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Sambutan 
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara 

 
Desa, sebuah kata yang menggambarkan kehidupan penuh 
ketenangan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Tidak salah rasanya jika 
pemerintah sejak tahun 2015 menggulirkan sejumlah dana untuk 
pembangunan desa. Dan tidak salah rasanya jika setiap tahun nilainya 
pun meningkat, dari semula Rp. 20,8 Triliun di tahun 2015 menjadi Rp. 
72 Triliun di Tahun 2021. Banyak masyarakat desa telah merasakan 
manfaat dari dana desa yang disalurkan, antara lain berupa 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 
manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. 
 
 

Di tengah semakin membaiknya pedesaan, tahun 2020 dan 2021 ini adalah tahun yang berat bagi umat 
manusia, tidak terkecuali masyarakat desa. Segala upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah berbagai 
bidang terdampak pandemik COVID-19. Hal ini pun yang menjadikan prioritas dana desa diarahkan untuk 
pencegahan, penanganan dampak pandemi COVID-19, dan pemberian bantuan sosial berupa bantuan 
langsung tunai (BLT) desa. Pemberian bantuan langsung tunai ini utamanya untuk masyarakat desa yang 
terdampak pandemi dan belum memperoleh berbagai bentuk bantuan lainnya dari pemerintah. 
 
Meskipun demikian, dana desa yang disalurkan pemerintah tetap meninggalkan beberapa cerita yang 
dapat dibagikan kepada semua. Cerita-cerita menarik yang mungkin dapat memicu masyarakat lainnya 
untuk turut memajukan desanya. Cerita yang mungkin dapat memberikan sedikit insight mengenai 
penggunaan dan manfaat dana desa yang diperoleh bagi masyarakatnya. 
 
Akhir kata, Success Story Dana Desa Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara mengangkat judul 
Desaku Harapanku (Menuju Kemandirian Desa) sebagai bentuk harapan kami dalam mengawal Dana 
Desa yang ditujukan untuk membangun desa. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, Aamiin. 
 
 
 
 

Ratih Hapsari Kusumawardani 
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Tema: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Serta Pembangunan 

Infrastruktur 

 

Kayuuwi Satu 
Kawangkoan Barat 
Minahasa 
 
6Q2F+9J2, Kayuuwi Satu, Kec. Kawangkoan Bar., Kabupaten 
Minahasa, Sulawesi Utara 
 
 

Kepala Desa : Meiki I.D. Mamesah, SH  

Penduduk : 982 Jiwa 
303 KK 
  25 KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

Rp920,1 juta (Semester I) 
Rp920,2 juta (defisit Rp 10,07 juta - Semester I) 
 
Rp615.820.000 (pagu 2021) 
Rp270.000.000  

 

Judul: Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Saluran Drainase di Desa 

Kayuuwi Satu 

 
Desa Kayuuwi Satu merupakan desa pemekaran dari desa Kayuuwi yang berdiri pada tanggal 17 

September 2008. Desa Kayuuwi Satu sejak dimekarkan terdiri dari tiga jaga yang masing-masing dikepalai 

oleh Kepala Jaga (Pala) dan dibantu oleh meweteng serta pokja yang ada dijaga masing-masing. Tiap jaga 

memiliki Gedung pertemuan sendiri dan juga memiliki aset barang-barang sendiri yang pengelolaannya 

diatur oleh jaga tersebut. Desa Kayuuwi Satu sejak dimekarkan sampai dengan sekarang dalam 

pemerintahannya dipimpin oleh pejabat Hukum Tua, Meiki I.D. Mamesah, SH dan dibantu oleh perangkat 

desa yang ada. Desa Kayuuwi Satu adalah sebuah desa yang berada di dataran tinggi di Minahasa dengan 

Suhu 27-30 ˚C dengan curah hujan 2000/3000 mm. Desa yang memiliki 3 jaga/dusun ini memiliki luas 192 

Ha terletak di wilayah Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang 

berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Desa Kayuuwi, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 

Talikuran, sebelah Selatan Desa Kanonang  dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa 

Tombasian Atas. Desa Kayuuwi Satu yang berpenduduk sebanyak 982 jiwa ini merupakan desa agraris, 

dimana di bagian barat terdapat hamparan ladang yang subur. Desa Kayuuwi Satu ini rata-rata 

penduduknya pernah menamatkan jenjang pendidikan hingga bangku SMA dengan mata pencaharian 

mayoritas Petani dan Tukang Kayu dengan hasil utama adalah padi dan palawija. Meskipun Desa Kayuuwi 
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Satu merupakan hasil pemekaran dari Desa Kayuuwi, kehidupan masyarakat Kayuuwi Raya masih tetap 

terjalin dengan baik. Dimana dapat dilihat pada beberapa kegiatan kemasyarakatan misalnya jika ada 

kedukaan masyarakat baik di desa Kayuuwi maupun Desa Kayuuwi Satu bekerja Bersama sama membantu 

keluarga yang ditimpa duka, disamping itu juga masih ada beberapa aset yang masih menjadi milik 

bersama dan pengolahannya diatur bersama contoh Air Minum Desa dan Balai Desa. Kondisi ini sejalan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kayuuwi Satu Tahun 2014 – 2019 menetapkan visi 

yaitu: 

MENUJU DESA KAYUUWI SATU YANG MAKMUR, SEJAHTERA DAN MAJU DALAM PEMBANGUNAN 

FISIK, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN” 

Mewujudkan masyarakat desa Kayuuwi Satu, yang sejahtera, berdaya saing di era globalisasi 

dengan Berupaya menjalankan pemerintahan yang mandiri dan demokratis yang terbuka, tanpa memihak 

golongan Agama, Suku, Ras. 

