

Kabupaten Malang menampilkan 
salah satu inovasinya hasil kerjasama 
DPMD Kab. Malang dengan LP2M 
Universitas Negeri Malang, yaitu Kapal 
Cepat Penebar Pakan Ikan (KCPPI).  Alat 
KCPPI ini digunakan untuk menebar 
pakan ikan pada area tambak, sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi proses 
pemberian pakan dari segi jumlah 
kecukupan pakan, waktu penebaran 
dan jangkauan area tambak.  Alat 
yang disusun dari material yang cukup 
sederhana, mudah didapat dan ramah 
lingkungan ini dapat mencapai radius 
penebaran 2x7,5 meter x 15 meter, den-
gan demikian kinerja petani tambak 
akan sangat terbantu karena pemberian 
pakan yang merata dan petani tambak 
dapat meningkat kesejahteraannya 
karena pengeluaran untuk tenaga kerja.

Teknologi Tepat Guna juga diciptakan 
untuk memudahkan dan mengefisiensi-
kan kerja/usaha.  Bagi ibu-ibu rumah tang-
ga, misalnya, mengupas bawang merah 
adalah pekerjaan yang ‘menguras air mata’, 
alternatifnya  adalah alat yang dipamerkan 
oleh stand DPMD Kabupaten Kediri. Mesin 
Pengupas Kulit Bawang Merah dapat lang-
sung mengupas bawang merah dalam 
jumlah yang banyak.  

Iqbal Wahyudin, asal Desa Datengan, 
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 
Provinsi Jawa Timur telah mampu beri-

novasi menciptakan alat pengupas kulit 
bawang tersebut, sekali beroperasi, alat 
tersebut mampu mengupas bawang 
merah 3 – 5 Kg dalam waktu 10 – 15 
menit, bawang yang dimasukkan dalam 
mesin dan direndam air akan langsung 
terpisah dari kulitnya.  Setelah terkupas, 
bawang merah dapat diiris tipis/dirajang 
dengan menggunakan Mesin Perajang 
Bawang Merah yang digagas oleh 
Wartek Barokah, Desa Klitik, Kecamatan 
Geneng Kabupaten Ngawi, dengan me-
sin yang berukuran 25 Cm x 20 Cm x 45 
Cm dengan berat 3 Kg tersebut mampu 
merajang bawang merah sebanyak 6 Kg 
dalam waktu 1 jam, dengan alat ini bisa 
dibuat industri rumah tangga olahan 

Bawang Goreng sebagaimana makanan 
khas oleh-oleh Kota Palu yang terkenal 
dengan bawang gorengnya. 

Masih banyak lagi alat-alat TTG dari 
Jawa Timur yang dipamerkan dalam 
Gelar TTG Nasional XIX  di Palu Sulawesi 
Tengah, antara lain Mesin parut kepala 
langsung dari batok, Mesin penghalus 
bumbu dapur, penggunaan cool box 
storage penyimpanan ikan dengan solar 
cell, mesin pembuat lubang kancing dari 
tempurung kelapa, Mesin pembuat kue 
semprong/eggroll dan lain-lain.  Selain 
alat TTG, dipamerkan pula makanan 
khas tradisional daerah semisal olahan 
blimbing dari Kab. Tulungagung, keripik 

kentang dan keripik buah-buahan dari 
Kota Batu, egg roll dari Kab. Blitar dan 
masih banyak lagi.  Pernak pernik hasil 
kerajinan khas daerah pun tak luput dari 
meja pameran ini, ada perlengkapan 
yang terbuat dari kulit (sandal, sepatu, 
tas kulit sapi) dari Kabupaten Sidoarjo, 
Batu-batuan yang menawan dalam ben-
tuk cincin gelang dan kalung dari Kab. 
Pacitan, tas handmade daun pandan 
dari Kab. Jombang dan sebagainya.

Banyaknya rekayasa alat teknologi 
tepat guna akan sangat bermanfaat 
dalam menunjang produktivitas macam 
– macam usaha masyarakat, inovasi 
yang dilakukan secara terus menerus 
akan mempercepat berputarnya roda 

perekonomian masyarakat, khususnya 
masyarakat pedesaan, karena mereka 
tidak lagi memasarkan hasil-hasil sum-
ber daya alamnya dalam bentuk bahan 
mentah/bahan baku, tetapi sudah me-
masarkan dalam bentuk ½ jadi atau jadi 
hasil olahan yang tentunya akan memi-
liki nilai jual yang lebih tinggi.  Dengan 
sentuhan TTG, produk lokal yang asalnya 
sederhana akan menjadi sesuatu yang 
memiliki nilai jual di pasar negeri sendiri 
maupun di pasar internasional.  Jadikan 
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 
(Prukades) menjadi tuan rumah dine-
geri sendiri. Jadikan Desa Membangun 
Indonesia!.lBM-GD
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Stand DPMD Prov. Jatim menarik minat pengunjung Gelar Teknologi Tepat Guna 
(TTG) XIX di Palu, Sulawesi Tengah.



Profil Desa

Tiga tahun berturut-turut 
harus berpuas diri menjadi 
runner up, di 2017 ini Desa 
Singkil, Kec. Balong, Kab. 
Ponorogo membuktikan diri 
memiliki kualitas juara. Tak 
hanya meraih gelar Juara 1 
Lomba Desa Tingkat Prov. 
Jatim, tapi juga berhasil 
menduduki peringkat 
ke-4 Lomba Desa Tingkat 
Nasional untuk wilayah 
Regional II (Jawa-Bali).

Proses Tak Akan Khianati Hasilnya 

ALA DESA SINGKIL

Juara 1 Lomba Desa Tingkat Prov.Jatim 2017
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JALAN menuju puncak memang 
lah terjal. Itulah yang harus dilalui oleh 
Desa Singkil, Kec. Balong, Kab. Ponorogo 
untuk meraih gelar jawara dalam Lomba 
Desa Tingkat Prov. Jatim yang diseleng-
gara oleh Dinas Pemberdayaan Masyara-

kat dan Desa (DPMD) Jatim.
Pernah mengalami kegagalan dan 

bertahan menjadi posisi dua, dijadi-
kan cambuk bagi Desa Singkil untuk 
terus berbenah ke arah yang lebih 
baik. “Kita berkaca kepada desa lain, 

yang menang maupun kalah. Bila kita 
temukan kekurangan kita benahi, saat 
tahu apa keunggulan kita, kami jaga 
dan terus tingkatkan kualitasnya, “ ujar 
Kepala Desa Singkil, Kecamatan Balong, 
Ponorogo, Arifien Mujahidin.

Keberhasilan tahun inipun menjadi 
tolok ukur kualitas desa ini. Dikatakan-
nya, kegiatan gotong royong adalah 
bagian dari semangat perjuangan 
dengan meningkatkan pelayanan 
desa.  Banyak yang sudah dibenahi 
melalui pembangunan fisik dan non 
fisik. Pembangunan infrastuktur sep-
erti, pengaspalan jalan, pembangu-
nan gapura, tempat beribadah, talun 
(plengsengan), wahana permainan, 
museum desa, rumah budaya, taman 
bacaan dan pengelolaan sampah.   

