
Peran Pemda
Dalam Nangkis

MODUL KHUSUS PEMDA

DEPARTEMEN

PEKERJAAN

UMUM
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pelatihan Dasar
P02

PNPM Mandiri Perkotaan



 

 
 

Modul 1 Peran Pemda dan Stakeholder dalam PNPM Mandiri 1 

Kegiatan 1: Diskusi Peran Pemda dan Stakeholder dalam Pembangunan 2 

Kegiatan 2: Diskusi Tata Peran Pelaku PNPM Mandiri  2 

   

 



 

 1

Modul 1 
Topik: Peran Pemda & Stakeholder dalam PNPM Mandiri  

 
Peserta memahami dan menyadari: 

1. paradigma peran Pemda & Stakeholder dalam konteks pembangunan saat ini. 

2. implikasi dari pergeseran paradigma peran pemda dan stakeholder terhadap proses 
pembangunan di masyarakat 

3. kedudukan dan peran yang dapat diberikan dalam program Penanggulangan 
kemiskinan.  

 

Kegiatan 1: Diskusi Peran Pemda & Stakehoder dalam Pembangunan. 

Kegiatan 2 : Diskusi  Tata Peran Pelaku PNPM Mandiri 

 

 2 Jpl ( 90 ’) 

 

Media Bantu: 

1. Redefinisi Peran Pemerintah 

2. Peran Pemda dalam PNPM Mandiri 

3. Struktur Organisasi dan Tata Peran PNPM Mandiri 

Bahan Bacaan :  

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan  

2. Bercermin ke Kabupaten Jembrana   

 

• LCD, Papan Tulis dengan perlengkapannya 
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Diskusi Peran Pemda & Stakehoder dlm Pembangunan  
 
1) Sampaikan bahwa setelah sebelumnya kita telah mencoba memahami tentang konsep PNPM 

Mandiri Perkotaan dan pendekatan yang diterapkan, saatnya kita mulai mendiskusikan tentang 
peran pemda dan stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan ini. 

2) Tanyakan kepada peserta beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:  

a. Berdasarkan pengetahuan peserta, kira-kira apa pengertian pemerintahan dan apa 
pengertian stakeholder? Apa makna yang terkandung di dalam pengertian itu? Fungsi dan 
peran seperti apa yang menjadi konsekuensi dari makna tersebut? 

b. Fungsi dan peran pemda/stakeholder seperti bagaimana yang sesuai dengan konteks 
pembangunan saat ini? (Pilah jawaban sesuai dengan peran pemda dan juga peran 
stakeholder) 

c. Gali terus jawaban dari peserta sampai dirasa semua pendapat telah tertampung. 

3) Catat semua jawaban peserta di kertas plano dan ajak peserta untuk menyimpulkan semua 
pendapat peserta tersebut.  

4) Kemudian gunakan Media Bantu  tentang Redefinisi Peran Pemerintah untuk menambah 
wawasan kepada peserta. Diskusikan bersama seluruh peserta Catat di kertas plano jika ada 
masukan/pendapat. 

5) Selanjutnya ajak peserta diskusi hingga dapat menyepakati inti fungsi dan peran pemerintah 
dan stakeholder yang sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. 

 
 

 

Diskusi  Tata Peran Pelaku PNPM Mandiri  
1) Jelaskan kepada peserta, bahwa kita akan memulai dengan kegiatan 2 dalam modul ini yaitu 

membahas struktur organisasi, tata peran pelaku PNPM Mandiri Perkotaan  

2) Tayangkan MB tentang Peran Pemda dalam PNPM Mandiri. Diskusikan bersama peserta.  

3) Setelah selesai dengan tayangan slide peran Pemda dalam PNPM Mandiri kemudian tayangkan 
slide struktur organisasi dan tata peran. Jelaskan tugas, fungsi dan peran masing-masing 
dengan bersumberkan pedoman umum PNPM Mandiri . Kemudian lakukan  tanya jawab.  

4) Lakukan dialog dan tanya jawab dengan peserta untuk memperkuat pemahaman peserta. 

5) Sampaikan kepada peserta jika ingin lebih jelas dapat membaca Pedoman Umum PNPM 
Mandiri. 
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PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

 
Drs.Soni Sumarsono,MDM 
Direktur Keserasian Pembangunan Daerah 

 
 
Tuntutan reformasi ditengah-tengah situasi krisis multidimensional, telah membawa implikasi 
terhadap munculnya berbagai permasalahan dan perubahan mendasar. Permasalahan sosial 
kemiskinan yang makin meluas dan perubahan konstelasi sistem pemerintah daerah sesuai 
Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) yang 
menimbulkan berbagai perbedaan persepsi dan friksi. Dari segi kebijakan pembangunan, berbagai 
perubahanpun terjadi sedemikian cepat, termasuk kebijakan dalam pola penanggulangan 
kemiskinan beserta dampak ikutan lainnya. Makalah ini mencoba untuk memaparkan pokok-pokok 
pikiran berkaitan dengan peran yang seyogianya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam P2KP, dalam paradigma baru pembangunan daerah 
dan tantangan global yang harus dihadapi Bangsa Indonesia, sebagai bahan pertimbangan 
kebijakan strategis. 
 
PERKEMBANGAN SITUASI 
 
Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, apapun yang akan dilakukan, takkan dapat 
dilepaskan dari perkembangan situasi nasional dan tantangan berat yang dewasa ini dihadapi 
Bangsa Indonesia, di tengah-tengah masa transisi menuju demokratisasi tata penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan yang lebih berkeadilan. Dalam skala yang lebih luas, pengaruh 
dinamika global yang bertumpu pada kepentingan negara maju atas negara berkembang (seperti 
Indonesia), merupakan faktor lain yang memperjelas posisi tawar Indonesia, dalam 
"ketidakberdayaannya" menghadapi ketergantungan dan lilitan hutang luar negeri. 
 
Perkembangan situasi nasional yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, setidaknya memiliki 3 ciri, 
yaitu : 
 
a). Permasalahan yang sedemikian kompleks. 
Dampak dari krisis pada pertengahan tahun 1997 yang berkepanjangan, telah menimbulkan 
masalah-masalah yang sifatnya multidimensi: instabilitas politik , kerapuhan ekonomi, 
meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan, dan melunturnya kepribadian nasional warga-
Bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Termasuk dalam permasalahan ini, adalah problema 
kemiskinan yang meningkat drastis sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi, di perdesaan maupun di 
perkotaan. 
 
 
b). Perubahan yang sedemikian cepat. 
Dentuman besar perubahan konstalasi pemerintahan daerah dengan kebijakan otonomi daerah, 
pergantian rezim pemerintahan, dan ditambah dengan implikasi hasil amandemen konstitusi baru-
baru ini, telah dan akan terus mendorong akselerasi perubahan dinamika kehidupan bangsa. 
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c). Penuh ketidakpastian yang tinggi. 
Permasalahan dan kebutuhan pembiayaan yang sedemikian besar saat ini, telah menempatkan 
posisi sulit Bangsa Indonesia karena ketergantungan yang besar terhadap komitmen membayar 
pinjaman luar negeri limpahan masa lampau dan keterpaksaan menggali pinjaman baru untuk 
membiayai pembangunan. Termasuk untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini. 
 
Dalam perkembangan situasi nasional tersebut, sebagai sebuah Bangsa, Indonesia dihadapkan 
pada pilihan yang sulit : Secara mandiri tidak mampu melindungi warganya dari lingkaran 
kemiskinan dan karenanya harus menggali lobang yang lebih dalam kembali, melalui pola pinjaman 
luar negeri. 
 