      Desa Kayuuwi Satu pada periode Semester I 2021 memiliki total jumlah pendapatan Rp 

920,1 juta dengan pendapatan yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp 615,8 juta atau sekitar 66,92% dari 

total keseluruhan pendapatan desa. Sampai dengan 30 Juni 2021 tingkat realisasi pendapatan desa 

sebesar Rp303,7 juta atau 33%. Adapun realisasi pendapatan Dana Desa yakni sebesar Rp245,3 juta atau 

81,11% dari total seluruh pendapatan. Dari sisi belanja, total alokasi belanja pada Desa Kayuuwi Satu s.d 

30 Juni 2021 sebesar Rp 930,2 juta (defisit Rp 10,07 juta). Alokasi belanja dimaksud dipergunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan seperti Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan 

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan belanja Penanggulangan Bencana, 

Darurat dan Mendesak Desa, dengan total realisasi belanja sampai Semester I 2021 sebesar Rp 292,1 juta 

atau 31,40 dari total anggaran belanja. Adapun rincian realisasi anggaran belanja dimaksud meliputi 

Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 86,05 juta, Belanja Pelaksanaan Pembangunan 

Desa sebesar Rp 61,39 juta dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar 

Rp 144,66 juta. Berdasarkan profil keuangan Desa Kayuuwi Satu periode semester 1 TA 2021 diperoleh 

penjelasan bahwa alokasi belanja dipergunakan kegiatan fisik bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

yang meliputi Pengadaan Air Bersih dengan pagu anggaran sebesar Rp 66,36 juta dengan tingkat realisasi 

sebesar Rp 61,39 juta dan pembangunan Drainase dengan total anggaran Rp97,955 juta. Kegiatan fisik 

lainnya sesuai petunjuk dari pusat yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan Penanganan Covid-19 dengan 

pagu anggaran sebesar Rp 49,26 juta dengan realisasi sebesar Rp 36,66 juta dan pemberian Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran Rp324 Juta dan realisasi sampai dengan semester 1 tahun 

2021 sebesar Rp 108 Juta. 

Ketersediaan air bersih selalu masalah yang serius di Desa Kayuuwi Satu, Kecamatan Kecamatan 

Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Setiap tahun, Desa Kayuuwi Satu selalu 

mengalami kekurangan air bersih akibat masih minimnya ketersediaan mata air. Keterbatasan pasokan air 

bersih ini menjadi permasalahan serius warga desa, yang berdampak langsung pada kegiatan warga desa 

yang membutuhkan pasokan air bersih yang memadai. Sejauh ini ketersediaan pasokan air bersih warga 

Desa Kayuuwi Satu dapat dipenuhi dari mata air-mata air dan sumur bor sekitar desa dimana sekitar bulan 

Januari dan Februari, volume air pada mata air dan sumur bor tersebut jumlahnya terbatas, yang mana 

jarak mata air dengan pemukiman warga cukup jauh sehingga butuh waktu dan tenaga yang ekstra untuk 

memindahkan air bersih tersebut. Bercermin dari kondisi ini, Perangkat Desa Kayuuwi Satu dan warga desa 

setempat yang diwadahi dalam forum musyawarah desa, mengusulkan penyediaan jaringan perpipaan air 
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bersih yang menjangkau dari mata air dan 

sumur bor hingga ke penampungan air. Pada 

tahun 2021, warga Desa Kayuuwi Satu dapat 

bernafas lega, impian untuk mendapatkan 

air bersih dalam jumlah yang memadai dapat 

terwujud melalui pembangunan jaringan 

perpipaan dari mata air dan sumur bor ke 

penampungan air di Desa Kayuuwi Satu 

meskipun masih diatur alokasi waktu 

pembukaan saluran airnya dimaksud (Pagi 

mulai pukul 06.00 – 10.00, Sore mulai pukul 

17.00 – 21.00). Pada tahun 2021, perangkat Desa Kayuuwi Satu mengalokasikan anggaran pembangunan 

jaringan perpipaan air bersih sebesar Rp 66.363.000 yang berasal dari Dana Desa. Dengan alokasi proyek 

tersebut, warga desa dapat membangun 700 meter jaringan perpipaan yang dilaksanakan secara padat 

karya. Sampai dengan periode Semester I 2021, pelaksanaan proyek jaringan perpipaan di Desa Kayuuwi 

Satu telah selesai dilaksanakan dengan menyerap realisasi sebesar Rp 61.398.000, dan manfaat nyata dari 

pembangunan jaringan perpipaan tersebut bisa dirasakan langsung oleh warga desa setempat, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Luas Wilayah Desa Kayuuwi Satu adalah 192 Ha, beriklim tropis dan berada pada ketinggian 700 

meter diatas permukaan laut sehingga Desa Kayuuwi Satu termasuk daerah dataran tinggi di Minahasa 

dengan Suhu 27-30 ˚C dengan curah hujan 

2000/3000 mm. Dengan curah hujan yang relatif 

tinggi, banyak memberikan manfaat bagi warga 

desa untuk menggairahkan kegiatan bercocok 

tanam. Disisi lain, dengan curah hujan yang tinggi 

memberikan dampak yang buruk pada sistem 

pengairan desa. Kontur tanah desa yang 

berbukit-bukit menjadi ancaman tersendiri bagi 

warga desa apabila musim hujan datang. Curah 

hujan yang meningkat akan menyebabkan 

volume aliran air semakin tinggi khususnya yang mengalir ke jalan-jalan desa apabila tidak diimbangi 

sistem drainase yang memadai akan berdampak buruk bagi warga desa yakni banjir. Akibat yang 

ditimbulkan dari bencana banjir ini tentunya sangat besar, diantaranya bisa merusak lahan pertanian 

warga, longsor dan mampu merusak infrastruktur sarana prasarana desa. Kekhawatiran warga desa akan 

ancaman banjir dan longsor pada musim hujan, pada tahun 2021 mulai sirna seiring pelaksanaan program 

perangkat desa yang berkolaborasi dengan warga desa setempat melalui pembangunan drainase Desa 