“Biaya pengaspalan jalan sebesar Rp 
438.635.000, sedangkan pembangunan 
tanggul Rp 98.800.000 dan gedung 
BUMDesa Rp 30000.000. Semua dana 
berasal murni dari swadaya dalam 
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bentuk uang, makanan, tenaga dan 
bahan material,“ ungkapnya. 

Sementara pembangunan tem-
pat hiburan masyarakat  yang didiri-
kan pada tahun 2015, melalui dana 
swadaya sosial, yang dikerjakan 
secara gotong royong. Pada dasarnya 
Rumah Budaya didirikan sebagai 
tempat hiburan kesenian seperti 
Singo Budoyo, Reog, Gejuk Lesung 
dan Manunggal Laras. Sementara, 
museum desa berdiri melalui kes-
epakan bersama sebagai jujukan 
mini wisata sejarah. Di museum 
ini masyarakat bisa mengenalkan 
petilasan atau jejak peninggalan 
sesepuh desa.  

Sedangkan taman bacaan untuk 
mempermudah anak, remaja, hingga 
para orang tua menambah ilmu dan 
wawasaan.  “Keberadaan wahana 
hiburan ini, merupakan salah satu 
ide kreatif masyarakat dan pemerin-
tah desa, terkait perlunya memberi 
asupan positif kepada warga dan me-
ningkatkan potensi desa,” tegasnya.

Sedangkan pembangunan non-
fisik dilakukan dengan  pemberday-
aan masyarakat melalui pelatihan 

kreativitas, pelatihan UMKM, keg-
iatan seni budaya, kesehatan dan 
keagamaan. Dijelaskannya, pemban-
gunan desa menggunakan dana desa 
melalui swadaya masyrakat, seperti 
iuran warga, jimpitan, dan swadaya 
tenaga maupun dalam bentuk bahan 
kebutuhan. 

Terkait sektor ekonomi, Desa Sing-
kil mengandalkan potensi alam dan 
ekonomi kreatif. Ada beberapa UKM 
di desa ini, yang sudah mengalami 
peningkatan produksi. Diantaranya 

tas anyaman dari pandan, aksesoris 
bros, makanan ringan dan lainnya. 
Dulunya, pelaku UMKM diberi pela-
tihan khusus hingga  praktik, hingga 
akhirnya mampu memproduksi se-
cara mandiri.

Untuk makanan rangginangnya 
Desa Singkil makin dicari.  Selain 
itu, Desa Singkil menjadi produsen 
busur dan anak panah. Busur dan 
anak panah itu juga menjadi daya 
tarik sendiri saat pameran UMKM di 
berbagai daerah. ldev

Profil Desa
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Berbagai kegiatan di Desa Singkil, Kec. 
Balong, Kab. Ponorogo Terbaik I Lomba 
Desa Tingkat Prov.Jatim 2017.
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Warga Kompak,
Desa Wareng Borong Penghargaan

Berbekal 
kekompakan 
yang 
diwujudkan 
dalam budaya 
gotong royong, 
warga Desa 
Wareng, Kec. 
Punung, Kab. 
Pacitan berhasil 
memborong 
penghargaan 
sebagai salah 
satu desa terbaik 
tingkat Jatim 
tahun ini.          
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Berbagai kegiatan di Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan Terbaik II Lomba Desa Tingkat 
Prov.Jatim 2017.
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TAK pernah berkecil hati dan 
selalu optimistis menjadi kunci keber-
hasilan Desa Wareng kala mengikuti 
berbagai Lomba berbasis pedesaan 
tahun ini. Seperti pepatah ‘Proses 
tak akan menghianati hasil’, perjuan-

gan warga pun membuahkan hasil 
memuaskan. 

Di 2017 ini Desa Wareng sukses 
menjadi Terbaik II Lomba Pelaksana 
Gotong Royong Terbaik Provinsi Ja-
tim dan Terbaik II Lomba Desa Tingkat 

Provinsi Jatim.                          
Berbagai pembangunan, peles-

tarian budaya, kekompakan warga, 
dan potensi alam yang turut mendu-
kung kemenangan tersebut. Program 
bedah rumah salah satu pembangu-
nan yang diunggulkan, sudah seban-
yak 71 rumah direhab dengan gotong 
royong warga. “Partisipasi swadaya 
masyarakat turut mendukung bedah 
rumah, berupa tenaga, bahan mate-
rial, konsumsi dan lainnya,“ ungkap 
Kepala Desa Wareng, Purwo Widodo.

Bercocok tanam merupakan 
bagian dari program pelestarian ling-
kungan guna meningkatkan kualitas 
alam. Salah satunya menanam pohon, 
yang juga bertujuan ekonomi. Selain 
itu, Wareng juga dikenal dengan 
potensi alam batu akiknya. Desa ini 
tergolong paling banyak perajin batu 
akik, bahkan kian menjamur karena 
peminatnya sampai luar negeri.
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 “Perekonomian warga terbilang 
meningkat, karena hampir sebagian 
warga desa ini memproduksi batu 
akik, contohnya di dekat tempat 
wisata Gua Tabuhan, berjejer peda-
gang dan perajin batu tersebut, “ 
terangnya. Kerajinan batu menjadi 
salah satu prioritas dalam pemban-
gunan perekonomian. Produknya tak 
hanya cincin, namun juga aksesoris 
rumah dan lainnya. 

Desa ini juga memiliki bebera-
pa perajin anyaman bambu yang 
usahanya makin berkembang. UKM 
anyaman bambu sudah ada sejak 
dulu, dan merupakan warisan turun 
temurun. “Sebagian besar warga ban-
yak yang meluangkan waktu seng-
gangnya untuk menganyam sebagai 
tambahan penghasilan, maka desa 
ini menjadi salah satu sentra perajin 
anyaman bambu, “ ujarnya. 

Barang yang dihasilkan adalah 
berbagai alat kebutuhan rumah 
tangga seperti tebok, tempeh, capil, 
tempat nasi, ayakan dan lainnya. Pe-
minatnya hanya warga lokal sekitar 
kecamatan, dan pasar tradisional. 

Sementara itu, di bidang kesehatan, 
warga cukup kreatif, dengan menerap-
kan program rumah tangga sehat, yang 
artinya mengajak warga untuk hidup se-

hat dengan membersihkan lingkungan 
serta rutin mengonsumsi makanan sehat 
dan periksa kesehatan. 

Desa ini, bekerjasama dengan 
puskesmas punung untuk rutin 
melakukan pemeriksaan darah gratis. 
Kegiatan tersebut diadakan di balai 
desa wareng. “ Program tersebut 
tergolong baru, tujuannya untuk 
mengetahui golongan darah warga 
yang kedepannya akan digunakan 
untuk bank darah, apabila dibutuh-
kan darah, “ tuturnya. Melalui pro-
gram ini, dapat menampung lebih 

banyak relawan yang kemudian bisa 
menyumbangkan darahnya bagi 
yang membutuhkan.

Terkait pelestarian budaya, ma-
syrakat sering mengadakan pertunju-
kan gamelan dan sendratari Banteng 
Wareng.