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DAERAH 
 
Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan derasnya arus pemikiran baru yang berkembang dalam jargon-jargon 
reformasi (baik dari dalam maupun luar negeri), telah membawa paradigma baru dalam 
penyelenggaraan pembangunan daerah. Semaraknya agen-agen internasional yang menawarkan 
loan atau grant, dengan muatan nilai-nilai "import" dalam kemasan payung human right, good 
governance, people empowerment, democratization, dan sebagainya telah meramaikan wacana 
dan mewarnai berbagai program pembangunan di Indonesia. Gencarnya nilai-nilai baru ini, bahkan 
telah membuat sebagian masyarakat Indonesia terlena akan nilai-nilai "gotong-royong" (dimana di 
dalamnya terkandung nilai kebersamaan, partisipasi, saling menghargai hak azasi, dan demokratis) 
ini, konon dianggap sudah tradisional. 
 
Cara pandang baru, dengan nilai-nilai baru, telah melahirkan paradigma baru dalam pembangunan 
daerah. Paradigma ini, pada prinsipnya mengandung 3(tiga) spirit), yaitu : 
 
a). Spirit otonomi daerah 
Maknanya, pembagian kerja (kewenangan) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya 
prakarsa lokal. Spirit ini tidak menghendaki adanya keseragaman intervensi dalam keberbedaan 
kondisi potensi dan permasalahan lokal. 
 
b). Spirit good governance 
Maknanya, mendorong terciptanya tata penyelenggaraan pcmerintahan yang baik. Ada 10 prinsip 
yang dipedomani dalam good governance, yaitu : (1) transparansi; (2) partisipasi, (3) akuntabilitas, 
(4) penegakan hukum, (5) visi strategis, (6) kesetaraan, (7) profesional, (8) supervisi, (9) 
responsive, serta (10) efisien dan efektif. 
 
c). Spirit people empowerment. 
Maknanya, memberikan "daya" (power) kepada masyarakat melalui proses pemampuan, pemberian 
tanggung jawab yang jelas, dan pelibatan secara proporsional dalam pengelolaan pembangunan. 
 
Muatan dari ketiga spirit tersebut, dari kacamata Pusat memandang Daerah, kini telah harus 
bergeser filosofisnya: dari "membangun daerah" menuju prinsip "daerah membangun" dan 
dari "membangun masyarakat" menuju prinsip "masyarakat membangun". 
 
Esensi dari paradigma baru ini, dalam konteks hubungan pusat dengan daerah, adalah meletakan 
peran Daerah sebagai pelaku utama pembangunan. Sementara itu, dalam konteks hubungan 
pemerintah dengan masyarakat telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama 
pembangunan. Dalam hal ini pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, namun lebih 
berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan yang digerakkan oleh 
masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Karenanya, partisipasi masyarakat dan peran 
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fasilitasi Pemerintah daerah untuk melakukan upaya pembangunan, termasuk dalam upaya 
pengentasan kemiskinan melalui P2KP ini, merupakan aspek sangat penting dari paradigma baru 
pembangunan dimaksud. 
 
REVIEW PROGRAM INTERVENSI 
 
Kemiskinan, merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara 
berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Dari seminar ke 
simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model topdown ke model bottom up, dan bervariasinya 
program intervensi, pada akhirnya tetap akan menyisakan persoalan sepertinya tak mampu untuk 
menekan drastis angka kemiskinan. 
 
Sejak dikeluarkannya Inpres No.5 Tahun 1993 mengenai program penanggulangan kemiskinan, 
Pemerintah telah melakukan intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. Komponen intervensinya mencakup tiga hal: bantuan modal, 
penyediaan prasaran/sarana, dan pendampingan masyarakat. Bantuan modal didistribusikan 
sebesar 20 Juta rupiah per desa IDT. Merasa tak cukup, dilengkapi dengan bantuan pembangunan 
infrastruktur perdesaan melalui Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan 
Program Pembangunan Jalan Poros Desa (P2JPD). Penyediaan tenaga pendampingan disediakan, 
baik untuk IDT maupun P3DT. Ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, dengan mulai berakhirnya 
masa 3 tahun IDT, dikembangkanlah program yang lebih besar untuk mempercepat peningkatan 
sosial-ekonomi masyarakat di perdesaan (melalui Program Pengembangan Kecamatan atau PPK) 
dan diperkotaan (melalui P2KP). 
 
Bersamaan dengan itu, dengan pola mirip, dilaksanakanlah program-program lain ( seperti: P2MPD 
atau Community and Local Government Support, Program Dalam Rangka Menanggulangi Dampak 
Krisis Ekonomi atau PDMDKE, dan terakhir adalah Jaring Pengamanan Sosial atau JPS khusus 
sebagai upaya penanggulangan krisis dan mencegah kemiskinan yang makin membengkak 
angkanya). 
 
Untuk mendukung keseluruhan investasi tersebut, sebagai pengikat dalam skala kabupaten, 
diciptakanlah pembangunan prasarana/sarana kabupaten melalui SPL INP 23 Local Governance dan 
Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PPWT). Untuk sekedar memberikan ilustrasi, posisi 
masing-masing program intervensi tersebut nampak dalam gambar 1, sebagai berikut : 
 

Gambar-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2JPD 

PPWT 
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P2KP 
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Berbagai program-program intervensi tersebut, dalam kenyataannya cenderung kurang 
terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Keterkaitan secara keseluruhan sangat lemah, sehingga 
terkadang memancing terjadinnya kebingungan hingga friksi-friksi antar stakeholders di Daerah. 
Kondisi ini bahkan dipicu dengan banyaknya program-program dengan jargon pemberdayaan 
masyarakat dan program sektoral pusat, yang "mem- by pass" (melompati dan tidak 
mengganggap) peran penting Pemerintah Daerah. Pada masa otonomi daerah, sangat ironis 
apabila masalah tersebut terjadi, karena di Daerah Otonomlah sebagai terminal titik koordinasi 
bertemunya aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas dipertemukan. 
 
Penyaluran bantuan, seperti dana bergulir dan penyediaan infrastruktur umumnya dilakukan 
langsung oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan cenderung , 
melompati birokrasi berjenjang yang sering dianggap suka "bocor" sebelum sampai ke masyarakat. 
Intervensi Pemerintah Daerah, dipersepsikan selalu dalam persepsi yang negatif, dan karenanya 
harus dihindari. Desain proyek-proyek pemberdayaan masyarakat berbantuan Bank Dunia 
khususnya, termasuk P2KP, cenderung alergi dengan keterlibatan Pemda, dan karenanya perlu 
menghindarinya. Persoalannya baru timbul bila terjadi masalah dan setelah proyek berakhir, Pemda 
setempat baru ditanya dan dilibatkan untuk menjaga dan membina kelestariannya. Jajaran Pemda 
tidaklah salah bila kemudian memprotes dan bahkan menolaknya, karena tidak dilibatkan dari awal 
dengan peran yang jelas. 
 
Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dimasa lalu yang masih 
memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi, maka digulirkan intervensi ekstrim program 
penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang melompati jenjang birokrasi peran Pemda. 
Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia, dengan Bank Dunia melalui 
pinjaman Loan IDA credit yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan 
lapangan kerja dan penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana dan sarana 
dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan Manajemen Wilayah dan 
Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel). 
 
Meskipun aspek kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan menjadi indikator 
utama keberhasilan program P2KP, tidak berarti bahwa peran Pemda harus tereleminir mengingat 
peran Pemda diperlukan, apabila kita ingin membangun sistem yang benar, menginginkan 
keberlanjutan pasca proyek, dan memperkokoh ikatan antar sub sistem dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH 
 
Peran Pemerintah Daerah (Pemda) diartikan sebagai kedudukan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya di dalam konteks hubungan atau permasalahan tertentu. Dalam hal ini, adalah 
konteks penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan dalam P2KP khususnya. 
 
