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yang diterbitkan 
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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

SALAH satu program utama Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 
adalah menciptkan kemandirian ekonomi perdesaan. 
Kemandirian ekonomi dari masing-masing desa akan ber-
dampak pada peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Kemandirian itu bisa terwujud jika masing-masing 
desa bisa memilih satu potensi desa mereka menjadi satu 
produk unggulan.  Oleh karena itu, kehadiran pendamp-
ing desa yang professional dan mampu mengembangkan 
potensi lokal sangat diperlukan.

Pendamping desa didorong untuk fokus member-
dayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satunya bisa 
membangun kesadaran warga desa agar fokus terhadap 
potensi desa yang menjadi produk unggulan. Sehingga 
terwujud desa yang untuk mempunyai satu produk ung-
gulan (one village one product).

Kehadiran pendamping desa pada hakekatnya berir-
ingan dengan adanya hak otonomi yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada desa. Ini diperkuat dengan 
Amanat Undang-undang Desa Tahun 2014, dalam pasal 
112 ayat 4. Dalam Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 
2014 juga memandatkan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah menyelengarakan pemberdayaan masyarakat 
Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai 
dengan kebutuhan dan dibantu oleh Tenaga Pendamp-
ing Profesional.

Dalam pengembangan produk unggulan desa ber-
basis potensi lokal atau desa dapat dilakukan dengan 
beberapa langkah. Pertama, mengembangkan produk 
unggulan desa bersifat terpadu lintas mitra atau di-
mensi. Kedua, adanya sinergi hulu dan hilir. Seperti, 
pengembangan sumber daya atau bahan baku. Ketiga, 
mengembangkan kreasi dan inovasi yang berorientasi 
lokal dan global.

Keempat, saling menghidupkan kerjasama antara 
kepentingan desa seperti badan usaha milik desa (BUM-
Des) dengan masyarakat desa (wirausaha). Kelima, melalui 
kerjasama dan pengembangan jaringan antar desa. 

Pendamping desa untuk melakukan pendampingan 
desa secara terpadu, sistematis, konsisten dan berkelan-
jutan dengan mengarahkan potensi-potensinya secara 
positif, kreatif dan konstruktif untuk melakukan pendamp-
ingan secara utuh terhadap desa.

Semangat untuk para pendamping desa!l

Profesional Kembangkan
Potensi Lokal



Bantu Desa
Pendamping lokal 

desa harus memiliki 
pengetahuan 

tentang regulasi 
desa, dana desa, 

pendamping 
profesional desa 

dan regulasi 
lainnya yang terkait 

dengan desa.

Pendamping Desa Harus Bisa

Laporan Utama
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Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf 
dalam pembukaan Pelatihan Pratugas Pendamping 
Lokal Desa P3MD di Hotel Savana, Senin (26/3).



DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Di-
nas PMD) Provinsi Jawa Timur kembali mengadakan 
Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa Program 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(P3MD) tahun 2017. Pelatihan yang diikuti 1.328 
orang dari 30 kabupaten di Jawa Timur ini berlang-
sung 26 Maret hingga 7 April 2017.

Di sela-sela pelatihan di Hotel Savana (Senin, 
26 Maret) hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. 
Saifullah Yusuf. Kehadiran Wagub tentu saja menda-
pat sambutan hangat dari peserta pelatihan. Wagub 
Jatim didampingi Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa 
Timur, Agus Wahyudi SH. M.Si., dan jajaran kepala 
bidang di lingkungan Dinas PMD Provinsi Jatim.

Sebelumnya, di hadapan Wagub, Kepala Dinas 
PMD Prov. Jatim, Agus Wahyudi, dalam laporannya  
mengatakan, hasil yang diharapkan dari pelatihan 
Pratugas Pendamping Lokal Desa P3MD ini adalah 
agar pendamping lokal desa memiliki pengetahuan 
tentang regulasi desa, dana desa, pendamping 
profesional desa dan regulasi lainnya yang terkait 
dengan desa.

“Pendamping lokal desa juga diharapkan da-
pat melakukan fasilitasi kerjasama antarlembaga 
kemasyarakatan dan memahami sistem pemban-
gunan partisipatif di tingkat desa, dapat melakukan 

Bantu Desa

Laporan Utama
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Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi 
SH. M.Si memberi sambutan dalam Pelatihan Pratugas 
Pendamping Lokal Desa P3MD di Hotel Savana, Senin 
(26/3). Suasana pelatihan (foto bawah)



Laporan Utama

tugas pendampingan sesuai standar 
operasional prosedur (SOP) tenaga 
pendamping profesional, dan mampu 
berkomunikasi dengan pendamping 
ahli, pendamping desa dan pihak terkait 
mengenai pembangunan desa,” kata 
Agus Wahyudi.

Di Jawa Timur saat ini terdapat 167 
orang jumlah pendamping ahli, 1.031 
jumlah pendamping desa dan 1.826 
orang jumlah pendamping lokal desa.  

Wagub Jatim dalam arahannya 
meminta pendamping desa mampu 
mendorong dan membantu pemerintah 
desa dalam melakukan perencanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APB Desa). Hal ini dilakukan agar 
pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa dapat meningkat-
kan perekonomian masyarakat, salah 
satunya melalui peningkatan produk 
unggulan desa sesuai potensi lokal atau 
daerahnya. 

Menurut Wagub, pengembangan 
produk unggulan desa berbasis potensi 
lokal atau desa dapat dilakukan melalui 
lima langkah. Pertama, pengembangan 

produk unggulan desa bersifat terpadu 
lintas mitra atau dimensi, yakni melalui 
pembangunan sumber daya manusia 
dan pembangunan sosial budaya. Ked-
ua, adanya sinergi hulu dan hilir seperti 
pengembangan sumber daya atau bah-
an baku. Ketiga, mengembangkan kreasi 
dan inovasi berorientasi lokal dan global. 
Keempat, saling menghidupkan antara 
kepentingan desa (BUMDesa/BUM-
Desa Bersama) dengan masyarakat desa 
(wirausaha). Kelima, melalui kerjasama 

dan pengembangan jaringan antar desa. 
Selain mampu mendorong dan mem-
bantu penyusunan APB Desa, Wagub 
juga minta para pendamping desa 
memahami kebutuhan desa. “Saya 
harap saudara mampu membekali diri 
dengan ilmu pengetahuan sehingga 
mampu membantu desa, bukannya 
menjadi beban. Saya juga berharap 
besar pada teman-teman semua. Bapak 
ibu ini yang punya peran besar da-
lam pembangunan desa,” ungkapnya. 
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Laporan Utama

Lebih lanjut, menurut Wagub, masalah 
saat ini adalah masyarakat desa yang 
dulunya  produsen, saat ini banyak yang 
menjadi konsumen. Selain itu, pertum-
buhan ekonomi desa memiliki resiko di 
antaranya desa rentan kena inflasi, serta 
kesenjangan dan kemiskinan meningkat. 
Di sinilah peran pendamping desa dibu-
tuhkan untuk memberikan pendampin-
gan dan pemberdayaan masyaraat desa.   
“Dulu banyak petani menyimpan padi di 
lumbung, tapi semua kini dibawa ke kota. Ini 
yang menjadi masalah kita saat ini. Di mana 
petani beralih ke perdagangan. Masalah 
ini harus kita perhatikan,” ungkapnya. 
D i t a m b a h k a n ny a ,  p e m b e rd ay a a n 
masyarakat desa merupakan upaya 
mengembangkan kemandirian dan kes-

ejahteraan masyarakat dengan mening-
katkan keterampilan dan pengetahuan. 
Untuk itu pendampingan harus sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa. “Pember-
dayaan ini juga harus mengikuti perkem-
bangan teknologi. Salah satu langkahnya 
melakui peningkatan pendidikan  pelati-
han dan penyuluhan,” tandas Wagub. 
Selain itu, beberapa program prioritas 
pembangunan desa yang bisa dilakukan 
untuk meningkatkan pemberdayaan desa 
di antaranya peningkatan pelayanan dasar, 
pembangunan dan pemeliharaan in-
frastruktur dan lingkungan, dan pengem-
bangan ekonomi pertanian berskala 
produktif, program pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi tepat guna, dan 

peningkatan kualitas ketertiban dan ke-
tentraman masyarakat desa.