Makin majunya kondisi desa, 
membuat warga Wareng optimistis 
saat diadakan lomba desa. “Tidak 
lama setelah dapat juara satu lomba 
gotong royong, selanjutnya mengi-
kuti lomba desa dan mendapat juara 
lagi, “ ungkapnya.

Purwo menambahkan salah satu 
inovasi pendukung kemenangan 
saat mengikuti lomba desa adalah 
didirikannya bengkel APBDesa. Tim 
ini menjadi andalan Desa Wareng un-
tuk mengoptimalkan kinerja semua 
perangkat desa. “Tim kecil ini yang 
menjadi solusi bagi Tim Pengelola Ke-
giatan (TPK) dan pelaku pembangun-
an di desa bila kesulitan perencanaan, 
pengelolahan, dan pertanggung jaw-
ab mengelolah keuangan, “ katanya. 

Pe r l u  d i k e t a h u i ,  s e b e l u m 
mengikuti lomba, berbagai per-
siapan telah dilakukan, latihan yel-
yel dan lagu ibu-ibu PKK hingga 
persiapan sendra tari  Banteng 
Wareng.ldev
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DIMULAI dari langkah kecil, Kelurah-
an Sawojajar mampu merangkul kesada-
ran masyarakatnya untuk bergandengan 
tangan memajukan wilayah tempat mer-
eka tinggal. “Dari pihak kelurahan hanya 
selalu mencoba memberikan pelayanan 
terbaik, sebagian besar ini merupakan 
keberhasilan seluruh masyarakat yang 
mau secara swadaya memajukan Sa-
wojajar,” ujar Moch. Fakihudin, yang ba-
rus dua bulan menjabar sebagai Kepala 

SINGO  sebutan untuk sistem pelayanan online 
Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang 

memberikan kemudahan bagi warga untuk mengurus 
administrasi kependudukan melalui gadget. Inilah yang 

menjadi salah satu nilai plus hingga membawanya 
menjadi Kelurahan Terbaik tingkat nasional wilayah 
regional II (Jawa-Bali) dan Kelurahan Terbaik tingkat 

Jatim tahun 2017.

Juara 1 Lomba Kelurahan Tingkat Prov.Jatim 2017

Aplikasi ‘SINGO’ Bawa Sawojajar 
Jadi Kelurahan Terbaik 
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Berbagai kegiatan di Kelurahan Sawojajar,
Kota Malang Terbaik I Lomba Kelurahan

Tingkat Prov.Jatim 2017.
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Kelurahan Sawojajar.
Untuk diketahui, keberhasilan Sa-

wojajar hingga diakui sebagai kelurahan 
terbaik di Jawa Timur maupun tingkat 
Jawa-Bali tidaklah instan. Dimulai dari 
kepemimpinan Lurah sebelumnya, J.A. 
Bayu Widjaya, S.Sos, M.Si--saat ini men-
jabat sebagai Sekcam--yang menarget-
kan terwujudnya pelayanan prima dan 
akuntabel. Dengan motto pelayanan 
‘MELATI’, yaitu Melayani dengan Hati, 
warga Sawojajar dapat mengurus semua 
hal yang berhubungan dengan pemer-
intahan secara lancar.

Untuk mewujudkan itu berbagai 
fasilitas diwujudkan, salah satunya 
adalah mengikuti perkembangan za-
man dengan menyiapakan teknologi 
pelayanan secara online. “Kami memiliki 
aplikasi SINGO  atau Sistem Pelayanan 

Malang Online sejak tahun 2014,” tu-
turnya. 

Dengan aplikasi ini, semua pelay-
anan Adminduk (KTP, KK, Akta Kelahiran 
dan Akta Kematian) sudah dilaksanakan 
pelayanan secara online di Kelurahan 
Sawojajar. Jadi masyarakat tidak perlu 
lagi mengurus sampai ke Kecamatan 
maupun Dispendukcapil, tapi cukup 
menyerahkan berkas di Kelurahan dan 
mengambil hasil pelayanan di Kelura-
han.

Di tahun 2016, generasi muda Sa-
wojajar mengembangkan Sistem Aplika-
si Pelayanan Masyarakat online berbasis 
Web dan juga Android yang terintegrasi 
dengan data base e-KTP (menggunakan 
NIK dan Nomor KK serta data SIAK). 
“Aplikasi SINGO ini merupakan hasil 
pengembangan yang dihasilkan oleh 

Tim Perangkat Kelurahan Sawojajar dan 
anak-anak muda yang tergabung dalam 
Rajajowas Community,” tuturnya.

Kelebihan dari Aplikasi SINGO ini 
antara lain, telah terintegrasi dengan 
data base kependudukan berbasis e-KTP 
yaitu NIK dan Nomor KK maupun data 
base SIAK, hal ini akan membantu proses 
pembuatan produk surat pelayanan 
masyarakat lebih cepat dan tentunya 
efesien, serta meminimalisir upaya pe-
malsuan surat-surat yang kadang masih 
saja terjadi dan juga dapat mendeteksi 
masyarakat yang belum melakukan 
perekaman biometrik e-KTP.

Dari sisi kemasyarakatan, masyarakat 
Sawojajar memeiliki gerakan dengan 
nama Gemar Tahes Komes atau lebih 
dikenal dengan Gerakan Masyarakat 
Rajajowas Tahes Komes. Ini merupakan 
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gerakan yang muncul secara spon-
tanitas maupun terstruktur di ma-
syarakat Kelurahan Sawojajar sebagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan berkehidupan bersama 
guna mewujudkan Sawojajar yang 
lebih baik.

Gemar Tahes Komes selama ini 
merupakan kegiatan-kegiatan yang 
telah dijalani secara rutin serta ber-
kesinambungan oleh masyarakat Ke-
lurahan Sawojajar dengan mengede-
pankan kebersamaan, kegotongroy-
ongan serta saling bahu membahu 
satu sama lainnya. 

Salah satunya adalah munculanya 
Kampung Sinau Kwansan berada di 
wilayah RW 06 Kelurahan Sawojajar. 
Kampung Sinau Kwansan ini didirikan 
pada pertengahan tahun 2016 seb-
agai pengembangan dari Kampung 
Cyber yang telah dideklarasikan pada 
tahun 2015. Dan konsep Kampung 
Sinau Kwansan ini masuk dalam 
12 besar dalam Festival Rancang 
Malang.

Beberapa kegiatan andalan dari 
Kampung Sinau Kwansan antara lain 
melestarikan permainan tradisional, 
perpustakaan hingga Mind Mapping, 
yaitu sebuah kegiatan pembelajaran 

yang membantu anak-anak untuk 
memahami mata pelajaran yang 
diikuti disekolah.

Di bidang ekonomi, jejaring 
Usaha Kecil Menengah (UKM) di 
Sawojajar relatif sudah kuat, misal-
nya telur asin, cokelat tempe hingga 
lilin ukir yang sudah menyuplai 
kebutuhan nasional.”Saat ini kami 
sedang mengajak generasi muda 
untuk menjadi entrepreneur. Teru-
tama dalam hal pemasaran. Jadi 
bagi yang tidak atau belum mampu 
memproduksi sendiri, kami akan 
melatih menjadi penjualnya atau 
distributor untuk produk-produk 
unggulan Sawojajar,” katanya.