Peran Pemda pada masa lalu (UU 5 th 1974) yang sentralistis, berbeda dengan peran Pemda pada 
masa otonomi daerah sekarang ini (sesuai UU No 22 / 1999) yang desentralistis. Pada masa 
sekarang ini, dimana otonomi daerah diberlakukan sejak Januari 2001, Pemda Kabupaten/Kota 
memiliki otonomi luas dengan 11 kewenangan wajibnya dan Pemda Propinsi memiliki kewenangan 
otonomi terbatas dalam kedudukannya sebagai daerah otonom maupun wakil pemerintah (pusat) 
di Daerah. 
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Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2, UU No. 22 Tahun 1999 (otonomi daerah), bidang pemerintahan 
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi: pekerjaan umum (PU), kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman 
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Sementara itu, kewenangan 
propinsi sebagai Daerah Otonom (pasal 9, UU 22/1999) mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan 
tertentu lainnya. Kewenangan propinsi ini, termasuk kewenangan yang tidak mampu atau belum 
dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota. Kewenangan administrasi propinsi mencakup kewenangan 
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 
 
Di jajaran pemerintahan daerah, pada era otonomi daerah saat ini, tidak dapat ditinggalkan peran 
DPRD (apapun dan bagaimanapun kritik publik mengenai kualitas anggota Dewan). Dalam 
perannya sebagai legislator, perencanaan anggaran daerah, dan pengawasan, DPRD memegang 
peran strategis terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pengawasan (pasal 18, UU 
22/1999), DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah (pusat) terhadap 
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah. Sedangkan terhadap 
aspirasi Daerah dan masyarakat, DPRD berperan menampung dan menindaklanjutinya. Lebih 
spesifik lagi, terhadap keberlanjutan program nasional di Daerah, DPRD memegang peran dalam 
perencanaan pembiayaan lanjutan dari Daerah bersama-sama dengan eksekutif. 
 
Dalam mendorong upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah, dari manapun sumber-
sumber pembiayaannya, jajaran Pemerintahan Daerah (eksekutif maupun legislatifnya), harus 
dapat memainkan peranannya secara proporsional sesuai dengan kewenangannya. Kemiskinan 
sebagai problem lintas sektoral, apabila kita analisis secara mendalam, ujung-ujungnya akan terkait 
dengan beberapa kewenangan wajib Daerah Otonom Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 
disebutkan tadi, terutama dalam pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kesehatan, tenaga 
kerja,dll. 
 
Sebagaimana amanat konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, 
mengisyaratkan adanya kewajiban dan tanggung jawab negara melalui pemerintah untuk terus 
mendorong berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, seluruh tingkat dan jajaran 
di Pusat hingga di desa/kelurahan. Mengingat proses yang digunakan sebagai basis sistem 
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, maka prinsip-prinsip 
pemberdayaan masyarakat inipun harus dapat dipedomani dalam skenario manajemen program-
program penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan paradigma baru dalam pembangunan 
berkembang yaitu "Daerah membangun dan Masyarakat membangun". Artinya, bagaimana 
Daerah dan masyarakat diberdayakan. 
 
Ada tiga komponen dalam pemberdayaan sebagai suatu proses yang perlu diperhatikan, yaitu: 
pemampuan, pemberian tanggung jawab, dan pelibatan. Dengan demikian apabila kita 
hendak memberdayakan masyarakat, maka kita perlu memampukan masyarakat, memberikan 
tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat, dan melibatkan dalam pengelolaan upaya 
penanggulangan kemiskinan tersebut secara proporsional. Sementara itu, perlu dilakukan upaya 
memberdayakan Pemerintah Daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui 
pemampuan Pemda, pemberian tanggung jawab yang jelas, dan pelibatan dalam pengelolaannya 
sesuai dengan kewenangannya. 
 
Dalam mendefinisikan peran unsur pemerintahan daerah, dalam paradigma baru saat ini, tidak 
dapat dilepaskan dari peran-peran pilar yang lainnya. Proses komunikasi interaktif yang 
memungkinkan terjadinya transparansi dan kontrol publik harus dapat dikembangkan, untuk 
membangun proses demokrasi yang lebih baik. Dalam kerangka manajemen interaksi ini, ada 4 
pilar dan 6 garis interaktif yang perlu dikembangkan melalui forum-forum interaktif, temu publik, 
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dan bentuk-bentuk lainnya. Keempat pilar tersebut adalam eksekutif (Pemda), legislatif (DPRD), 
Kelompok Mediasi (LSM, Pers, Perguruan Tinggi, Konsultan atau Fasilitator Pendamping, dsb), dan 
Masyarakat penerima manfaat dan yang terkait (lihat Gambar 2). 
 
Gambar-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melalui menajemen interaksi tersebut, maka hak-hak rakyat/masyarakat diharapkan dapat dipenuhi 
dan peran Pemda ataupun pilar lainnya dapat ditempatkan secara proporsional. Hakekat dari 
pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mengatur 
hidupnya, dan mendorong pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi masyarakat dalam 
memperoleh hak-haknya (hak sosial, ekonomi, dan politik). Untuk inilah peran Pemda dibutuhkan 
untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk memperoleh atau memanfaatkan 
hak-hak tersebut. 
 
Untuk memenuhi hak sosial masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mendorong untuk 
menumbuhkembangkan kelembagaan partisipasi masyarakat dan akses pelayanan sosial dasar 
(kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta kebutuhan sosial lainnya). Untuk memenuhi 
hak ekonomi masyarakat, Pemda perlu meningkatkan akses masyarakat pada sumber-sumber 
pendapatan yang memungkinkan menopang kehidupan yang layak. Dalam hal ini, perluasan 
lapangan kerja dan produktivitas masyarakat, menjadi prioritas penanganan. Untuk memenuhi hak-
hak politik masyarakat, Pemda perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik secara proporsional melalui media komunikasi publik, konsultatif, maupun mekanisme 
interaksi yang tepat. Guna mendukung semua upaya ini, maka Pemerintah Daerah perperan 
menyediakan prasarana/sarana dasar, regulasi, dan fasilitasi yang memadai sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan kemampuan Pemda setempat. 
 
Disadari sepenuhnya, dalam kondisi keuangan Pemda saat ini, peran tersebut belum dapat 
dimainkan secara optimum. Oleh sebab itu, bantuan investasi dalam bentuk program-program 
penanggulangan kemiskinan melalui P2KP ini menjadi penting bagi Pemerintah daerah. Namun 
demikian, ke depan Pemda harus berupaya untuk dapat melakukannya sendiri dengan kewenangan 
otonomnya, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah pusat maupun propinsi. 
Demikian juga kelak, idealnya masyarakat harus mampu memecahkan permasalahannya sendiri, 
dengan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat. 
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan melalui P2KP, sesuai dengan kewenangannya, peran 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat secara lebih tajam ditingkatkan dalam hal : 
 
1.  Penyerasian program-program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan P2KP, 

khususnya untuk mewujudkan keserasian kebijakan Pusat di Daerah dan kebijakan Daerah, 
sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen-
dokumen proyek yang ada. 

2.      Diseminasi dan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan melalui P2KP kepada 
seluruh jajaran pemerintahan daerah dan masyarakat. 