Ke depannya, lanjut Wagub, permasala-
han desa akan dilakukan secara bertahap, 
mulai dari desa tertinggal, kemudian desa 
berkembang dan terakhir desa maju. 
Di mana saat ini, menurut tipologi desa 
di Jatim ada desa sangat tertinggal dan 
tertinggal (2.291 desa), desa berkembang 
(4.461 desa) dan desa maju atau mandiri 
(962 desa). “Jumlah manusia terus bertam-
bah sementara jumlah tanah berkurang 
karena beralih fungsi. Maka perlu dikem-
bangkan program tepat guna,” tuturnya. 
Di akhir arahannya Wagub berpesan su-
paya pendamping desa mampu menjalin 
komunikasi yang baik dengan kepala desa.
lres/hms

DI JAwA Timur masih banyak Desa Tertinggal (2.291 
desa, data Kemendes) dan Desa Swadaya (4.029 Desa, 
data Kemendagri).  Sanggupkah saudara (pendamping 
desa) membantu dengan sepenuh kemampuan sebagai 
pendamping desa, bukan “pengawas desa?”  

Sebagai pendamping desa saya minta kepada saudara 
untuk mendorong pemerintah desa dalam perencanaan di 
APB Desa, dana digunakan untuk prioritas pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kebangkitan 
ekonomi desa, minimal produk unggulan desa (sesuai 
potensi desanya.

Saya meminta pendamping desa memahami kebutu-
han desa, kalau perlu cari datanya, sehingga pendamping 
desa “dibutuhkan,” jangan sampai ditugaskan sebagai 
pendamping desa malah jadi “beban” desa.  

Bekali diri saudara dengan kearifan dan ilmu penge-
tahuan serta keterampilan untuk membantu desa. Selesai 
pelatihan ini tidak ada lagi surat kades ke bupati/ walikota 
dan ke Gubernur/ Wakil Gubernur bahwa  “desa tidak 
butuh pendamping desa yang kurang keterampilan dan 
kemampuannya.” l

Nasihat Wagub
ke Pendamping Desa
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BUMDesa

warga Jatipungur
‘Bank’

Ingin Jadi 
BUMDesa Tani Makmur, Nganjuk

Saat bisnis pupuk sepi pembeli, BUMDesa 
Tani Makmur menguatkan unit usaha simpan 

pinjamnya. Harapannya, semua transaksi warga 
bisa diakomodasi selayaknya ‘bank’ desa. 

bERAwAL dari distributor pupuk, 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tani 
Makmur yang berada di Desa Jatipung-
gur, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk kini 
makin mengembangkan usahanya. BUM-
Desa ini sebenarnya sudah didirikan sejak 
tahun 2007, namun hanya memiliki satu 
bidang usaha hingga 2013 yaitu pen-
jualan pupuk.

Di tahun 2014, setelah melakukan 
evaluasi karena sepi pembeli, BUMDesa 
Tani Makmur pun mengubah layanan-
nya menjadi simpan pinjam untuk usaha 
tani, dagang, ternak dan lain sebagainya 
yang ada di Desa Jatipunggur. Modal 
awal BUMDesa ini dari Didik Potensi 
pada tahun 2007 sebesar Rp 13 juta.

Semakin tahun BUMDesa ini men-
galami kemajuan. Buktinya pada tahun 
2008 dana yang masuk meningkat men-
jadi Rp 16 juta. BUMDesa Tani Makmur 
kembali mendapatkan dana kucuran 
semenjak tahun 2011 sebesar Rp 4 juta 
dari dana desa. Dari hasil usahanya, su-
dah ada kontribusi untuk pembangunan 
desa pada tahun 2009 dan tahun 2010.
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 Memasuki tahun 2013 - 2016 modal semakin meningkat 
hingga terkumpul Rp 83 juta. Bahkan mendapat bantuan Rp 10 
juta untuk mengembangkan usaha persewaan alat berat yaitu 
molen. “Sewa molen ini juga cukup murah bagi para warga, kar-
ena cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp 50.000 per hari, 
pekerjaan mereka lebih terbantu dan cepat terselesaikan,” ucap 
Suparno selaku Ketua BUMDesa Tani Makmur.

Sementara, untuk sistem simpan pinjam di BUMDesa ini 
mereka menetapkan bunga hanya 1,5%.Dikatakannya, awal-
nya bunganya mencapai 2,5%, tapi akhirnya disama ratakan 
semuanya agar memperingan masyarakat desa. Untuk peminja-
man yang pernah ditransaksikan paling besar adalah Rp 4,5 juta 
dan yang paling kecil Rp 500.000.

BUMDesa Tani Makmur ini sudah memiliki lebih dari 50 nasa-
bah yang tercatat dalam daftar. Semuanya merupakan nasabah 
sistem perorangan, bukan kelompok. Mayoritas yang melakukan 
transaksi di BUMDesa milik Desa Jatipunggur ini adalah petani.

Untuk merencanakan kemajuan BUMDesa, Suparno juga 
mengikuti pelatihan kepengurusan BUMDesa pada tahun 2016. 
“Saya juga ingin semua transaksi simpan pinjam yang ada di Desa 
Jatipunggur ini masuk ke BUMDesa Tani Makmur. Jadi BUMDesa 
ini merupakan banknya Desa Jatipunggur,” imbuhnya.

Suparno juga merencanakan pada anggaran tahun 2017 ini, 
omzetnya bisa mencapai Rp 40 juta. Selain itu ada rencana pem-

bangunan ruangan khusus untuk BUMDesa. Selain itu, BUMDe-
sa juga menjalankan fungsi social seperti memberikan bantuan 
sembako pada warga miskin dan anak-anak yatim.

“Harapan besarnya, BUMDesa Tani Makmur bisa semakin 
maju dan semakin banyak nasabahnya. Sehingga secara otoma-
tis bisa membantu mensejahterahkan warga Desa Jatipunggur,” 
tutupnya.lmsa

BUMDesa
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Pengurus BUMDesa Tani Makmur bersama Kepala Desa Jatipunggur, Hj. Pri Wibandari SE, MM (dua dari kanan).



Baru aktif 
berkegiatan selama 
setahun, membuat 
BUMDesa Sekar 
Sejahtera, kurang 
dikenal warga 
Desa Sekaran, 
Kec. Sekaran, 
Kab. Lamongan. 
Sosialisasi pun 
terus dilakukan 
untuk memperkuat  
perannya sebagai 
lokomotif 
perekonomian.

gencar
sosialisasi

BUMDesa Sekar Sejahtera, Lamongan

Agar Dikenal Warga

BUMDesa
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Desa Sekaran adalah salah satu desa yang berada di kawasan 
utara Kabupaten Lamongan. Untuk memajukan dan mengembang-
kan sektor perekonomian masyarakatnya, telah didirikan sebuah Ba-
dan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

BUMDesa secara resmi dibangun pada tahun 2014 sesuai den-
gan Surat Keputusan (SK) notaris dan Peraturan Desa (Perdes) tahun 
2015. Setelah terbentuk, sesuai badan hukum yang melekat pada 
BUMDesa Sekar Sejahtera, mereka pun mendapatkan dana Rp 50 
juta dari Dana Desa pada tahun 2016.

“Yah setelah mendapatkan surat keputusan dari notaris dan 
Perdes, kami pun mendapatkan modal awal dari Dana Desa sejum-
lah Rp 50 juta pada tahun 2016. Jadi memang baru setahunan ak-
tif berkegiatan,” ucap Sekretaris BUMDesa Sekar Sejahtera, Choirul 
Anam.

BUMDesa yang masih ‘seumur jagung’ inipun mendapatkan ken-
dala dalam pengembangannya. Salah satu yang menyolok adalah, 
masyarakat banyak yang belum kenal dan tahu keberadaan serta 
fungsi BUMDesa tersebut.

 “Karena kami masih baru berdiri, kendala terbesar adalah 

BUMDesa
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Berbagai kegiatan BUMDesa Sekar Sejahtera (atas) di Desa Sekaran, Lamongan, 
(foto bawah) Sekretaris BUMDesa Sekar Sejahtera, Choirul Anam.



BUMDesa

masyarakat kurang percaya dengan BUMDesa Sekar 
Sejahtera. Apalagi, di daerah ini sudah banyak lembaga 
simpan pinjam yang telah berdiri lama,” katanya.

