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Gema Desa adalah majalah  yang 
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Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Timur. 

Penerbitan majalah ini dimaksudkan 
untuk  memberikan informasi 

tentang pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur secara lebih 

komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 

dan pemikiran yang kritis seputar 
pemberdayaan masyarakat 

dan gender.
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Era globalisasi memberikan kesadar an 
penuh akan hadirnya teknologi dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat 

dituntut memiliki  kemampuan untuk meman-
faatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara 
optimal guna peningkat an daya saing usaha 
hasil produknya guna peningkatan kesejahter-
aannya.

Sebagaimana dipahami, TTG dalam kon-
teks pemberdayaan  masyarakat, merupa kan 
pemicu pertumbuhan. Pemanfaatan TTG se-
cara optimal oleh  masyarakat niscaya mampu 
mewujud kan usaha  masyarakat yang dapat 
mengefi sien kan  ongkos produksi, memper-
baiki proses mutu produksi, meningkatkan 
kapasitas dan nilai tambah produk, sehing-
ga dapat menyejahterahkan masyarakat, 
meningkat kan taraf hidup masyarakat, dan 
memberantas kemiskinan.

Pemanfaatan TTG secara optimal akan 

dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pen-
cipta atau pemilik TTG kepada masya ra kat 
pengguna. Alih TTG dilaksana kan melalui upa-
ya pemasyarakatan TTG, yang bertujuan un-
tuk mendorong meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan masyarakat, 
sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir 
rasional dalam mengeksploitasi sumber daya 
alam bagi usaha meningkatkan pendapatan. 
Pemasyarakatan teknologi yang tepat dan 
se suai dengan kebutuhan merupakan upaya 
yang strategis dalam rangka meningkat kan 
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 
Mengingat faktor-faktor tertentu, seperti kes-
enjangan akses informasi, keterba tasan mod-
al, dan kendala geografi , maka dalam proses 
alih teknologi khusunya Teknologi Tepat Guna 
(TTG) kepada masyarakat diperlukan campur 
ta ngan pemerintah untuk akselerasinya.

Komitmen Pemerintah untuk melaku-
kan pemberdayaan masyarakat melalui TTG 
telah dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Penge-
lolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi 
amanat kepada Pemerintah Pusat, Pemerin-
tah Provinsi dan Pemerin tah Kabupaten/Kota 
untuk melakukan pembinaan. 

Karena itulah, laporan Gema Desa edisi 
kali ini masih mengangkat tentang TTG. Yakni, 
terkait dengan Gelar Karya Teknologi Tepat 
Guna yang digelar di Padang. Ketika itu, Men-
ko Kesra HR. Agung  Laksono mewakili Pres-
iden  Susilo Bambang  Yudhoyono mengingat-
kan, pemerintah daerah mempunyai tanggung 
jawab untuk mengembangkan TTG.

Seiring dengan itu, sejumlah keberhasil an 
yang telah diraih desa atau kelurahan di Jawa 
Timur mendapat  liputan terkait keberhasilanya 
di bidang usaha pengelo la keuangan atau pun 
keberhasilan nya dalam penyelenggaraan lom-
ba pasar  tradisional 2013.

Demikianlah, semoga bermanfaat!
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Pembukaan gelar TTG Na-
sional ke XV oleh Menko 
Kesra Agung Laksono, 
dihadiri Menristek Gusti 

Muhammad Hatta dan Mendagri 
Gamawan Fauzi serta sejumlah 
gubernur, wakil gubernur dan bu-
pati/wali kota se-Indonesia.

Tarmizi A. Karim menjelaskan, 
kegiatan yang melibatkan selu-
ruh provinsi di Indonesia ini juga 
 seba gai wahana tukar menukar in-
formasi antara pemerintah de ngan 
dunia usaha, inovator-inovator 
TTG dan unsur masyarakat. Me-
lalui pertemuan ini, tentunya dapat 
meningkatkan kerja sama antara 
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Penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 
tingkat nasional merupakan langkah strategis  untuk 

penyebarluasan dan memperkenalkan berbagai 
j enis alat teknologi karya anak bangsa ke masyara-
kat. "Kegiat an yang berskala nasional ini sekaligus 

forum untuk menggali gagasan dan pemikiran dalam 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

menuju kemandirian," kata Direktur Jenderal Pemasya-
ra katan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri Tarmizi A. 
Karim di Padang, Kamis, 26 September 2013. Tema Ge-
lar TTG XV adalah “Mengembangkan Potensi Sumber 
Daya Lokal Melalui Pendayagunaan Teknologi Tepat 
Guna Kita Wujudkan Kemandirian Masyarakat Kita.” 

Gelar TTG XV Tahun 2013

“Kepala Daerah Harus 
Dorong Pengembangan TTG”
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 pemerintah dengan berbagai unsur 
dalam konteks ABG (Akademik, 
Bisnis, Goverment).

Dalam kesempatan itu, Dirjen 
menyampaikan beberapa kegiat-
an yang dilakukan selama ber-
langsung TTG mulai 26-30 Se-
ptember 2013, meliputi pameran, 
lokakarya, widyawisata teknologi, 
penilaian stand pameran TTG, pa-
meran UKM. Ia mengatakan, peran 
dan partisipasi institusi pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota, dunia 
usaha, perguruan tinggi dan ele-
men masyarakat telah memberikan 
dungan penuh. Hal ini terindikasi 
dari jumlah stand yang dipesan 
sebanyak 360 unit pada lokasi 
pameran dengan peserta dengan 
peserta sebanyak 4.000 orang.

Penyelenggaraan TTG dimak-
sudkan sebagai langkah strategis 
untuk menyebarluaskan berbagai 
jenis alat teknologi tepat guna ha-
sil karya anak bangsa kepada ma-
syarakat, sekaligus sebagai forum 
untuk menggali gagasan dan pe-
mikiran dalam 
pengem-

bangan dan pemasyarakatan TTG 
sebagai upaya pemberdayaan ma-
syarakat menuju kesehajateraan 
dan kemandirian.

Selain itu, kegiatan ini sebagai 
wahana tukar menukar informasi 
antara pemerintah derah seluruh 
Indonesia dengan dunia usaha, 
para inovator dan inventor TTG 
dan seluruh unsur masyarakat lain-
nya sehingga pemerintah dearah, 

dunia usaha dan perguru-
an tinggi dan 

s e l u -

ruh komponen masyarakat dapat 
meningkatkan kerjasama.

Dalam pembukaan Gelar TTG 
Nasional XV, Menko Kesra Agung 
Laksono mengatakan gelar TTG 
merupakan salah satu fasilitas 
penting untuk tukar menukar in-
formasi, bagi pengembangan ke-
giatan UMKM sehingga terjadi 
alih teknologi dari penemu kepada 
masyarakat. “Keragaman teknolo-
gi yang dipamerkan merupakan 
kemajuan kreativitas, inovasi, 
kreasi, sekaligus penguasaan iptek 
bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan oleh Menko Ke-
sra, penguasaan teknolo-

gi selalu menjadi ke-
butuhan mendasar 
b a g i p e r -
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tumbuhan ekonomi dan kesejah-
tera an masyarakat yang diukur 
dalam empat dimensi, yaitu pen-
ciptaan teknologi baru, pengenal-
an inovasi terkini, pemerataan 
teknologi yang ada, dan pengem-
bangan keterampilan (human skill) 
sebagai dasar untuk kreasi dan 
adopsi teknologi.

Menko Kesra mengingatkan 
peningkatan akses masyarakat 
terhadap teknologi merupakan 
salah satu tugas utama pemerin-
tah dalam mencerdaskan kehidu-
pan bangsa. Karena itu Gelar TTG 
hendaknya dapat dimanfaatkan se-
maksimal mungkin sebagai media 
sosialisasi kepada khalayak luas. 
Kegiatan ini sekaligus merupa-
kan salah satu fasilitas penting 
untuk saling tukar menukar infor-
masi bagi pengembangan kegiatan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM), sehingga terjadi transfor-
masi dan alih teknologi dari pemilik 
teknologi kepada masyarakat.

Keragaman produk TTG yang 
dipamerkan merupakan bukti 
kemajuan kreativitas, inovasi, 
kreasi, sekaligus penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi bang-
sa Indonesia. Semangat berkarya 
dan berkreasi perlu difasilitasi 
dengan sungguh-sungguh, agar 
produk TTG yang digelar  mem-
berikan inspirasi bagi para pengun-
jung dan semakin dikenal, baik di 
pasar domestik, regional maupun 
internasio nal.

“Saya berharap para pimpinan 
daerah, terutama gubernur, bupati 
dan walikota, agar terus memberi-
kan ruang dan mendorong, serta 
memberikan bantuan dan fasilitas 
bagi pengembangan TTG di dae-
rahnya masing-masing melalui 
sinergitas dan kerjasama yang 
melibatkan  unsur ABG (academic, 
bussiness, government),” ujarnya. 

Pada Gelar TTG XV ini Provinsi 
Jawa Timur memamerkan TTG 

terbarukan ha-
sil temuan ma-
syarakat mau-
pun perguruan 
tinggi. TTG yang 
d i p a m e r k a n 
yaitu alat pera-
jang serba guna 
(Banyuwangi) , 
pencacah sam-
pah (Kab. Bojo-
negoro), mesin 
perahu dan road 
blocker (Kab. 
Gresik), mesin 
es puter (Kab. Jember), pembasmi 
hama tikus (Kab. Jombang), mesin 
pencacah (Kab. Kediri), alat peleng-
kung bolo, alat pengebor bulu, alat 
pengetes laju suttle cock (Kab. 
Nganjuk), ayakan beras, emposan 
tikus (Kab. Ngawi), bahan bakar al-
ternative dari enceng gondok (Kab. 
Sidoarjo), tambal ban sepeda mo-
tor listrik (Kab. Situbondo), mesin 
pres hidrolik (Kab. Trenggalek), 
mesin perontok jagung (Kab. Tu-
ban), pengupas sabut kelapa (Kota 
Batu), pembakar sisa arsip (Kota 
Mojokerto), alat pengupas kedelai 

(Kota Probolinggo), mesin pemarut 
kelapa, mesin pembuat ice cream 
(Kota Surabaya), sepeda motor 
tenaga surya (Untag Surabaya), 
mesin pencetak lilin spiral (Unibraw 
Malang)

Selain TTG Jawa Timur juga 
memamerkan produk unggulan dari 
berbagai daerah di Jawa Timur, di 
antaranya emping melinjo, stik tahu 
(Kab. Kediri), hiasan kerang, ukiran 
kayu (Kab. Situbondo), batu akik 
dan marmer (Kab. Pacitan), batik 
majapahit, aneka jamu instan (Kab. 
Mojokerto), border, kerajinan emas 
(Kab. Lamongan). (tim)
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Setiap desa atau kelura-
han memiliki keunikan 
tersendiri. Tentu, juga 
kelebihan yang dimiliki 

berbeda dengan desa atau kelurah-
an lain. Lalu, apa yang dimiliki Ke-
lurahan Wlingi, Kemacatan Wlingi, 
Kabupaten Blitar?

