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BAB I

PENDAHULUAN

Pengantar

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan komponen penting dalam
menentukan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) baik di tingkat nasional maupun
lokal. Secara sederhana, Good Governance ini dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang
menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan rule of law serta bersifat responsif dan
partisipatoris.  Aktualisasi Good Governance ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif yang pada gilirannya akan mempercepat proses pencapaian tujuan negara, yaitu
mensejahterakan rakyat. Disisi lain, Good Governance ini juga merupakan perwujudan prinsip
kedaulatan rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat). Oleh karenanya Good Governance seharusnya
menjamin, melindungi serta memperkuat hak-hak rakyat.  Singkatnya, Good Governance
merupakan prasyarat utama bagi tercapainya MDGs di Indonesia yang termasuk dalam kategori
negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Good Governance menjadi tantangan utama baik di
tingkat nasional mau pun daerah.

Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, partisipasi masyarakat sipil menjadi krusial
peranannya terutama dalam memonitoring dan mengadvokasinya. Jaringan masyarakat sipil di
delapan provinsi dengan rentang pencapaian MDGs yang berbeda, yaitu di Nusa Tenggara Barat
(NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan
Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar),
telah berinisiatif untuk memonitoring dan menilai Good Governance di daerahnya yang dikaitkan
dengan pencapaian MDGs. Tiga metode digunakan untuk penilaian ini, yaitu (a) Kartu Penilaian
Bersama (KPB), yaitu penilaian para pihak yang digunakan untuk menilai Good Governance dalam
mencapai MDGs; (b) Penelusuran Anggaran yang digunakan untuk menilai anggaran pemerintah;
(c) Analisis Konsistensi Dokumen Kebijakan Publik yang digunakan untuk menilai kebijakan
pemerintah; dan (d) Penilaian terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang digunakan
untuk penilaian kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Hasil dari
penilaian inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun laporan “Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik untuk Pencapaian MDGs” ini. Laporan ini pada dasarnya bertujuan
untuk melengkapi laporan pemerintah yang selama ini berfokus pada pencapaian MDGs dengan
menggunakan metode kuantitatif seperti survey dan sensus.

Bagian Pendahuluan ini terdiri dari 3 bagian utama.  Bagian pertama mendiskusikan latar
belakang MDGs di Indonesia, mulai dari sejarah Indonesia ikut menandatangani deklarasi MDGs,
kebijakan-kebijakan dan pendanaan yang sudah di keluarkan, pembentukan kelembagaan dan
perkembangan secara umum. Selain itu, juga diulas secara makro terkait disparitas antar daerah,
skema alokasi anggaran dan bagaimana MDGs dapat di jadikan sebagai alat advokasi hak-hak
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ekonomi sosial dan budaya, termasuk hak perempuan. Bagian Kedua menjelaskan tujuan laporan.
Bagian Ketiga menjelaskan sistimatika penulisan laporan.

1. Latar Belakang

1.1 MDGs di Indonesia

Kesepakatan MDGs yang yang ditandatangani oleh lebih dari 147 kepala negara dan secara
aklamasi disetujui oleh 189 negara anggota Dewan Musyawarah PBB (UN General Assembly) ini
merupakan komitmen setiap negara untuk mewujudkannya. Kesepakatan tersebut tertuang
dalam delapan tujuan yang terkait dengan kemiskinan/kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender,
kesehatan, dan lingkungan hidup. Berbeda dengan banyak kesepakatan global lainnya,
kesepakatan ini menelurkan suatu target kuantitatif yang diukur dengan banyak indikator yang
dianggap relevan.

Tahun 2012 telah dideklarasikan sebagai countdown (hitung mundur) tahap akhir pencapaian
MDGs. Tahapan ini penting untuk mengevaluasi dan menilai seberapa jauh capaian negara-
negara anggota PBB dalam upaya global penanggulangan kemiskinan, seperti yang telah
dideklarasikan dalam Millennium Development Goals. Secara reguler, PBB juga telah
menyelenggarakan Millennium+10 Summit pada bulan September 2010 dan menghasilkan
sejumlah dokumen dan komitmen untuk mengakselerasi pencapaian MDGs di tahun 2015.
Evaluasi periodik dalam UN Millennium+ 10 tahun 2010 yang menghasilkan dokumen berjudul
”Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals” masih tetap
mengeluarkan sejumlah janji yang memerlukan kerja ekstra keras untuk mencapainya pada tahun
2015.