Anggotanya pun untuk sementara ini hanya 1 
kelompok saja, yaitu sekitar 10 orang. Melihat tantan-
gan yang berat, Ketua BUMDesa Sekar Sejahtera, Drs. 
Hasan Bisri bersama pengurus tetap optimistis mampu 
mengembangkan diri.Bahkan saat ini, pihaknya selain 
gencar melakukan sosialisasi door to door,  juga menga-
jak lembaga lain seperti Unit Pengelola Keuangan dan 
Usaha (UPKu) dan Simpan Pinjam khusus Perempuan 
(SPP) untuk menjadi bagian dari BUMDesa.

 “Kami berharap agar BUMDesa ini bisa menjadi jan-
tung atau sebagai jalan untuk memajukan masyarakat 
Desa Sekaran yang kebanyakan warganya adalah peda-
gang dan tani,” imbuh Choirul.

Dikatakannya, sistem simpan pinjam uang yang 
ada dalam BUMDesa ini sebenarnya cukup mudah dan 
murah. Pinjaman dilakukan secara berkelompok dan 

akan dapat alokasi dana sekitar Rp 4 juta/ kelompok. 
Bunganya pun relatif terjangkau hanya sekitar 1,5% 
dan pembayaran dilakukan setiap dua bulan sekali.

Melihat jumlah nasabah yang belum banyak, jam 
kerja dari BUMDesa Sekar Sejahtera juga belum setiap 
hari. Hanya dibuka layanan setiap tanggal jatuh tempo 
pembayaran angsuran yaitu per tanggal 20 setiap bu-
lannya. 

Selain itu, BUMDesa Sekar Sejahtera berharap 
dibantu atau diberi pengarahan mengenai penataan 
anggaran untuk BUMDes yang sesuai dengan Pera-
turan Desa.”Agar tidak salah langkah. Sebab ini kan mi-
lik semua warga,” katanya.

Terkait rencana ke depan, pihaknya memiliki be-
berapa program utama. BUMDesa Sekar Sejahtera akan 
mendirikan gudang atau lumbung bekerjasama den-
gan Bulog. “selain simpan pinjam, karena masyarakat di 
sini mayoritas petani, keberadaan lumbung juga akan 
sangat membantu perekonomian,” katanya. lmsa
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Jalin Matra

toko
kelontong 

Kasirah-Toko Kelontong

Topang Ekonomi Keluarga
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Jalin Matra

KASIRAH (68) adalah salah satu KRTP di Jatim 
yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Wan-
ita paruh baya ini, tinggal di sebuah rumah sederhana 
bersama ketiga orang anaknya. Meski sudah renta, 
namun dia masih bisa bekerja. 

Pasca mendapat bantuan program Jalin Matra PFK 
dia kini memiliki usaha toko kelontong,  yang merupa-
kan satu – satunya di Desa Gandri. Walhasil banyak pem-
beli berdatangan ke rumah yang beralas tanah itu. Sebe-
lum memiliki toko kelontong, ia dulunya adalah buruh 
tani padi di persawahan dekat rumahnya. Pendapatan 
yang diperolehnya pun tak cukup untuk menopang ke-
luarganya. Sehari rata-rata dirinya memperoleh uang Rp 
50 ribu dari hasil buruh tani. 

Pada tahun 2016 dia berkeinginan mendirikan 
sebuah toko yang menjualkan kebutuhan pokok, 
sebab jarang sekali toko kelontong di Desa Gandri. 
Bak gayung bersambut, dia mendapat bantuan Jalin 
Matra sebesar Rp 2.500.000. Modal tersebut diguna-
kan untuk belanja kebutuhan usaha , seperti etalase, 
meja, macam –macam produk, kebutuhan pokok dan 
bahan bakar minyak. “ Kebutuhan yang dijual, mulai 
sembako, makanan ringan, minuman sachet, BBM 
dan lainnya. Adanya bantuan ini, cukup membantu 
sekeluarga dengan adanya usaha yang didirikan, “ 
katanya . 

Pendapatan kini meningkat rata - rata Rp 75 ribu 
sampai Rp 100 ribu/hari. Pendapatannya pun dipu-
tar kembali untuk membeli kebutuhan toko. Usaha 
perdagangan yang didirikannya, selain membantu 
perekonomian keluarga, juga membantu masyarakat 
sekitar untuk membeli kebutuhannya. 

Sementara strategi peningkatan usaha, dengan 
cara menyesuaikan harga asalnya, karena harga ber-
pengaruh terhadap konsumen. “Strategi ini, meru-
pakan bentuk usaha meningkatkan pelanggan, se-
bab selama ini pelanggan hanya dari desa, namun 
peningkatan terlihat dari banyak orang dari desa 
tetangga membeli bahan bakar di toko milik saya, 
“ungkapnya.l

Hanya bekerja sebagai buruh 
tani, membuat Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) 
asal Ngawi, Kasirah kesulitan 
memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Berkat bantuan Jalin Matra 
Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) kini mampu 
menopang perekonomian keluarga.
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JIKA ada kemauan, usaha apapun dan dimana pun pasti 
akan terlaksana. Kemauan akan mendorong anda untuk me-
mulai bisnis mandiri. Itulah yang diterapkan oleh Mohammad  
Ihsan seorang pengusaha jamur asal Ds. Sumberingin, Blitar.

Bermodal nekad, Ihsan pada tahun 2007 mewujudkan 
idenya membudidayakan jamur. “Waktu itu saya hanya memiliki 
teori dasar dari pelatihan beternak jamur yang saya ikuti di 
Rembang, Bandung,” katanya.

Dia memanfaatkan lahan belakang rumahnya. Diban-
gunlah lahan untuk jamur-jamur yang akan dibudidayakan. 
Berjalan selama 2 tahun musibah datang menghampiri Ihsan. 
Kandang jamur yang dimilikinya roboh dan hasil budidaya 
jamurnya dirasa kurang menguntungkan.

Pernah gagal membudidayakan jamur, 
tak membuat Mohammad  Ihsan, warga 
Blitar patah arang. Pasca mendapat 
pinjaman dari program Jalin Matra, dia 
berhasil bangkit lagi dan kini terbukti 
sampai kewalahan memenuhi pesanan.

Pernah
Gagal, 

Mohammad  Ihsan – Petani Jamur 

Kini Kewalahan Penuhi Pesanan

Jalin Matra
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Akhirnya Ihsan memutuskan untuk mer-
antau ke Kalimantan. Tak kapok dengan bisnis 
jamur, hasil uang dari perantauan tersebut 
digunakan untuk merintis kembali bisnisnya. 
Bermodalkan pengalaman kegagalan budi-
daya sebelumnya, Ihsan mulai menjadi petani 
jamur lagi pada tahun 2014. Kandang yang 
berada dibelakang rumahnya dibangun kem-
bali dan mulai membeli baglog jamur. Hingga 
akhirnya sekarang Ihsan bisa menjual baglog 
juga untuk para petani petani jamur.

“Saya juga diizinkan memanfaatkan ban-
gunan sekolahan di belakang rumah oleh 
pemerintah desa,” katanya. Ihsan pun terus 
mengembangkan usahanya dengan me-
nambah jumlah jamur yang dibudidayakan. 
Menggunakan mesin oven dan sterilisasi, 
Ihsan mampu membuat bibit jamur sendiri 
yang terbuat dari jagung atau padi untuk 
kemudian ditanam ke media yang telah di 
tempatkan dalam sebuah baglog. 

Produksi baglog jamur milik Ihsan men-
capai 300 buah/hari dengan harga satuan Rp 
2.500. Sementara produksi jamur sebanyak 
50 Kg/hari dengan harga Rp 10.000/Kg. Pros-
es pembuatan jamur dari bibit hingga panen 
membutuhkan waktu 45 hari. Setelah panen 
tiap minggunya dapat menghasilkan jamur 
hingga berumur 3-4 bulan. Sebuah baglog 
sendiri dapat menghasilkan 0,6-1 kg. 

“Tidak hanya media, bibit, dan jamur 
yang dapat dijual, limbah jamur kini semakin 
banyak dicari untuk media tumbuh budi-
daya cacing tanah dan juga untuk tambahan 
pakan ternak sapi. Sebab, nutrisinya cukup 
tinggi. Satu karung limbah jamur kini ber-
harga Rp 6000,”jelasnya. 

Sehingga budidaya jamur selain sangat 

menguntungkan juga tidak menyebabkan 
limbah yang dapat merusak dan menggang-
gu lingkungan sekitar. Permasalahan yang 
cukup besar dalam bisnis jamur Ihsan adalah 
tidak adanya kendaraan untuk mengirim 
jamur ataupun baglog kepada pembeli. 
“Saya Menyiasati dengan meletakkannya 
dalam sebuah gerobak yang ditarik dengan 
sepeda motor dan jelas sekali bahwa hal ini 
sangat berbahaya untuk dilakukan karena 
risiko kecelakaan yang tinggi,” katanya. 