Akses menuju kelurahan ber-
penduduk 7.820 jiwa ini, berada 
di jalur utama antara Kabupaten 
Malang dan kota Blitar. Sehingga, 
membuka peluang bagi karakter 
masyarakat yang mudah mengikuti 

arah perubahan. Meski sebagian 
besar warganya bermatapencaha-
rian dari bidang pertanian, namun 
setelah perubahan dari desa men-
jadi kelurahan, akhirnya membuka-
kan kesadaran akan kehidupan 
warganya secara umum.

Kenyataan secara umum, ada-
nya kesadaran merevitalisasi ben-
tuk kerja sama antarwarga, sebagai 
manifestasi watak gotong-royong, 
dalam bidang pertanian. Di masa 
lalu, pernah dikenal adanya lum-
bung desa, kini di Kelurahan Wlingi 
telah dibentuk Lumbung Pangan 
Masyarakat (Lumpamas).

Dari 2.403 kepala keluarga 
di Kelurahan Wlingi mempunyai 
kesa daran untuk masuk dalam 
kelompok tani. Dari kelompok-
kelompok itulah, pelaksanaan dan 
penggarapan di bidang pertanian 
berjalan lebih baik. “Seperti, dalam 
pemilihan tanam pangan yang co-
cok, dan pemilihan varietas unggul. 
Kebetulan, dalam setahun berhasil 

Kelurahan  Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

Perkuat Lumbung Pangan 
Masyarakat

Lombadesa/kelurahan memang diikhtiarkan untuk 
mendorong masyarakat guna berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan. KelurahanWlingi Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar, akhirnya masuk empat 

 besar dalam penilaian lomba desa/kelurahan tingkat 
Provinsi JawaTimur, 2013.
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menanam padi sebanyak 2,5 pa-
nen. Artinya, hampir tiga kali panen 
setahun,” tutur Kepala Kelurahan 
(Lurah) Wlingi, Sukarno.

Sejak awal, kelurahan yang di-
huni 3.913 jiwa laki-laki dan 3.907 
perempuan warganya ini, diakui 
Sukarno, khusus dibidang penguat-
an kapasitas aparatur kelurahan 
dan lembaga, menjadi perhatian 
penting. Selain itu, Kelurahan Wl-
ingi merasa beruntung, dengan di-
lakukan pembinaan dan bimbingan 
teknis/pelatihan dalamhal perenca-
naan, pelaksanaan, pertanggung-
jawaban serta evaluasi di bidang 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, oleh Pemkab Bli-
tar. Di sinilah, akhir nya Kelurah an 
Wlingi Kecamatan Wlingi dinya-
takan memiliki sejumlah kelebihan 
dibanding kelurahan lain. Misal-
nya, adanya PengisianProfi l Desa/
Kelurahan secara online.

Demikian pula, Kelurahan Wli-

ngi memenuhi sejumlah kriteria  
dan indikator yang menonjol di 
sejumlah bidang. Seperti bidang-
Pendidikan yakni adanya gerakan-
sadar pendidikan melalui gerakan 
mematikan televisi pada jam-jam 
belajar. Di bidang kesehatan, Ke-
lurahan Wlingi memiliki adanya 

gerakan desa siaga aktif sehingga 
Kelurahan Wlingi mampu menjadi 
juara II Lomba Lingkungan bersih 
dansehat Tingkat Nasional pada 
tahun 2011. 

Sementara itu, dibidang 
pemerin tahan di kelurahan yang 
lokasinya berjarak 22 km dari ibu-
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kota Kabupaten Blitar ini, berhasil 
mewujudkan pelayanan one day 
service. Yang menarik lagi, di-
bidang ekonomi kerakyatan, Ke-
lurahan Wlingi ternyata memiliki 
keunggulah, de ngan berkembang-
nya kelompok tani Lumpang Mas 
menjadi Lumpang Mas TahanKen-
cana.

”Dalam bidang Keamanan dan 
Ketertiban, kami mengembangka 
warung Kamtibmas yang nota-
bene merupakan warung infor-
masi terhadap pencegahan dan 
penangan an masalah keamanan, 
Forum Kemitraan Polisi dan Ma-
syarakat (FKPM). Ini telah berjalan 
sebagai aktivitas warga, sehingga 
memungkinkan terjadinya komuni-
kasi aktif untuk menjaga keamanan 
bersama,” tutur Sukarno.

Nilai-nilai kegotong-royongan 
dalam masyarakat tidaklah me-
ngalami kemunduran. “Meski ada 
perubahan dari watak desa men-
jadi kelurahan, termasuk watak 
masyarakat. Namun, di bidang 
Lembaga Kemasyarakatan, syu-
kurlah, kami bisa berjalan dengan 
baik, dengan mengembangkan 
Lembaga kewasdayaan masyara-
kat, lembaga budaya, kebersihan.

Bidang Partisipasi Masyara-
kat, kelurahan ini mengaktifkan  
langkah, dengan menggerakkan 
partisipasi masyarakat dalam bi-
dang pemerintahan, kegiatan ke-
agamaan hampir 90% dibiayai oleh 
masyarakat dan yang terakhir indi-
kator bidang pemberdayaan Kese-

jahteraan Keluarga yakni dengan 
bina Keluarga TKI, Bina Keluarga 
Lansia yang jika awalnya dan awal-
Rp 400 ribu sekarang berkembang 
menjadiRp 75 juta.

Dalam beberapa waktu kemudi-

an, akhirnya Kelurahan Wlingi me-
miliki tingkat perkembangan yang 
cukup menggembirakan. Juga, 
sebagai bahan evaluasi kebijakan 
Pemerintahan Kelurahan yang 
pada akhirnya mewujudkan tatake-
lola kelurahan yang baik. Sayang-
nya, memang bukanlah meraih 
juara utama, melainkan juara ke-
empat dalam Lomba Desa/Kelu-
rahan se-Jawa Timur, tahun 2013. 
Penyerahan hadiah dan peng-
hargaan dilakukan secara lang-
sung oleh Gubernur Jawa Timur 
H Soekar wo, pada puncak peri-
ngatan HUT Kemerdekaan RI ke-
68, di Gedung Grahadi Surabaya. *
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Profi l Desa

Meraih Juara Keem-
pat dalam Lomba 
Pasar Desa tingkat 

Provinsi Jawa Timur 
tahun 2013, Pasar 

Desa Gambar, Keca-
matan Wonodadi, 

Kabupaten Blitar bisa 
bernafas lega. 

Profi l DeeessaaProfi l Deeeessaaa

Pasar Desa Gambar, Kecamatan Wonodadi, Kab Blitar

Ramai Pengunjung 
Sejak Zaman Belanda
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Tak bisa dipungkiri lagi, 
sekarang ini banyak sekali 
pasar-pasar modern yang 
dibangun. Pasar modern 

itu misalnya supermarket dan mini-

market. Tak hanya di kota-kota be-
sar saja supermarket berada, tetapi 
juga di kota-kota kecilpun super-
market punya. Supermarket atau 
pasar swalayan adalah sebuah 

toko yang menjual segala kebutuh-
an sehari-hari. 

Begitu pun, ada kelebihan di 
pasar tradisional yang tak ada di 
pasar modern. Yakni, adanya de-
mokrasi di antara pembeli dan 
penjual. Ada interaksi antara pen-
jual dan pembeli. Pembeli bisa 
tawar-menawar dengan penjual 
soal  harga dan sebagainya. Jadi, di 
pasar tradisional ada rasa keakrab-
an antara penjual dan pembeli. Itu-
lah yang tidak ada di pasar mo dern 
(supermarket/minimarket).

Kepala Pasar Desa Gambar, M. 
Yohana menjelaskan,  pasar tradi-
sonal di Desa Wonodadi merupa-
kan pasar yang telah dibangun dari 
zaman penjajahan Belanda. “Pasar 
ini dibangun dari zaman Belanda 
di atas tanah seluas 5462 m2 di 
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 Dukuh Gambar, Desa Wonodadi 
Kecamatan Wonodadi,” jelas Yo-
hana yang juga anggota DPRD 
Kabupa ten Blitar dari Fraksi PDIP.

Menurutnya, pasar tersebut me-

nampung 444 pedagang, sekitar 50 
pedagang kambing dan 25 peda-
gang ayam. Komoditas yang terjual 
di pasar sekitar 70% hasil perta-
nian, 90% tekstil yang didatangkan 

dari luar daerah. Mengingat di 
wilayah ini belum ada perusahaan 
di bidang tekstil.

Syukurlah, akhirnya dalam 
Lomba Pasar Desa tingkat Provinsi 
Jawa Timur, Pasar Desa Gambar 
berhasil meraih juara keempat. 
Dalam penyelenggaraan kegiatan 
lomba pasar merupakan kali per-
tama yang diikuti Pasar Gambar, 
bahkan bagi secara Kabupaten 
Blitar. Dengan adanya kegiatan ini 
penataan pasar akan semakin op-
timal tanpa meninggalkan kesan 
pasar tradisional.

Di sinilah, pasar tradisional 
tersebut terus berbenah diri agar 
tidak ditinggalkan oleh konsumen-
nya. Dari segi kebersihan, pasar 
tradisional memang perlu menjaga 
kebersihan. Dari segi pelayanan, 
pasar tradisional pelayanannya 
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perlu diperbaiki. Bila penjualnya 
tidak ramah, calon pembeli pun 
akan enggan untuk membeli di 
pasar tradisional. Itulah agaknya 
yang telah disadari Pasar Gambar 
dalam mengantisipasi perubahan 
di masayrakat.

Perlu diketahui, pemenang 
pertama diraih Pasar Desa Pojok, 
Kecamatan Kewadengan, Kabu-
paten Ngawi. Pemenang kedua, 
Pasar Desa Sumberwaras, Keca-
matan Muncar, Kabupaten Banyu-
wangi. Juara ketiga, Pasar Desa 
Lembunglor, Desa Tanjung Mekar, 
Kecamatan Kalitegak, Kabupaten 
Lamongan. 

Seperti dijelaskan Kabid 
Pengembangan Perekonomian 
Masyarakat Bapemas Provinsi 
Jawa timur, Ir Muhammad Yasin 
MSi, dari empat pasar desa yang 
dinyatakan sebagai pemenang 
merupakan pengelolaan terbaik 
selama ini. “Dari yang menyerah-
kan data kepada kami, seba nyak 
29 kabupaten dan mendapat 
seleksi ketat.,” tuturnya.

Sebelumnya, setelah dinilai 
oleh Tim Penilai dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang datang 

langsung ke lokasi, pasar Gambar, 
Kecamaytan Wonodadi Kabupaten 
Blitar dinyatakan masuk delapan 
besar secara administrasi Lomba 
Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa 
Timur. 