PEMDA DPRD 

KELOMPOK 
MEDIASI 

MASYARAKAT 
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3.  Mendorong terciptanya komunikasi interaktif antar unsur Multipihak (stakeholders') dalam 
pengelolaan P2KP di Daerah. 

4.  Koordinasi, supervisi dan pelaporan terhadap kinerja pelaksanaan program, termasuk 
kinerja konsultan pendamping sesuai dengan mekanisme berjenjang. 

5.       Pengembangan perluasan dan replikasi program dalam ruang lingkup wilayah kerja dan 
kewenangan masing-masing Kab/Kota. 

6.       Menyediakan Management Support Sistem (MSS) untuk mendukung kelancaran program 
dalam bentuk penyediaan dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) atau Biaya 
Operasional Proyek (BOP), membantu pemecahan masalah, dan proses legalises! yang 
diperlukan (SK PJOK, pembentukan Tim Koordinasi, dll), pembentukan serta peningkatan 
kapasitas manajemen Pemda. 

 
Dalam konteks peran Pemclu tc'tsebut, perlu kiranya menjucli catatan mengenai peran Propinsi 
sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk dapat memainkan peran dalam melakukan 
koordinasi dan fasilitasi lintas Kab/Kota, serta replikasi di Kab/Kota lain di wilayah propinsi masing-
masing. Sementara itu, DPRD Kab/Kota lokasi P2KP dapat didudukkan perannya dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembentukan Unit Pengaduan 
Masyarakat (UPM) di DPRD, pengawasan pelaksanaan kebijakan publik, serta membantu 
memecahkan permasalahan yang timbul. Untuk ini, keterlibatan DPRD dalam sosialisasi dan forum-
forum inte-raktif menjadi sangat penting. 
 
Memperhatikan peran Daerah tersebut, maka pola pendampingan yang diterapkan dalam program 
P2KP tahap kedua nanti, seyogianya tidak hanya diturnpukan kepada para konsultan, tapi 
keikutsertaan aparat pemerintah daerah selaku administrator pembangunan di daerahnya perlu 
diposisikan secara lebih proporsional sejalan dengan semangat dan nuansa otonomi daerah. 
 
Untuk memberikan dasar yang jelas, peran-peran daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk 
pedoman kepada rnasing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan 
program P2KP. Pedoman dimaksud juga penting sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk 
terlibat secara langsung memfasilitasi pelaksanaan program P2KP, dan sebagai acuan bagi 
pemerintah daerah untuk pengajuan dana operasional yang bersumber dari dana APBD dalam 
rangka pendampingan penanganan keberlanjutan P2KP. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), maka pemerintah Propinsi dapat 
mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan pola-pola pembangunan yang 
berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat secara lebih serasi, sistematis, dan terarah. 
 
KESIMPULAN 
 
1.   Kemiskinan di Indonesia saat ini, merupakan bagian dari kompleksitas permasalahan bangsa di 

tengah-tengah masa transisi perubahan yang cepat dan kondisi ekonomi yang penuh 
ketidakpastian dalam skala global. Dalam kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap 
pinjaman luar negeri saat ini, maka upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia -apapun 
bentuknya- perlu disertai dengan proses membangun kesadaran nasional dan sikap mandiri, di 
jajaran aparatur Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan 
Daerah dan masyarakat. 

 
2.  Perkembangan pemikiran dan tuntutan reformasi disegala bidang penyelenggaraan negara, 

telah menciptakan cara pandang atau paradigma baru pembangunan daerah. Pada prinsipnya, 
paradigma baru ini mengandung 3 spirit : otonomi daerah, good governance, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dengan spirit ini, secara filosofis, pergeseran telah terjadi dalam 
persepsi pusat melihat daerah atau daerah melihat masyarakat, yaitu dari "membangun daerah 
menuju daerah membangun" dan dari "membangun masyarakat menuju masyarakat 
membangun". 
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3.  Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini, sesungguhnya tidaklah kurang. Berbagai 

program intervensi, yang didukung berbagai donor dengan frameworknya masing-masing, telah 
menyemarakkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yang 
mengatasnamakan "demi kepentingan si miskin". Hanya saja, sangat disayangkan sekali, 
intervensi program-program tersebut kurang terkoordinasikan dengan baik, sehingga malah 
membingungkan masyarakat dan untuk sebagian menjadi pemicu timbulnya friksi-friksi. 

 
4.  Peran Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, mutlak diperlukan pada masa otonomi 

daerah saat ini, sejauh upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan 11 kewenangan wajib 
Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, peran DPRD dan komponen Multipihak 
(stakeholders) lainnya perlu diperhitungkan. Melalui forum-forum interaksi, mekanisme 
optimalisasi peran ini secara proporsional dapat dibangun dan dikembangkan lebih lanjut. 

 
5.  P2KP, sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, tentu ada 

kekurangannya disamping keberhasilannya. Salah satu kekurangan yang menonjol pada Tahap 
I ini adalah ketidakmampuannya menempatkan peran Pemda secara proporsional sehingga 
tidak mendorong Pemda untuk ikut merasa memiliki dan menjaga kesinambungannya. Secara 
kelembagaan, P2KP Tahap I kurang atau tidak cukup memiliki kontribusi terhadap upaya 
membangun dan memperkuat sistem kelembagaan pemerintahan daerah yang memadai 
sehingga patut ditinjau kembali. 

 
6.  Belajar dari pengalaman P2KP Tahap I dan kesemrawutan koordinasi program-program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia, nampaknya diperlukan langkah-langkah ke depan 
untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap program-program penanggulangan 
kemiskinan yang diselenggarakan Pusat maupun Daerah, Pemerintah maupun LSM, dan 
berpinjaman luar negeri maupun mandiri dengan rupiah murni. Hasil review, dituangkan dalam 
Grand Strategy Penanggulangan Kemiskinan secara lebih serasi, sistematis, dan terarah.  

 
JAKARTA, 20 AGUSTUS 2002 

Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, 
Departemen Dalam Negeri 
Drs.Soni Sumarsono,MDM 

0217942634 
sonisms@yahoo.com 
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BERCERMIN KE KABUPATEN JEMBRANA 
 
 
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, saat ini menjadi salah satu tempat tujuan studi banding 
berbagai unsur pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Rujukan terhadap Jembrana tak lepas 
dari keberhasilan daerah ini memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada 
penduduknya. Padahal kabupaten ini termasuk yang paling miskin di Bali. Pendapatan asli daerah 
(PAD) kabupaten ini  tergolong kecil. Tahun 2001, PAD kabupaten yang berpenduduk 231.550 jiwa 
ini hanya Rp 2,5 miliar. Bandingkan dengan PAD Kota Bandung yang rata-rata mencapai 200 miliar 
tiap tahunnya.  
 
Kecilnya PAD Jembrana tidak menghalangi Pemkab Jembrana untuk membangun dan 
meningkatkan kesejahteraan warganya. Terobosan dilakukan Bupati Jembrana Prof Dr drg I Gede 
Winasa. Sejak 2001, pemerintah kabupaten mencanangkan tiga jenis subsidi untuk warganya. 
Pertama, subsidi di sektor pendidikan, yaitu membebaskan sekolah negeri dari semua pungutan 
(SPP, BP3, dsb.) mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas. Pada tahun 
2001, misalnya, Pemkab Jembrana mensubsidi sekitar Rp 2,1 miliar untuk biaya sekitar 26.000 
siswa sekolah dasar. Kedua, subsidi  di sektor kesehatan. Sejak tahun 2001, pemkab membebaskan 
biaya karcis dan biaya obat di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Mulai tahun 2003 
program itu diganti dengan program asuransi kesehatan, yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan 
Jembrana (JKJ). Ketiga, subsidi di sektor pertanian. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 
3 miliar sebagai dana talangan pembelian beras dari petani dan memberikan subsidi Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian. 
 