Dari dokumen lain yang diterbitkan MDGs Gap Task Force Report 2011 mengenai implementasi
sasaran kedelapan (Goal 8) yang berjudul ”Millennium Development Goal 8: The Global
Partnership for Development at a Critical Juncture” dinyatakan bahwa negara-negara maju ingkar
janji memenuhi komitmen alokasi 0,7 persen dari PDB untuk bantuan internasional (ODA) sebagai
pembiayaan pencapaian MDGs. Komitmen yang baru terealisasikan 0,31 persen. Hanya lima
negara yang memenuhi komitmen, yaitu Swedia (1,12 persen), Norwegia (1,06 persen),
Luksemburg (1,01 persen), Denmark (0,88 persen), dan Belanda (0,82 persen). Bahkan menurut
laporan MDG Gap Task Force Report 2012: Global Partnership for Development, Making Rhetoric
A Reality, pada tahun 2011, ODA Belanda tak lagi melewati angka 0,7 persen. Negara-negara G-8
juga ingkar janji dalam pembiayaan pencapaian MDGs di Afrika dalam skema Gleneagles Promise
for Africa. Janji ini disampaikan dalam KTT G-8, Juli 2005. Komitmen menyediakan hibah untuk
Afrika 50 miliar dollar AS hingga 2009 hanya terealisasi seperlima (11 miliar dollar AS). Menurut
Oxfam International, janji negara-negara maju mengalokasikan bantuan hingga 25 miliar dollar AS
hingga 2010 baru terealisasi kurang dari separuh (Africa Focus Bulletin, 24 Juni 2010).

Sementara itu, walau progres report yang diterbitkan secara rutin oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa menilai telah ada perkembangan positif dalam sepuluh tahun terakhir, namun seperti
diakui bahwa dunia “bergerak linier terlalu lambat untuk mencapai tujuan-tujuan itu.” Laporan
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tersebut secara khusus menyebutkan kawasan-kawasan yang mengalami pelambanan dalam
mencapai MDGs: Afrika sub-Sahara, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Dalam berbagai laporan regional dan global, Indonesia merupakan salah satu negara dengan
tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan dalam mencapai MDGs. Berkali-kali, dalam
Progress Report MDGs kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia masih masuk kategori negara yang
lamban langkahnya dalam mencapai MDGs pada tahun 2015. Sumber kelambanannya
ditunjukkan dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, belum teratasinya laju
penularan HIV-AIDS, makin meluasnya laju deforestasi, rendahnya tingkat pemenuhan air minum
dan sanitasi yang buruk serta beban utang luar negeri yang terus menggunung (MDGs Progres
Report in Asia and the Pacific, UNESCAP, 2010). Fakta muram ini juga diperkuat dengan makin
merosotnya kualitas hidup manusia Indonesia sebagaimana yang dilaporkan di Human
Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM). Jika pada tahun 2006 berada di posisi
ke-107 dan tahun 2008 di posisi ke-109, pada tahun 2009 makin melorot di posisi ke-111
(Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, UNDP, 2009) dan makin merosot di
tahun 2011 pada posisi 128. Kondisi ini menjadi tantangan berat Indonesia untuk menuntaskan
lima tahun terakhir dari target MDGs pada 2015.

Laporan MDGs Indonesia yang dipresentasikan oleh Dr. Arum Atmawikarta, MPH, Sekretaris
Eksekutif dari Sekretariat MDGs Nasional - Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal  21
Desember 2012 juga menunjukkan Indonesia  masih perlu kerja keras  untuk mencapai MDGs
pada tahun 2015. Tabel 1. Target MDGs yang belum tercapai, 2012 memperlihatkan penurunan
angka kemiskinan dan kelaparan belum sesuai dengan yang diharapkan.  Begitu pula untuk angka
kematian ibu melahirkan dan keluarga dengan akses sanitasi dan air masih jauh dari harapan.

Tabel 1. Target MDGs yang Belum Tercapai, 2012

Goal Target Acuan Dasar Dara Terbaru Status

Goal 1 1.1a. Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis
kemiskinan nasional

15,10%
(1990)

12,49 (2011) Belum
tercapai

1.9. Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah tingkat
konsumsi minimum

17,00%
(1990)

14,65 %
(2011)

Belum
tercapai

Goal 5 5.1. Angka kematian ibu melahirkan
per 100.000 kelahiran hidup

390 (1991) 228 (2007) Belum
tercapai

Goal 6 6.1. Prevalensi HIV dan AIDS
(persen) dari total populasi

- 0,30% (2011) Belum
tercapai

6.2. Penggunaan kondom pada
hubungan seks berisiko tinggi
terakhir

12,80%
(2002/03)

Perempuan:
35% (2011)
Laki-laki: 14%
(2011)