Kayuuwi Satu. Proyek yang dibiayai dari dari Dana Desa TA 2021 ini menelan biaya Rp 97.995.000 

dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan seluruh warga desa Kayuuwi Satu untuk 

menyelesaikan sistem drainase Desa Kayuuwi Satu sejauh 185 meter. Sistem drainase yang telah tertata 

membawa dampak positif kepada warga masyarakat Desa Kayuuwi Satu, diantaranya sistem drainase yang 

telah tertata ada dapat digunakan untuk membantu menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian warga desa, 

terhindar dari longsor dan kualitas jalan desa dapat bertahan lebih lama.  
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Wasian 
Dimembe 
Minahasa Utara 
 
HX2X+98 Wasian, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara 
 

Kepala Desa : Simon J. Kolondam 

Penduduk : 2.859 Jiwa 
824 KK 
94 KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

1.071.145.000 (Dana Desa) 
1.071.145.000 (Dana Desa) 
 
1.288.077.000 
24.000.000 (1 bulan) 

 

Judul: Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wasian 

Wasian merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Dimembe, Kabupaten 

Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Dengan 824 Kepala Keluarga, dan jumlah penduduk 

sebesar 2859 Jiwa, dan terbagi menjadi 12 Jaga. Di sebelah utara dibatasi dengan Desa Lumpias, 

di sebelah barat perbatasan dengan Desa Talawaan, batas selatan dengan Desa Rondor, dan di 

sebelah timur dibatasi dengan Desa Pinilih. Di desa Wasian terdapat 2 Sekolah Dasar dan 4 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Dengan kontur pedesaan yang datar dan tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sehingga 

Desa Wasian mampu menghasilkan berbagai komoditas berupa Kelapa, Jagung, Pepaya, Cengkeh, 

dan beberapa komoditas tanaman herbal obat yang lain yang dikembangkan dengan pemanfaatan 

Dana Desa. Dana desa di Desa Wasian juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur berupa 

pengerasan jalan desa menuju ke perkebunan dan pembangunan desa digital.  
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Pembangunan infrastruktur berupa 

pengerasan jalan di desa Wasian 

dilaksanakan untuk memperlancar warga 

masyarakat dalam mengakses perkebunan 

ladang mereka yang sebelumnya susah 

diakses karena kondisi jalan yang kurang 

memadai. Program pengerasan jalan selain 

membawa dampak baik bagi akses warga 

masyarakat untuk bekerja di ladang / di 

kebun mereka, juga membawa manfaat bagi anggota masyarakat yang lain. Karena proyek ini 

dikerjakan dengan sistem padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja di wilayah desa 

Wasian sendiri. 

Dana desa di Desa Wasian juga dimanfaatkan untuk pembangunan ‘Desa Digital” yang 

diperuntukan bagi setiap anggota masyarakat. Akses internet gratis bagi setiap warga Wasian, 

disediakan terutama juga bagi para pelajar yang menjalani belajar daring. Dengan akses kontrol 

berupa nomor KTP/ NIK yang terdaftar sebagai warga di desa Wasian, setiap warga dapat 

menikmati kemudahan akses internet gratis di rumahnya. Akses poin yang disebar di beberapa titik 

desa memudahkan warga dalam mengakses internet dari rumah. Selain itu, pembangunan desa 

digital juga memberikan fasilitas pemantauan keamanan bagi warga dengan  penempatan 

beberapa kamera keamanan di 

beberapa titik rawan kecelakaan 

dan rawan kejahatan, yang 

dipantau langsung dari Ruang 

Kontrol di balai desa Wasian, 

yang juga  bekerja sama dengan 

pihak kepolisian dalam 

memantau dan menangani 

situasi keamanan melalui ruang 

kontrol.  

Pengembangan tanaman herbal/ untuk kebutuhan obat, juga dikembangkan di desa 

Wasian, dan secara berkala setiap akan dilakukan penilaian terhadap pembudidayaan tanaman 

herbal untuk masing-masing Jaga. Dan di desa Wasian sendiri juga sudah dikembangkan BUMDes 

yang memiliki usaha bersama, peternakan ayam, dan juga  pembuatan minyak gosok Sereh.  

Salah satu penerima BLT, Melky Simorang mengungkapkan bahwa bantuan BLT dari dana 

desa cukup membantu dalam perekonomian keluarganya apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, 

dimana dia tidak lagi bekerja karena sudah lansia. 
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Menurut Hukum Tua Desa Wasian, Simon J. Kolondam, Penyaluran Dana Desa di Desa 

Wasian saat ini sudah mencapai Tahap II dan sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi 

permasalahan dan keterlambatan dalam penyalurannya. Kumtua juga berharap  agar  tetap dapat 

disalurkan sampai sampai dengan Desa Wasian menjadi Desa yang Mandiri. Dan selanjutnya dana 

desa akan dipergunakan untuk pengembangan desa digital dan memajukan BUMDes di Wasian. 
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Tema: Pemenuhan di Bidang Kesehatan 

 

Sea Tumpengan 
Pineleng 
Minahasa 
 
CQQV+PH9, Sea II, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi 
Utara 

Kepala Desa : Filadelfus Kukihi 

Penduduk : 1.476 Jiwa 
460 KK 
  46 KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