Yohana menambahkan, penge-
lolaan pasar tersebut disahkan 
sesuai dengan Permendagri No.39 
Tahun 2011, SK Kepala Desa 
Wonodadi No.4 tahun 20112 dan 
No.1 Tahun 2012 tentang Kar-
yawan Pasar. ”Awal pengelolaan 
manajemen pasar ini melalui be-
berapa fase diantaranya: fase keju-
juran, pembukuan sederhana dan 
akuntansi modern. Perkembangan 
pasar ini tidak lepas dari peran 
serta paguyuban pedagang yang 
berjumlah sekitar 32 orang. Mere-

ka sebagai mediator pedagang lain 
untuk menyampaikan keluh kesah, 
ide demi kemajuan pasar,” ungkap 
putra asli Desa Wonodadi yang 
akrap dengan sapaan Hana.

Setelah meraih predikat terse-
but, Pasar Gambar diharapkan 
mampu meningkatkan kreativitas 
peran pasar desa. Selain itu, bisa 
meningkatkan kekayaan sumber 
asli desa atau Pendapatan Asli 
Desa (PA Des).

Tentang aspek penilaian, anta-
ra lain, hal ihwal status tanah, ke-
bijakan pemerintah desa, organi-
sasi pemerintah desa, infrastruktur 
desa, peran pemerintah dan ma-
syarakat desa serta pengelolaan 
keuangan pasar.

Kebutuhan manusia banyak di-
jual di pasar-pasar. Baik kebutuhan 
pokok ataupun kebutuhan tam-
bahan. Sehingga saat ini banyak 
dibangun berbagai macam pasar. 
Dulu hanya ada pasar tradisional. 
Tetapi saat ini banyak juga pasar 
modern. 

Pemerintah turut serta dalam 
memajukan pasar tradisional. 
Kualitas barang perlu diawasi oleh 
pihak terkait. Biasanya kualitas ba-
rang yang diperdagangkan juga 
turut mempengaruhi daya beli kon-
sumen. Jangan sampai konsumen 
kecewa setelah membeli. Pasar 
tradisional tidak akan disingkirkan 
oleh keberadaan pasar modern, 
dengan catatan pasar tradisional 
mampu menjawab keinginan para 
pembeli. (yad)
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Dalam rangka memper-
ingati Hari Jadi Provinsi 
Jawa Timur yang ke-68, 
Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (Bapemas) Provinsi 
Jawa Timur, ikut berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan Jatim Fair 
2013, berlangsung di Grand City, 
Surabaya, 3 - 13 Oktober 2013. 

Keikutsertaan Bapemas Jatim, 
dengan menggandeng kelompok 
usaha kecil dari beberapa Unit 
Pengelolaan Keuangan dan Usaha 
(UPKu) dari 8 kabupaten. Yakni, 

Lamongan, Sidoarjo, Jombang, 
Mojokerto, Nganjuk, Tulungagung, 
Madiun dan Sampang. Di antara 
produk yang dipamerkan, antara 
lain, produk rumahan (home indus-
try), seperti keset dari kain perca, 
aneka camilan makanan ringan 
dan asesories lainnya.

Berdasarkan kunjungan di stand 
Bapemas, dalam kegiatan tersebut 
didapatkan informasi bahwa setiap 
hari banyak produk yang diminati 
dan dibeli oleh pengunjung de-
ngan rata-rata penjualan sebesar 

Jatim Fair 2013

AJANG PERKUAT EKONOMI DALAM NEGERI
Jatim Fair 2013 menjadi 

ajang untuk memperkuat 
ekonomi dalam negeri 
di tengah krisis global 
yang sedang melanda 
perekonomian dunia. 

Ajang tersebut memper-
temukan para pedagang, 
pengusaha, investor dan 
pembeli dari dalam mau-

pun luar negeri.

Budhe Karwo memotong pita sebagai pertanda secara resmi dibukanya Pameran Jatim Fair 2013.
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Rp 400.000. Bahkan, saat akhir 
pekan bisa mencapai kurang lebih 
Rp 1.000.000. Cukup lumayan dan 
yang dibeli pengunjung, adalah 
produk rumahan, seperti keset 
dari kain perca dan asesoris lain-
nya. Juga, makanan camilan yang 
mempunyai daya tarik tersendiri 
bagi pengunjung.

Ketika membuka seraca resmi 
pelaksanaan Jatim Fair 2013 pada 
Kamis (3/10/2013), Gubernur Jawa 
Timur, Dr. H. Soekarwo, menegas-

kan, krisis ekonomi global tidak 
hanya mempengaruhi perekono-
mian Indonesia, tetapi juga Jatim. 
Sebab, hal ini bisa mempengaruhi 
harga berbagai barang kebutuhan 
masyarakat yang terus naik.

”Perkembangan bisnis dan eko-
nomi global turut berimbas bagi Ja-
tim. Beberapa hari yang lalu Bank 
Sentral Amerika berencana me-
ngurangi peredaran uang hingga 
mencapai 5-15 miliar dolar AS di 
seluruh dunia. Kondisi ini membuat 

nilai tukar rupiah terhadap dolar 
AS semakin lemah, hingga nilainya 
menembus Rp. 12.000/dolar AS. 
Padahal sebelumnya hanya Rp 
9.300/dolar AS,” tuturnya.

Karena itu, Jatim Fair diharap-
kan menjadi ajang yang tepat untuk 
memperkuat kemandirian ekonomi 
dalam negeri, sekaligus memper-
luas hubungan perdagangan in-
ternasional, khususnya ekspor. 
Hingga Juni 2013, Jatim mengala-
mi defi sit perdagangan sebesar 1 
miliar dolar AS atau sebesar Rp 8,3 
triliun. Rinciannya, ekspor Jatim 
sebesar 11 miliar dolar AS, sedang-
kan impornya mencapai 12 miliar 
dolar AS.

Pakde Karwo, panggilan akrab 
Gubernur Jatim itu, menegaskan, 
solusi defi sit yang harus dilakukan 
adalah memperkuat pasar dalam 
negeri melalui perdagangan antar 
provinsi dan antar pulau. Sejauh 
ini, Jatim mengalami surplus sebe-
sar Rp 32 triliun dalam transaksi 
perdagangan di 24 provinsi. Rinci-
annya, Rp 163 triliun kita kirim ke 
24 provinsi, dan yang masuk sebe-
sar Rp 131 triliun.

Jika dikurangi defi sit ekspor 
sebesar Rp 8,3 triliun, maka netto 
perdagangan Jatim surplus Rp 
23,3 triliun. Diharapkan, pada 2013 
surlpus perdagangan antar provinsi 
bisa mencapai Rp 50 triliun. ”Saya 
sangat berterima kasih kepada 
pengusaha, terutama UMKM di Ja-
tim karena berperan meningkatkan 
surplus perdagangan Jatim,” tam-
bah Pakde Karwo.

Selain itu, Jatim Fair juga se-
bagai persiapan Jatim menjelang 
era Asean Free Trade Area (AFTA) 
2015. Oleh karenanya, Pakde Kar-
wo minta para peserta, khususnya 
UMKM agar menampilkan produk-
produk, potensi, meningkatkan 
kualitas, dan mengemas produk 
sehingga bisa bersaing dengan 
luar negeri.
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Dalam AFTA, kualitas produk 
Jatim harus mampu bersaing de-
ngan produk Asean plus, seperti 
Cina, Jepang, Korea dan India. 
Pemerintah harus menganggar-
kan dana APBD untuk membangun 
UMKM. Seperti pelatihan, pinjaman 
modal, dan lainnya. Dengan begitu, 
Jatim siap untuk menghadapi AFTA 
sebagai garda terdepan Indonesia.

Sementara itu, Sekdaprov Ja-
tim, Dr. H. Rasiyo mengatakan, 
ajang ini merupakan salah satu 
rangkaian memperingati Hari Jadi 
ke-68 Provinsi Jatim. Tujuan dise-
lenggarakannya ajang ini adalah 
untuk mengkomunikasikan kepada 
masyarakat tentang prestasi, repu-
tasi dan potensi di wilayah Jatim.

Jatim Fair menjadi momen un-
tuk memperlihatkan kinerja Usaha 
Kecil Menengah (UKM) dinas 
bandan istansi serta pemerintah 
kabupaten/kota, BUMN, BUMD 
se-Jatim serta Provinsi-Provinsi 
lain di Indonesia. Memperkenal-

kan dan mempromusikan potensi 
produk-produk jasa, inovasi terbaru 
kepada kalang an dunia usaha dan 
masyarakat. Selain itu acara ini 

juga menjadi tolak ukur daya sa-
ing produk yang dipamerkan tam-
bahnya.

Pria yang juga menjadi Ketua 
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Panitia Hari Jadi ke 68 Prov Jatim sekaligus 
penyelenggara Jatim Fair itu menyampaikan, 
ajang ini diharapkan memberi dampak positif 
terhadap bidang perdagangan, pariwisata dan 
ivestasi bagi Jatim. “Acara ini juga selalu dir-
indukan dan ditunggu-tungu oleh masyarakat 
Jatim karena menghadirkan acara dan hiburan 
yang menarik” ujarnya.

Pemilik Grand City, Murdaya Poo men-
gatakan, pihaknya menyediakan tempat pro-
mosi, hiburan, belanja, rekreasi keluarga, juga 
disiapkan 7 stan warung kopi yang khusus di-
datangkan dari Bondowoso, Malang, Ponorogo 
dan Banyuwangi.

Pihaknya juga menyediakan panggung khu-
sus untuk kabupaten/kota sebagai untuk me-
nampilkan berbagai kesenian daerah seperti ludruk 
pelajar, parade musik perkusi, dan lainnya. Selain 
itu, ajang ini juga dimeriahkan berbagai lomba dan 
peragaan busana serta panggung hiburan yang men-
datangkan band papan atas artis-artis dari Indonesia .

Pameran Jatim Fair di Surabaya diikuti sebanyak 
574 stan terdiri dari 7 stan asal negara-negara saha-

bat, 12 stand dari Provinsi Tian Jian China, 10 untuk 
provinsi lain di Indonesia yang bergabung di Dekranas-
da Yogyakarta, Maluku, Sumatera Utara, Disperindag 
Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Selatan, UMKM 
Kota Cirebon, Dispora Kalimantan Timur. Banten dan 
Disperindag Kalimantan Tengah.

Sebanyak 29 pemerintah kabupaten/kota, 30 
SKPD Prov Jatim, 10 BUMN BUMD se- Indonesia 20 
stan kantor perwakilan dagang dan kalangan swasta 
dari berbagai daerah di Indonesia.  Pada kegiatan ini 
panitia setiap hari menyediakan doorprize menarik 
bagi para pengunjung.

Hadir dalam kesempatan itu, di antaranya, Konjen 
Jepang, China, dan AS, Konsul Prancis, Belanda, dan 
Jerman, para Konsul kehormatan, Pimpinan Forpimda 
Jatim, Bupati/walikota, para pengusaha, media cetak, 
online, dan elektronik serta masyarakat umum. (yad)
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“Kehadiran UPKu 
Res tu bukan ha-
nya dirasakan oleh 
warga desa ini, 

dengan meningkatkan usaha dan 
perekenomiannya. Namun, lebih 
dari itu, membuat suasana di kan-
tor desa menjadi lebih hidup, lebih 
ramai dengan aktivitas sehari-

Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Restu 
Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromenangan, Kabupaten 

Malang, meraih predikat Juara II, hasil evaluasi UPKu 
Berhasil Provinsi Jawa Timur 2013. Penghargaan dan 

hadiah telah diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa 
Timur, H Soekarwo.