Sering kali Ihsan menyewa kendaraan 
untuk pengiriman yang tentunya akan 
mengurangi keuntungan.  Sampai akhirnya 
datanglah petugas desa yang memberi 
tahu bila ada program Jalin Matra. Ihsan pun 
masuk dalam daftar yang dapat mengajukan 
pinjaman. “Saya mengajukan proposal usaha 
untuk pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dan 
setelah proses pencairan pinjaman selesai, 
saya segera membeli kendaraan bermotor 
roda 3,” katanya.

Tidak perlu lagi menarik gerobak atau-
pun menyewa, kini Ihsan sudah mempunyai 
kendaraan sendiri untuk memudahkannya 
melakukan pengiriman produk jamurnya. 
Selain itu Ihsan juga dapat menambah 
pelanggan yang berada di luar kota karena 
sudah tidak ada lagi kesulitan dalam melaku-
kan pengiriman. 

Berkurangnya biaya sewa dan ber-
tambahnya pelanggan Ihsan membuat 
penghasilannya kini meningkat sebanyak 
5%. Lapangan pekerjaan dalam usaha Ihsan 
juga terbuka lebar bagi tetangga sekitar. Kini 
Ihsan sudah mempekerjakan 4 orang untuk 
membantunya dalam proses pembuatan 
baglog dan penanaman bibit jamur. 

“Keluarga juga tidak malu membantu. 
Setiap harinya ‘uang saku’ anak-anak adalah 
jamur yang kemudian dijual di ibu kantin 
sekolahnya,” katanya. 

Selama ini Ihsan hanya menyediakan 
untuk pasar-pasar di sekitar Kota Blitar saja. 
Bahkan sebenarnya produksi jamurnya masih 
belum bisa mencukupi kebutuhan pasar lokal. 
Diakui Ihsan bahwa produk jamurnya belum 
bisa mencapai pasar di luar kota karena ken-
dala biaya yang cukup besar. 

Harapan Ihsan adalah dengan program 
Jalin Matra dapat memberikan pinjaman 
kepada warga sekitar lainnya untuk mem-
buka usaha jamur serupa kemudian diben-
tuk komunitas petani jamur. “Sehingga 
kebutuhan pasar lokal bisa terpenuhi 
dan jika ingin mengirim ke luar kota bisa 
bersama-sama dalam jumlah yang besar 
untuk menghemat biaya kendaraan yang 
dikeluarkan,” katanya.ltim

Jalin Matra
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Profil Pasar

DI TENGAH gempuran modernisasi, keberadaan pasar tra-
disional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan 
masyarakat. Pasar desa pun dinilai sebagai pondasi kebangkitan 
ekonomi di wilayah pedesaan. Sebab, bisa menyediakan ruang 
gerai bagi aneka produk warga, mulai dari sembako, pakaian, 
sayur-mayur, buah dan kebutuhan lainnya. Warga dapat menjual 
atau membeli produk terbaik mereka dengan cepat dan efisien.

Melihat hal itu, Desa Sawahan selangkah demi selangkah 
terus membenahi keberadaan pasar desanya. Pasar Sawahan 
sudah berdiri sejak 40 tahun yang lalu. Pada awalnya, pasar ini 
tanpa bangunan dan atapnya. Saat itu pedagang hanya berjajar 
di sepanjang jalanan desa sawahan.

Seiring waktu, masyarakat secara swadaya membangunnya 
secara sederhana. Pada tahun 2005, warga memperoleh angga-
ran dari dana desa sehingga berhasil membangun beberapa kios 
yang disewakan untuk pedagang.

“Harapannya, pasar ini bisa menjadi pasar desa yang lebih 
besar lagi. Sehingga masyarakat desa sawahan ini bisa mencari 

Meski transaksi relatif sepi, namun Pasar 
Sawahan di Desa Sawahan,

Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk optimistis 
mampu berkembang.

BerBenaH aGar
JaDI JuJuGan WarGa

Pasar Sawahan, Nganjuk
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Profil Pasar

segala kebutuhannya di pasar ini,” 
ucap pengurus Pasar Sawahan, 
Tony Sudibyo.

Diakuinya, Pasar Sawahan 
ini hanya merupakan salah satu 
pasar transit. Hanya ada 30an 
pedagang yang berjualan di sini. 
Lokasinya pun hanya 2 kilome-
ter (Km) dari Pasar Kecamatan 
Lekong yang memiliki kapasitas 
lebih besar. 

Pasar yang dikelola oleh desa 
ini sangat berharap bisa menda-
patkan bantuan dari pemerintah 
daerah, baik Kabupaten Nganjuk 
maupun Provinsi Jatim.  Bila ada 
dana, pengelola pasar bercita-
cita meningkatkan kualitas dan 
membesarkan lahan pasar, yang 
saat ini hanya berdiri di tanah sel-
uas 20 x 25 meter (m). 

Dikatakannya, sebagian besar 
pedagang yang ada di Pasar Sawah-
an ini adalah warga local. Komoditas 
yang diperjual-belikan pun merupa-
kan hasil desa. Ada juga pedagang 
yang kulakan dari tempat lain seperti  
Kota Kediri dan Pare. 

Meskipun ukurannya tidak 
terlalu besar, namun fasilitas pasar 
relatif memadai untuk para peda-

gang dan pengunjung pasar. Ada 
2 toilet, tempat parkir luas, salu-
ran listrik di kios-kios dan juga 
penerangan jalan di pasar ini. 
Pasar Sawahan beroperasi mulai 
subuh hingga pukul 09.30. 

Kontribusi Pasar Sawahan 
terhadap Pendapatan Asli Desa 
(PAD) tidak begitu besar, hanya 
Rp 600 ribu-Rp 700 ribu/bulan. 
Hal ini terjadi karena pasar me-
mang tidak terlalu ramai. Sehing-
ga pendapatan dari parkir, toilet 
hingga retribusi juga minim.

“Kami berharap agar bisa 
mendapatkan bantuan dari Pem-
kab, agar bisa membantu memper-
baiki fasilitas dan keadaan pasar. 
Kalau dibenahi kami yakin bisa leb-
ih menarik minat para warga desa 
berbelanja di sini,” imbuh Tony.

Kepala Desa Sawahan, Mo-
hammad Erfan mengatakan akan 
membantu pengurus pasar dalam 
pengajuan dana bantuan untuk 
memperbaiki kualitas pasar.”Kami 
dukung sepenuhnya. Semua war-
ga juga diharapkan membantu 
kemajuan pasar , karena pasar 
merupakan salah satu nadi per-
ekonomian desa,” katanya. lmsa
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Pasar Sekaran, Lamongan

Penopang
Pendapatan
Asli Desa
Pasar bukan sekadar menyediakan 
kebutuhan warga sekitar, tapi juga menjadi 
penopang ekonomi desa. Seperti Pasar 
Sekaran di Kabupaten Lamongan yang 
mampu menjadi salah satu penopang 
Pendapatan Asli Desa (PAD) Sekaran.

Pasar Sekaran, Desa Sekaran, Kec. 
Sekaran, Kab. Lamongan adalah salah satu 
contoh pasar desa yang perkembangan-
nya sangat pesat dari tahun ke tahun. 
Pasar yang lokasinya berada di Jalan Raya 
Pangean ini berdiri sejak tahun 1940. Kala 
itu, para pedagang hanya berjualan pada 
hari tertentu atau tepatnya 5 hari sekali (se-
suai pasaran Jawa,Red).

Seiring geliat ekonomi warga sekitar, 
pada tahun 1960 dilakukan renovasi dan 
dipindahkan ke lokasi saat ini yaitu Jalan 
Raya Pangean pada 1969. Sempat terjadi 
kebakaran di pasar ini pada tahun 1990 
yang mengharuskan pasar direnovasi kem-
bali.

Hikmahnya, pasca dibangun lebih ba-
gus pedagang pun mulai buka tiap hari me-
menuhi permintaan pembeli yang makin 
banyak. Pasar Sekaran pun mulai berkem-
bang menjadi pasar yang lebih maju den-
gan luas lahan makin besar juga.