Terkait pengembangan ke depan,  
Kelurahan Sawojajar ingin mewujud-
kan kampong hortikultura organik. 
“Jadi nanti di kelurahan ini tidak ada 
lahan kosong yang nganggur. Kami 
sedang mensosialisasikan berke-
bun di lahan permukiman dengan 
berbagai tanaman, baik tanaman 
komsui=msi maupun hias,” katanya. 
Kelurahan Sawojajar berharap bisa 
menjadi ‘pabrik’ oksigen. Termasuk 
nantinya ada gerakan satu rumah, 
satu biopori.ldya
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GOTONG royong adalah warisan 
budaya yang sampai sekarang tetap 
dipegang teguh masyarakat.  Bahkan, 
di era modern saat ini gotong royong 
menjadi bukti keberhasilan warga dalam 
membangun kelurahan atau desanya.

Seperti warga Kelurahan Manguharjo 
yang berhasil meraih prestasi sebagai Juara 
2 Lomba Kelurahan terbaik tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Kelurahan ini dikenal sebagai 
desa yang kreatif dan aktif di bidang kes-
ehatan, organisasi dan UMKM mie. 

Di bidang kesehatan, ibu-ibu PKK 

mengusung ide untuk mengatasi 
nyamuk tanpa berdampak negatif bagi 
masyarakat dan lingkungan. Mereka 
menggalakkan gerakan ‘Rasumuk’ 
yaitu Rajangan Serai Pengusir Nyamuk. 
Bahannya memanfaatkan tumbuhan 
serai yang biasanya digunakan sebagai 
penyedap masakan. Gerakan tersebut 
diterapkan di setiap rumah warga untuk 
mengurangi penderita demam berdarah 
atau demam dengue (DBD). Masih ter-
akit ‘perang’ melawan nyamuk, warga 
Manguharjo juga melakukan gerakan 

Batuk Mama yaitu Obat Nyamuk Ramah 
Lingkungan dengan menanam tumbu-
han herbal, seperti jahe dan lainnya.

Ada juga Pos Obat Papa atau Pos 
Pengobatan Pertolongan Pertama. 
Ide ini untuk mengantisipasi bila ada 
kecelakaan atau warga sakit. Sehingga 
disediakan berbagai jenis obat di setiap 
pos kamling. Ada juga gerakan Macan 
Mamahe singkatan dari Mama Cantik 
Menanam Hidroponik. Dalam kegiatan 
ini ibu–ibu PKK rutin mengadakan per-
temuan untuk membahas mengenai 

Dalam bahasa Jawa ‘rasumuk’ bisa diartikan suhu udaranya 
tidak panas. Tapi bagi masyarakat Kelurahan Manguharjo, 
Kota Madiun, ’rasumuk’ adalah Rajangan Serai Pengusir 
Nyamuk. Gerakan sederhana ini terbukti sukses menekan 
jumlah penderita demam berdarah.

Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Prov. Jatim 2017

‘Rasumuk’ hingga ‘Mama Susi’ 
Bukti Sukses Manguharjo
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penghijauan dengan tanaman organik.
Sementara untuk mengatasi anak gizi buruk, warga ber-

gotong royong membuat program yang dinamai ‘Mama Susi’, 
artinya Makanan Sehat dan Bergizi. “Program ini disebut 
B2SIA yang artinya membiasakan tidak memakan makanan 
yang tidak sehat, melihat sebelumnya gizi buruk yang dialami 
anak balita sangat meningkat, maka semenjak ada program 
ini, gizi buruk sudah mengalami penurunan, bahkan sudah 
tidak ada yang menderita gizi buruk,“kata Kepala Kelurahan 
Manguharjo, Hartanto. 

Di sektor ekonomi, Manguharjo memiliki UKM andalan mie 
basah. “Hampir mayoritas warga mendirikan UKM produksi mie 
basah, proses pembuatannya dilakukan sendiri, karena untuk 
berdagang mie ayam dan juga dipasarkan secara umum, “ ung-
kapnya. Bahkan, kelurahan ini disebut kampung mie. Bahkan saat 
ini embrio UKM mie basah tersebut sudah menyebar hingga ke 
karesidenan. Peminatnya sudah dari berbagai kota/kabupaten.

Diakuinya, dengan adanya unit usaha tersebut tingkat pengang-
guran di wilayah Manguharjo berkurang. Sebelumnya, para peker-
janya diberi pelatihan atau pendampingan pembuatan mie basah, 
melalui Paguyuban Maju Lancar. “Kami sediakan peralatan dan 

Berbagai kegiatan di Kelurahan 
Mangunharjo, Kota Madiun Terbaik II 

Lomba Kelurahan Tingkat Prov.Jatim 2017.
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bahan dasar pembuatan mie sekaligus 
merancang strategi pemasaran, karena 
UKM ini diharapkan bisa mendongkrak 
ekonomi rakyat melalui gotong royong,“ 
terangnya.  

Sementara  pembangunan pos 
kamling, pengaspalan jalan, menanam 
tumbuhan toga, menghias kampung, 
gapura dan lainnya, semuanya murni 
swadaya masyarakat. Swadaya dikelola 
oleh setiap RT melalui iuran wajib dan 
kaleng madu (jimpitan).  JImpitan di-
ambil setiap malam oleh penjaga ronda 
keliling sambil memunguti kaleng madu 
yang sudah disedikan di depan rumah 
setiap warga. Swadaya terkumpul tidak 
menentu, satu bulan bisa mencapai Rp 
700 ribu sampai Rp 1juta. 

Sedangkan kegiatan keagamaan 
dan budaya dilakukan dengan kegiatan 
anak-anak seperti mengaji di TPA dan 

gebyar muharam. Dalam satu tahun 
sekitar 700 anak yang ikut mengaji. 
“Semuanya merupakan upaya kita untuk 
membangun generasi yang beraklak 
mulia dan berbudaya,“ungkapnya.

Selain itu, warga desa ini, kreatif 
mendaur ulang barang bekas, con-

tohnya botol bekas dijadikan vas bunga 
dan lainnya. Semua kegitan dan pro-
gram yang dibuat, bukan semata untuk 
berkompetisi dalam perlombaan, na-
mun sebagai tolok ukur kualitas Man-
guharjo dibanding kelurahan lainnya di 
Jawa Timur.ldev
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Memperkuat 
peran pasar 
desa untuk 
menggerakkan 
perekonomian 
adalah wujud 
dari Nawacita 
ketiga yaitu 
‘Membangun 
Indonesia 
dari pinggiran 
dengan 
memperkuat 
daerah-daerah 
dan desa dalam 
kerangka Negara 
Kesatuan”. 

Pasar Desa Panempan-Pamekasan          

Aset Naik Terus,
Targetkan Pembangunan Ruko
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Salah satu lokomotif kemandirian 
ekonomi desa adalah pasar desa, yang 
berfungsi untuk memasarkan produk-
produk yang dihasilkan oleh masyarakat 
desa dan sebagai sumber pendapatan 
bagi Pemerintahan Desa. 