UPKu Restu Desa Ngadirejo, Kec Kromengan, Kab Malang
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hari,” kata Ir. Hari Purnomo, Kepala Desa Ngadirejo, 
Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Kamis 
(24/10/2013).

Dalam proses kegiatannya, UPKu Restu mendapat 
dukungan penuh dari warga masyarakat. Kesadaran 
itulah yang ditekankan oleh Kades beserta perang-
kat desa setempat. Mulai pembentukannya pada 28 
Mei 2009, dengan mengumpulkan segenap warga 
di kantor desa, merupakan bentuk kesadaran warga 
yang menginginkan adanya perubahan ke arah per-
baikan bagi kehidupan mereka. Khususnya, di bidang 
perbaik an taraf perekonomian warga.

Dari perkembangan awal diketahui, pada Novem-
ber 2010 berhasil terkumpul modal awal simpan pin-
jam sejumlah Rp 28.000.000. “Ketika itu, dibagi di an-
tara 12 kelompok masyarakat,” kata Sri Wahyuningsih, 
Ketua UPKu Restu, pada Gema Desa.

Pada 2011, selain simpan pinjam ada penambahan 
pemutaran usaha dalam bentuk pengumpulan pem-
bayaran rekening listrik bagi warga. Ketika itulah, pada 
berhasil dikumpulkan tambahan untuk simpan pinjam 
sejumlah Rp 25.950.000.

“Sejak itu, bentuk peminjamnya tidak lagi pada ke-
lompok masyarakat, melainkan bisa perseorangan. 
Tentu saja, dengan adanya kepercayaan dan survey 
terlebih dahulu pada calon peminjam,” kata Sri Wa-
hyuningsih, didampingi Dwi Indriana (sekretaris) dan 

Tuni Indrawati (bendahara).
Untuk mengetahui perkembangan, UPKu Restu 

melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali di kan-
tor desa. Dari pertemuan tersebut, diperoleh masuk-
an dan usulan untuk pengembangan usaha warga. 
“Seka rang, secara perseorang warga bisa pinjam 
minimal sebesar Rp 2 juta. Sedang bila di atas Rp 2 
juta, dengan agunan berupa BPKB dan surat berharga 
lainnya,” tutur Sri Wahyuningsih.

Dengan keberadaan UPKu Restu, warga Desa 
Ngadirejo mampu meningkatkan taraf perekonomian-
nya. Seperti, pengembangan usaha konveksi di Du-
sun Dadapan, Dusun Cendal Timur dan Cendal Barat, 
serta Dusun Karangtengah. “Dengan kehadiran UPKu, 
seluruh warga di masing-masing dusun yang ada di 
desa ini, semuanya merasakan manfaatnya,” kata Sri 
Wahyuningsih, menambahkan.

Perkembangan selanjutnya, pada 2013 UPKu 
Restu mendapat penambahan dana pelestarian bi-
dang teknologi tepat guna Universitas Brawijaya (UB) 
Malang, berupa alat-alat open senilai Rp 15.000.000. 
Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat 
Desa Ngadirejo secara umum. Selain itu, ada tambah-
an dana penguatan senilai Rp 21.350.000, di antara-
nya digunakan untuk penggemukan kambing senilai 
Rp 15.000.000.

Hingga September 2013, aset yang dimiliki UPKu 
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Restu senilai Rp 214.000.000. 
Selain untuk anggota yang aktif 
melakukan simpan-pinjam, man-
faat dari UPKu Restu juga dirasa-
kan warga yang lain. Termasuk di 
antaranya, warga kurang mampu, 
fakir miskin dan anak yatim. Untuk 
anak yatim, dianggarkan sebanyak 
10 persen dari pembagian sisa ha-
sil usaha (SHU) yang dikeluarkan 
setiap akhir tahun. Demikian pula 
untuk menambah kas desa, UPKu 
Restu berhasil memberikan kon-
tribusi sedikitnya Rp 12.000.000 
pada tahun lalu.

Keberhasilan UPKu Resto 
meraih predikat Juara II dalam ha-
sil evaluasi UPKu Berhasil Provinsi 
Jawa Timur 2013, tak lepas dari 
adanya berbagai aspek penilaian. 
Seperti, aspek manajemen, per-

forma kantor cukup baik dan 
menunjukkan sebuah Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) yang repre-
sentatif, dilengkapi meja pelayanan 
(counter desk). 

Sedang dari aspek operasio-
nal, UPKU Restu terbukti mampu 
melaksanakan aktivitasnya de ngan 
administrasi kekuangan yang ter-
tib, kolektibilitas aktiva produktif 
(KAP) cukup bagus dan tidak ada 
pinjaman bermasalah. 

“Soal pinjaman bermasalah, 
Alhamdulillah, meski ada sedikit 
hambatan tapi segera bisa  diatasi. 
Seperti bila warga yang pinjam ti-
dak bisa mengangsur saat jatuh 
tempo, segera warga melapor ter-
lebih dahulu ke kami. Sehingga, 
kami pun memaklumi atas keter-
lambatan dalam pembayaran. 

Biasanya, karena dipakai untuk 
keperluan membayar sekolah 
anak dan keperluan lainnya. Tapi, 
segera setelah itu, kewajibannya 
dipenuhi,” kata Sri Wahyuningsih.

UPKu Resto, dalam kaitan de-
ngan penilaian rentabilitas atau 
sisa hasil usaha (SHU) menunjuk-
kan angka yang cukup baik. Dari 
data penilaian yang ada, simpanan 
masyarakat, hingga Mei 2013 ter-
catat sejumlah total Rp 37.223.000. 
Sedang aspek keunggulan, tam-
pak pada bentuk pelayanan kantor 
buka setiap hari, sector riil mela-
yani pembayaran dengan PPOB. 
“Ya, Alhamdulillah, dengan pem-
bayaran rekening listrik secara 
kolektif, mampu memberikan aktivi-
tas yang bermanfaat bagi masyara-
kat, melalui UPKu Restu. (*)
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Wajah tuanya tak 
m e n g h a l a n g i n y a 
tetap aktif di tengah 
masyarakat. Meski 

tidak secara langsung setiap ada 
kegiatan di desa hadir, namun ia 
menjadi pepunden, sesepuh yang 
dihormati dan diteladani.

Dia adalah Mbah H Jaiz, sosok 
sesepuh Desa Ngabar, Kecamatan 
Siman, Kabupaten Ponorogo. Le-
laki berusia 84 tahun ini, tetap ber-
gairah ketika dimintai pendapatnya 
tentang perkembangan masyara-
kat.

Ditemani Kepala Desa Nga-
bar, Soeran, dan KH Moh Ihsan, 
MAg, pengasuh Pesantren Wali 
Songo yang tokoh masyarakat 
setempat, Gema Desa mengun-
jungi tempat tinggal Mbah Haji, 
panggilan akrabnya. Siang 
itu, Mbah Haji sedang me-
nyelesaikan sembahyang 
Dzuhur di masjid yang tak 
jauh dari rumahnya, be-
rada di kompleks Pondok 
Pesantren terbesar di Desa 
Ngabar itu.

“Beliau ini, dulu pernah 
berjuang bersama orangtua 
kami dalam Barisan Hizbullah,” 
tutur KH Moh Ihsan, putra KH Mo-
hammad Thoyyib, yang berjuang 
bersama KH Ibrohim Thoyyib, 

pendiri pesantren tersebut.
Mbah Haji bertutur, “Saya 

mengikuti langkah pemuda-pemu-
da di desa ini yang giat mengusir 
Belanda. Rasanya kurang terhor-
mat dan tidak patut disebut pemu-
da bila diam saja. Akhirnya, saya 
latih an bersama teman-teman 
di Barisan Hizbullah,” tutur 
Jaiz, seraya mengembus-
kan asap rokoknya.

Seperti diketahui, pada 
zaman pendudukan Je-
pang, sejumlah pemuda 
Islam sempat dilatih se-
bagai pasukan parami-
liter di Cibarusah, dekat 
Bogor. Peserta latihan ini 
lazimnya disebut Laskar 
Hizbullah. Ketika Indone-

sia telah 

d i n -

yatakan merdeka, dan Belanda 
menginginkan kembali menjajah 
bumi Indonesia, Hizbullah dengan 
pimpinan tertinggi KH Zainul Ari-
fi n (kelak kemudian menjadi Wakil 

Perdana Menteri, di zaman 
Soekarno), itulah yang 

turut berperan dalam 
mengusir penjajah-

an. Selain Hizbul-
lah, yang keban-
yakan adalah 
para san tri, di 
kalangan umat 
Islam ada juga 
Barisan Sabilil-
lah, terdiri 
dari para kiai 

di pesantren-
pesantren dip-

impin KH Masj kur 
(kemudian menjadi 

Menteri Agama).
B a g i 

Mbah Haji Jaiz

SESEPUH DESA PEJUANG HIZBULLAH
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tak 
g i n y a 
engah 
Meski 
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mun ia 
 yang 

sosok 
matan 
o. Le-
p ber-

patnya 
syara-

Nga-
san, 
Wali 

rakat 
gun-
Haji, 
g 

llah,” 
H Mo-
juang 
oyyib, 

y g
mat dan tidak patut disebut pemu-
da bila diam saja. Akhirnya, saya 
latih an bersama teman-teman
di Barisan Hizbullah,” tutur 
Jaiz, seraya mengembus-
kan asap rokoknya.

Seperti diketahui, pada
zaman pendudukan Je-
pang, sejumlah pemuda 
Islam sempat dilatih se-
bagai pasukan parami-
liter di Cibarusah, dekat
Bogor. Peserta latihan ini 
lazimnya disebut Laskar 
Hizbullah. Ketika Indone-

sia telah 
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( j
Perdana Menteri, di zaman 

Soekarno), itulah yang 
turut berperan dalam 

mengusir penjajah-
an. Selain Hizbul-
lah, yang keban-
yakan adalah 
para san tri, di 
kalangan umat 
Islam ada juga 
Barisan Sabilil-
lah, terdiri 
dari para kiai 

di pesantren-
pesantren dip-

impin KH Masj kur 
(kemudian menjadi 

Menteri Agama).
B a g i 

Keteladanan dalam mem-
bela kebenaran, menja-
dikannya pribadi yang 

mengesankan. Sesepuh 
desa yang benar-benar 
dihormati masyarakat.
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Mbah Haji, berjuang melawan 
penjajah lebih terhormat meski-
pun juga akhirnya akan meninggal 
dunia bila tertembak musuh. Tapi, 
matinya termasuk mati syahid. “Itu 
semua yang menjadi pikiran pemu-
da di desa ini saat itu,” katanya.