Rp 1,049 miliar (Semester I) 
Rp 1,049 miliar (surplus Rp900.909 - Semester I) 
 
Rp 696.218.000 (pagu 2021) 
Rp 138.000.000 

 

Judul: Desaku BERSINAR (Desa Sea Tumpengan, Desa BERsih NARkoba) 

 
Desa Sea Tumpengan merupakan Desa Yang 

Memiliki Luas Wilayah: 6.7 Ha, Terdiri Dari 5 

Wilayah Kerja / Jaga. Desa Dengan Lebih Dari 60% 

Berbukit, Sedangkan Tata Guna (Land Use) 

Sebagian Besar Perumahan / Pemukiman 

Penduduk. Letak Desa Sea Tumpengan Berbatasan 

Langsung Dengan Kelurahan Malalayang Satu 

Barat Di Sebelah Utara, Di Sebelah Selatan 

Berbatasan Dengan Desa Sea Mitra, Di Sebelah 

Timur Berbatasan Dengan Desa Sea Satu Dan Di Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Sea Dua. Desa Sea 

Tumpengan saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.476 jiwa dari 460 kepala keluarga dengan 

komposisi 747 pria dan 729 wanita. Desa dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen ini, mata 

pencaharian warganya adalah sebagai besar Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Perusahaan Swasta, dan 

Petani serta masih dijumpai warga desa yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap yang jumlahnya 

cukup besar yakni 114 orang. 

Desa Sea Tumpengan pada periode Semester I 2021 memiliki total jumlah pendapatan Rp1,049 

miliar dengan pendapatan yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp 696,2 juta atau sekitar 66,46% dari total 
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keseluruhan pendapatan desa. Sampai dengan 30 Juni 2021 tingkat realisasi pendapatan desa sebesar Rp 

387,88 juta atau 36,94%. Adapun realisasi pendapatan Dana Desa sampai dengan periode Semester I 2021 

yakni mencapai Rp264,8 juta atau 68,23% dari total seluruh pendapatan. Dari sisi belanja, total alokasi 

belanja pada Desa Sea Tumpengan s.d 30 Juni 2021 sebesar Rp1,049 miliar (surplus Rp900.909). Alokasi 

belanja dimaksud dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan 

belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, dengan total realisasi belanja sampai 

Semester I 2021 sebesar Rp 372,26 juta atau 35,48% dari total anggaran belanja. Adapun rincian realisasi 

anggaran belanja dimaksud meliputi Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 117,01 juta, 

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 174,81 juta, belanja Pemberdayaan Masyarakat 

sebesar Rp8.329.000 dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp 72,11 

juta. Berdasarkan profil keuangan Desa Sea Tumpengan periode semester 1 TA 2021 diperoleh penjelasan 

bahwa alokasi belanja dipergunakan kegiatan fisik bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang meliputi 

Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sebesar Rp10,01 juta dengan tingkat realisasi sebesar 

Rp1,87 juta, pembangunan normalisasi saluran air dan perbaikan drainase tipe I dengan total anggaran 

Rp115,11 juta, pembangunan drainase tipe 2 dengan pagu kegiatan sebesar Rp 55,67 juta dengan tingkat 

realisasi sebesar Rp 54,98 juta. Kegiatan fisik lainnya sesuai petunjuk dari pusat yang telah dilaksanakan 

pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran Rp165,6 juta dan realisasi sampai 

dengan semester 1 tahun 2021 sebesar Rp 41,4 juta. 

Desa Sea Tumpengan berada di wilayah kabupaten Minahasa. Kab Minahasa memiliki satu 

lembaga pemasyarakatan yang dihuni oleh napi kasus narkoba dan daerah rawan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba jenis sabu, ganja, gorila dan obat-obatan lainnya di wilayah hukum Polres 

Minahasa. Desa Sea Tumpengan berbatasan dengan Desa Sea Satu yang banyak telah dibangunan 

Perumahan Cehate dan Desa Sea Dua yang juga terdapat Perumahan Wenwin yang rentan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan 

Satuan Narkoba Polresta Manado pada tanggal 16 bulan oktober 2020, berhasil mengungkap 2 kasus 

narkotika jenis sabu dan mengamankan 5 orang tersangka, dimana para tersangka terdiri dari 4 orang pria 

sebagai pengguna yang ditangkap di desa Sea Tumpengan dengan barang bukti berupa 2 paket kecil 

narkotika jenis sabu, satu alat bong penghisap dan satu unit handphone. Selanjutnya Polresta Manado 

melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 1 orang perempuan sebagai pengedar di Kel. Kleak, 

Kec. Malalayang dekat dengan Desa Sea Tumpengan dengan barang bukti yang disita berupa 46 paket kecil 

plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 30,37 gram dan satu unit handphone.  Keadaan 

ini menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi para perangkat desa dan warga desa setempat 

mengkhawatirkan dampak yang akan ditimbulkan dari 

maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan 

psikotropika lainnya di wilayah desa Sea Tumpengan. 