Profil Pasar
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Profil Desa

“Alhamdulillah setelah renovasi 
pasar pasca kebakaran, Pemkab Lamon-
gan memberi bantuan pada desa untuk 
membesarkan pasar ini dan mengem-
bangkannya menjadi salah satu pasar 
utama di Kecamatan Sekaran,” ucap Ketua 
Pasar Sekaran, H. Moh. Umar Maksum. 

Fasilitas di Pasar Sekaran cukup me-
madai, mulai dari keberadaan musala, 
genset untuk mengantisipasi bila ada 
pemadaman listrik hingga 2 lokasi kamar 
mandi yang berada di bagian barat dan 
timur pasar. Tidak hanya itu saja, pasar 
ini juga memiliki lahan parkir begitu luas 
dengan dibagi menjadi dua tempat yaitu 
bagian depan pasar dan bagian selatan 
pasar.

Pasar yang berada ditengah Desa 
Sekaran ini buka mulai pukul 05.00 hing-
ga 13.00. Produk yang dijual di Pasar Desa 
Sekaran ini juga cukup lengkap, meliputi 
eletronika, pakaian, makanan, sembako, 
daging, sayuran dan juga ikan segar. Ada 
sekitar 610 kios dan lapak yang ada di 
pasar ini. Sebanyak 40% dari pedagang 
yang memiliki Surat Keterangan Hak Pen-
empatan (SKHP) dan 60% yang menggu-
nakan Surat Keterangan Hak Kepemilikan 
(SKHK).

Dalam masalah pengurusan retri-
busi dan parkir, pengurus pasar meng-
gunakan sistem lelang yang dilakukan 
setiap satu tahun sekali pada tanggal 25 
Desember. Pemenang lelang bertugas 
untuk menarik biaya retribusi  keamanan 

dan biaya listrik kepada setiap kios. Peme-
nang dalam lelang ini memiliki hak hanya 
dari retribusi harian saja sesuai dengan 
peraturan desa.

“Pemenang lelang atau penebas ini 
juga bisa lebih dari satu orang atau kel-
ompok yang maksimal perkelompok 10 
orang. Dan lelang retribusi ini juga hanya 
khusus untuk warga Desa Sekaran saja 
dan tidak diperuntukkan untuk orang 
luar desa,” imbuhnya.

Semakin besarnya perputaran uang 
di pasar ini, membuat harga stand 
melambung tinggi. Beberapa pemilik 
lama menjual stand dengan harga yang 
cukup mahal. Untuk stand kios di bagian 
luar dengan luas 2,5 x 3 meter (m) menca-
pai Rp 300 juta dan untuk stand yang di 

dalam dengan luas 2 x 2 m sebesar Rp 200 
juta. Sistem pembayaran kios yang ada di 
pasar ini dilakukan setiap triwulan sekali.

Untuk kontribusi Pasar Sekaran terh-
adap PAD sangat signifikan kenaikannya 
dari tahun ke tahun. Pemasukan pada 
tahun 2014 mencapai Rp 180 juta, seta-
hun kemudian meningkat menjadi Rp 
190 juta. Kemudian pada tahun 2016 naik 
lagi mencapai Rp 200 juta. Pada tahun ini 
ditargetkan bisa tembus Rp 220 juta. Kon-
tribusi pasar ke desa ini juga sudah sesuai 
aturan yaitu 60% dari hitungan omzet 
pasar.

Sementara, untuk kesejahteraan 
pengurus pasar desa, mereka mendap-
atkan hasil dari pembayaran toilet umum 
yang ada di pasar. Sementara, untuk gaji 
para penjaga kebersihan, keamanan dan 
parkir semua diserahkan pada pihak pe-
menang lelang atau penebas yaitu dari 
retribusi pasar.

Dengan manajemen yang bagus, 
pasar ini juga cukup terjaga keamanan 
dan kebersihannya. Sebab, keamanan 
menggunakan sistem shift dan tim keber-
sihan setiap jam 13.00 setelah pasar tutup 
sudah langsung stand by untuk member-
sihkan seluruh area pasar.

“Semuanya aman terkendali, hanya 
sedikit yang menjadi kendala, yaitu 
kurangnya armada untuk tim kebersihan 
dalam membuang sampah. Selain itu ta-
lang sering bocor yang mengakibatkan 
sektor agraria jalanan pasar menjadi licin 
saat musim hujan,” ungkapnya.lmsa
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Desa Galengdowo, Jombang

Dorong Perekonomian

Desa Wisata

Profil Desa

DESA Galengdowo merupakan salah 
satu desa yang terletak di Kecamatan 
Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa 
ini terletak 11 Kilometer (Km) dari pusat 
pemerintahan Kecamatan Wonosalam dan 
memiliki luas wilayah 393.685 Hektar (Ha). 

Lahan terdiri dari beberapa aspek pe-
nunjang yaitu 25% sebagai permukiman, 
29% lahan persawahan, 44,3% tegalan dan 
penggunaan lainnya sebanyak 1,7%. Jika 
dilihat dari topografi lokasi ini sebagian be-

sar terdiri dari wilayah perbukitan.
Desa yang terletak diketinggian 650 

mdpl ini memiliki banyak aspek yang bisa 
menunjang perekonomian masyarakat de-
sanya. Mulai dari lahan perkebunan buah-
buahan hingga sawah penghasil padi. 
“Meskipun banyak lahan pertanian yang 
dimiliki oleh Desa Galengdowo, semua itu 
hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu 
saja. Jadi sebagian warganya menjadi bu-
ruh tani. Tak mau berpangku tangan, ban-

D
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Desa wisata 
menjadi salah satu 
penggerak ekonomi 
warga. Hal tersebut 
dibuktikan Desa 
Galengdowo, Kec. 
Wonosalam, Kab. 
Jombang yang 
menciptakan 
daya tarik melalui 
Bancakan Salak.
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Profil Desa

yak warga yang menciptakan peluang lain 
seperti menjadi pedagang, jasa, peternakan, 
pertukangan, perkebunan dan juga ekono-
mi kreatif di bidang wisata,” ujar Kepala Desa 
Galengdowo, Wartomo S.Sos.

Pemerintah desa tak sekadar menjadi 
penonton, tapi terus mengarahkan wargan-
ya untuk menciptakan peluang-peluang lain 
yang bisa menggerakkan perekonomian. 
Bersama warga, pemerintah desa Galengdo-
wo menggali lebih dalam potensi yang ada 
di wilayahnya. 

Salah satunya, tak hanya menjadikan la-
han pertanian dan perkebunan sebagai area 
cocok tanam, tapi juga didorong sebagai 
destinasi wisata. Desa wisata pun dicipta-
kan di Galengdowo. Beberapa langkah yang 
dilakukan adalah memajukan lokasi wisata 
Grojokan Kalisat. Selain itu juga mengem-
bangkan Bumi Perkemahan dan Agri Edu 
Eko Tourism. 

Kegiatan wisata yang mulai dikenal dan 
ditunggu-tunggu masyarakat adalah ‘Banca-
kan Salak’.  Sebuah syukuran dengan menu 
utama salak saat masa panen raya buah 
tersebut. “Dengan lokasi wisata yang dimiliki 
Desa Galengdowo, kami bisa memperkerja-
kan sekelompok masyarakat untuk mengelo-
lanya. Tak hanya membantu pengembangan 
wisata, ini juga mensejahterakan masyarakat 
yang ada di kawasan wisata,” ucapnya.

Desa Galengdowo yang terletak di 

antara perbatasan Mojokerto dan Malang ini 
bisa dijangkau menggunakan mobil pribadi, 
angkutan umum dan truk. Sehingga aktivi-
tas perdagangan dan kegiatan warga lain-
nya bisa lancar.

Beberapa prestasi telah diukir Desa Ga-
lengdowo. selain menciptakan desa wisata 
juga mampu mengembangkan BUMDesa 
Loh Jinawi yang menjadi salah satu BUM-
Desa terbaik di Kabupaten Jombang. 

Wartomo memiliki harapan, di masa 
depan Desa Galengdowo menjadi jujugan 
wisatawan lokal maupun asing yang berkun-
jung ke Jombang. “Kami berharap Pemerin-
tah Kabupaten ataupun pusat bisa mem-
bantu menunjang fasilitas desa wisata kami,” 
katanya.lmsa
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Kepala Desa Galengdowo, Wartomo 
S.Sos (empat dari kiri) bersama para 
pengurus desa. Aktivitas warga saat 

panen durian di Desa Galengdowo (kiri).