Memang, ia tidak serta merta 
turut sejak 17 Agustus 1945 ke-
tika Indonesia diproklamasikan. 
Tapi, tepatnya, ia menjadi bagian 
dari aktivis para pejuang terutama 
setelah clash kedua pada 1948, 
yakni pendudukan Belanda yang 
kedua. Ketika itu, “Sebagian besar 
warga desa sampai mengungsi ke 
desa lain, bahkan ke luar Pono-
rogo. Semua itu, tak menghalangi 
kami untuk turut berjuang, meski 
hanya pakai bambu runcing,” tu-
turnya.

Mbah Haji mengenyam pendi-
dikan di Madrasah Bustanul Ulum 
Tegalsari. Selama belajar di Ma-
drasah, ia juga belajar kitab kuning. 
“Ketika itu, warga desa sini yang 
memperdalam ajaran agama yang 
di Tegalsari. Alhamdulillah, setelah 

ada pesantren di desa ini, sam-
pai sekarang warga di sini secara 
umum keluaran pesantren,” kata 
Mbah Jaiz.

Mbah Jaiz pun ikut berjuang 
melawan pemberontakan PKI di 
Madiun, pada September 1948. 
Menurutnya, para kiai banyak 
menjadi sasaran korban para pem-
berontak. “Sehingga, kami selalu 
harus  bersiap-siap sewaktu-waktu 
ada serangan. Bukan hanya dari 
serangan Belanda, tapi juga dari 
pemberontakan PKI ketika itu,” ke-
nangnya.

Seperti diketahui, pada 1942 di 
Desa Ngabar telah dirintis pondok 
pesantren, dengan mendirikan ma-
drasah. Madrasah pertama yang 
didirikan adalah Boestanul Oelum 
Al-Islamiyah (BOI) yang kemudian 
berganti nama menjadi Mamba‘ul 
Huda. Kemudian tahun 1951 pada 
saat pemerintahan kabinet Natsir 
(Mohammad Natsir), mendapat 
bantuan dan Yayasan Dana Sosial 
Islam sebesar Rp 17,5 ribu rupiah. 
Dengan dana bantuan tersebut 

maka didirikanlah bangunan se-
banyak 4 lokal untuk Tsanawiyah, 
namun demikian kesemua lemba-
ga tadi belum merupakan pondok 
pesantren, baru pada tanggal 4 
April 1961 mulai didirikan pondok, 
yang sekarang bernama “Wali Son-
go” sesuai dengan jumlah santri 
yang datang dari KMI Gontor saat 
itu benjumlah sembilan orang. 

Bagi Mbah Jaiz, keberadaan 
pesantren di desa memberikan 
pengaruh bagi pengembangan 
masyarakat berciri Islam. Karena 
itulah, meski usianya telah renta, 
ia tak bisa dilepaskan dengan 
keberadaan pondok pesantren, 
yang di dalamnya terdapat masjid. 
Di masjid itulah ia berlama-lama 
menghabiskan waktu, sembahy-
ang dan berdzikir.

“Perjuangan itu ada pada se-
tiap zaman. Meski tidak dalam 
berperang, berjuang di tengah 
masyarakat, untuk menjaga moral 
dan akhlak yang baik, harus terus 
dilakukan,” tutur Mbah Jaiz, men-
gakhiri kisahnya. (yad)
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Sebuah program yang 
telah dilaksanakan, apa 
pun hasilnya, membutuh-
kan perbaikan bagi pelak-

sanaan kelanjutannya. Untuk itu, 
program membutuhkan evaluasi 
yang kritis bagi perbaikan di masa 
berikutnya. Terkait dengan hal itu, 
bertempat di Kantor Bapemas 
Jawa Timur, dilaksanakan Rapat 
Evaluasi tentang Pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan tahun 
anggaran 2013, belum lama ini.

Evaluasi tersebut dihadiri oleh 
Kepala Bapemas Kabupaten/Kota 
se-Jatim, PJO Kabupaten, Per-
wakilan Fasilitator Kabupaten serta 
Semua Spesialis RMC IV Jawa 
Timur, RMC dan NMC Jakarta.  
Dalam pengantar sambutannya  
Kepala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur, Drs. 
Zarkasi,  MSi menyampaikan peng-

hargaan yang setinggi-tingginya 
di tengah kepadatan acara Drs. 
Kun Wildan, MBA sebagai Direk-
tur Kelembagaan & Pelatihan Ma-
syarakat dapat melakukan kun-
jungan lapangan, supervisi dan 
monitoring terhadap pelaksanaan 
program PNPM Mandiri Pedesaan. 

Lebih jauh Zarkasi dalam 
kesem patan rapat tersebut ber-
sedia sebagai moderator serta 
memberikan banyak kesempatan 
kepada peserta rapat untuk ber-
tanya jawab. Tentu saja, persoalan 
yang dibahas adalah seputar per-
masalahan pelaksanaan program 
langsung kepada Direktur Kelem-
bagaan & Pelatihan Masyarakat 
itu.

Secara keseluruhan pertanya-
an dari peserta dijawab lengsung 
oleh Kun Wildan agar menjadi 
pembelajaran bagi kabupaten 

lain atau peserta rapat. “Hanya 
khusus untuk kabupaten yang 
mempunyai wilayah kecamatan 
bermasalah, secara khusus per-
lu diberikan pemahaman dan 
pencerahan melalui pertemuan 
khusus,” tuturnya.  

Output dari rapat evaluasi terse-
but, adalah tersusunnya RKLT 
masing-masing kabupaten agar 
percepatan pencairan dana Ta-
hun Anggara 2013 dapat tercapai 
target pada bulan Oktober 2013. 
Selain itu, dokumen RKTL agar 
ditandatangani oleh Tim Faskab, 
PJO Kabupaten serta Kepala Ba-
gian Pemberdayaan Masyarakat di 
masing-masing kabupaten/kota di 
Jatim. “Dengan RKTL tersebut kita 
bisa melakukan arah kerja yang 
jelas, tepat waktu dan kinerja opti-
mal,” demikian pernyataan Drs Zar-
kasi, Msi.(yad)

Rapat Evaluasi Pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan

Para peserta aktif mengikuti Rapat Evaluasi tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013 di Bape-
mas Provinsi Jawa Timur.
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Sebanyak 40 Kepala Desa (Kades) di Ka-
bupaten Sidoarjo yang baru saja dilantik 
mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Penguat an Pemerintah Desa dari Pemerin-

tah Kabupaten Sidoarjo, Senin (21/10). Kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan 
serta keterampilan sebagai penyelenggara pemerin-
tahan desa tersebut di selenggarakan di Hotel Royal 
Tretes View Pasuruan.

Kegiatan dibuka Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah 
SH,M.Hum.  Sekda Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan 
SH, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM 
Drs. Muhammad Syafi q, MM serta Asisten Administrasi 
Umum Kissowo Sidi HP, SH,MH hadir dalam kegiatan 
tersebut.

Selama 7 hari efektif, para memperoleh berbagai 
materi dari berbagai narasumber, seperti materi Pe-
nyelenggaraan Pemerintah Desa yang diberikan oleh 
bagian Administrasi Pemerintahan Setda Sidoarjo, 
materi Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri dari 
Media Iswara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, materi 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan 
Desa oleh Badan Perencanaaan Pembanguan Dae-
rah (Bappeda) Sidoarjo serta berbagai materi lain dari 
SKPD Sidoarjo.  

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah dalam sambutan-
nya menyambut baik terselenggarakannya Bimtek 
kali ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya 
untuk mening katkan kapasitas aparatur pemerin-
tah yang handal. “Upaya-upaya pening katan kompe-
tensi aparatur yang demikian, merupakan bagi an dari 
pengembang an kapasitas, yang menjadi salah satu 
kunci menuju terwujudnya tata pemerintahan yang 
baik,” katanya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan bahwa 
tantangan permasalahan penyelenggaraan peme-
rintahan ke depan  tidaklah semakin mudah. Secara 
eksternal dihadapkan pada kondisi pola pikir masyara-
kat yang semakin kritis, dan secara global berhadapan 
dengan tuntutan-tuntutan nilai yang semakin menguat, 
mulai dari profesionalisme, transparansi maupun de-
mokratisasi yang secara garis besar terangkum dalam 
konsep clean goverment and good governance.

“Secara internal, tantangan terbesar bagi kita 

adalah diri kita sendiri, tentang bagaimana kita meres-
pon kondisi dan tuntutan nilai-nilai yang semakin me-
nguat,” ujarnya.

Mantan wakil bupati Sidoarjo dua periode ini me-
ngakui bahwa ada hal-hal tertentu yang dihadapkan 
pada keterbatasan kapasitas. Namun dia yakin bahwa 
sumber daya yang dimiliki masih sangat mungkin untuk 
dikembangkan. Untuk itu ke depan dia menaruh harap-
an besar akan perubahan signifi kan pada  tatan an pe-
nyelenggaraan pemerintahan desa, terutama bagi 
desa-desa yang dipimpin oleh para kepala desa yang 
mengikuti kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintah 
Desa kali ini.

“Saya berharap, forum ini dapat dioptimalkan seb-
agai wahana pembelajaran dan penggalian informasi 
yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas dan pengabdian kita ke 
depan,” pintanya. (hms)

Sidoarjo, Bimtek Penguatan 
Pemerintah Desa

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum.
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Desa biasa selalu identik dengan tempat ter-
pencil dan terisolasi dari dunia luar. Namun 
pada kenyataannya ada beberapa desa 
yang bisa dikatakan desa menakjubkan, 

karena memiliki ciri khas, peraturan yang tak biasa, 
nama yang panjang, hingga warganya yang super 
kaya. Semua keunikan desa tersebut telah dirangkum 
dalam 7 desa paling menakjubkan di dunia ini.

1. Desa Yang Mempunyai Matahari 
Sendiri, Viganella Itali

Viganella 
adalah se-
buah desa 
yang terdapat 
di dasar 
lembah di 
P i e d m o n t , 
Provinsi Ver-
bano-Cusio-
Ossola, Ita-
lia. Hampir 
s e p a n j a n g 
tahun, desa ini tidak pernah disinari oleh matahari se-
perti wilayah lainnya di dunia. Pada saat musim dingin 
datang, masyarakat Viganella bisa merasakan dingin 
yang luar biasa. Karena tidak pernah disinari matahari, 
sebuah ide brilian muncul dari seorang arsitek berna-
ma Giacomo Bonzani, yang mencoba untuk membuat 
matahari untuk masyarakat Desa Viganella. Meskipun 
pada awalnya banyak kalangan yang membantah ide 
sang arsitek karena dinilai mustahil.

Namun, Bonzani telah membuktikannya dengan 
mewujudkan semua yang ada di kepalanya. Bonzani 
pun membuat cerm in raksasa yang bisa meman-
tulkan cahaya matahari yang ada di dasar lembah. 
Cermin tersebut dikendalikan oleh perangkat lunak 
komputer agar bisa melacak di mana sumber matahari 
yang bisa memantulkannya secara otomatis ke arah 
desa.