Seperti peran Pasar Desa Panempan 
di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten 
Pamekasan. Sejak jaman dulu pasar ini 
menjadi tempat penduduk mengais 
rezeki. Lahan pasar desa berdasarkan 
catatan tanah kas desa seluas 2.678,5 
meter persegi dan luas bangunan 1.020 
meter persegi. 

Posisi pasar tersebut sangat strat-
egis, karena berada tepat di perempatan 
antara Jalan Raya Cangkreng  dan Jalan 
Raya Kangenan. Berjarak 1 kilometer 
dari kecamatan dan jalan raya provinsi. 
Pusat perdagangan ini memiliki fasilitas 
yang memadahi, luas lahan parkir 76 
meter persegi, pengelolahan sampah, 
penerangan, kantor pasar, sumur, kamar 
mandi umum (toilet), musala, pos sat-

pam dan saluran pembuangan (sanitasi). 
Pasar Panempan beroperasi mulai 

pukul 05.00 sampai 12.00 WIB, tapi ada 
beberapa lapak yang tetap buka sampai 
pembeli berkurang. “Antusiasme warga 
berkegiatan di pasar biasanya mulai jam 

5 sampai 7 pagi karena sayur dan ikan 
masih segar,” ungkap Mohammad Fandy, 
Kepala Desa Panempan. 

Sementara jumlah stand pasar se-
banyak 300 stand, dibagi antara stand 
ruko dan lapak. Sedangkan penghuni 
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pedagang lesehan sebanyak 54 orang. 
Jumlah pedagang asal desa 48 orang, 
sedangakn luar desa 117 orang. Sejauh 
ini, pengelolahan pasar desa dilakukan 
oleh perangkat pasar. Semua stand 
dikontrakan dengan ukuran yang ber-
variasi mulai 3 x 3 meter, 1,5 x 1,5 meter. 
“Untuk los pertahunnya Rp 500 ribu dan 
yang ukurannya 3x3 meter senilai Rp  1 
juta/tahun,” katanya.

Pedagang di pasar tersebut, meleng-
kapi kebutuhan masyarakat sehari-hari, 
mulai toko kelontong, sayuran, lauk 
meliputi daging, ikan, ayam hingga 
makanan siap konsumsi. Dari tahun ke 
tahun pedagang semakin meningkat, 
sampai membludak hingga lesehan 
di pinggir jalan. “Wajar bila pedagang 
dari luar desa memasuki pasar, karena 
melihat transaksi yang terjadi setiap hari 
sangat besar. Kondisi ini pastinya men-
dongkrak perekonomian masyarakat 

dan aset pasar akan meningkat,“terang  
Fandy. 

Sumber pendapatan pasar ter-
diri dari sewa stand, retribusi dan parkir. 
Penarikan retribusi sebesar Rp 1.000 
sampai Rp 2.000 per hari dan parkir Rp 
1.000 per parkir. Aset pasar mulai tahun 
2010 terkumpul Rp 15.600.000,  tahun 
2011 mengalami kenaikan menjadi Rp 
18.000.000 dan tahun 2012 sebesar Rp 
20.000.000. Sedangakan peningkatan 
tertinggi terjadi pada tahun 2016, aset 
pasar naik  menjadi Rp 35 juta. 

Dikatakannya, retribusi per bulan 
terkumpul Rp 1.500.000. Anggaran 
tersebut dialokasikan untuk berbagai 
hal, yaitu biaya operasional, pemban-
gunan desa, gaji untuk pengelola dan 
sosial kemasyarakatan. 

Beberapa infrastruktur pun terus di-
perbaiki, salah satunya dibangunannya 
penerangan dan renovasi jalan setapak 

di area pasar atau pavingisasi dan per-
luasan lahan parkir. Rencananya, Pasar 
Panempan akan membangun ruko di 
bagian depan pasar untuk di sewakan. 
Langkah ini dilakukan untuk memutar 
aset dengan meningkatkan pendapatan. 
“Targetnya asset bisa meningkat sampai 
Rp 40 juta dengan meningkatkan retri-
busi dan kontrakannya ditambah lahan 
parkir yang semakin luas, “ tambahnya. 

Sejauh ini, peran Pemerintah Desa 
dalam mengembangkan pasar desa 
tercantum pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 
Salah satunya anggaran sebesar Rp 
60.000.000 untuk kegiatan pavingisasi 
halaman pasar. “Seiring pedagang luar 
ikut memadati pasar, tanpa disadari, hal 
ini merupakan gerakan gotong royong 
, sehingga membantu perekonomian 
warga Desa Panempan maupun luar 
desa, “ ujarnya.lDev
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Berada di daerah 
pesisir, Desa Prigi 
berkembang 
pesat seiring 
dengan gencarnya 
Pemerintah 
Kabupaten 
Trenggalek 
mengenalkan 
wisata pantainya. 
Keberadaan pasar 
desa pun menjadi 
keniscayaan 
sebagai salah 
satu penggerak 
perekonomian.

Pasar Prigi Jadi Lokomotif

EKONOMI DESA
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SUARA riuh rendah mewarnai Pasar 
Prigi sejak pagi. Menempati bangunan 
baru, interaksi pedagang dan pembeli ma-
kin nyaman karena tidak harus berpanas-
panas saat matahari makin terik. Papan 
nama pasar pun belum tampak terpasang, 
hanya beberapa kios yang telah memiliki 
plakat nama ataupun spanduk.

Tapi jangan salah, aktivitas perdagan-
gan sudah padat. Pedagang sayur, buah, 
kebutuhan harian hingga pakaian setia 
menunggu warga yang berbelanja. Pada 

tahun 1950-an, pasar ini memang hanya 
sekadar pasar ‘templek’ atau tidak per-
manen, menempati lahan kososng. Pada 
tahun 1963, pemerintah desa melakukan 
tukar guling dan mulai melakukan pembe-
nahan. Kini pasar berada tepat di belakang 
Kantor Desa Prigi.

Pasar ini buka mulai subuh hingga 
pukul 10.00. Saat ini belum buka tiap hari, 
hanya ramai pada pasaran Jawa yaitu Pah-
ing, Legi dan Wage. “Meskipun Pasar Desa 
Prigi ini hanya buka di hari pasaran saja, 

fasilitas yang dimiliki lengkap. Ragaman 
barang yang dijual oleh pedagang juga 
lengkap. Mulai dari sayur mayur, buah, 
bumbu dapur, pakaian hingga elektronik 
semua ada,” ucap Bendahara Pasar Prigi, 
Sri Wahyuningsih.

Diakuinya, bila kegiatan pasar terus 
berkembang tidak menutup kemungki-
nan jam operasional dibuka tiap 
hari. Bahkan, se-
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benarnya saat mendekati lebaran ada 
aktivitas pasar hingga sore hari.

Pedagang yang berjualan di pasar 
ini pun berimbang dari warga Desa Prigi 
sendiri, maupun warga luar desa. Untuk 
pedagang dari Prigi biasanya menjual 
hasil bumi dan laut, seperti Ikan, buah, 

sayuran serta bibit buah 
dan sayuran.