Belum
tercapai

6.3. Proporsi jumlah penduduk usia
15-24 tahun yang memiliki
pengetahuan komprehensif

- 11,40 % (2010 Belum
tercapai
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Goal Target Acuan Dasar Dara Terbaru Status

tentang HIV dan AIDS

6.5. Proporsi penduduk terinfeksi
HIV lanjut yang memiliki akses
pada obat-obatan anti-
retroviral

- 84,10% (2011) Belum
tercapai

Goal 7 7.1. Rasio luas kawasan tertutup
pepohonan berdasarkan hasil
pemotretan citra satelit dan
survei foto udara terhadap luas
daratan

59,97%
(1990)

52,52%
(2010)

Belum
tercapai

7.2. Jumlah emisi karbon dioksida
(CO2)

1.377.983 Gg
CO2e (2000)

1.791.372
GgCO2e  (2005)

Belum
tercapai

7.2a. Jumlah konsumsi energi primer
(per kapita)

2,64 BOE
(1991)

4,95 (2010) Belum
tercapai

7.2b. Intensitas energi 5,28 SBM/
USD 1,000
(1990)

4,61 SBM/ USD
1,000  (2010)

Belum
tercapai

7.2c. Elastisitas energi 0,98 (1991) 1,6 (2010) Belum
tercapai

7.8. Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
air minum layak, perkotaan dan
perdesaan

37,73%
(1993)

42,76 % (2011) Belum
tercapai

7.8a. Perkotaan 50,58%
(1993)

40,52 % (2011) Belum
tercapai

7.8b. Perdesaan 31,61% (1993 44,96 % (2011 Belum
tercapai

7.9. Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
sanitasi layak, perkotaan dan
perdesaan

24,81%
(1993)

55,60 % (2011) Belum
tercapai

7.9b. Perdesaan 11,10%
(1993)

38,97 % (2011) Belum
tercapai

7.10. Proporsi rumah tangga kumuh
perkotaan

20,75%
(1993)

12,57 % (2011) Belum
tercapai

Goal 8 8.16. Proporsi rumah tangga dengan
akses internet

26,21 % (2011) Belum
tercapai

8.16a. Proporsi rumah tangga yang
memiliki komputer pribadi

12,30 % (2011) Belum
tercapai

Sumber: Data yang dipresentasikan oleh Dr. Arum Atmawikarta, MPH, Sekretaris Eksekutif dari Sekretariat
MDGs Nasional - Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal  21 Desember 2012
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Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh Laporan UNFPA 2009
yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki beban yang berat pada sektor kesehatan, lingkungan
dan sanitasi.

Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang
strategis. Peta jalan untuk percepatan pencapaian MDGs di Indonesia telah dituangkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga telah menunjuk Nina F Moeloek sebagai Utusan Khusus
Presiden untuk MDGs (Special Envoy for President on MDGs) dan H.S. Dillon sebagai Utusan
Khusus Presiden untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, langkah ini tampaknya harus diikuti
oleh perubahan format penganggaran pembangunan (baik di APBN maupun APBD) yang berbasis
pada pencapaian MDGs. Selama ini indikator-indikator yang dipakai untuk penyusunan APBN dan
APBD hanya indikator-indikator makro ekonomi tanpa menyertakan indikator target MDGs dan
IPM. Oleh karena itu, harus ada perubahan mendasar dalam menilai keberhasilan pembiayaan
negara, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga pada dampak penggunaan
anggaran pada pencapaian target MDGs dan indikator IPM yang terukur. Selain itu, partisipasi
masyarakat sipil harus diperkuat dalam segala bidang termasuk dalam mengembangkan berbagai
inisiatif dalam upaya pencapaian MDGs dan memonitoring proses dan hasil MDGs di berbagai
tingkatan.

1.2 Kesenjangan Program Pencapaian MDGs di Pusat dan Daerah.

Disparitas pencapaian MDGs diantara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi salah satu
yang mengganjal dalam pencapaian pembangunan milenium (millennium development
goals/MDGs). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN) menegaskan disparitas ini menjadi fokus perhatian pemerintah.
Pasalnya, pemerintah melihat kesenjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah saat
ini masih sangat tajam dan menjadi kendala dalam pencapaian MDGs. Disparitas ini terindikasi
baik dari sisi anggaran maupun sumber daya (kualitas dan kuantitas) aparatur
Kementrian/lembaga di tingkat pemerintahan pusat maupun SKPD di tingkat pemerintahan
daerah.

Ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga sangat terlihat pada sejumlah daerah tertinggal
di Indonesia, pencapaiannya tetap paling rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
Secara umum, daerah Indonesia timur lebih buruk kondisinya. Sebagai gambaran, untuk
persentase kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional tahun 2010, terbanyak di Papua (37,5 persen), Papua Barat (35,7 persen), dan Maluku
(28,2 persen). Jika melihat indikator lainnya, seperti penderita gizi buruk di bawah usia lima
tahun, paling tinggi Nanggroe Aceh Darussalam (10,7 persen), Sulawesi Barat (10 persen), dan
Maluku (9,3 persen). Di daerah Indonesia timur pula, sumber daya manusia sangat terbatas.
Angka kematian ibu dan bayi relatif lebih tinggi dikarenakan rendahnya pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan. Sebagai contoh, di Papua, kelahiran dengan pertolongan tenaga
kesehatan hanya 49,17 persen dan di Sulawesi Barat 47,57 persen. Ketersediaan air yang layak
dan sanitasi juga bermasalah di bagian timur.
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Pemerintah Indonesia akan mengurangi disparitas pencapaian MDGs melalui Kementerian
Daerah Tertinggal bersama berbagai departemen, kementerian dan juga bersama pemerintah
daerah dan masyarakat. Kementerian Daerah Tertinggal mendapat mandat untuk
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasionalnya. Untuk urusan infrastruktur
pembangunan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan jajarannya di daerah sesuai
kebutuhan setempat. Infrastruktur yang dibangun difokuskan pada pengembangan jaringan yang
menumbuhkan dampak ekonomi yang luas agar penduduk lebih mudah mengembangkan
ekonomi daerahnya. Pembangunan sekaligus dikembangkan untuk merangsang partisipasi
masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan mengangkat kesejahteraan rakyat secara umum.

Kondisi tersebut di atas memberikan potret bahwa seluruh daerah masih memerlukan suatu
kapasitas penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Daerah (RT-RWD), sampai pada upaya masing-masing daerah untuk menyusun
Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs hingga peningkatan alokasi dana secara terarah untuk
mempercepat MDGs, tiap-tiap daerah harus mempunyai road map untuk pencapaian MDGs
sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah efektif. Program-program yang
menjadi prioritas nasional juga harus ada implementasinya di daerah. Peran gubernur di daerah
juga diperkuat sehingga program dapat dikoordinasikan lebih baik lintas daerah Kabupaten dan
Kota. Selain itu, di lihat pula potensi dan tantangan khas di daerah-daerah tersebut. Dokumen
Rencana Anggaran Daerah (RAD) yang dimaksudkan harus mampu menggambarkan road map
pencapaian MDGs.  Pada tahun 2012, dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi, hanya sebagian yang
sudah menyusun RAD ini dan dari mereka yang sudah menyusun ini belum terlihat adanya upaya
untuk mengintegrasikannya kedalam dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD dan RKPD.

Sejak September 2010, Kementerian Bappenas menerbitkan “Peta Jalan Percepatan Pencapaian
MDGs dan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2010”. Kantor Utusan Khusus Presiden Republik
Indonesia untuk MDGs (KUKPRI-MDGs) turut berperan dalam memberikan masukan ke dalam
kedua dokumen tersebut, walaupun kemudian perkembangan di hampir seluruh wilayah provinsi
dan daerah kabupaten dan kota, temuan-temuannya belum memberikan kontribusi bagi
perencanaan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang belum terlihat secara
tajam dan fokus pada pengurangan disparitas antar daerah dalam provinsi, dan begitupun
disparitas antar kecamatan dan desa dalam suatu daerah kabupaten dan kota.

1.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pencapaian MDGs

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good
Governance merupakan salah satu prasyarat utama dalam pencapaian MDGs. Untuk itu
diperlukan sumber daya aparatur birokrasi pemerintah yang berdedikasi dan berkualitas. Tetapi
sayangnya, sumber daya aparatur birokrasi pemerintah dalam melakukan pengintegrasian MDGs
melalui mekanisme perencanaan teknokratis masih terbatas dalam hal kemampuan. Antara lain
adalah keterbatasan kemampuan mereka dalam mengakomodir aspirasi masyarakat,
menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, mendefinisikan permasalahan, merumuskan
berbagai kebijakan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat, menciptakan birokrasi yang efisien
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dan efektif, mengimplementasikan kebijakan dan peraturan, serta berempati dalam melayani
kepentingan publik.

Kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa sejak paska reformasi
dan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah terjadi perubahan mendasar
dalam model perencanaan yang berimplikasi pada pelayanan birokrasi dari rowing oriented ke
steering oriented. Birokrasi pemerintah bukanlah satu-satunya sarana yang mengerjakan segala
sesuatu (rowing) untuk pembangunan, tetapi hanya salah satu sarana yang menjalankan fungsi
pokok mengarahkan dan memberi kesempatan (steering) bagi segenap elemen masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan kata lain postur birokrasi harus mengalami
pencerahan (enlightment) dari postur birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah
berkembang demikian canggih merupakan penghambat yang paling utama dalam pembangunan
kapasitas dan integritas aparatur birokrasi di republik ini. Budaya KKN yang terus meluas telah
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ide Good Governance
mendapat aksentuasi yang kuat dalam kaitannya dengan pertanggungjawab moral, sosial, politik
dan hukum pemerintah terhadap masyarakat sebagai sumber kekuasaan yang dimiliki
pemerintah.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan sembilan prinsip pemerintahan
yang bersih dan berwibawa (Good Governance) adalah sebagai berikut: partisipasi yang
konstruktif, penegakan hukum, keterbukaan, melayani, berorientasi pada kesepakatan,
pemerataan, efektif dan efisien, bertanggungjawab dan  memiliki visi. Mewujudkan sembilan
prinsip Good Governance tersebut dalam praktik pemerintahan bukanlah hal yang mudah.
Praktik tata kelola pemerintahan yang diwarnai KKN, cenderung top down dan sentralistik yang
telah demikian lama diterapkan telah menjadikan birokrasi pemerintah resisten terhadap
berbagai perubahan. Kemudian sebelum ditetapkan UU No. 25 tahun 2004, mekanisme
perencanaan cenderung di dominasi oleh Bappenas pada tingkat pusat dan SKPD Bappeda pada
tingkat pemerintahan daerah, sedangkan kementrian dan lembaga serta SKPD pada tingkat
daerah hanya berfungsi menyampaikan ide dan gagasan yang selanjutnya diformulasikan lebih
tehnis oleh Bappenas dan Bappeda, namun saat ini berdasarkan mandat UU No. 25 tahun 2004
mensyaratkan bahwa seluruh kementrian/lembaga dan SKPD menyusun perencanaan secara
tehnokratis dan telah detail sampai pada formulasi program dan kegiatan.

Dengan mekanisme perencanaan yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun yang lalu, sampai hari ini
kapasitas aparatur pemerintah di berbagai kementrian dan apalagi pada SKPD di tingkat lokal
dalam menangani memerlukan kemampuan tehnokratis, dan berdasarkan praktik di internal
SKPD masih sangat sulit menformulasi suatu program dan kegiatan yang berkelanjutan,
cenderung kegiatan yang di susun dalan Rencana Kerja (Renja) SKPD cenderung tipikal
berdasarkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan kerja keras dengan strategi yang
tepat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang memenuhi prinsip Good Governance
sekaligus mendorong arah pada meningkatnya kapasitas dalam melakukan perencanaan,
sehingga penuangan kebijakan, sasaran, tujuan, program dan kegiatan dapat mengarah pada
kemampuan mengintegrasikan target MDGs mulai dari pendekatan tekhnokratis.
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2. Tujuan

Secara umum tujuan dari penulisan laporan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Mencapai
MDGs” ini adalah menyediakan data kualitatif dan analisis terhadap tata kelola pemerintahan
yang baik yang dikaitkan dengan pencapaian MDGs di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu
Kabupaten Lombok Timur (NTB), Kota Kupang (NTT), Kabupaten Kebumen (Jateng), Kabupaten
Padang Panjang (Sumbar), Kabupaten Barito Kuala (Kalsel), Kabupaten Kubu Raya (Kalbar),
Kabupaten Maros (Sulsel), dan Kabupaten Mamuju (Sulbar).  Secara khusus, laporan ini bertujuan
untuk:
a. Menyediakan data dan analisa hasil penilaian para pihak terhadap tata kelola pemerintahan

yang baik yang dikaitkan dengan pencapaian MDGs di tingkat desa di 7 (tujuh) kabupaten dan
satu kota di Indonesia

b. Menyediakan data dan analisa hasil penelusuran anggaran di tingkat kabupaten/kota di di 7
(tujuh) kabupaten dan satu kota di Indonesia

c. Menyediakan data dan analisis konsistensi dokumen dari kebijakan-kebijakan di tingkat
kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian MDGs di 7 (tujuh) kabupaten dan satu
kota di Indonesia

d. Menyediakan data dan analisis Standar Pelayanan Minimum yang ada di 7 (tujuh) kabupaten
dan 1 (satu) kota di Indonesia

e. Menyediakan data dan analisa tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan
penganggaran di tingkat kabupaten/kota di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kota di Indonesia

f. Menyediakan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam mencapai MDGs di tingkat
kabupaten/kota di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kota di Indonesia.