2. Desa Unik yang Mempunyai 
Penduduk Hanya Satu Orang

Desa Buford terletak di Wyoming, Colorado. Desa 
ini hanya berpenduduk satu orang saja karena suhu 
yang terlalu dingin di musim dingin dan terletak di 

daerah perbukitan 
membuat desa ini 
ditingalkan oleh 
p e n d u d u k n y a . 
Namun hanya 
ada stu orang, dia 
adalah Don Sam-
mons (60) yang 
tetap setia me-
nempati desa ini sendiri tanpa tetangga dan penduduk 
lainya.

3.  Giethoorn Desa Bebas Polusi 
di Beland

Jika Anda 
ingin menghi-
rup udara ber-
sih dan bebas 
polusi sama 
sekali, Anda ha-
rus datang ke 
sebuah desa di 
Belanda, yaitu 
Desa Giethoo-
rn di Provinsi 
Overijssel. Seluruh kegiatan di Giethoorn tidak meng-
gunakan kendaraan bermotor. Setiap hari Anda bisa 
menggunakan kano, atau menyewa perahu. Tidak ada 
jalan raya di Desa Giethoorn, yang ada hanya kanal 
dan jalan yang tidak terlalu luas untuk pejalan kaki. 
Setiap harinya, penduduk Giethoorn biasa mengguna-
kan kanal sepanjang 4 kilometer ini sebagai akses uta-
ma. Giethoorn pun menjadi desa paling bebas polusi 
di dunia.

Pemandangan sangat asri begitu terasa di daerah 
Giethoorn, air yang jernih yang dihiasi dengan pohon-
pohon rindang disekitarnya. Desa yang mendapat ju-
lukan Venisia dari Belanda ini menjadi wisata paling 
populer di negeri Belanda.

4. Desa Terapung di Atas
Danau Titicac

Desa ini ada di atas Danau Titicaca dan terapung. 
Berlokasi di ketinggian 3812 meter di padang Peru-
vian. Awalnya desa ini dibuat oleh orang-orang Uros 
dari Peru dari jaman Inca. Pulau-pulau cantik ini digu-

7 Desa Paling Menakjubkan di Dunia
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nakan untuk tem-
pat pelarian dan 
berlindung dari 
peperangan yang 
tidak pernah ber-
henti.

Cara suku 
Uros ini benar-
benar membuat mereka sulit dijangkau oleh agressor. 
Karena diker jakan de ngan sangat baik untuk masyara-
kat mere ka selama berabad-abad, sepertinya tidak 
ada alasan untuk berpindah ke tanah daratan. Desa 
ter apung ini disusun dari lapisan-lapisan rumput ilal-
ang tortora yang dijadikan satu dan diikatkan ke suatu 
struktur dasar terapung, seperti ponton. Hasilnya 
adalah seperti rakit raksasa, dan hebatnya mampu 
menahan beban yang berat dan besar.

5. Desa Yang Memiliki  Nama 
Terpanjang di Dunia

Salah satu desa 
di Inggris mengu bah 
namanya menjadi 
sangat panjang hing-
ga diabadikan seb-
agai desa de ngan 
nama terpanjang di 
dunia. Ini dilakukan 
untuk menarik wisa-
tawan. Dengan 58 huruf, desa ini memiliki nama “Llanf
airpwllgwyngyllgogerychwyrndr obwllllantysiliogogogoch” 
menjadikannya desa dengan nama terpanjang di Ing-
gris dan juga di dunia. Desa ini terletak di Pulau Angle-
sey, Wales Utara, dan dulunya memiliki nama yang lebih 
pendek, yaitu Llanfair Pwllgwyngyll.

Namun pada 1860an, untuk menarik turis, desa 
ini mengubahnya menjadi sepanjang itu. Strategi ini 
berhasil karena wisatawan memang kerap datang un-
tuk berfoto di stasiun kereta desa ini, yang memajang 
nama panjangnya. Papan nama kota yang bernama 
unik ini bukanlah satu-satunya penarik wisatawan. 
Kota ini juga memiliki stasiun bergaya Victorian, toko 
yang memamerkan lokomotif kereta uap kuno, dan 
pertokoan souvenir serta kerajinan tangan khas Wales. 
Ada pula gereja peninggalan abad ke-15, Gereja  St. 
Tysilio yang berada di pinggir tebing pulau ini, meng-
hadap ke laut. Desa ini semakin populer sejak pasang-
an kerajaan, Pangeran William dan Kate Middleton, 
membangun rumah pertama mereka di sini. Pangeran 
William ditempatkan oleh tentara nasional Inggris di 
pulau ini, dan pusat pelatihan militernya terletak 27 ki-

lometer dari desa ini.

6. Bone Bone Desa Tanpa 
Asap RokoK
Desa Bone-bone 

yang terletak di le-
reng Gunung Lati-
mojong, Kabupaten 
Enrekang, Sulawesi 
Selatan merupakan 
desa bersih. Me-
ngapa bersih? Desa 
ini melarang warga dan siapa saja yang datang untuk 
merokok, turis sekalipun.

Desa Bone-bone memang telah lama menerap-
kan larangan merokok untuk warganya. Tidak hanya 
warga, tetapi siapa saja yang datang dilarang untuk 
merokok di desa ini. Memang pada awalnya, larangan 
ini hanyalah norma yang tidak memiliki aturan tertulis, 
tetapi kemudian pada tahun 2003, dibuat peraturan 
resmi larangan merokok. 

7.  Desa dengan Penduduk Wanita 
Berambut Panjang

Bagi wanita, 
keindahan rambut 
adalah sesuatu 
yang sangat pen-
ting. Namun, bagi 
penduduk etnis Yao 
di Desa Huangluo, 
China, makna ram-
but lebih dari itu. 
Terletak di Gulin, China, Desa Huangluo terdiri dari 82 
rumah tangga etnis Yao Merah. Seperti banyak desa 
di China, penduduk desa ini tinggal di area dengan 
pemandangan alam yang indah dan memiliki banyak 
tradisi unik yang menarik wisatawan.

Salah satu tradisi desa ini yang unik adalah 
obsesi penduduk wanita Desa Huangluo terha-
dap rambut mereka. Para wanita di desa ini sa-
ngat mencintai rambutnya, dan merawatnya 
hingga menjadi sangat panjang. Panjang rambut 
mereka masuk dalam Guinness World Records se-
bagai “Desa dengan Rambut Terpanjang di Dunia”.
Dari penghargaan itulah, Desa Huangluo lebih dikenal 
sebagai Desa Rambut Panjang. Dari 120 wanita pen-
duduk desa ini, semuanya rata-rata memiliki rambut 
dengan panjang hingga 1,7 meter hingga 2,1 meter. 
Bagi wanita di desa ini, rambut adalah hal terpenting 
dalam hidup mereka, setelah suami dan anak-anak. (*)
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Ada kalanya pebisnis 
menge luh penghasilan dari 
usahanya selalu habis se-
belum ditabung. Kalau pun 

ada yang bisa ditabung, jumlahnya 
hanya sedikit. Padahal, proyek yang 
ia terima cukup ba nyak. Seharus-
nya, usahanya bisa berjalan lancar 
dan hidupnya bisa senang meski se-
dang tidak ada order. Namun, yang 
terjadi justru sebaliknya.

Hal ini mungkin pernah di-
alami oleh sebagian orang yang 
menga wali dunia usaha. Apalagi, 
jika usaha tergolong jenis usaha 
keluarga. Pada awal usaha, saat 
mendapat proyek, uang selalu saja 
habis untuk menghidupi keluarga. 
Istilahnya, saat sudah senang, lupa 
segalanya. Lupa harus bayar listrik, 
telepon, internet, transportasi, dan 
sebagainya.

Dan satu hal yang selalu terlupa-
kan adalah mencatat semua ke-
giatan dan transaksi. Tak banyak 
usaha kecil yang melakukannya. 
Padahal, pencatatan adalah lang-
kah dasar penting yang harus di-
lakukan untuk memajukan usaha. 
Lalu, bagaimana mengatur keuang-
an usaha yang baik? Berikut hal-hal 
yang bisa Anda lakukan seperti kami 
sadur dari Majalah Chic.

1. Tentukan porsi 
keuangan

Cara paling mudah untuk menga-
tur keuangan usaha adalah dengan 
menyepakati sejak awal berapa por-
si uang yang akan digunakan sesuai 
lalu lintas uang yang dibutuhkan. 
Misalnya, berapa jumlah uang yang 
akan diguna kan untuk membayar 
gaji, operasional perusahaan, serta 
berapa keuntungan yang akan digu-
nakan mengembangkan usaha dan 

untuk ditabung.
Untuk langkah awal, Anda 

bisa mencoba membagi porsi 
30:30:30:10. Porsi 30 persen untuk 
gaji, 30 persen lagi untuk operasio-
nal perusahaan, seperti sewa kantor, 
biaya listrik, telepon, fax, transpor-
tasi, dan lain sebagai nya. Lalu 30 
persen lainnya untuk mengembang-
kan usaha, dan sisa 10 persen untuk 
tabungan pribadi.

Jadi, misalnya pemasukan sebe-
sar Rp 20 juta, Rp 6 juta (30 persen) 
langsung dipotong di awal untuk 
disisih kan sebagai gaji, Rp 6 juta 
untuk biaya operasional, Rp 6 juta 
untuk biaya pengembangan usaha, 
dan Rp 2 juta untuk tabung an priba-
di.

Pola pembagian dengan struktur 
jumlah persentase ini tidak mutlak. 
Anda boleh menentukan sendiri. 
Yang perlu diperhatikan adalah ke-
disiplinan dalam membagi berdasar 
nilai yang sudah di sepakati di awal. 
Dengan cara ini, Anda akan lebih 
mudah mengatur keuangan usaha.

2. Pisahkan rekening 
pribadi dan usaha

Setelah porsi ditentukan, lang-
kah berikutnya lakukan pencatatan 
keuangan usaha. Memang jika 
usaha masih kecil, kita cenderung 
sering menyamakan antara uang 
yang diterima dalam usaha dan uang 
untuk kepentingan pribadi. Bahkan 
kita biasanya menyimpan uang itu 
dalam satu nomor reke ning.

Padahal, jika keuangan usaha 
dan keuangan pribadi digabung, 
Anda akan kesulitan dalam melaku-
kan monitoring pendapatan atau pun 
pengeluaran yang telah dilakukan. 
Dengan melakukan pemisahan pen-
catatan antara keuang an usaha de-

ngan keuangan pribadi, maka akan 
lebih mudah untuk membedakan 
antara arus dana dari usaha dengan 
penggunaan uang untuk kepenting-
an pribadi.

Di samping itu, pemisahan pen-
catatan juga dapat memberikan in-
formasi lebih jelas tentang keadaan 
fi nansial dari usaha yang sedang 
dijalankan. Apalagi saat ini sejumlah 
bank sudah menyediakan produk 
layanan yang dapat mendukung 
pencatatan keuangan usaha Anda.