Sekolah gratis 
Jembrana merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang berani membebaskan sekolah negeri 
dari semua bentuk pungutan. Gerakan Pemkab Jembrana ini berangkat dari hasil pembacaan 
bahwa problem utama dalam pendidikan adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam 
membiayai pendidikan. Untuk itu, Pemkab membuat kebijakan:  

1. Pembebasan iuran wajib pada sekolah negeri di semua tingkatan  
2. Memberikan bea siswa kepada siswa yang kurang mampu bagi sekolah swasta dan 

pemberian bea siswa kepada siswa yang berprestasi  
3. Memberikan keterampilan kepada siswa SMU melalui Program SMU Plus.  
4. Mengembangkan SLTP dan SMU Kajian disamping SLTP Rintisan serta SMU Unggulan.  
5. Memberikan vakasi kepada guru-guru berdasarkan beban kerja.  
6. Memberikan bantuan dana kepada guru-guru untuk meningkatkan jenjang pendidikannya.  
7. Pemberian bantuan rehab fisik kepada sekolah negeri yang berupa ruang kelas baru (RKB) 

dan ruang penunjang lainnya (RPL) dengan pola block grant. 
 
Menurut Bupati Jembrana I Gede Winasa, kebijakan pembebasan uang sekolah negeri itu bertujuan 
untuk memperluas akses bersekolah. "Pembebasan itu berarti tidak ada pungutan, apa pun 
namanya. Akan tetapi, kalau ada orangtua murid yang ingin menyumbang serelanya untuk 
membangun sekolah, itu dipersilakan," katanya.  Dia mengatakan, kebijakan itu diawasi dan setiap 
pengaduan masyarakat berupaya ditanggapi. Sebagai contoh, dua kepala sekolah yang diadukan 
masih menarik pungutan, apa pun bentuknya, terpaksa diturunkan jabatannya oleh bupati. 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana menyubsidi segala kebutuhan sekolah. Tidak hanya 
untuk kegiatan belajar- mengajar di kelas, tetapi juga untuk ekstrakurikuler. Setiap sekolah 
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mendapatkan subsidi berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi sekolah, terutama jumlah murid 
dan pengajar (Kompas, 1/11/04). 
 
Seperti dikatakan Nyoman Tantra, Kepala SD Negeri 2 Banjar Tengah, sekolah tersebut menerima 
dana dari APBD Jembrana untuk enam bulan sekitar Rp 9,2 juta. Dana itu untuk alat tulis, barang 
cetak, insentif guru, kegiatan kerja guru, kegiatan dan lomba kreativitas, tunjangan kepala sekolah, 
biaya ulangan umum, ujian akhir sekolah (UAS), ujian akhir nasional, pemantapan UAS, hingga 
kegiatan OSIS. "Dengan dana yang diberikan itu kami merasa sudah dapat menyelenggarakan 
pendidikan dengan baik. Selain itu, jika ada kebutuhan lain, seperti renovasi gedung, kami tinggal 
mengajukan permohonan ke bupati. Hampir seluruh SD di sini berlantai keramik," katanya. 
 
Dari total APBD Jembrana Rp 232 miliar, anggaran pendidikan menduduki peringkat ketiga tertinggi 
setelah bagian umum dan pekerjaan umum. Anggaran pendidikan ditambah gaji PNS-nya telah 
mencapai 34,27 persen dari APBD. Adapun sekolah swasta mendapatkan program beasiswa. Guna 
pembebasan biaya sekolah tersebut, tahun 2004 Pemkab Jembrana menganggarkan dana Rp 4,2 
miliar untuk 40.923 siswa dan Rp 1 miliar untuk subsidi beasiswa. Selain itu, untuk peningkatan 
kualitas terdapat sejumlah program bagi guru, yakni pemberian insentif tambahan untuk guru 
setiap jam Rp 5.000 (di luar tunjangan guru) dan bonus Rp 1.000.000 setiap tahun atau sebagai 
gaji keempat belas. Terbuka pula kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan 
biaya sebagian ditanggung Pemkab Jembrana. Guna membayar insentif guru itu saja, tahun 2004 
Pemkab Jembrana mengalokasikan Rp 5,1 miliar. 
 
Melalui kebijakan pendidikan itu, manfaat yang telah dipetik antara lain adalah peningkatan 
partisipasi belajar. Selain itu, angka partisipasi kasar usia sekolah menengah pertama, misalnya, 
yang semula sekitar 70 persen meningkat hingga 94 persen. Angka drop-out turun menjadi 0,03 
persen untuk tingkat sekolah dasar. Angka itu sudah di atas rata-rata nasional yakni 1 persen. Hasil 
ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah juga terbilang tinggi, yakni tingkat kelulusan 98,84 
persen. 
 
Berobat Gratis 
Tahun 2001 Kabupaten Jembrana mulai mengevaluasi program kesehatan Puskesmas dan rumah 
sakit terutama dari segi kualitas pelayanan dan biaya pelayanan kesehatan. Evaluasi dilaksanakan 
untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan Rumah Sakit Negara kurang diminati oleh masyarakat karena kualitas 
pelayanannya mengecewakan. Masyarakat menilai pelayanan swasta lebih meyakinkan, kualitasnya 
lebih baik, obatnya lebih baik, petugasnya ramah serta gedungnya lebih baik dan bersih.  
 
Dari hasil evaluasi tersebut maka pemerintah mengambil langkah yaitu mengalihkan subsidi yang 
semula diberikan untuk biaya obat-obatan RSUD dan Puskesmas,  diberikan kepada masyarakat. 
Sejak tahun 2001, pemkab membebaskan biaya karcis dan biaya obat di Puskesmas. Mulai tahun 
2003 program itu diganti dengan program asuransi kesehatan, yang dikenal dengan Jaminan 
Kesehatan Jembrana (JKJ). Untuk itu Pemkab Jembrana membangun lembaga asuransi yaitu 
Lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) dengan keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2003. 
Subsidi ini diberikan kepada seluruh masyarakat Jembrana dalam bentuk premi untuk biaya rawat 
jalan tingkat pertama di unit pelayanan kesehatan yang mengikat kontrak kerja dengan 
Bapel/Badan Penyelenggara JKJ. Pada saat yang bersamaan Puskesmas dan Rumah Sakit 
diwajibkan untuk mencari dana sendiri untuk kebutuhan rutin termasuk obat-obatan, hanya obat-
obatan khusus/program khusus yang dibantu oleh pemerintah (Program imunisasi, Malaria, TBC, 
Demam Berdarah Diare dan kusta serta program Gizi).  
 
Subsidi untuk premi ditetapkan sebesar Rp 3 Milyar untuk tahun 2003. Dengan subsidi premi ini 
masyarakat Jembrana berhak memiliki kartu keanggotaan JKJ yang dapat digunakan untuk biaya 
berobat rawat jalan di setiap Pusat Pelayanan Kesehatan-1 (PPK-1) baik milik pemerintah maupun 



 

 29

swasta (dokter/drg/bidan/praktik swasta/poliklinik RS swasta kelas D) tanpa dipungut bayaran. 
Khusus di Bidan juga berlaku pelayanan Ante Natal Care (Pemeriksaan ibu hamil/sebelum 
melahirkan).  
 