Dengan kios yang 
berjumlah 75 kios, 

240 stand los dan 
60 stand lese-

han, pasar 
desa bisa 

m e m -
beri-

kan  kontribusi ke Pendapatan Asli Desa 
(PAD). Pembagian hasil antara desa dan 
pengelola pasar bekisar pada angka 60% 
untuk pasar dan 40% untuk desa. Pasar 
masih dalam masa pembangunan ini 
memiliki omzet sekitar Rp 5 juta – Rp 6 
juta perbulan.

Setelah meraih gelar juara ketiga dia-
jang Lomba Pasar Desa yang diadakan 
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur, pengurus 
Pasar Prigi semakin gencar melakukan 
pembangunan di seluruh aspek pen-
dukung. Tidak hanya itu, pasar ini juga 
pernah didatangi oleh anggota DPR RI, 
karena akan dijadikan sebagai contoh 
terobosan pasar desa. SEbab, pasar ini 
dinilai mampu melakukan pembangu-
nan fisik plus membangun perekono-
mian mandiri di desa. 

Setelah dibenahi secara besar-
besaran fisik pasar, Desa Prigi pun sudah 
membangun jalan yang menghubung-
kan dengan dua desa yaitu Desa Tasik 
Madu dan Desa Sumber. Tidak hanya itu, 

di area pasar ini juga telah didirikan tem-
pat khusus untuk lomba kicau burung, 
yang rencananya akan dijadikan pusat 
pecinta burung di Trenggalek.  

“Kami juga berencana buka selama 
24 jam jika pembangunan pasar ini 
sudah selesai. Beberapa kegiatan yang 
akan menarik warga dating malam hari 
adalah wisata kuliner. Pedagang boleh  
berjualan di dalam pasar hanya dengan 
membayar Rp 2000/pedagang/malam.  
Namun jika nanti sudah berjalan sistem 
24 jam, kami akan bebankan biaya sewa 
terhadap pedagang kuliner tersebut,” 
imbuh Sri.

Dalam master plan Trenggalek, 
bupati menjadikan Prigi sebagi pusat 
perekonomian di laut selatan Ini mendo-
rong  pengurus Pasar Desa Prigi gencar 
melakukan pembangunan.Meski diakui 
adakendala yang dihadapi, yaitu per-
saingan usaha dengan pasar kaget yang 
berada tidak jauh dari area Pasar Prigi. 
Hal ini cukup membuat pemasukan para 
pedagang berkurang. lmsa
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TAMBAL ban memang iden-
tik dengan kaum pria. Namun, 
demi mencari nafkah untuk me-
nyambung hidup, wanita RT 08 
RW 04, Dsn. Nglaran, Ds. Cakul, 
Kec. Dongko, Trenggalek mem-
beranikan diri terjun di sektor ini. 
Sebagai orangtua tunggal dengan 
dua orang anak, dia memulai usa-
hanya sejak tahun 2011.

“Anak saya semua laki-laki, 
jadi tambal ban ini tidak perlu 
nyari tenaga kerja kalau kebetu-
lan banyak pelanggan,” tuturnya. 
Saat memulai usaha, dia memang 
hanya fokus pada tambal ban dan 
menjual ban baru. Sebab, pada 
saat itu Partiyem belum memiliki 
dana untuk menambah varian 
produk dan layanannya.

Bak ‘pucuk dicinta, ulam pun 
tiba’ program Jalin Matra Pen-
anggulan Feminisasi Kemiskinan 
(PFK) yang dikomandoi oleh 
Bapemas Prov. Jatim memberikan 
dana hibah bagi Partiyem. Meli-
hat peluang pasar yang ada, dia 
membeli peralatan bengkel untuk 
melengkapi usahanya dengan 
pelayanan perbaikan atau servis 
motor.

“Dua anak saya bisa otomotif, 
jadi saat mengembangkannya 
menjadi bengkel motor, saya tidak 
perlu cari tenaga kerja dari luar. 
Dan Alhamdulillah berjalan lancar 
sampai saat ini,” tutur wanita yang 
mendapat dana hibah sebesar Rp 
2,5 juta ini.

Bila sebelum mendapat ban-
tuan dia hanya mendapatkan 
penghasilan Rp 100.000/hari, 
kini bengkelnya mampu meng-
hasilkan minimal Rp 200.000/
hari. “Sekarang kan tidak hanya 
tambal ban saja, ada yang servis 
dan lain-lain. Jadi jenis nya kan 
tambah banyak,” tutur anggota 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
Dahlia tersebut.

D i a  o p t i m i s t i s  m a m p u 
mengembangkan bengkelnya. 
Sebab, tempat usahanya sangat 

Partiyem – Pemilik Bengkel

Berawal Tambal Ban,
Kini Punya Bengkel

Berbekal dana bantuan program Jalin Matra Penanggulan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) serta 2 orang putra sebagai tenaga kerja, Kepala 

Rumah Tangga Perempuan (KRTP) asal Trenggalek, Partiyem mampu 
mengembangkan usaha tambal bannya menjadi sebuah bengkel.
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strategis. Selain dekat dengan jalan utama, 
juga berada di depan warung kopi yang banyak 
dikunjungi. Sehingga keberadaan bengkelnya 
pun banyak diketahui oleh penduduk sekitar. 
“Jadi motornya masuk bengkel, orangnya bisa 
ngopi dulu,” candanya.

Diakui, untuk tempat usaha dia menyewa 
ke orang lain. Biayanya sebesar Rp 1.000.000/
tahun. Dengan peningkatan pendapatan pasca 
mendapat bantuan, dia yakin bisa bertahan dan 
terus berkembang.

Untuk menghadapi persaingan dengan 
bengkel lain, Partiyem menomorsatukan 
pelayanan prima. “Kami terus meningkatkan 
pelayanan, pengerjaan terhadap kendaraan 
konsumen dilakukan sebaik mungkin. Sehingga 
konsumen mendapatkan kepuasan dan apabila 
terdapat masalah lagi dengan kendaraannya 
dapat kembali ke bengkel,” katanya.

Saat ini, rata-rata pelanggan yang mem-
perbaiki motor sekitar 5 orang/hari. “ Ada yang 
menambal ban. Sebagian lainnya, memper-
baiki kerusakan-kerusakan kecil yang ada pada 
kendaraan bermotor,” tuturnya.

Terkait kendala yang dihadapi, pada saat 
hujan yang biasanya terjadi di akhir tahun 
bengkelnya relatif lebih sepi. “Kondisi cuaca 
yang buruk menyebabkan orang-orang lebih 
memilih untuk tinggal di rumah daripada pergi 
ke bengkel untuk servis. Kecuali kalau ban bocor 
baru mereka datang,” katanya. 

Ia berharap, dengan peningkatan pendapa-
taan saat ini bisa terus memajukan usahanya. 
Target ke depan, Partiyem ingin melengkapi 
alat-alat dan aksesoris motor yang dijual di 
bengkelnya. “Kalau pilihan makin banyak, 
pelanggan juga akan bertambah dan beragam,” 
tuturnya.l
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PEMBINAAN Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Timur 
terbukti berperan nyata terhadap ke-
sejahteraan keluarga, masyarakat dan 
pemerintah. Hal tersebut diapresiasi 
melalui pemberian penghargaan 
langsung kepada Ketua Tim Peng-
gerak PKK Provinsi Jawa Timur Dra. 
Hj. Nina Soekarwo, M.Si  oleh Ketua 
Umum TP PKK dr Erni Guntarti Tjahjo 
Kumolo.