Profil UPku

uPKu sejahtera, Jember

Salurkan Modal 
Masyarakat Desa
Tak hanya menyalurkan modal melalui simpan pinjam, 
namun Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) 
Sejahtera, Jember mengembangkan usaha ternak itik 
dan produksi batako.
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bERDIRI pada 2013 lalu, UPKu 
Sejahtera yang ada di Desa Puger 
Kulon,  Kecamatan Puger, Kabupat-
en Jember, menjalankan program 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 
Timur dalam menyalurkan modal 
untuk masyarakat kecil.

Melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat (Bapemas) yang kini 
menjadi Dinas Pemberdayaan dan 
Desa Provinsi Jawa Timur, UPKu 
Sejahtera mendapatkan dana sebe-
sar Rp 80 juta. Sebesar Rp 30 juta 
digunakan untuk kegiatan simpan 
pinjam, sedangkan sisanya, Rp 50 
juta untuk usaha riil berupa ternak, 
yaitu pengembangbiakan dan 
pembesaran itik.

Ketua UPKu Sejahtera, Mashudi 
menjelaskan, mulanya sasaran 
kegiatan simpan pinjam adalah 
untuk 30 nasabah dengan biaya jasa 
sebesar 1,5%. Anemo masyarakat 
sangat besar, sehingga kini telah 
berkembang menjadi 50 nasabah. 
Nasabah memiliki latar belakang 

Profil UPku
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Profil UPku

profesi berbeda seperti pedagang 
sayur, pedagang makanan, pedagang 
kue dan pedagang ikan.

“Memang perkembangannya 
cenderung pelan, tapi meskipun de-
mikian, daftar tunggu sudah banyak, 
ya memang pengajuan dulu, baru 
beberapa bulan kemudian kami beri, 
agar merata,” ujar Mashudi.

Simpan pinjam yang dilakukan 
di UPKu Sejahtera berjalan dengan 
sistem kelompok. Setiap nasabah dap-
at meminjam maksimal Rp 2 juta, dan 
setiap kelompoknya ada 9 – 12 orang. 
“Jadi, setiap orang tidak sama nominal 
peminjamannya,” ucap Mashudi, yang 
juga aktif di Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD).

Sementara usaha riil yang di-
lakukan oleh UPKu Sejahtera adalah 
dengan sistem kemitraan, yaitu kerja 
sama dengan 5 orang untuk beter-
nak itik. “Selama setahun pertama 
kami mengamati pasar, minat saat 
itu sangat tinggi terhadap itik,” ujar 
Mashudi.

Namun seiring perjalanan waktu, 
lanjut Mashudi, pasar itik mulai lesu, 

bahkan ketika memasuki musim hu-
jan, ternak itik tidak berjalan kurang 
baik karena sering mati. “Lesunya 
ternak itik tersebut kemudian coba 
alihkan dengan membeli pencetak 
batako, untuk memproduksi batako,” 
terang pria kelahiran Jember, 21 Juli 
1965 lalu itu.

Masih kata Mashudi, mem-
produksi batako dilakukan UPKu Se-
jahtera sejak tahun 2015, kemudian 
dijual masih dalam lingkup wilayah 
Kecamatan Puger. “Kami produksi jika 
ada pesanan, juga ada stok namun 
tidak dalam jumlah banyak agar 
penjualannya cepat habis,” ungkap 
Mashudi.

Hingga sejauh ini, Mashudi 
mengharapkan adanya penguatan 
bantuan modal terhadap UPKu 
Sejahtera, terutama untuk kegiatan 
simpan pinjamnya. “Selain batako, 
nantinya kami berencana untuk 
memproduksi paving, bekerja sama 
dengan pemerintah desa,” katanya.

“Selain untuk dijual, paving yang 
kami produksi nantinya juga untuk 
mendukung pembangunan di desa 

ini, membenahi infrastruktur desa, 
sebagai program pemerintah desa 
yang berkolaborasi dengan UPKu 
Sejahtera,” tambah Mashudi.

Tidak hanya itu, pemerintah desa 
juga memfasilitasi UPKu Sejahtera 
dengan menyediakan salah satu 
ruangan untuk dimanfaatkan sebagai 
kantor sekretariat UPKu Sejahtera. “Ya 
kami berjalan baik dengan pemer-
intah desa, siapa tahu ada sebagian 
dari dana desa untuk bisa dimanfaat-
kan di UPKu,” tutur Mashudi penuh 
harap.

Ke depan, Mashudi mulai melirik 
ternak ayam untuk bisa dikembang-
kan bagi sektor riil UPKu Sejahtera. 
“Ini masih akan kami rintis, rencanan-
ya ambil bibit dari Blitar kemudian 
akan kami kembangkan di desa kami 
ini,” timpalnya.

“Karena wilayah kami ini dekat 
laut, kami ingin melakukan peman-
faatan ikan-ikan yang nantinya diolah 
dicampur katul sebagai bahan pakan 
ternak, sementara masih kami pela-
jari,” tambahnya menutup perbincan-
gan.lhpy
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Hadi Susanto, KPM Berprestasi III Tahun 2016

Atasi Pajak
dengan Bertanam Pisang

Profil KPM
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bERPENDUDUK mayoritas sebagai petani pa-
lawija, warga Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, 
Kabupaten Jember, mengandalkan hasil panen-
nya untuk pajak hasil bumi. Tidak jarang warga 
menjadi resah di kala mengalami gagal panen.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Hadi 
Susanto, warga Desa Mlokorejo berinisiatif men-
gupayakan solusi bagi desanya, yaitu melalui 
budidaya Pisang. Sebelum disosialisasikan ke 
seluruh warga, Hadi melakukan uji coba terlebih 
dahulu di tahun 2015.

“Saya lakukan sendiri, menanam Pisang se-
lama setahun dan ternyata di wilayah kami co-
cok untuk budidaya dan pengembangan pisang, 
akhirnya dari hasil panennya saya tunjukkan ke 
warga, alhamdulillah mereka bersedia untuk ber-
tanam pisang,” kenang Hadi.

Di desa yang terdiri dari 3 dusun antara lain 
Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur, serta 
Dusun Sembungan, jenis Pisang yang dapat dikem-
bangkan adalah Pisang Usuk, Pisang Kepok, Pisang 
Ambon, Pisang Susu, Pisang Australi, Pisang Candi.

Dalam penerapannya, Hadi menitipkan di se-
tiap rumah 2 – 4 pohon Pisang, sesuai luas lahan 
kosong di masing-masing rumah. “Minimal 2 po-
hon, dan saat ini masih kami lakukan di 2 RW dari 
total 19 RW di desa ini, sudah ditanam sekitar Mei 

2016,” ungkapnya.

Kegiatan budidaya dan pengembangan tana-
man Pisang ini adalah untuk menyukseskan pro-
gram masyarakat bebas pajak. Hadi menjelaskan 
kepada seluruh warga jika pajak bumi yang mer-
eka tanggung dapat diatasi dari hasil panen sepo-
hon pisang, bahkan masih bersisa.

“Jadi warga yang berpartisipasi menanam 
Pisang tidak perlu menanggung beban pajak hasil 
bumi lagi,” tutur pria kelahiran 23 April 1978 itu.

Sementara pohon yang lain, dari hasil pen-
jualan panennya sebagai keuntungan bersama, 
yaitu menambah pendapatan selain dari bertani, 
serta dapat digunakan untuk membeli bibit agar 
semakin bisa merata di seluruh desa dapat ditan-
ami Pisang.

“Ini kami terapkan pola sedekah bibit, yaitu dari 
hasil yang ditanam pertama akan menghasilkan 
bibit yang bisa disebar untuk yang lain,” ucap Hadi.

“Nantinya, dari 19 RW di desa ini, setiap RWnya 
terbagi untuk penanaman jenis pisang yang ber-
beda, misal di RW 1 untuk Pisang Kepok, di RW 2 
untuk Pisang Candi, dan seterusnya,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Hadi, kegiatan penanaman 
Pisang tersebut seluruhnya masih menggunakan 
dana pribadi. Tidak hanya itu, Hadi pun aktif ber-
gabung di Indonesian Banana Club (IBC).

“Dari komunitas itu saya bisa mendapatkan 
banyak ilmu yang disharing oleh teman-teman 
seluruh Indonesia, semakin menguatkan tekad 

dan komitmen saya untuk 
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mengembangkan Pisang di sini,” terangnya.
Dari hasil panen uji coba yang dilakukan Hadi, dijualnya 

masih berupa hasil panen buah Pisang. Ke depan, Hadi ber-
encana melakukan pengembangan produk berbahan dasar 
Pisang sebagai upaya meningkatkan nilai jual.