Untuk pelayanan di PPK-1 premi masyarakat disubsidi penuh oleh pemerintah, dimana klaim oleh 
dokter umum PPK-1 maksimal sebesar Rp. 27.000,- per kali kunjungan yang terdiri dari  

  
Dengan adanya program JKJ ini masyarakat tidak perlu menyediakan uang untuk biaya rawat jalan 
sehingga pemanfaatan kesehatan oleh masyarakat menjadi tinggi dan dapat menekan angka 
pemakaian rumah sakit (rawat inap) karena sakit yang belum begitu parah sudah terobati. 
 
Tidak sulit mencari praktik dokter di Jembrana. Setelah ada JKJ para dokter tidak ragu buka praktik 
karena masyarakat juga lebih sering pergi ke dokter atau Puskesmas. Palang bertuliskan "Dokter 
JKJ" marak digantungkan di depan klinik-klinik kesehatan. Bukan cuma di pusat keramaian, 
melainkan juga di kantong pemukiman di antara hamparan sawah dan kebun. Bahkan, ada sebuah 
desa, yakni Desa Pohsanten, mempunyai lima orang dokter. Salah satunya Klinik Darma Usada di 
Jalan Arjuna milik Dokter Darmawan. Dokter tersebut mengatakan, sejak dua tahun 
diberlakukannya JKJ, pasiennya meningkat 10-20 persen. Pemerintah menanggung klaim Rp 
27.000 sekali berobat yaitu untuk biaya jasa medis sebesar Rp. 10.000,- obat suntik Rp. 2.000,- 
dan obat-obatan lainya maksimal Rp. 15.000,- sesuai perhitungan harga obat yang digunakan. 
Kunjungan ulang dengan diagnose sama hanya boleh diklaim kalau tenggang waktu kunjungan 
pertama dengan berikutnya minimal 3 hari. Apabila sebelum 3 hari pasien datang lagi dengan kasus 
yang sama maka segala biaya pengobatan menjadi tanggungan PPK-1 bersangkutan. (Kompas, 
6/11/04). 
 
Proteksi Petani 
Jenis subsidi ketiga adalah proteksi petani. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar 
sebagai dana talangan pembelian beras dari petani dan memberikan subsidi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian. Saat musim panen, petani diminta tidak menjual seluruh 
hasil panen padi ke pasar melainkan menyimpan sebagian di lumbung mereka. "Selain untuk 
menghindari jatuhnya harga beras milik petani di pasaran, sebagian hasil panen itu sebagai 
cadangan keluarga saat musim kemarau dan sekaligus menghidupkan kembali fungsi lumbung 
keluarga," komentar Direktur Pusat Pengembangan Jembrana (PPJ) Gunadi Ngurah SE (Kompas, 
16/09/03). 
 
Untuk menghindari menurunnya luas areal sawah di Kabupaten Jembrana, Pemkab Jembrana 
mengeluarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor. 207 Tahun 2003 tanggal 22 April 2003 tentang 
pemberian subsidi pajak bumi bangunan khusus terhadap tanah sawah di Kabupaten Jembrana 
pada tahun 2003 yang nilainya sebesar Rp.697.928.061,-. Kebijakan ini merupakan stimulan 
sekaligus perlindungan kepada petani agar supaya lahan sawah tetap eksis dan tidak beralih fungsi. 
Kebijakan ini dituangkan dalam  
 
Tahun 2003, Pemkab Jembrana menambah program subsidi, yaitu menyediakan dana talangan 
sebesar Rp 1 miliar bagi petani cengkeh. Subsidi itu bertujuan untuk menjamin para petani cengkeh 
agar tetap mendapatkan harga jual layak di pasaran. 
 
Dari mana semua dana itu diperoleh. Pertanyaan itu masuk akal kalau mencermati PAD Jembrana 
yang hanya Rp 11,5 miliar (2003). Jika ditambahkan dengan total pembagian dari pusat, total APBD 
adalah Rp 232 miliar. Kuncinya adalah efisiensi pemerintahan. Beberapa kebijakan yang cukup 
ekstrem antara lain perampingan dan penyederhanaan organisasi. Jumlah karyawan tidak dipotong, 
akan tetapi jumlah pejabat eselon IIb, IIIb, IVa dikurangi drastis. Otomatis tunjangan jabatannya 
berkurang. Mobil dinas cukup dengan menyewa karena jauh lebih murah, tidak perlu perawatan, 
dan dapat selalu memilih jenis terbaru. Demikian pula dengan fasilitas rumah. Penerimaan pegawai 
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negeri baru pun ditutup untuk sementara. Biaya keperluan aparatur pemerintahan termasuk bupati 
dibatasi. Saat ini organisasi Pemkab Jembrana  tersisa 7 dinas. 
 
Keberhasilan Jembrana memang masih bergantung pada figur pemimpinnya. Guru Besar di 
Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali Prof Dr Ir I Dewa Ngurah Suprapta MSc mengakui, 
subsidi yang dicanangkan Winasa dan Pemkab Jembrana merupakan inovasi yang idealis namun 
bukan berarti tidak mungkin berhasil. Pemikiran Bupati Winasa, yang berlatar belakang akademisi, 
merupakan langkah berani yang seharusnya dicontoh aparat pemerintah kabupaten lainnya di Bali, 
termasuk Pemerintah Provinsi Bali. "Keterbatasan PAD seharusnya bukan menjadi hambatan, tetapi 
menjadi pemicu berinovasi. Ini semangat otonomi daerah," kata Suprapta (Kompas, 16/9/03). 
 
(Disarikan dari berbagai sumber oleh Praya Arie Indrayana) 
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Pekalongan, 28 Desember 2007 
Banjir Pasti Berlalu 

Kota Pekalongan yang terletak di Pantai Utara Jawa memiliki 
karakteristik wilayah pesisir. Seperti kota pesisir lainnya, 
permasalahan lingkungan yang masih sulit dihindari adalah 
banjir. Hal ini terkait kondisi topografi lahan kota yang landai, 
sehingga sistem pembuangan air permukaan menjadi kurang 
lancar, khususnya di musim penghujarn.  

Kelurahan Krapyak Kidul menjadi salah satu wilayah di 
Pekalongan yang ”rutin” dilanda banjir tahunan. Pasalnya, 
kelurahan tersebut dilalui oleh Sungai Loji yang merupakan 
saluran drainase induk kota. Kondisi ini kian diperparah 
dengan adanya pengaruh fenomena alam berupa peningkatan 
muka air laut (rob) yang menghambat kelancaran aliran air 

dari drainase lingkungan menuju sungai.  

Tak aneh jika kemudian masyarakat Kelurahan Krapyak Kidul mengangkat 
masalah penanganan banjir sebagai isu sentral dalam pembangunan fisik 
lingkungan. Namun, karena keterbatasan dana, pembuatan saluran air 
untuk mengatasi banjir selalu tertunda.  

Beruntung, pada tahun 2006 Kota Pekalongan untuk pertama kalinya 
mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). 
Masyarakat pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan 
menempatkan pembuatan saluran air menjadi prioritas utama. Masyarakat 
bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Krapyak Kidul kemudian 
membentuk Panitia Kemitraan (Pakem) yang akan bermitra dengan Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan. 

Melalui hasil kesepakatan dan acara pertemuan pada tanggal 2 November 
2006, dibentuk Pakem Mandiri II. Pakem ini beranggotakan sembilan orang 
yang terdiri dari tujuh orang laki-laki dan dua perempuan. Keanggotaan Pakem berasal dari berbagai unsur di 
masyarakat, seperti dari BKM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan serta satu orang dari
unsur DPU Kota Pekalongan.  

Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan pembuatan saluran air berada di tiga lokasi berbeda. Kesemuanya
merupakan kantung kemiskinan di Kelurahan Krapyak Kidul. Lokasi pertama adalah di Gang 6 RT 03 RW 01.
Jenis kegiatan yang dilakukan adalah meninggikan dasar saluran U20 agar air dapat diarahkan menuju saluran
sekunder di jalan poros. Selain itu, dibuatkan pula penutup saluran dari cor beton dengan ventilasi minimalis 
agar nyamuk tidak mudah masuk serta dapat dimanfaatkan untuk menambah lebar jalan.  

Lokasi kedua berada di Gang 3 RT 02 RW 04. Jenis kegiatan berupa pembuatan saluran air tipe terbuka U20
yang yang berfungsi mengalirkan air limpasan. Kondisi topografi di kawasan ini lebih rendah dengan kawasan
sekitarnya, sehingga seringkali terjadi genangan saat hujan maupun ketika terjadi rob. Tipe saluran terbuka 
dipilih karena kondisi lahan di lokasi ini masih memungkinkan untuk dibangun tanpa harus memakan badan 
atau bahu jalan.  
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Sementara lokasi ketiga berada di Gang 5A. Kegiatan yang 
dilakukan berupa perbaikan pengerasan saluran U20 dengan 
penambahan penutup beton yang dilengkapi dengan bak 
kontrol pada titik-titik tertentu. Penutupan saluran dengan plat 
beton tersebut memungkinkan saluran dimanfaatkan untuk 
jalan lingkungan. 

Pakem Mandiri II 
dengan dibantu dari 
DPU Kota 

Pekalongan 
kemudian 
melakukan 

pengukuran elevasi 
dan kebutuhan di lapangan guna memperoleh gambaran rencana 
pengarahan aliran air agar tidak menimbulkan permasalah di 
kemudian hari. Selain, memperhatikan pula masterplan drainase 
Kota Pekalongan.  

Hasilnya diperoleh total volume pekerjaan seluas 825 meter dengan 
biaya sebesar Rp 48.712.500. Dana tersebut diambil dari Paket Rp 
22,5 juta, APBD Rp 2.341.250 dan dana swadaya masyarakat senilai 
Rp 4.871.250.  

Dana swadaya masyarakat ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dana tunai saja. Namun, juga dalam
bentuk in kind seperti tenaga kerja, sumbangan material dari masyarakat dan konsumsi makanan selama 
pekerjaan berlangsung. Sebab, pekerjaan pembuatan saluran air dikerjakan panitia pelaksana bersama warga
Kelurahan Krapyak Kidul secara gotong royong.  

Dengan dukungan kemampuan sumberdaya dari seluruh warga, pelaksanaan pembuatan saluran air oleh 
Pakem Mandiri II dapat terlaksana dengan baik. Total waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan
fisik ini selama 120 hari atau 3 bulan. Keberhasilan pelaksanaan Paket Pakem Mandiri II ini dibuktikan dari
hasil audit akuntan publik Ngurah Arya dan Rekan dari Semarang sebagai tim auditor independen. (Sri 
Ratnawati, Korkot Pekalongan KMW Jawa Tengah P2KP-2; Firstavina) 
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Wonogiri, 27 November 2007 
PAKET Datang, Buta Aksara Hilang 

Gerakan masyarakat dalam penanggulangan 
kemiskinan melalui P2KP  dilakukan dengan 
membangun dan mengokohkan kelembagaan 
masyarakat (baca: BKM), sehingga upaya 
penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan 
sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan 
berkelanjutan.  

Kemandirian dan gerakan masyarakat ini perlu 
didukung dengan kemitraan yang sinergis 
antara pemerintah, masyarakat dan kelompok 
peduli, sehingga muncul  menjadi gerakan 
bersama dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan, yang dibangun atas dasar sifat keterbukaan dan kesetaraan dari ketiga pilar 
utama pembangunan.  

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sudah memasuki tahap pasca 
penyerapan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Proses perencanaan kegiatan dan 
pelaksanaannya pun dilakukan bersama masyarakat, sehingga hasilnya dirasakan langsung 
oleh masyarakat. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) sebagai 
keberlanjutan program P2KP diharapkan dapat mempercepat realisasi perencanaan 
masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan lebih mensejahterakan 
masyarakat. 

Masyarakat Kabupaten Wonogiri — sebagai 
kabupaten penerima dana PAKET P2KP — 
menyambut antusias kehadiran PAKET ini. 
Termasuk, BKM Catur Santosa, Desa Ngrompak, 
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Salah 
satu permasalahan yang ada dalam PJM-Pronangkis 
di Dusun Mloko, Desa Ngrompak ini adalah kurang 
tersedianya sarana prasarana pendidikan anak pra 
sekolah (taman kanak-kanak). Padahal, potensi 
untuk itu sangat mendukung, seperti partisipasi 
masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa. 

Keinginan masyarakat memiliki gedung sekolah cukup tinggi, bahkan embrio proses 
belajar anak sudah dimulai dengan menumpang di rumah salah satu warga. Tapi, kurang 
berjalan efektif, apalagi jika musim panen tiba, ruangan tempat belajar digunakan sebagai 
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tempat menyimpan hasil pertanian. Pada saat itu, otomatis sekolah diliburkan. Dengan 
demikian, kehadiran PAKET di Kabupaten Wonogiri seakan memberikan angin segar bagi 
warga masyarakat Desa Ngrompak. Impian memiliki gedung TK di Dusun Mloko pun 
tampaknya akan segera terwujud.  

Sejumlah koordinasi dengan Bappeda pun 
dilakukan, seraya menggalang segala potensi 
yang ada di masyarakat. Untuk itu, masyarakat 
mengawalinya dengan berswadaya membeli 
tanah seluas 9 X 14 meter persegi yang terletak 
di Dusun Mloko. Serangkaian proses rembug di 
tingkat masyarakat guna persiapan program juga 
dilakukan. Setelah pelaksanaan musyawarah 
warga, pada Kamis, 30 November 2006, 
terbentuklah Panitia Kemitraan (Pakem) 
beranggotakan 9 orang, yang dinamakan Graha 
Joyo Pamenang. Pakem ini merupakan kemitraan 
antara masyarakat, BKM dan dinas terkait.   

Selanjutnya, dengan koordinasi antara pihak yang bersangkutan, semua sepakat 
merencanakan pelaksanaan pembangunan gedung TK. Diawali pembentukan panitia 
pelaksana di lapangan, dilanjutkan dengan pendataan terhadap warga yang mempunyai 
keahlian khusus, di antaranya tukang batu dan tukang kayu. Dalam hal ini, Ketua RT 
setempat bertugas sebagai pengawas lapangan dan penggerak swadaya masyarakat, baik 
berupa natura, uang dan tenaga.  

Pembangunan Gedung TK Desa Ngrompak dimulai pada Senin Legi, 25 Desember 2006, 
dengan pertimbangan hari baik menurut perhitungan Jawa. Masyarakat mengawali 
pekerjaan dengan “bedah bumi” — menurut istilah warga setempat — atau penggalian 
pondasi. Pembangunan Gedung TK berukuran 7 X 11 meter persegi ini menyerap dana 
sebesar Rp 82 juta, dengan rincian dana Rp 15 juta dari APBD tingkat II, Rp 40 juta dari 
Paket-P2KP, Rp 25 juta dari swadaya masyarakat, dan Rp 2 juta dari sumber lain/kelompok 
peduli.  