Penghargaan diberikan di Puncak 
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 
ke 45 dan Jambore Nasional Kader 
PKK Tahun 2017 di Atrium Hotel Mer-
cure Ancol, Jakarta, 2 Oktober 2017.

Jatim menempatkan 6 kabu-
paten/kota sebagai pemenang lomba 
kegiatan PKK Nasional. Diantaranya, 
lomba tertib administrasi yang diraih 
Kabupaten Ngawi, lomba Pencega-
han Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(PKDRT) berhasil diterima PKK Kota 
Madiun dan Kab. Malang. 

Juga, lomba kategori halaman 
teratur indah dan nyaman (Hatinya) 
diraih Kota Malang serta lomba 
inspeksi visual dengan asam asetat 
(IVA) test diraih oleh TP PKK Kota 
Surabaya dan Kab. Nganjuk.”Kami 
juga berterima kasih pada se-
luruh kader yang ikut berperan 

aktif hingga Jatim mendapatkan 
penghargaan ini,” ujar Bude Karwo, 
sapaan akrabnya.

Ia juga berpesan agar semua 
kader PKK, terutama yang menjabat 
sebagai ketua untuk lebih mengede-
pankan serta mengutamakan 
pendekatan secara persuasif terha-
dap masyarakat. 

Menurutnya, Jatim memiliki ker-
agaman tradisi, adat, budaya, bahasa, 
suku dan agama yang harus difahami 
oleh setiap kader PKK. Keragaman 
tersebut tidak bisa disamaratakan 
melainkan harus melalui pendeka-
tan hati secara persuasif. “Saya rasa, 

Jatim Borong Penghargaan
Lomba PKK Tingkat Nasional
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ibu-ibu Ketua PKK di kabupaten/kota 
memiliki strategi dalam mendekatkan 
diri kepada masyarakat. Akan tetapi, 
pendekatan yang dilakukan seyog-
yanya persuasif,” harapnya. 

Dalam kesempatan sama, Bude 
Karwo juga menyampaikan dukun-
gangannya terhadap arahan Presiden 
RI Joko Widodo saat membuka Jam-
bore PKK di hari sebelumnya, yakni 
perlunya menjaga keanekaragaman 
bangsa Indonesia .

Sebelumnya, Presiden Jokowi 
minta PKK mengambil peran dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga.

Untuk diketahui, tema kegiatan 
peringatan kesatuan gerak PKK ke-45 
dan Jambore Nasional Kader PKK 
2017 adalah budaya hidup sehat 
dengan kesadaran deteksi dini kanker 
pada perempuan untuk mewujudkan 
keluarga Indonesia Sejahtera.

Jambore Nasional pada 2017 
dilaksanakan pada tanggal 2-4 Ok-
tober 2017 diikuti 1.700 kader PKK. 
Kegiatan Jambore Nasional 2017 

antara lain pemberian penghargaan 
kepada pemenang lomba kegiatan 
PKK tingkat kabupaten dan kota di 24 
provinsi dengan jenis lomba antara 
lain tertib administrasi, pencegahan 
KDRT, usaha peningkatan pendapa-
tan keluarga.

Kegiatan lain Parade Nusantara 

yang diikuti 34 provinsi yang me-
nampilkan keragaman budaya adat, 
keserasian tim, kreativitas dan din-
amika tim, keserasian yel-yel dan lain-
nya.Juga digelar pameran produksi 
dalam negeri yang diikuti seluruh 
provinsi dan pelaku usaha di sekitar 
Jabodetabek.lins,dya
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JAMBORE TP PKK Provinsi dan 
kabupaten/kota se-Jatim kembali di-
gelar tahun ini. Kesemarakan kegiatan 
tercipta selama acara mulai 18 hingga 
20 September 2017 di Kota Batu. 

Saat pembukaan, Ketua TP PKK 
Jatim Nina Soekarwo dalam sambu-
tannya mengajak seluruh kader PKK 
Jatim untuk menjunjung terwujudnya 
keluarga yang sehat dan sejahtera. 
Ajakan Bude Karwo--begitu sapaan 
akrabnya--itu sejalan dengan tema 
Jambore PKK tahun ini, yakni, ‘Kader 
PKK siap meningkatkan ketahanan 
keluarga untuk mewujudkan keluarga 
sehat dan sejahtera’.

“Semua kader PKK saya harap bias 
mewujudkan keluarga yang harmo-
nis, dan mampu mewujudkan delapan 
fungsi keluarga diantaranya fungsi 
agama, social, cinta kasih, dan per-
lindungan,” tuturnya saat pembukaan 
Jambore TP PKK Jatim 2017 di Hotel 
Purnama, Batu, Selasa (18/9) malam, 

Jambore yang diikuti 244 peserta ini 

menggelar beragam kegiatan. Diantaranya 
penandatanganan MoU antara Badan Nar-
kotika Nasional (BNNP) Prov. Jatim dengan 
Ketua TP PKK Prov. Jatim dan Ketua TP PKK 
Kabupaten/Kota se Jatim.

Selain itu, juga dilangsungkan 
seminar communication skill dan 
lomba-lomba, seperti lomba jingle 
IVA test dan lomba fragmen tentang 
pencegahan penyalahgunaan nar-
kotika. Yang menambah semaraknya 
pembukaan acara adalah kehadiran 
artis multitalenta, Dorce Gamalama. 

Khusus terkait fungsi perlindungan, 
Bude lalu menekankan pentingnya 
fungsi keluarga sebagai tempat yang 
efektif untuk melindungi anak-anak 
dari pengaruh dunia luar. Karenanya, 
Peraturan Presiden (Perpres) tentang 
pendidikan karakter perlu disambut 
semua kader PKK se-Jatim dengan baik. 
Sebab, Perpres pendidikan karakter 
tersebut dapat menjadi pondasi bagi 
masyarakat dalam menerapkan pen-
didikan karakter terhadap anak.

Guna mendukung optimalisasi 
delapan fungsi keluarga, Bude juga 
berharap agar sepuluh program pokok 
yang dimiliki PKK dapat dijalankan 
secara optimal di lingkungan mas-
ing-masing. Sebab 10 program PKK, 
merupakan wujud nyata dari peran 
dan kiprah PKK sebagai salah satu 
komponen daerah yang berkewajiban 
berpartisipasi dan berkontribusi dalam 
mendorong dinamika pembangunan 
daerah.

Gubernur Jatim, Soekarwo yang 
turut hadir dalam pembukaan Jam-
bore juga menekankan pentingnya 
keharmonisan keluarga. “Dengan 
pembinaan keluarga melalui pro-
gram PKK ini , mari kita wujudkan 
kebahagiaan semua anggota keluarga 
yang berujung pada meningkatnya 
kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. 
“Sumbangsih PKK melalui program-
programnya tak bisa dipungkiri telah 
sangat membantu peningkatan kuali-
tas SDM perempuan di Jatim.”l

Semarak Jambore PKK Jatim
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DINAS Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur 
(Jatim) ikut memeriahkan agenda 
tahunan Jatim Fair yang digelar tahun 
ini. Berbagai produk unggulan dari 
masyarakat desa/kelurahan di Jatim 
dipamerkan di stand pameran yang 
digelar di Grand City Convex Surabaya, 
5 hingga 15 Oktober 2017.