“Seluruh jenis Pisang itu berpotensi untuk dijadikan kripik, 
hanya saja teknik penanganannya ada tahap yang berbeda,” 
timpal ayah dua anak itu.

Hadi sangat optimis mengembangkan tanaman Pisang kar-
ena menurutnya untuk pasar pisang dirasa cukup stabil. “Sela-

ma ini saya pun mengamati harga di pasaran untuk Pisang 
tidak pernah anjlok, sejelek-jeleknya harga masih dalam 

kondisi aman, jadi, ini prospek yang menjanjikan,” paparnya.
Tidak salah jika Hadi terpilih sebagai Kader Pem-

berdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi III Tahun 2016 
Provinsi Jawa Timur. Semangatnya dalam menggerakkan 

masyarakat patut diacungi jempol.
“Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi 

agar masyarakat tetap berpenghasilan meskip-
un usai masa panen palawija ataupun mengalami 

gagal panen,” kata Hadi.
Hadi mengaku terdorong menggerakkan 

masyarakat atas dasar sedekah. “Untuk materi, saya 
ini pas-pasan, oleh karenanya ilmu yang saya miliki, saya man-
faatkan sebaik-baiknya agar menghasilkan sesuatu yang positif 
bagi masyarakat,” ujarnya.

“Jadi, potensi itu ada, SDM juga ada, tinggal kita mau berg-
erak bersama atau tidak, agar ekonomi desa bisa terbangun,” 
pungkas Hadi.lhpy
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SEJARAH Dharma Wanita Persatuan (DWP) berawal 
pada 5 Agustus 1974 saat organisasi para isteri Pegawai 
Republik Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru 
itu dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Organisasi 
ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina  KORPRI saat 
itu, Amir Machmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto 
sebagai Ibu Negara.  Pada waktu itu Dharma Wanita 
beranggotakan para istri pegawai negeri sipil, anggota  
ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN. 

Pada Era Reformasi, tahun 1998, organisasi wanita 
ini melakukan perubahan mendasar. Tidak ada lagi 
muatan politik dari pemerintah, Dharma Wanita menjadi 
organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik,  
independen, dan demokratis. 

Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi 
Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata ‘Persatuan’ 
disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional, 
di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. 
Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penam-
bahan kata ‘Persatuan’ namun juga berubah menjadi 

organisasi yang mandiri dan demokratis.
Berdasarkan Anggaran Dasar DWP yang merupakan 

Keputusan Musyawarah Nasional III DWP dengan Nomor 
: KEP 02/MN III DWP/XII/2014 dan Anggaran Rumah 
Tangga DWP sebagaimana Keputusan Ketua Umum 
DWP Nomor 517 Tahun 2015 tentang ART DWP, 22 
Juni 2015, Dharma wanita merupakan organisasi yang 
menghimpun isteri Aparatur Sipil Negara, Sesuai dengan 
UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adalah PNS 
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatujabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.  DWP memiliki visi 
mulia yaitu “Menjadi Organisasi Isteri Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang Profesional untuk Memperkuat Peran 
Serta Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa”.  

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang demokra-
tis, mandiri dan netral secara politis, keberhasilan 
pelaksanaan programnya diharapkan mampu meng-

Dharmawanita
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hadapi tantangan kehidupan, khususnya dalam 
era globalisasi, dimana kita dihadapkan pada 
persaingan bebas.

Berkaitan dengan tuntutan tersebut maka 
kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan 
diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan 
intelektual, pola fikir maupun ketrampilan praktis 
yang dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan 
pelatihan di bidang pendidikan dan ekonomi  
Selain itu, organisasi Dharma Wanita Persatuan 
juga dapat melakukan fungsi pembinaan yang 
dapat menguatkan rasa persatuan antar anggota, 
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta 
meningkatkan kepedulian sosial melalui bidang 
sosial budaya. 

Dalam rangka meningkatkan wawasan ang-
gota dan tatakelola organisasi yang lebih baik, 
Pada tanggal 15 Maret 2017 yang lalu, dengan 
diikuti oleh sekitar 70% anggota, DWP Dinas PMD 
Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi terkait tatalaksana organisasi, mulai 
dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 
Hak dan Kewajiban anggota, Seragam Organ-
isasi, Penggunaan assesories dan Penyampaian 
Program Kerja Tahun 2017.

Banyak kegiatan yang telah direncanakan 
oleh organisasi perempuan ini sepanjang tahun 
2017, diantaranya penataan organisasi dikarena-
kan struktur organisasi dengan nomenklatur yang 
baru, penataan atribut organisasi, menyeleng-
garakan Pelatihan Pemanfaatan Koran Bekas, 
Pelatihan Aplikasi tas dan dompet dengan  kain 
perca, beauty class, mengadakan Bazar pada 
pertemuan rutin anggota/peringatan hari be-

sar nasional/ even insidentil, memfasilitasi dan 
menampung serta ikut memasarkan hasil karya/
ketrampilan anggota pada acara pameran/bazar, 
bekerjasama dengan koperasi karyawan Bapemas 
Prov. Jatim sebagai kegiatan Pra koperasi DWP, 
dengan menyediakan kebutuhan pokok bagi 
anggota DWP, mengikuti Senam Pagi, melak-
sanakan kegiatan Paapsmear, mengadakan bhakti 
sosial, menghimpun dan menyalurkan dana infaq 
shadaqah dan hewan ternak dari anggota untuk 
kaum dhuafa dan masih banyak lagi kegiatan-
kegiatan ketrampilan yang dapat menambah 
pengetahuan anggota.

Ibu ketua DWP pada kesempatan bertemu 
anggota, selain memberikan arahan terkait pent-
ingnya berorganisasi dan bersilaturahim untuk 
memperkuat persaudaraan,  juga memberikan 
penambahan ilmu bagi anggota dengan Tips To-
tok Wajah “..Dengan ilmu totok wajah ini, ibu-ibu 
bisa mempraktekkan sendiri di rumah, apabila 
bapak sudah dirumah bisa dilakukan relaksasi 
melalui totok wajah....sehingga pusing-pusing 
karena lelah bekerja bisa hilang...pandangan mata 
menjadi terang benderang....dan suami makin 
sayang ...” kata Daisy Agus Wahyudi dengan aura 
yang bugar dan penuh semangat.  

Pada Akhir sesi pertemuan, kehadiran ibu-ibu 
anggota DWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Jawa Timur seakan lengkap 
dengan ditambahnya ilmu dalam mengolah 
makanan yang cepat, sehat dan tanpa api mela-
lui demo ketrampilan memasak menggunakan 
produk yang alami dan aman dipakai dari tup-
perware. lBM-GD
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Pusing tidak kalau tiap hari dihantui deadline? Ada 
saja yang harus dikerjakan. Beban dan tanggungan ker-
jaan kayak tak ada habisnya. Kalau begini situasinya, kita 
jadi rentan kena stres.

Biar kerjaan bisa beres semua tanpa stres, ada sejum-
lah tips sederhana yang bisa Anda coba. Intinya memang 
harus bisa membagi prioritas dan berusaha menyeim-
bangkan setiap kesibukan. Selengkapnya, mari ikuti de-
tailnya di sini:

bereskan yang Dirasa Paling berat Terlebih Dahulu
Buat Anda yang punya kebiasaan menunda-nunda, 

sebaiknya lakukan sesuatu yang berat di awal. Lakukan 
hal yang sebenarnya paling tidak Anda suka dulu. Kalau 
berhasil, maka segalanya akan terasa lebih mudah untuk 
dilakukan. Manajemen waktu dan kedisiplinan diri jadi 
kuncinya. Coba deh atur lagi prioritasmu.

bagi Setiap Pekerjaan Jadi Tugas-Tugas Kecil
Ambil contoh, deadline yang harus Anda penuhi ada-

lah menulis sebuah buku. Maka yang harus Anda lakukan 
adalah membagi pekerjaanmu jadi beberapa bagian. Anda 
harus bisa menentukan kapan saatnya menulis bab perta-