3. Lokasi Monitoring
Monitoring masyarakat sipil terhadap pencapaian MDGs ini diinisiasi dan dilakukan melalui
kolaborasi tiga jaringan nasional, yakni: ACE (Association for Community Empowerment), KAPAL
Perempuan, dan JARI Indonesia. Ketiga organisasi ini kemudian bermitra dengan organisasi-
organisasi masyarakat sipil di delapan lokasi monitoring sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

a. Kota Padang Panjang, Sumatera Barat

Sumatera Barat dipilih karena angka kemiskinannnya yang tinggi dan rendahnya kesempatan
kerja di daerah ini. Dalam hal kesehatan, jumlah anak yang menderita kurang gizi masih
cukup tinggi dan pelayanan kesehatan masih belum tersedia di wilayah-wilayah terpencil.
Angka HIV/AIDS juga tinggi yaitu lebih dari 131 kasus di tahun 2007. Organisasi lokal yang
melakukan monitoring ini adalah JARI Orwil Sumatera Barat.

b. Kabupaten Barito Koala, Kalimatan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan ini dipilih karena menurut Human Development Index (HDI) 2004,
HDI Kalimantan Selatan selama 1999-2002 mengalami penurunan dari posisi ke-21 ke ke-23.
Hal ini secara langsung berhubungan dengan meningkatnya indeks kemiskinan provinsi ini
dari posisi ke-9 pada tahun 1999 ke-19 pada tahun 2002. Sebaliknya, sejak larangan
penebangan liar diatur, beberapa perusahaan penebangan besar telah ditutup dan operasi
mereka dihentikan. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan naik. Di sisi lain, kondisi
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pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menurun, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Air bersih sangat terbatas karena lahan gambut dan polusi air sungai akibat penambangan
mineral. Organisasi lokal pelaksana di daerah ini adalah Jari Orwil South Borneo (Jari Kalsel)
yang memiliki jaringan mencakup provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

c. Kabupaten Kubu Raya (Kalimanatan Barat)

Provinsi ini dipilih karena wilayah ini merupakan wilayah di mana terdapat penebangan liar,
angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang buruk, dan rendahnya
kualitas sumber daya manusia. Organisasi lokal pelaksana monitoring di wilayah ini adalah Jari
West Borneo (Jari Kalbar) yang memiliki jaringan hampir di seluruh kota besar dan kabupaten
di Kalimantan Barat.

d. Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan)

Provinsi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa area ini adalah gerbang pembangunan di
wilayah timur Indonesia.  Ekonomi wilayah ini tergantung pada sektor pertanian dan
perikanan, yang saat ini berada pada kondisi kurang baik karena terjadinya perubahan iklim.
Pelayanan kesehatan yang tersedia kurang memadai baik dalam hal jumlah maupun kualitas.
Organisasi lokal pelaksana monitoring di wilayah ini adalah Jari Celebes Raya, yang memiliki
jaringan yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Timur dan
Gorontalo.

e. Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah)

Provinsi ini dipilih karena tingkat kemiskinannya yang cukup tinggi yang merupakan akibat
dari terbatasnya pengetahuan dan juga kondisi alamnya. Selain itu, partisipasi perempuan
dalam pembangunan di provinsi ini juga rendah. Organisasi lokal pelaksana monitoring
adalah Formasi kebumen, sebuah Forum Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan
beberapa organisasi non-pemerintah di Kabupaten Kebumen yang independen dan
berpengalaman dalam mendampingi kelompok-kelompok rentan di desa dalam perencanan
dan penganggaran.

f. Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat)

Sulawesi Barat dipilih sebagai lokasi monitoring karena tingginya tingkat kemiskinan,
buruknya tingkat pendidikan, dan menguatnya proses feminisasi kemiskinan.  Organisasi lokal
pelaksana monitoring ini adalah LPKM Sulselbar (Lembaga Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat) Sulawesi selatan dan sulawesi barat yang telah berdiri sejak tahun 1999 dalam
program pemulihan keberdayaan masyarakat kerjasama CRP (Community Recovery Program)
dan UNDP.

g. Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)

Kondisi provinsi ini tergolong miskin dan merupakan daerah pengirim buruh migran untuk
negara-negara Timur Tengah dan Malaysia.  Selain itu, provinsi ini juga termasuk wilayah
dengan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, kematian bayi/balita yang tinggi, serta
angka gizi buruk yang tinggi.  Mitra pelaksana monitoring ini adalah LPSDM (Lembaga
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Pengembangan dan Sumber Daya Mitra), sebuah lembaga yang telah berpengalaman dalam
pendampingan dan pengembangan kapasitas dan usaha kecil di Lombok dan NTB.

h. Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Kupang)

NTT adalah salah satu wilayah termiskin di Indonesia dengan angka kematian ibu yang tinggi.
Mitra pelaksana monitoring ini adalah Yayasan Alfa Omega (YAO), sebuah lembaga yang
berdiri sejak tahun 1985 dan telah berpengalaman dalam pendampingan serta
pengembangan kapasitas dan jaringan menuju kemandirian masyarakat akar rumput di NTT.

4. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab. Bab Pertama, yaitu Bab Pendahuluan yang akan menjelaskan
latar belakang, tujuan, dan sistimatika laporan. Bab Dua menguraikan metode-metode yang
digunakan oleh masyarakat sipil dalam menggali data dan menganalisis tata kelola pemerintahan
yang dikaitkan dengan pencapaian MDGs di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kota tempat
monitoring dilakukan.  Empat metode yang dijelaskan dalam Bab Dua ini adalah Kartu Penilaian
Bersama untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pencapaian MDGs, penelusuran
anggaran, analisis konsistensi dokumen, dan Standar Pelayanan Minimum. Bab Tiga
menggambarkan hasil penilaian multi-stakeholder terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
yang dikaitkan dengan pencapaian MDGs. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Kartu
Penilaian Bersama yang dipakai untuk menilai 4 prinsip utama dari Good Governance, yaitu visi,
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan/target MDGs.  Penilaian ini
dilakukan di tingkat desa dengan tujuan agar data yang diperoleh valid sehingga dapat digunakan
sebagai dasar untuk memahami hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan pencapaian
MDGs di desa tersebut. Bab Empat memberikan gambaran analisa yang mendalam mengenai
hasil analisa penelusuran anggaran di tingkat kabupaten/kota di 8 (delapan) provinsi dimana
montoring pencapaian MDGs ini dilakukan. Hasil penelusuran  ini menunjukkan korupsi, mark up
dan ketidakefisienan anggaran merupakan faktor-faktor penghambat pencapaian MDGs. Bab
Lima menganalisis konsistensi dokumen-dokumen yang disusun oleh pemerintah lokal di 8
(delapan) provinsi lokasi monitoring.  Bab Enam mendiskusikan tentang Standar Pelayanan
Minimum (SPM) yang dimiliki dan diimplementasikan oleh pemerintah lokal dalam menjamin
kualitas pelayanan publik untuk pencapaian MDGs.  Bab Tujuh mendeskripsikan mainstreaming
gender dalam MDGs yang masih bersifat prosedural. Bab Delapan memberikan penjelasan
mengenai partisipasi masyarakat  dalam pencapaian MDGs di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu)
kota tersebut. Bab terakhir adalah Bab Delapan yang merupakan kesimpulan yang menunjukkan
demokratisasi dan Good Governance adalah prasayarat utama dalam pencapaian MDGs di tingkat
lokal.
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BAB II

APA DAN BAGAIMANA METODE MONITORING BERBASIS
KOMUNITAS UNTUK PENILAIAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENCAPAIAN MDGS

Pengantar

Bab dua ini secara khusus akan menggambarkan metode-metode yang digunakan oleh
masyarakat sipil dalam menilai Good Governance dalam kaitannya dengan pencapaian MDGs di 8
(delapan) propinsi yang menjadi lokasi monitoring.  Empat metode yang dideskripsikan dalam bab
ini adalah Kartu Penilaian Bersama untuk Good Governance dan MDGs, Penelusuran Anggaran,
Analisis Konsistensi Dokumen dan Standar Pelayanan Minimum.

1. Kartu Penilaian Bersama (KPB) untuk Good Governance dan MDGs

1.1 Apa itu Kartu Penilaian Bersama?

Kartu Penilaian Bersama (KPB) untuk pencapaian MDGs ini merupakan alat monitoring
masyarakat sipil yang awalnya dikembangkan oleh URDI dan kemudian disempurnakan oleh
kolaborasi antara Kemitraan, ACE, KAPAL Perempuan dan JARI. Kartu ini telah  dipraktekkan di 12
(dua belas provinsi), yaitu di Bali, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah,
Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

KPB bertujuan memonitoring pencapaian MDGs di suatu daerah dengan menilai kinerja
pemerintah daerahnya.  KPB ini  menggunakan 4 (empat) prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik sebagai indikatornya untuk mengukur apakah tata kelola pemerintahan yang baik di suatu
daerah tertentu telah menunjang tercapainya MDGs atau tidak di daerah tersebut. Keempat
prinsip ini adalah partisipasi, visi ke depan, transparansi dan akuntabilitas yang dianggap cukup
representatif untuk dinilai. Partisipasi untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat terutama
kelompok perempuan dan orang miskin, visi ke depan untuk mengukur sejauh mana pemerintah
merencanakan seluruh program dalam beberapa tahun ke depan, transparansi untuk mengukur
tingkat keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan program MDGs dan
akuntabilitas untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban atas proses dan pelaksanaan
program-program MDGs di suatu daerah tertentu.