Secara umum proses pelaksanaan pembangunan 
gedung TK berjalan lancar. Ini dikarenakan 
partisipasi masyarakat sangat besar. Hal tersebut bisa 
dilihat dari tingkat swadaya masyarakat, baik dari 
materi (dana), tenaga maupun penyediaan konsumsi 
(makanan), mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan sampai saat peresmian yang dilakukan 
oleh Bupati Wonogiri H. Begug Purnomosidi, SH, 
pada 10 Agustus 2007. 
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Pembangunan Gedung TK oleh Pakem Graha Joyo Pamenang ini terbukti membawa 
manfaat yang cukup besar bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di 
Desa Ngrompak. Masyarakat merasakan manfaat, antara lain, Pertama, tersedianaya sarana 
pendidikan anak usia dini/pra sekolah. Kedua, membantu masyarakat, khususnya 
masyarakat miskin. Dalam hal ini masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan biaya 
transportasi yang besar lagi untuk menyekolahkan anak usia pra sekolah. Ketiga, 
merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial pemerintah daerah dan masyarakat 
terhadap pendidikan. 

Akhirnya proses belajar mengajar, yang 
awalnya masih menumpang di rumah warga, 
bahkan berpindah-pindah, kini teratasi, karena 
sudah memiliki gedung sendiri. Penerima 
manfaat langsung pembangunan TK ini adalah 
seluruh warga Desa Ngrompak dan sekitarnya. 
Warga Desa Ngrompak yang merasakan 
manfaat tersebut sekitar 230 KK, dimana 173 
KK di antaranya adalah KK miskin. Saat ini, 
jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak Graha Joyo 
Pamenang sebanyak 18 siswa, 10 di antaranya 
dari keluarga miskin, dan diasuh oleh dua 
orang guru. 

Pengelolaan dan pemeliharaan Gedung TK Ngrompak dilakukan oleh BKM, masyarakat, 
dan dewan guru TK. Sedangkan penanggungjawab adalah Kepala Desa Ngrompak. Adapun 
pembiayaannya berasal dari swadaya wali murid, pemerintah desa dan kelompok peduli. 
Guna meningkatkan kualitas, pengelola bekerja sama dengan Sub Dinas Pendidikan Luar 
Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Kerjasama tersebut sebagai 
komitmen dan tindak lanjut dari kemitraan, yang sudah dibangun melalui Pakem PAKET. 
(M. Imam Santoso, Korkot Wonogiri, KMW XIV Jateng/Tim PAKET KMP P2KP-2; 
Firstavina) 
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Kemitraan dengan Dinas Pendidikan - Buka Akses Jalan Guna 
Berantas Buta Aksara 
(Sumber : “Meretas Jalan Untuk Saling Memberdayakan “ – Pembelajaran Channeling  Program 
BKM. ) 
 
 
Ketika BKM mulai melakukan kegiatan dalam rangka pemanfaatan dana BLM, ternyata banyak hal 
menarik yang ditemukan di lapangan.  Seperti BKM Tunas Baru, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, 
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). BKM ini membuka isolasi RT 5 Sarai di Dusun 
Semuntai, yakni dengan membangun dua unit jembatan, masing-masing berukuran 8 m x  2 m dan 
5 m x 2 m melalui KSM Karya Bersama, serta pembangunan jalan sepanjang 5 kilometer dan 
pembuatan gorong-gorong, yang dilakukan secara bergotong royong dan swadaya. Pembangunan 
jembatan, jalan dan gorong-gorong itu dibiayai dana BLM dan swadaya masyarakat.  
 
Letak RT 5 Sarai cukup jauh, yakni sekitar 6 kilometer dari pusat desa. Sebelum dibangunnya 
jembatan dan gorong-gorong, warga setempat harus berjalan kaki untuk mencapai RT 5 Sarai. Kini, 
warga setempat bisa lebih mudah melakukan aktivitasnya melalui jalan tersebut dengan 
menggunakan sepeda motor, meski akses jalan yang terbuka itu masih berupa jalan setapak dan 
sulit ditempuh di musim penghujan akibat kondisi jalan yang menanjak, licin, dan becek.  
 
Ternyata BKM Tunas Baru masih memiliki maksud lain setelah membuka akses di RT 5 tersebut 
yaitu, memberantas buta aksara yang masih melanda 16 KK warga RT 5. Koordinator BKM Tunas 
Baru mengajak stakeholder terkait untuk kunjungan ke lapangan guna melihat hasil pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Hasilnya, salah satu stakeholder yang berasal dari Dinas Pendidikan langsung 
merespon keadaan ini. Akhirnya, BKM Tunas Baru berhasil menggalang kerjasama kemitraan 
dengan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar Paket A dan Paket B. BKM juga 
berhasil mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat untuk membangun sekolah mini di RT 
tersebut secara bergotong-royong. 
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Kemitraan dengan Dinas PU - Pembangunan PembangkiT Listrik 
Tenaga Mini HIdro 
(Sumber : “Meretas Jalan Untuk Saling Memberdayakan “ – Pembelajaran Channeling  Program 
BKM.) 
 
 
 
Bagi masyarakat desa Gema, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Keseluruhan pembangunannya 
sebesar Rp. 136.000.000. Nilai swadaya masyarakat  sekitar RP. 21.615.000.  Dana awal 
pembangunan sebesar RP 35.000.000, yang digunakan untuk membangun bangunan penangkap 
aitapang, listrik adalah barang yang sangat diidamkan . Bagaimana tidak, desa yang berjarak 
sekitar 250 KM dari Kota Ketapang ini sudah 20 tahun masyarakatnya mengidamkan adanya listrik. 
Selama ini warga hanya memperoleh penerangan dari lampu minyak/pelita , bagi beberapa warga 
yang mampu akan menggunakan generator.  
 
Tekad yang besar untuk mengenyam listrik terkuak dalam proses refleksi kemiskinan yang 
dilaksanakan oleh seluruh warga. Selanjutnya bersumber dari hasil pemetaan, masyarakat akhirnya 
merencanakan mem-bangun pembangkit listrik skala kecil (mikro hidro) dengan memanfaatkan 
potensi sumberdaya air yang dimiliki desa. Pada bulan Nopember 2005 BKM Desa Gema memulai 
pembangunan pembangkit listrik tersebut. 
 
 
Modal awal pembangunannya berasal dari swadaya masyarakat dalam bentuk kayu, batu, pasir, 
tenaga dan yang tidak kalah pentingnya tekad masyarakat. Biaya ker, turbin, rumah turbin dan 
serta biaya bantuan teknis dari tenaga ahli mikro hidro. Pembangunan sempat terhambat karena 
kurangnya dana untuk membuat instalasi sambungan langsung ke pemukiman warga. Berbekal 
tekad yang kuat, BKM  Desa Gema membuat usulan tambahan biaya untuk penyelesaian 
pembangunan PLTA kepada pemda. Proposal dilampiri dengan spesifikasi teknis bahan dan rencana 
anggaran biaya, serta capaian kegiatan dan foto foto. Selain itu, dalam sosialisasi chanelling di tkt 
provinsi, BKM desa Gema secara swadaya datang menghadiri acara tersebut untuk menggalang 
dukungan sumberdaya. 
 
ada akhirnya upaya keras masyarakat dalam menggalang dukungan dana membuahkan hasil. 
Pemerintah Kabupaten Ketapang menyiapkan dana RP. 80.000.000 melalui anggaran tahun 2006  
untuk menyelesaikan pembangunan instalasi pelayanan ke pemukiman warga. Saat ini listrik sudah 
dinikmati 133 KK di desa Gema masyarakat dan secara bersamaan BKM sedang mengembangkan 
sistem pengelolaan PLTA agar terpelihara dan berkesinambungan. 

 

 
 
 
 
 
 
2 



DEPARTEMEN

PEKERJAAN

UMUM
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Perkotaan