Stres Deadline Kerja?
Ini Tips Membereskannya

Tips kerja

30 Edisi II Tahun 2017 31Edisi II Tahun 2017



ma, lalu kapan waktu untuk melakukan 
riset, berdiskusi, dan melakukan proses 
penyuntingan. Lakukan satu hal dalam 
durasi waktu yang cukup. Dengan begitu 
Anda bakal bisa lebih mudah fokus dan 
tak terasa berat mengerjakan semuanya. 
Setahap demi setahap deh pokoknya.

berani untuk Menolak Pekerjaan di 
Luar batas Kemampuanmu

Umumnya pekerja lepas lah yang ser-
ing mengalami dilema ini. Ketika sedang 
dikejar deadline sebuah pekerjaan, tiba-
tiba ada orang yang menawari pekerjaan 
baru. Di satu sisi, rasanya sayang untuk 
menolak karena tawaran itu bisa saja tak 
akan ada lagi. Tapi di sisi lain, Anda pu-
nya tanggung jawab lain yang harus di-
dahulukan. Di titik ini, Anda harus berani 
untuk menolak dan berkata ‘tidak’. Jan-
gan sampai Anda mengorbankan kes-
ehatan sendiri demi melakukan banyak 
pekerjaan dalam satu waktu. Akan san-
gat disayangkan juga jika Anda malah 
mengecewakan klienmu yang sebelum-
nya karena pekerjaan jadi molor.

buat batasan pada Dirimu agar Ter-

hindar dari berbagai Gangguan
Anda sendirilah orang yang pal-

ing tahu apa saja yang bisa memecah 
konsentrasi. Makanya Anda juga perlu 
mengambil inisiatif untuk menjauhkan 
diri dari berbagai gangguan supaya 
bisa lebih fokus saat bekerja. Karena 
ada deadline yang harus Anda penuhi, 
Anda juga perlu menyesuaikan situasi 
dengan baik. Sebagai contoh, jika mu-
dah terganggu dengan suara berisik, 
maka bekerjalah di ruangan yang ten-
ang. Kalau merasa lebih cepat men-
emukan inspirasi setelah tidur malam, 
maka pilihlah cara itu. It sounds simple, 
right?

Satu lagi hal penting yang harus 
Anda perhatikan adalah istirahat yang 
cukup. Dengan istirahat, kestabilan men-
tal bisa terjaga. Saat pikiran dan mental 
dalam kondisi prima, maka saat kembali 
bekerja Anda akan merasa lebih rileks. 
Selalu sisipkan waktu untuk berisitira-
hat setiap beberapa jam bekerja. Rasa 
gelisah dan cemas karena deadline yang 
semakin dekat pun bisa hilang dengan 
sendirinya. Sehingga bekerja jadi nggak 
gampang stres lagi.lins

Tips kerja

32 Edisi II Tahun 2017 33Edisi II Tahun 2017



KANKER saat ini menjadi penyakit yang 
ramai-ramai dicegah dan terus disosialisasi-
kan cara diteksi dininya. Tak hanya itu, infor-
masi seputar makanan dan minimal alami 
yang bisa dimanfaatkan untuk menangkal 
risiko kanker juga diulas lebih mendalam. 

Terbaru para ahli menemukan bahwa 
nutrisi, vitamin serta antioksidan yang ter-
kandung di dalam buah nangka sangat baik 
dalam menangkal risiko kanker. Nutrisi terse-
but juga sangat baik dalam membunuh sel 
kanker di tubuh. Tak hanya membunuh sel 

Sampai saat ini, penyakit kanker masih menjadi salah satu 
penyakit yang paling ditakuti. Padahal bila mau bergaya hidup 
sehat, risiko kanker bisa diminimalisir. Salah satunya dengan 
mengonsumsi buah nangka.

Ampuh Bunuh Sel Kanker
Buah nangka

Tips kesehatan
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kanker, nutrisi yang terkandung di dalam buah 
nangka bahkan dipercaya bisa mencegah risiko 
berbagai penyakit kronis lainnya. 

Nangka adalah buah berdaging serat yang 
memiliki bau dan rasa yang khas. Buah ini um-
umnya dikonsumsi di beberapa negara Asia 
seperti Indonesia, Sri Lanka, dan Bangladesh. 
Daging buah nangka mempunyai zat tepung 
dan buah ini juga dikenal bermanfaat bagi kes-
ehatan. Nangka merupakan sumber makanan 
yang kaya vitamin A, C, thiamin, kalium, kalsi-
um, riboflavin, zat besi, niasin, dan seng. Buah 
ini juga mempunyai serat yang rendah kalori 
sehingga baik untuk pasien penyakit jantung. 

Buah nangka yang juga kaya akan kandungan 
fitonutrien, karbohidrat, elektrolit, serat, lemak, 
vitamin, mineral dan protein disebutkan mampu 
bantu kita dapatkan tubuh yang sehat dan lebih 
bugar. Buah dengan aroma yang khas dan rasa 
manis ini juga dipercaya bisa digunakan sebagai 
menu diet andalan. Walau mengandung banyak 
glukosa di dalamnya, buah nangka adalah buah 
yang sangat sehat. Buah ini juga rendah lemak.

Kandungan senyawa berupa fitonutrien, sa-
ponin, isoflavon, lignan dan antioksidan dalam 
buah nangka disebutkan mampu membunuh 
sel kanker dengan sangat baik di tubuh. Selain 
ampuh membunuh sel kanker, senyawa ini juga 
baik buat menjaga kesehatan sistem pencer-
naan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
menjaga kesehatan organ dalam tubuh hingga 
menjaga kesehatan tulang dan gigi. 

Jadi untuk Anda yang ingin terbebas dari 
risiko kanker, usahakan agar konsumsi buah 
nangka secara rutin. Namun, jangan makan 
berlebihan. Sebab apa pun yang dikonsumsi 
secara berlebihan tentu tidak baik bagi kes-
ehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan 
kita semua bisa selalu dalam kondisi sehat serta 
jauh dari berbagai risiko penyakit khususnya 
kanker.lins
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TREN camilan terus berkem-
bang. Tak sekadar panganan 
ringan yang menemani waktu 
berkumpul dengan teman atau 
keluarga, tapi tren saat ini men-
garah pada makanan kecil yang 
mengenyangkan.

Beberapa waktu lalu, 
masyarakat Indonesia sempat 
dihebohkan oleh kehadiran 
cheese cake khas Jepang. Dari 

teksturnya, kudapan ini me-
mang berbeda dibandingkan 
cheese cake pada umumnya.

Teksturnya yang lembut, serta 
rasa manis yang khas, memang 
menjadi ciri khas makanan pe-
nutup asal Negeri Sakura itu. Jika 
tidak ingin ketinggalan tren ini, 
Anda juga bisa mengolah japa-
nese cheese cake di rumah. Beri-
kut resep lengkapnya:

bahan:
- 300 g cream cheese
- 130 ml whipped 

cream cair
- 5 butir putih telur
- 1 butir telur utuh
- 4 butir kuning telur
- 130 gula pasir
- 50 g tepung terigu
- 50 g tepung mai-

zena
- 70 g mentega
- 1 sdm parutan kulit 

jeruk lemon
- 1/4 sdt garam halus

CARA MEMbUAT:
1.  Masukkan mentega, cream 

cheese, dan whipped cream ciar 
ke dalam panci. Masak hingag 
mentega mencair dan tercam-
pur rata. Angkat, sisihkan;

2.  Masukkan tepung terigu, mai-
zena, kuning telur, dan telur 
utuh ke dalam adonan cream 
cheese. Aduk rata. Sisihkan;

3.  Di tempat terpisah, kocok putih 
telur, gula, dan garam hingga 
mengembang kaku. Masuk-
kan adonan telur sedikit demi 
sedikit ke dalam adonan cream 
cheese. Masukkan parutan ku-
lit jeruk lemon. Aduk rata;

4. Siapkan loyang cake yang telah 
dialasi kertas roti. Tuang adon-
an, ratakan;

5.  Oven dengan teknik au bain 
marie (loyang berisi adonan 
diletakkan di atas tray atau di 
atas loyang lebih besar berisi 
air);

6. Panggang di dalam oven ber-
temperatur 170 derajat Celcius 
selama 50 menit atau hingga 
cake matang dan berwarna 
kuning kecokelatan. Angkat, 
dinginkan di dalam kulkas;

7. Atur cake di atas piring saji. Hi-
dangkan. 

8. Sebagai pemanis boleh diberi 
topping buah-buahan dan 
lainnya.

Selamat mencoba!

Cheese Cake
Japanese
Lembutnya

Resep
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