3. Jangan mudah 
tergoda

Inilah poin yang utama sebagai 
bentuk usaha mendisiplinkan diri. 
Dan, memang kunci utama menga-
tur keuangan usaha adalah disiplin 
dalam mematuhi porsi persentase 
yang kita atur untuk keuangan usaha 
dan pribadi.

Godaan biasanya sering datang 
saat sedang banyak order. Barang-
barang tadinya belum terlalu pen ting 
jadi seperti “minta dibeli”. Ada kala-
nya,  saat uang masuk dalam jumlah 
besar, tiba-tiba kita merasa butuh ini 
dan itu. Salah satunya, membeli baju 
dengan alasan agar terlihat lebih 
pantas saat bertemu klien.

Memang tidak ada salahnya 
memenuhi keinginan itu. Namun 
dengan catatan, Anda mesti bisa 
membedakan kebutuhan dan keingi-
nan. Sebelum membeli sesuatu den-
gan alasan usaha, tanyakan dulu, 
apakah itu merupakan kebutuh an 
mendesak atau keinginan yang bisa 
ditunda. Nah, jawaban ini yang akan 
membantu Anda menentukan ke 
mana uang bisa digunakan.

Bila memungkinkan cobalah 
Anda bisa menggunakan software 
akuntansi seperti Hartaku.com un-
tuk pencatatan keuangan usaha. 
De ngan software ini, pencatatan 
keuang an bisa dilakukan lebih mu-
dah dan rapi. Dengan begitu, Anda 
juga tidak memiliki celah untuk se-
enaknya mengambil uang usaha un-
tuk kebutuhan pribadi.

3 Tip Mengelola Keuangan 
Untuk Pengusaha Pemula 
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1. Hindari Cahaya Saat 
Tidur

Cahaya sangat mempengaruhi 
proses produksi dari hormon mela-
tonin. Cahaya yang terang akan 
menghambat proses produksinya, 
dan tidak adanya cahaya akan 
mendorong proses produksinya.
Tips: Matikan TV, komputer, atau 
peralatan sumber cahaya lainnya 
satu jam sebelum tidur. Tutupi de-
ngan kain gelap semua peralatan 
sumber cahaya yang tidak bisa di-
matikan.

2. Hindari untuk Terus 
Melihat ke Arah Jam 

Bila Anda terus-terusan me-
lirik ke arah jam saat larut malam, 
tidur Anda akan tersiksa. Anda 
akan terus menerus merasa kha-
watir dengan sisa waktu tidur se-
belum hari sibuk Anda yang lain 
dimulai. Jika Anda salah satu dari 
orang tersebut, maka Anda harus 
me nempatkan jam di dalam laci, 
bawah tempat tidur, atau putar ke 
arah yang bertentangan dengan 
jarak pandang Anda.

3. Hindari Kafein 9 Jam 
Sebelum Tidur 15

Tips Cara Mengatasi In-
somnia Agar Tidur Cepat
Kopi di pagi hari bagus untuk sebagi-
an orang. Namun saat menjelang 
waktu tidur, Anda perlu menghindari 
untuk mengonsumsi makanan dan 
minuman yang me ngandung kaf-
ein. Kurangi juga dalam mengon-
sumsi coklat, cola, teh ataupun 
kopi tanpa kafein sekalipun.
Tips: pain killers dan juga pil penu-
run badan juga mengandung ka-
fein, jadi Anda juga harus meng-

hindarinya.

4. Atur Jadwal Tidur
Aturlah agar jadwal pergi dan 

bangun tidur Anda sama di se-
tiap harinya, termasuk juga akhir 
pekan. Rutinitas ini akan mem-
buat tubuh dan otak Anda tetap 
pada siklus bangun dan pergi ti-
dur yang sehat. Pada waktunya, 
Anda akan dapat jatuh tertidur de-

ngan nyenyak sepanjang malam.
Tips: Dapatkan cahaya yang terang 
selama 5 sampai 30 menit segera 
mungkin setelah Anda bangun ti-
dur. Cahaya adalah regulator ter-
kuat untuk membangunkan Anda 
dari tidur

5. Olahraga Teratur
Olahraga teratur telah terbukti 

dapat meningkatkan kualitas  tidur, 

14 Cara Mengatasi Susah Tidur  
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selama Anda melakukannya ti-
dak terlalu dekat dengan waktu 
tidur. Energo yang Anda dapatkan 
setelah olahraga dapat membuat 
Anda tetap terjaga. Beri jarak an-
tara Anda selesai berolahraga de-
ngan waktu tidur antara 3-4 jam.
Tips: olahraga atau latihan ringan 
seperti yoga, tai chi, dan latihan-
latihan serupa boleh dilakukan se-
belum tidur.

6. Menetralisir Suar
Tetesan keran, anjing meng-

gonggong, suara kendaraan 
akan menghilangkan sebagi-
an besar waktu tidur Anda.
Tips: Lawanlah suara tersebut de-
ngan suara yang lebih teratur dan 
tenang, seperti suara fan, AC, 
atau suara menenangkan lain-
nya. Anda juga bisa menggunakan 
sumbat telinga (ear plugs) untuk 
mengatasi nya.

7. Jangan Merokok
Nikotin juga merupakan se-

buah stimulan, sama halnya de-
ngan kafein. Nikotin akan mem-
buat Anda semakin terjaga dan 
dapat memperburuk insomnia.
Tips: Untuk mempermudah ren-
cana berhenti merokok Anda, Anda 
akan tidur sedikit lebih baik jika 
Anda merokok lebih sedikit dari bi-
asanya dan telah berhenti melaku-
kannya selama paling tidak empat 
jam sebelum Anda pergi tidur.

8. Jauhkan Binatang 
Peliharaan Anda dari 
Tempat Tidur

Gerakan anjing dan kucing 
peliharaan Anda akan mencegah 
Anda mendapat tidur nyenyak 
seperti yang diinginkan. Mere-
ka juga dapat membawa kutu, 
debu, bulu, dan pemicu alergi 
lainnya ke tempat tidur Anda.

Tips: Konsultasikan kepada dokter 
hewan ataupun kepada pelatih bi-
natang, bagaimana cara membuat 
peliharaan Anda tetap senang dan 
mau tidur di tempatnya sendiri.

9. Relaksasikan Pikiran 
Anda Sebelum Tidur

edakan emosi dan juga pikir-
an Anda sekitar satu jam sebe-
lum tidur. Bacalah sesuatu yang 
ringan, mendengarkan musik, 
atau mandi air hangat untuk 
menenangkan pikiran Anda.
Tips: Ritual ini juga dapat dilaku-
kan 10 menit sebelum tidur ketika 
waktu tidur Anda semakin sempit.

10. Gunakan Bantal Un-
tuk Meringankan Nyeri 
Punggung

Nyeri punggung ringan mungkin 
tidak akan membangunkan tidur, 
tetapi akan sangat mengganggu 
tidur nyenyak Anda. Solusi yang 
mudah adalah dengan meletak-
kan sebuah bantal kecil di antara 
kedua kaki Anda saat tidur me-
nyamping, gunanya untuk me-
nyejajarkan pinggul dan mengu-
rangi nyeri di bagian punggung.
Tips: Saat tidur telentang, letak-
kan bantal kecil di bawah kedua 
lutut Anda untuk mengurangi nyeri 
punggung saat malam hari.

11. Tempatkan Leher di 
Posisi yang Netra

Jika Anda bangun tidur dengan 
leher kaku, salahkan bantal Anda. 
Terkadang Anda menggunakan 
bantal yang terlalu tebal atau yang 
terlalu tipis. Bantal Anda harus 
berukuran tepat untuk mendukung 
leher Anda dalam posisi netral. Un-
tuk tidur menyamping, hidung Anda 
harus sejajar denganpusattubuh 
Anda. Hindari tidur dengan posisi 
telungkup, karena justru akan me-

lilitkan leher Anda.

12. Bersihkan Tempat 
Tidur Secara Teratu

Alergi yang dapat menyebab-
kan bersin-bersin, pilek, ataupun 
gatal-gatal dapat menyebabkan 
tidur Anda terganggu, dan hal itu 
mungkin dikarenakan tempat tidur 
Anda yang seiring dengan wak-
tu akan dipenuhi dengan debu, 
kutu dan segala macam penye-
bab alergi lainnya. Bersihkanlah 
tempat tidur Anda dalam jangka 
waktu tertentu secara teratur.

13. Segera Konsultasi 
ke Dokter 15 Tip

Cara Mengatasi Insom nia 
Agar Tidur Cepat Keti ka tingkat 
keparahan insomnia Anda ma-
sih tergolong rendah, maka Anda 
masih bisa mengatasinya dengan 
tips-tips tersebut. Tetapi jika sela-
ma sebulan insomnia Anda masih 
saja tidak kunjung sembuh, su-
dah saatnya untuk memeriksakan 
diri Anda dan mengetahui apa 
yang terjadi pada tubuh Anda. In-
somnia bisa jadi hanyalah sebuah 
gejala terhadap suatu penyakit 
yang lebih serius. Insomnia yang 
kronik perlu adanya evaluasi dari 
dokter setempat.

14. Gunakan Obat Tidur 
Sesuai Resep Dokter

Anda mungkin akan tergoda 
untuk menggunakan obat tidur 
ketika rasa kantuk Anda belum 
juga datang di tengah malam, tapi 
hati-hatilah dalam menggunakan-
nya. Obat tidur dapat membuat 
Anda kecanduan dan memiliki efek 
samping yang mengganggu. Ide-
alnya, obat tidur digunakan dalam 
jangka waktu yang pendek, bukan 
untuk menjadi gaya hidup sehari-
hari.***
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Didalam kehidupan se-
hari-hari, perempuan se-
bagai Ibu rumah tangga 
dan sebagai warga ma-

syarakat tidak dipungkiri bahwa 
perempuan berkeinginan selalu 
menjaga penampilannya, dalam 
hal ini menjaga kesehatan seluruh 
badan yaitu kesehatan kulit.

Menjaga kesehatan kulit me-
mang dibutuhkan biaya yang tidak 
sedikit, akan tetapi ibu-ibu anggota 
Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
Badan Pemberdayaan Perempuan 
sebagai pendamping suami ditun-
tut untuk bisa memasyarakatkan 
berperilaku hidup sehat dan bersih 
dalam aktivitas sehari-hari.  

Sebagai pendamping istri PNS, 
ibu-ibu penting juga untuk menge-
tahui tentang perawatan kulit ter-
utama kulit wajah.

Di bawah ini ada beberapa solu-
si tentang perawatan kulit wajah.

Perawatan sederhana 
yang menakjubkan

Banyak yang beranggapan 
bahwa, kalau mengurus kecantikan 
kulit itu berarti mahal, karena harus 
pergi kesalon dan mengeluarkan 
uang yang banyak. Mulailah ber-
fi kir bagaimana mempunyai senjata 
perawatan kulit sederhana, murah 
dan bisa dilakukan sendiri, biarpun 
murah dan praktis tapi khasiatnya 
luar biasa.