Bercermin dari kekhawatiran tersebut seluruh 

Perangkat, staf desa Sea Tumpengan, Satgas, Pokja 

beserta perkuatanya yang didukung instansi terkait 

untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Desa Sea 

Tumpengan dalam upaya menciptakan Desa Bersih 

Narkoba (Bersinar). Disetiap Jaga terdapat perwakilan 
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personel untuk bergabung dalam Tim POKJA pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan 

psikotropika lainnya. Adapun tugas-tugas dan rencana kerja Tim POKJA tersebut tersebut adalah 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Tim POKJA 

dibantu oleh kelompok kegiatan dari berbagai 

unsur baik dari pemerintah desa maupun 

masyarakat yang ada di desa terdiri dari Forum 

Musyawarah: BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Petugas Lini 

lapangan terdiri dari Relawan Anti Narkoba, 

Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, Karang 

Taruna, Tim Penggerak PKK dan petugas lapangan dari Instansi terkait yang tergabung dalam satgas Desa 

Sea Tumpengan. Kegiatan yang masih berlanjut saat ini adalah kegiatan Patroli di wilayah Desa Sea 

Tumpengan terlebih khusus di lingkungan yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang 

melibatkan seluruh fungsi yang dikedepankan sedangkan untuk perlengkapan meliputi Kendaraan Patroli 

Alat Komunikasi (HP/HT), Panel Data, ATK dan Perlengkapan Perorangan Lainnya. Kinerja Desa Sea 

Tumpengan dalam memberantas peredaran narkoba mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah Kab. 

Minahasa melalui pengukuhan Desa Sea Tumpengan sebagai Desa BERSINAR (Bersih Narkoba) dengan 

susunan kepengurusan satgas/relawan anti narkoba sebagai berikut: 

 

 

 

  



 

 

DJPb Sulut – Desaku Harapanku (Menuju Kemandirian Desa) - 2021 – halaman: 15 

Tema: Bantuan Langsung Tunai Desa 

 

Soguo 
Bolaang Uki 
Bolaang Mongondow Selatan 
http://desasoguo.web.id/ 
https://www.soguo.id/  
 
Longitude 123.97811  Latitude 0.380585 
9XJH+676, Soguo, Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan, Sulawesi Utara 

Kepala Desa : Arson K Imran 

Penduduk : 1.053 Jiwa 
285 KK 
17 KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

1,625,018,206 
1,014,198,675 
 
1,161,393,000 
61,200,000 

 

Judul: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal 

 

Berjarak kurang lebih 251 km dari Kota Manado, jika memakai kendaraan pribadi menempuh 

perjalanan darat memerlukan waktu kurang lebih 5 jam 30 menit ke arah tenggara. Desa Soguo merupakan 

salah satu desa di wilayah Kecamatan Bolaang Uki dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desa ini 

semula merupakan bagian dari Desa Toluaya dan ditetapkan menjadi desa sendiri sejak tahun 2008. 

Walaupun berbatasan dengan laut di sebelah selatan desa, sebagian besar masyarakat Desa Soguo bekerja 

sebagai petani. Karena memang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah serta pegunungan 

yang tidak berbatasan langsung dengan laut di Teluk Tomini. 

Desa Soguo merupakan salah satu penerima Dana Desa pada tahun 2020-2021. Namun Dana Desa 

bukan satu-satunya sumber penghasilan Desa Soguo. Desa ini sudah tergolong pada desa swasembada 

dan mandiri. Hal ini ditopang dari BUMDes yang dimiliki desa ini yang dapat menghasilkan pendapatan 

desa untuk kemudian disalurkan kembali ke masyarakatnya dalam berbagai bentuk. Tahun ini Desa Soguo 

menargetkan pendapatan sebesar 1,6 Milyar rupiah dengan 1,1 Milyarnya merupakan Dana Desa. 

Pendapatan dari Dana Desa pemerintah pusat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari 800 

juta menjadi 1,1 milyar rupiah pada tahun ini. Untuk BLT sendiri, dialokasikan sebesar 50 Juta tahun 2020 

dan 61 Juta rupiah pada tahun ini. 
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Sangadi, sebutan kepala desa di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), yang saat ini dijabat oleh 

Arson K Imran, menyebutkan bahwa BLT dari Dana Desa sangat membantu dan bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Soguo. Mengingat tidak semua keluarga merupakan keluarga sejahtera ataupun telah 

menerima bantuan lainnya, Dana Desa sedikit banyak telah memberikan “nafas” bagi keluarga terdampak 

pandemi. Walaupun hanya berjumlah 17 penerima BLT, namun semuanya itu merupakan masyarakat yang 

tetap harus diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Desa Soguo. 

Dengan bahasa modern-nya mungkin, “nobody left behind”. Tidak boleh ada yang tertinggal atau 

dikecualikan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan cepatnya 

penyaluran BLT kepada penerima dari Desa tanpa adanya potongan apapun. Sampai dengan artikel ini 

ditulis (bulan september), Pemerintah Desa telah menyalurkan tahap ke 9 BLT dari Dana Desa kepada 

masyarakat terdampak. 

Desa Soguo sangat terbantu dengan adanya dana desa, terutama pada masa pandemi 2 tahun 

terakhir ini. BLT dari Dana Desa cukup membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Alhamdulillah, 

puji syukur tidak banyak masyarakat yang terdampak di Desa Soguo. Dari 285 keluarga, pada tahun 2021, 

Desa Soguo hanya menyalurkan BLT dari Dana Desa kepada 17 keluarga terdampak saja seperti disebutkan 

sebelumnya. Sedangkan 35 keluarga pra-sejahtera lainnya masih dapat ditanggung oleh masing-masing 

keluarga dan desa serta menerima bantuan lainnya. Sisanya masih dapat bertahan dalam situasi pandemi. 

Walaupun penerima BLT ini meningkat sebanyak 3 keluarga dari tahun sebelumnya, yaitu 14 

keluarga. Penambahan ini bukan hanya dikarenakan dampak pandemi yang sudah cukup lama, namun 

sedari awal pandemi, para keluarga penerima BLT ini hanya menggantungkan rezeki pada pekerjaan harian 

kepala keluarga. Sayangnya, seperti pekerja harian atau serabutan di daerah lainnya, tidak setiap hari 

kepala keluarga ini menerima pekerjaan, terkadang bahkan sampai dengan sebulan hanya satu kali 

menerima pekerjaan dengan penghasilan sekitar 50-100 ribu rupiah atau bahkan lebih buruk, tidak 

menerima pekerjaan sama sekali. 