Untuk diketahui, pada saat pem-
bukaan pameran Gubernur Jatim Dr. 
H. Soekarwo menawarkan konsep 
pameran Jatim Fair agar diadopsi 
pemerintah pusat, sehingga bisa 
menjadi pilot project skala nasional. 
Hal ini penting untuk dikembangkan, 
karena terbukti mampu menggerak-
kan dan meningkatkan perekono-
mian.

“Tidak mungkin Jatim Fair hanya 
ada di Jatim, karenanya ini harus bisa 

diselenggarakan di seluruh Indonesia. 
Sebab sistemnya sudah terbangun se-
higga seller bisa ketemu buyer secara 
langsung,” terang Pakde Karwo usai 

acara Pembukaan Jatim Fair 2017 di 
Grand City Convex Surabaya, Kamis 
(5/10). 

Pakde Karwo menjelaskan, keg-

DPMD Jatim Meriahkan Jatim Fair 2017
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iatan Jatim Fair merupakan panggung 
serta peluang bagi pelaku UKM untuk 
bisa mempromosikan produknya 
kepada masyarakat umum. Apalagi, 
kontribusi UKM terhadap Produk Do-
mestik Regional Bruto/PDRB mencapai 
54,98 persen. Selain itu sektor industri 
dan pengolahan serta perdagangan 
telah memberikan kontribusi yang luar 
biasa besar terhadap PDRB Jawa Timur, 
mencapai 47,24 persen.

“Bahkan, pada semester I tahun 
2017 ekonomi Jatim mampu tumbuh 
5,21 persen, dan 60,3 persennya meru-
pakan kontribusi konsumsi masyarakat  
termasuk yang hadir pada pameran ini,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, hampir 90 
persen masyarakat menjadi tenaga 
kerja pada UKM. Sedangkan industri 
besar meskipun investasinya besar na-
mun kontribusinya sangat kecil dalam 
penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab 
itu, gerakan memajukan UKM menjadi 
program utama Pemprov Jatim.

“Melalui industrialisasi dengan 
skema pembiayaan murah, diharapkan 
industri kreatif bisa menjadi penggerak 
perekonomian Jatim,” tukas Pakde 
Karwo.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa 
aktivitas Perdagangan Dalam Negeri/
PMDN Jatim sejak tahun 2010 hingga 
tahun 2016 mengalami surplus Rp. 
100,56 triliun. Disamping itu, perda-
gangan komoditi non migas Jatim 
dengan negara-negara ASEAN, secara 
keseluruhan pada semester I tahun 
2017 mencatat surplus Rp 9.889,53 
miliar. Khusus perdagangan dengan 
Singapura Jatim juga mengalami sur-
plus sebesar Rp 4.172,46 miliar. 

“Ini merupakan perjuangan para 
pelaku usaha khususnya UKM yang 
mampu menjadi petarung luar biasa 
tidak hanya di negaranya sendiri,” im-
buh Pakde Karwo.

Pada kesempatan sama, Pakde 
Karwo mengatakan, bahwa selama 
pelaksanaan Jatim Fair mulai tahun 
2010 sampai 2016 dari sisi pengunjung 

terjadi peningkatan 31,37 persen, 
sedangkan transaksi yang terjadi me-
ningkat sebesar 206,32 persen. Bahkan, 
khusus pada hari pertama pembukaan 
Jatim Fair 2017 telah mencapai trans-
aksi senilai Rp 750 miliar. 

“Perhelatan ini jelas merupakan 
media ekonomi yang sangat bagus, 
untuk itu sudah seharusnya saya men-
gucapkan terima kasih kepada seluruh 
peserta, pengunjung dan partisipan 
Jatim Fair ini,” jelasnya. 

Berkat keberhasilannya dalam 
membina UKM di Jatim, pada kesem-
patan itu Pakde Karwo juga mendapat 

gelar MURI sebagai gubernur pembina 
UKM dan IKM terbesar dan tersukses di 
Indonesia.

Sementara itu, Menteri perdagan-
gan RI Enggartiasto Lukita menyam-
but baik tawaran Pakde Karwo untuk 
mengadopsi konsep Jatim Fair di skala 
nasional. Menurutnya, kegiatan ini 
mampu memotong mata rantai yang 
begitu banyak, sehingga tidak akan 
terjadi gejolak harga.  Pihaknya akan 
segera mengkoordinasikan di kantor 
pusat dan berkoordinasi dengan selu-
ruh daerah. 

“Kita akan segera menghubungi 
semua kepala daerah, dan Pakde 
Karwo akan kami minta untuk me-
maparkan pada teman-teman dae-
rah,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Sek-
retaris Daerah Provinsi Jatim Dr. H. Akh-
mad Sukardi menyampaikan, bahwa 
pelaksanaan Jatim Fair tahun 2017 
merupakan yang ke delapan kalinya. 
Pameran ini diselenggarakan mulai 
tanggal 5 sampai 15 Oktober 2017 
dengan 560 stand. Beberapa peserta 
yang ikut memeriahkan antara lain 
Pemprov Sumut, Disperindag Kalsel,  

Disperindag Magelang, serta 31 kab/
kota di Jatim. 

Selain itu, ada juga perwakilan 
negara sahabat yaitu New Zealand, 
Jepang, dan Tianjin-China. Selain ke-
giatan pameran, selama 11 hari keg-
iatan Jatim Fair akan diselenggarakan 
berbagai kegiatan pada panggung 
convention hall dan panggung utama 
pada area open space. Diantanya 
ialah penampilan artis nasional serta 
adanya stand Kampung Kopi, yang 
selalu ditunggu masyarakat Jatim 
pecinta kopi.lins

Wawasan



Resep

CARA MEMBUAT:
1.  Celupkan pisang dalam adonan, 

gulingkan di tepung roti hingga 
tertutup rapi

2.  Goreng pisang dalam minyak 
panas dengan apai sedang, hingga 
matang angkat, tiriskan

3.  Ataur di piring,saji, taburi gula 
palem di atas pisang beri taburan 
keju parut dan meises dan saji-
kan. Nugget pisang ini bisa juga 
disajikan dengan susu kental manis 
atau tamabahan topping lainnya. 
Selamat mencoba!

KUDAPAN kekinian yang satu 
ini bakal jadi favorit keluarga. 
Cocok juga untuk bekal anak. 
Namanya nugget pisang. 
Seperti apa cara mem-
buatnya? Yuk , 
ikuti resepnya!

Pisang Nugget 
KEKINIAN

BAHAN:
- 1 Buah pisang kepok
- 3 sdm tepung roti kasar
- 2 sdt gula palem
- 1 sdt meises ceres
- Keju parut secukupnya

CELUPAN:
- 3 sdm tepung terigu 
- 50 ml air
- 1/4 sdt garam
- 1 sdt gula pasir
- 2 sdt susu kental manis
- 3 tetes pewarna makan-

an yang orange
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