Efek Kulit Segar  
dan Kencang

Gunakan masker buah yang 
menyesuaikan dengan jenis kulit 
kita. Penggunaan masker buah un-
tuk menyegarkan hingga memper-
baiki kulit wajah.

Kulit normal bisa menggunakan 
masker buah berasal dari buah 
mentimun,wortel, pepaya, kentang 
dan tomat.

Kalau kulit kita kering, bisa pake 
masker yg berasal dari pisang, 
alpukat dan buah-buahan lain yg 
mengandung zat tepung.

Untuk kulit berminyak, pakai je-
ruk peras,  jeruk nipis dan nenas.

Cara Membuat masker buah, 
cukup dengan menghaluskannya di 
blender dan menggunakannya  se-
bagai masker.

Masker yang terbuat dari madu, 
putih telur atau kuning telur. Masker 
ini berguna untuk membersihkan 
dan mengencangkan kulit wajah. 

Cara penggunaanya dengan 
mengaduknya dan menggunakan 
sebagai masker wajah hingga ke-
ring lalu dibilas.

TIPS MENGGUNAKAN 
MASKER :

Gunakan hingga kering di wajah 
lalu bilas dgn air hangat

Ketika menggunakan masker 
sebaiknya dalam posisi tiduran dan 
rileks.

Penggunaan masker jangan ter-
lalu lama, cukup 10 – 15 menit

Ketika menggunkan masker, 
usahakan jangan tertawa ataupun 
berbicara

Ketika mengangkat masker se-

Sebagai pendamping suami 
maupun sebagai ibu dan 
sebagai warga masyarakat, 
yang berarti bahwa kaum 
perempuan mempunyai 
tugas dan tanggungjawab, 
untuk melahirkan gene-
rasi yang tangguh dengan 
pemahaman atas pengeta-
huan kesehatan, kehidupan 
dan pendidikan mereka. Ke-
sadaran perempuan tentang 
kesehatan dan nutrisi, serta 
pola hidup bersih dan sehat 
juga termasuk pola hidup 
sederhana sangat penting.

Dharma Wanita Persatuan 

Perlu Perhatikan 
Perawatan 

Kulit Wajah

Dharma WanitaDharma Wanita
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baiknya menggunakan handuk atau 
spon lembut dan telah  dibasahi air 
hangat.

Berikut ini adalah tips alami 
yang bisa dimanfaatkan untuk men-
jaga kecantikan kulit   wajah;

Masker bengkoang untuk mem-
buat kulit menjadi putih

Bengkoang sangat bermanfaat 
untuk menjaga kekencangan kulit, 
menghilangkan noda, dan meng-
haluskan wajah. Untuk bisa mera-
sakan manfaatnya, silahkan ambil 
endapan dari air bengkoang yang 
telah diparut .

Masker pepaya untuk membuat 
wajah menjadi cerah

Kandungan vitamin C pada 
pepaya memang sangat efektif un-

tuk membuat wajah menjadi lebih 
cerah. Untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal,bisa juga menam-
bahkan madu pada buah pepaya 
yang telah dihancurkan untuk ke-
mudian bisa dejadikan sebagai 
masker.

Masker beras untuk menyegar-
kan kulit

Kulit kusam bisa diatasi dengan 
menggunakan masker ini. Efeknya 
yang bisa membuat kulit wajah 
menjadi dingin juga banyak diman-
faatkan pada bayi jaman dahulu.

Masker alpukat untuk jenis kulit 
kering

Bagi yang memiliki masalah 
kulit kering tentu sering kali mera-
sakan kulit wajah menjadi kasar. 

Kandungan yang terdapat pada 
alpukat ini mampu memberikan 
nutrisi pada kulit sehingga wajah 
akan senantiasa terasa lembut. Un-
tuk bisa merasakan manfaatnya, 
silahkan ditambahkan madu pada 
da ging alpukat yang telah dihancur-
kan. Jangan lupa bilas dengan air 
panas dan kemudian akhiri dengan 
membilas dengan air dingin untuk 
menutup pori-pori pada kulit.

Solusi kecantikan wanita ternya-
ta tidak harus selalu dibayar de-
ngan budget yang mahal. Melalui 
cara-cara alami untuk menjaga ke-
cantikan kulit wajah ternyata juga 
tidak kalah efektif untuk mengatasi 
berbagai  masalah pada kulit wajah.

Rambut juga perlu 
vitamin, dan bisa 
mengambilnya dari 

buah segar. Cara membuat-
nya : buah yang akan dija-
dikan sumber vitamin ram-
but dan kulit kepala melalui 
creambath ini sama dengan 
melakukan pola pembuatan 
ramuan masker kulit wajah. 
Buah diblender dan dikena-
kan ke seluruh kulit kepala.

Tips menggunakan 
creambath rambut

Gunakan ramuan creambath dengan melaku-
kan pijatan ringan di kulit kepala.

Pemijatan sebaiknya dilakukan saat kulit kepala 
sedang sehat karena pemijatan ketika kulit kepala 
sedang tidak sehat hanya akan memberikan luka 
baru dikepala.

Buah Pilihan dan Kandungan untuk perawatan 

kecantikan kulit :
Stroberi

Kandungan asam salisilat, silica, serta vit B, C, 
E dan K yang mampu menyehatkan dari merema-
jakan kulit;
Alpokat

Kandungan asam amino dan vitamin cocok di-
gunakan untuk mence-
gah penuaan dini pada 
kulit wajah;
Anggur

Kandungan trace 
mineral, kalsium, mah-
nesium, potassium, vit. 
B1, B2, B3, B5, B6, C 
dan senyawa- senyawa 
fl avonoid utk melem-
bapkan kulit;
Almond

Kandungan minera 
lvitamin A dan B ser-
ta asam oleat dapat 

menghaluskan kulit yg kasar;
Lemon

Kandungan vitamin A, C, B1, B2 dan B3 unutk 
menekan minyak pada jenis kulit berminyak. 

Nah selamat mencoba perawatan kecantikan 
kulit sederhana yg menakjubkan. (lilik/DWP Bape-
mas Prov Jatim)

Witamin Rambut 
dan Kulit Kepala 
dari Buah

Dharma WanitaDharma Wanita
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Sehari-harinya ia dike-
nal sebagai bidan desa. 
Namun, kegiatannya 
tak hanya menjadi pu-

sat perhatian ketika ada di antara 
warga yang membutuhkan per-
tolongan ketika menghadapi ma-
salah kese hatan. Dialah Dwi Retno 
YA, di samping sebagai bidang di 
Puskes mas Desa Sumbernongko, 
Kecamatan Ngusikan, Kabupaten 
Jombang, juga aktif di bidang lain 
dalam pemberdayaan masyarakat.

Dwi Retno YA lahir di Jombang 
tahun 1985, adalah Ketua Unit 
Pengelolaan Keuangan dan Usaha 
(UPKu) Sumbernongko, yang turut 
berperan dalam memajukan ke-
mandirian masyarakat di desanya. 
Lewat UPKu tersebut, ia mengab-
dikan diri bagi tumbuhnya benih-
benih wirausaha di masyarakat. 

Atas kepemimpinan Dwi Retno, 
UPKu Sumbernongko  berhasil 
meraih juara terbaik di tingkat 
Kabupaten Jombang, dan 
sebagai Juara III tingkat 
Provinsi Jawa Timur tahun 

Kembang DesaKembang Desa
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Dwi Retno YA 

Bidan Desa, 
Mengabdi 
Berdayakan 
Masyarakat

Tak ada halangan bagi perempuan 
turut berperan di tengah masyarakat. 
Bidan pun turut memberdayakan eko-

nomi demi kemajuan desa.
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2013. Di tangannya, dari aspek 
ope rasional, UPKu Sumbernongko 
berhasil melakukan administrasi 
dengan tertib dan tidak ada kredit 
bermasalah.

”Bagaimana pun, ini desa 
tempat saya mengabdi dan turut 
berperan di tengah-tengah ma-
syarakat. Kebetulan, saya diper-
caya untuk aktif di UPKu ya ha-
rus  diseriusi dengan baik. Perkara 
hasilnya, itu nanti bergantung dari 
penilaian masyarakat,” tutur Dwi 
Retno, sambil memindahkan bayi-
nya yang masih menyusui, ketika 
Gema Desa menanyakan soal ke-
giatan sehari-harinya itu.

Bagi Dwi Retno, sebagai bidan 
desa, dirinya berharap diangkat se-
bagai pegawai negeri sipil (PNS). 
Namun, sayangnya, hingga kini 
belum juga terpenuhi harapannya 
itu. Begitu pun, nilai pengabdian 
masyarakat tak harus surut hanya 
karena status kepegawaiannya itu.

“Saya tetap berharap. Tapi, 
kegiatan di masyarakat juga ha-

rus tetap jalan. Kami bersyukur, 
de ngan aktivitas di UPKU cukup 
memberikan harapan tersendiri.,” 
tutur Dewi Retno.

Memang, dari aspek keunggul-
an, dana sosial UPKu yang dipim-
pinnya, digunakan untuk opera-
sional PAUD senilai Rp 1.514.000, 
pada 2012. Sehingga, PAUD di 
desa tersebut bisa gratis bagi ma-
syarakat.

Bersama Siti Muyassaroh 
(Sekre  taris UPKu) dan Anik (Ben-
dahara UPKu), ia mengelola 
keuang an dengan modal awal pada 
2009 senilai Rp 60.570, digunakan 
sebanyak Rp 48 juga untuk simpan 
pinjam dan Rp 12 Juta untuk usaha 
sektor riil (USR). Dalam pelayanan-
nya, diwajibkan berbentuk kelom-
pok masyarakat, terdiri antara 5 
sampai 6 anggota. Sedang pinjam-
an yang bisa dicairkan sebanyak 
Rp 8,5 juta. 

Dengan lancarnya kegiatan 
UPKu di Desa Sumbernongko, kon-
tribusi untuk desa pun tak keting gal-

an dilakukan. Pada tahun lalu, ber-
hasil memasukkan untuk kas desa 
senilai Rp 1,6 juta. Dengan begitu, 
UPKu Sumbernong ko agaknya terus 
berusaha untuk mencapai tujuan, 
mewujudkan kemandirian masyara-
kat pedesaan agar mampu men-
dayagunakan dan mengoptimalkan 
potensi sumber daya ekonomi, sos-
ial, dan lingkungan hidup untuk ke-
sejahteraan masyarakat.

Kini, di tangan Dwi Retno ke-
beradaan UPKu Sumbernongko 
telah dirasakan masyarakat. Selain 
itu, UPKu berhasil meningkatkan 
partisipasi, daya kreasi dan inovasi 
masyarakat dalam mendayagu-
nakan potensi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan hidup di desa. 

Bagi Dwi Retno, masalah ke-
mandirian masyarakat secara luas 
patut dikembangkan. ”Dengan 
mengembangkan kemandirian dan 
kemampuan berusaha di berbagai 
bidang usaha di desa, akan men-
jadikan desa semakin maju,” tutur 
Dwi Retno penuh harap.  (yad)
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