Salah seorang penerima BLT dari Dana Desa, Ibu Anggraini Mokodompit, mengutarakan 

terimakasihnya kepada pemerintah yang telah membantu langsung kebutuhan sehari-harinya. Beliau 

merupakan keluarga dengan Kepala Keluarga bekerja secara harian yang sangat tergantung sekali kepada 

permintaan orang lain. Saat melakukan obrolan kecil ini, Kepala Keluarga kebetulan sedang dipanggil 

seseorang untuk mengerjakan sesuatu di kebun. Di dalam rumah sederhana, ibu Anggraini bercerita 

bahwa beliau merupakan penerima BLT sejak 2020. BLT ini memberikan kepastian pendapatan bagi beliau 

di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung selesai. Pandemi ini mau tidak mau memberikan 

pertimbangan sendiri bagi orang yang akan meminta tenaga kepada suami-nya, ungkapnya. Tidak jarang, 

pendapatan yang dihasilkan dari kepala keluarga tidak mencukupi bagi keluarga beliau setiap bulannya. 

BLT dari Dana Desa yang disalurkan dapat memberikan harapan kepastian bagi keluarga beliau yang baru 

memiliki satu anak ini, untuk terus bertahan ditengah arus kebutuhan. 

Sebelas dua belas dengan Ibu Anggraini, Ibu Irmawati juga mengungkapkan hal yang sama. Dengan 

formasi keluarga yang tidak berbeda, beliau mengungkapkan dengan lebih terbata-bata terima kasihnya 

kepada pemerintah. Beliau ini termasuk dalam 3 penerima tambahan di tahun ini. Ya, cukup lama dari 

dimulainya serangan pandemi Covid-19. Dan selama itu pula beliau harus bertahan tanpa adanya 

kepastian penghasilan bagi keluarga kecilnya. Ibu Irmawati bukanlah dari keluarga sejahtera sebelumnya, 

namun karena beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan BLT ini, beliau baru memenuhi 
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pada tahun ini. Penetapan penerima BLT ini kita ketahui harus melalui usulan dan musyawarah desa serta 

ditetapkan oleh desa. “Alhamdulillah, dengan BLT ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga 

kami”, ungkap Ibu Irma. 

BLT dari Dana Desa memang diperuntukan bagi kebutuhan masyarakat terdampak yang belum 

menerima bantuan lainnya, salah satunya untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan keluarganya. 

Dengan berkaca kepada Ibu Anggraini dan Ibu Irma, di tengah Desa yang cukup maju pun masih terdapat 

masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Tidak membeda-bedakan, semua 

masyarakat di Indonesia berhak atas bantuan pemerintah dalam bentuk apapun sesuai kriteria dan 

ketentuan, salah satunya adalah BLT Dana Desa. Seperti yang dilakukan oleh Desa Soguo, tidak boleh ada 

yang tertinggal dalam mensejahterakan masyarakat dan tidak boleh ditunda-tunda. Optimasi pendapatan 

desa untuk seluas-luasnya mensejahterakan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terus 

diupayakan oleh pemerintah desanya. 
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Tema: BUMDes (Optional) 

 

Pinilih 
Dimembe 
Minahasa Utara 
 
Latitude 1.5259028 Longitude 125.0208493 
https://goo.gl/maps/RNaFWrLdkN5iaHmE8 
 

Kepala Desa : Fredrik Longdong 

Penduduk : 1.426 Jiwa 
  427  KK 
    56  KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

1.460.902.031 
1.460.902.031 
 
 
360.395.600 

BUMDes : PA Ududan 

 

Judul: BUMDes Menuju Desa Mandiri 

 

DESA PINILIH adalah salah satu 

desa yang berada  di kecamatan Dimembe 

Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi 

Sulawesi Utara, lokasinya  berada  tepat di 

bawah kaki Gunung Klabat, kurang lebih 18 

KM dari Kota Bitung  dan 32 KM dari Kota 

Manado Desa ini terbentuk pada tanggal 28 

Juli 1914 yang sebelumnya bernama 

Pattani’in Winten yang artinya wilayah 

yang baru dipilih kemudian berganti nama 

menjadi Girian Atas karena  Pusat kegiatan 

berada di hulu sungai Girian, kemudian 

Girian Atas berganti nama menjadi Pinilih. 
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Luas wilayah Desa Pinilih sekitar 950 Ha yang sebagian besar masih asri dengan jumlah penduduk 

1.426 jiwa dan 427 kepala keluarga. Desa ini dikarunia tanah yang subur sehingga hampir seluruh mata 

pencaharian penduduk desa adalah bertani dan bercocok tanam serta beternak.Hasil Pertanian dari desa 

ini, berupa kelapa, pala, jagung, padi, umbi dan buah-buahan, sedangkan hasil ternak dari desa ini 

didominasi hewan ternak ayam, 

Selama 5 tahun terakhir Desa Pinilih secara konsisten menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat 

melalui penyaluran KPPN Bitung yang digunakan untuk mendorong peningkatan perekonomian 

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pinilih. Pada tahun 2020 penyaluran Dana 

Desa lebih diprioritaskan pada penanggulangan dan penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-

19), dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Desa Pinilih sehingga desa ini mendapatkan predikat  

desa tangguh bebas Covid di tahun 2020, selain bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 

Dana Desa tersebut digunakan untuk membantu  pelaksanaan 1 Posko Covid-19 dan 4 Poskamling untuk 

menjaga keamanan desa selama masa pandemi covid-19. 

Tahun 2021 Desa Pinilih mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 902.103.000 yang disalurkan 

dalam 3 tahap, Tahap pertama telah di terima di rekening Kas Daerah  pada bulan Juni  sebesar Rp 

360.846.400 dan telah dimanfaatkan desa Pinilih dengan rincian Kegiatan sebagai berikut: 

1. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa  yaitu penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp 72.169.000 

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu peningkatan produksi peternakan (BUMDES) sebesar Rp 

204.677.400 

3. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa yaitu bantuan langsung tunai 56 

kepala keluarga sebesar Rp 84.000.000 

BUMDes ‘PA Ududan’ 

Sebagian besar dari alokasi Dana 

Desa tahap pertama tahun 2021 

digunakan pemerintah Desa Pinilih 

untuk mengembangkan Badan 

usaha Milik Desa (BUMDes). 

BUMDes Desa Pinilih sendiri baru 

terbentuk pada tanggal 29 Maret 

2021 bernama BUMDes ‘PA 

Ududan’ yang diambil dari bahasa 

lokal yang berarti PERCONTOHAN, 

BUMDes ‘PA Ududan’ diketuai 

oleh Herri Tuuk dan diresmikan 

secara langsung oleh Bupati 

Minahasa Utara Bapak Joune 

Ganda,SE. 
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Sebagai langkah awal BUMDes ‘PA Ududan’   mengembangkan usaha di bidang ternak ayam 

petelur, yang dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan telur ayam di kota Manado dan Kota Bitung yang 

merupakan pusat perekonomian di Sulawesi Utara. Dana Desa Sebesar  Rp 204 juta  digunakan untuk 

pembuatan kandang ayam seluas 8X30 m2, pengadaan pakan dan pembelian Bibit Ayam Petelur sebanyak 

2.000 ekor yang berumur sekitar 8-10 minggu. 

Menurut Hukum Tua atau Kepala Desa Pinilih Bapak Fredrik Longdong bisnis ayam petelur ini tidak 

sulit untuk dijalankan dan  keuntungan yang didapatkan  cukup besar, keberhasilan usaha ini juga tidak 

lepas dari peranan masyarakat yang selalu menjaga kekompakan dan kerjasama karena merasa usaha ini 

adalah milik mereka bersama, meskipun pada sisi lain usaha ini memiliki  resiko kegagalan yang tidak dapat 

dihindari. Jika berjalan sesuai dengan rencana maka BUMDes ‘PA Ududan’ akan melakukan  panen perdana 

diperkirakan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan bertepatan pada pada saat itu permintaan telur 

ayam akan sangat tinggi mengingat memasuki perayaan Natal bagi umat Kristen yang merupakan 

mayoritas penduduk di Sulawesi Utara. 

Hal yang menarik dari pengembangan usaha ayam petelur ini yang dapat meningkatkan 

perekonomian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pinilih  adalah selain menghasilkan telur ayam 

yang merupakan produksi utamanya, banyak potensi usaha lain yang bisa dimanfaatkan untuk 

dikembangkan seperti kotoran ayam yang bisa dimanfaatkan oleh petani sebagai pupuk organik, selain itu 

ayam yang sudah tidak produktif juga bisa dijual sebagai ayam daging yang dikonsumsi masyarakat yang 

oleh warga Pinilih menyebutnya sebagai Ayam Bebas Tugas atau ayam BT. 

Untuk kedepannya pengelola merencanakan memproduksi pakan sendiri dengan memanfaatkan 

lahan kosong yang masih sangat luas untuk menanam jagung yang merupakan bahan utama membuat 

pakan ternak ayam petelur ini, disamping itu bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru bagi bagi para 

petani yang berada di Desa Pinilih. 

Hasil dari usaha ayam petelur ini akan yang didistribusikan melalui Pasar Modern seperti 

supermarket, minimarket  ataupun ke pasar pasar tradisional  yang berada di sekitar Desa Pinilih. 

keuntungannya digunakan untuk mengembangkan BUMDes ‘PA Ududan’ yang nantinya akan dikelola 

secara profesional oleh masyarakat Desa Pinilih sehingga kedepannya Desa Pinilih tidak bergantung lagi 

kepada bantuan pemerintah tetapi menjadi  desa maju dan  mandiri dari sisi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Tema: Pariwisata (Optional) 

 

Trans Patoa 
Helumo 
Bolaang Mongondow Selatan 
 
Longitude 123.8596608  Latitude 0.3311785 
8VJ5+FVF Duminanga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 
Sulawesi Utara 
 

Kepala Desa : Fatmi Modeong 

Penduduk : 364 Jiwa 
103 KK 
15 KPM 

APBDes : Pendapatan 
Belanja 
 
Dana Desa 
BLT 

1.160.557.750 
1.160.557.750 
 
746.260.000 
54.000.000 

BUMDes : Samudra Patoa 

 

Judul: Pesona Tanjung Transmigrasi di Selatan Bolmong 
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Transpatoa adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan, yang berdiri sejak tahun 2008. Nama Trans Patoa itu sendiri berasal dari kata 

Transmigrasi “Trans”, dan “Patoa” adalah nama tanjung di wilayah itu. 

Penduduk awal Desa ini adalah warga transmigran dari Desa Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur. Desa Trans Patoa sebelum menjadi suatu desa awalnya hanyalah sebuah wilayah dusun yang 

berjarak 1 km dari desa induk yaitu Desa Duminanga. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Desember 2008 

diresmikan menjadi Desa Persiapan Trans Patoa oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan. Desa dengan 

luas wilayah 3000 hektar yang terdiri dari 3 (tiga) dusun ini memiliki Visi Desa yaitu “Membangun Desa 

melalui Semangat Gotong Royong Jujur, Adil, Sejahtera dan Mengedepankan Musyawarah dalam 

Mencapai Mufakat”. 

Mayoritas profesi penduduk Desa Trans Patoa adalah petani dan nelayan. Permasalahan yang sering 

muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah lapangan pekerjaan yang kurang memadai 

jika dibandingkan dengan perkembangan penduduk desa. Permasalahan inilah yang menggelorakan 

semangat warga desa untuk mencari peluang usaha lain yang dapat menunjang peningkatan taraf 

perekonomian masyarakat desa. Ditunjang oleh letak geografis sebagai jalur perlintasan provinsi dengan 

pesona laut, pantai serta hutan mangrove, terbersit lah ide untuk mengembangkan sektor pariwisata 

melalui Badan Usaha Desa (BUMDes) yang diberi nama SAMUDRA PATOA. 

Sejarah BUMDes Samudra Patoa 

BUMDes Samudra Patoa berdiri pada tanggal 10 Januari 2017, terletak di sebelah barat ibukota 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Molibagu. Desa Trans Patoa memiliki areal Hutan Mangrove 

dengan luas ±10 hektar, merupakan bentangan alam yang masih sangat terjaga kelestariannya. 

Pembangunan awal sarana dan prasarana wisata di Desa ini, menggunakan Dana Desa tahun anggaran 

2018 sebesar Rp 306.730.540, (Tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh 

rupiah) berupa jalur tracking hutan mangrove yang oleh masyarakat Desa Trans Patoa dikerjakan secara 

swakelola dengan metode padat karya tunai. 

Pembentukan BUMDes harus dilegalkan dalam Peraturan Desa (Perdes). BUMDes berada diluar 

struktur organisasi pemerintahan desa, yang dibentuk dalam forum musyawarah desa, secara demokratis. 

Struktur organisasi BUMDes Samudra Patoa terdiri dari: [i] Komisaris; [ii] Direksi; dan [iii] Kepala Unit 

Usaha. Komisaris memiliki Fungsi sebagai: [i] pembuat kebijakan umum BUMDes; [ii] Pengawas direksi; 

dan [iii] penasehat direksi. Sedangkan yang dipilih menjadi Direksi adalah profesional, bukan perangkat 

desa dan mampu serta siap bekerja penuh waktu untuk menjalankan BUMDes. Jabatan Komisaris dan 

direksi dipilih melalui forum musyawarah desa kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 

Adapun Jabatan Kepala Unit Usaha adalah profesional pada bidangnya, yang diangkat oleh Direksi. 

Gambaran Usaha BUMDes Samudra Patoa 

Kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes di Desa Trans Patoa adalah: 1). Wisata Desa 

Mangrove; 2). Jasa Perdagangan; dan 3). Pengelolaan Air Bersih Desa. Berdasarkan data Infografis APBDes 

Trans Patoa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp5.697.240,- Dana Desa 

sebesar Rp 746.260.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 403.402.000,- sehingga total Pendapatan 

Transfer untuk tahun 2021  sebesar Rp1.160.557.750,- 
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Untuk masuk ke Obyek Wisata Desa Trans Patoa, pengunjung dapat membayar tiket masuk 

sebesar Rp10.000/org bagi wisatawan domestik, sedangkan bagi wisatawan mancanegara dibandrol 

dengan harga Rp15.000/org. Sebelum pandemi melanda, rata-rata pengunjung ke obyek wisata ini 

mencapai 600 wisatawan setiap bulannya. Suguhan wisata yang ditawarkan adalah Jalur Tracking Hutan 

Mangrove yang dilengkapi beberapa spot foto yang instagramable ditambah dengan wahana bermain air 

seperti banana boat. Sedangkan bagi pengunjung yang memiliki hobi petualangan bawah laut, tersedia 

beberapa spot diving di Trans Patoa. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan memberikan dukungan lifeguard dan pemandu wisata diving.  

Fasilitas penginapan sederhana dengan tarif Rp 250.000/hari juga tersedia di Trans Patoa jika 

pengunjung ingin menikmati weekend di desa ini. Hamparan pasir putih di pesisir pantai Trans Patoa 

semakin lengkap dengan adanya beberapa gazebo yang disediakan bagi pengunjung yang ingin sekedar 

bersantai maupun melepas penat. Bila ingin menanti Sunset di Trans Patoa, cobalah minuman khasnya 

“Kopi Jahe”, yang bisa dipadu dengan rebusan jagung dan pisang goreng.  

Sebagai penunjang usaha wisata, Trans Patoa telah memiliki Kelompok Wanita Tani MELATI yang 

bergerak di bidang Jasa Perdagangan untuk memproduksi olahan ikan tuna menjadi tuna asap serta olahan 

ikan tuna lainnya untuk dijadikan oleh-oleh khas Trans Patoa, selain Kopi Jahe. Jenis usaha terakhir yang 

dijalankan oleh BUMDes Samudra Patoa adalah penyediaan air bersih desa. Desa Trans Patoa merupakan 

Desa Mandiri Air Bersih, di mana semua rumah di Desa ini menggunakan air bersih yang dikelola secara 

mandiri. 

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Desa Trans Patoa merupakan wujud nyata keberhasilan Dana 

Desa, melalui sinergi, kerja keras dan kerja cerdas seluruh komponen masyarakat desa bersama aparatur 

desa. Badan Usaha Milik Desa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi kerakyatan bagi kemajuan dan 

kejayaan NKRI.  
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Yuk Majukan Desa Yuk...... 
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