Penilaian dengan menggunakan KPB ini dilakukan melalui proses dialog bersama dan
menominalisasi hasil dialog tersebut dalam angka.  Dialog bersama antara berbagai elemen
masyarakat dan pemerintah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan
keinginan bekerjasama diantara para pihak untuk mengadvokasi hasil-hasil KPB ke publik dan
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pemerintah.  Selain itu, pengisian bersama ini juga bertujuan untuk meminimalisir resistensi
pemerintah atas penilaian masyarakat terhadap kinerjanya. Tetapi kelemahan dari KPB ini adalah
jika hubungan kekuasaan diantara para pihak tidak setara terutama diantara pemerintah dan
masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi hasil penilaian nantinya.

KPB ini memiliki 4 (empat) manfaat utama.  Pertama, KPB merupakan upaya untuk membangun
kapasitas masyarakat dengan mengumpulkan data berkaitan dengan pencapaian MDGs baik data
yang bersifat kuantitatif  maupun kualitatif.  Kedua, KPB merupakan penilaian bersama untuk
mengintervensi pemerintah dalam memperkuat prinsip-prinsip Good Governance agar dapat
menghasilkan kebijakan yang pro poor dan pro gender. Ketiga, hasil KPB dapat digunakan untuk
memobilisir dukungan publik melalui publikasi laporan-laporan KPB yang disusun dengan analisis
yang tajam dan disajikan secara populer sehingga membangun kesadaran publik tentang
pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk pencapaian MDGs dan kesejahteraan
umum.  Keempat, data dan analisis hasil KPB bisa meningkatkan analisa kritis masyarakat yang
pada gilirannya akan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok penekan negara.

1.2 Apa yang dinilai dalam KPB?

Kartu Penilaian Bersama untuk MDGs ini adalah sebuah alat yang sederhana dan fleksibel untuk
mengumpulkan penilaian masyarakat terhadap:
 Kinerja lembaga politik dan administratif di tingkat kota dalam menghadapi

masalah serta tingkat efektifitas penanganan masalah tersebut
 Arah kebijakan pemerintahan daerah di tingkat kota
 Dampak dari kebijakan serta program pemerintah dalam jangka pendek
 Tingkat partisipasi yang demokratis oleh setiap unsur masyarakat di tingkat lokal

Secara khusus, KPB ini menggali penilaian para pihak dalam hal ini adalah antara masyarakat dan
pemerintah terhadap penerapan 4 (empat) prinsip Good Governance dalam pencapaian MDGs
sebagai mana digambarkan dalam Tabel 2. Prinsip Good Governance (GG) dan Pencapaian MDGs.

Tabel 2.  Prinsip Good Governance (GG) dan Pencapaian MDGs

Prinsip GG Panduan Penilaian

Partisipasi Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan warga dan pemangku
kepentingan lainnya menggunakan haknya untuk terlibat dalam proses-
proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang menyangkut kepentingan
masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung.  Dalam KPB ini ada
penekanan pada partisipasi perempuan dan masyarakat miskin di dalam
proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan hasil hingga dalam monitoring dan evaluasi program/ kegiatan)

Visi Untuk melihat visi dan strategi pembangunan di suatu wilayah diarahkan
pada upaya pencapaian tujuan-tujuan MDGs, serta melihat konsistensi dalam
perenanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga langkah-
langkah menuju pencapaian MDGs benar-benar berlangsung.
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Prinsip GG Panduan Penilaian

Transparansi Untuk melihat keterbukaan informasi antara pemerintah dengan masyarakat,
kemudahan untuk melakukan pemantauan dan adanya mekanisme yang
dikelola untuk memastikan keterbukaan itu berjalan.

Akuntabilitas Untuk melihat ada pertanggungjawaban pemerintah atas proses dan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan aturan/mekanisme yang ada dan seberapa
jauh media massa meliput berbagai kebijakan dan kegiatan yang terkait
dengan pencapaian MDGs.

Keempat prinsip Good Governance itu kemudian dinilai dalam konteks pencapaian tujuan dan
target MDGs di daerah yang dinilai.  Adapun gambaran dari kedelapan Tujuan MDGs dan
Targetnya adalah sebagaimana dalam Tabel 3. Tujuan dan Target MDGs berikut ini.

Tabel 3. Tujuan dan Target MDGs

Tujuan Target
Tujuan 1.
Menghapuskan kemiskinan
dan kelaparan

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat
pendapatannya di bawah 1 dollar per hari menjadi
setengahnya antara 1990 -2015

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita
kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-
2015

Tujuan 2.
Mencapai pendidikan dasar
bagi semua

Target 3: Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki di
area menyelesaikan jenjang pendidikan dasar (SD
dan SMP)

Tujuan 3.
Mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan
perempuan

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat
pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan
di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun
2015.

Tujuan 4.
Menurunkan angka
kematian anak

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua-
pertiganya antara tahun 1990 dan 2015.

Tujuan 5.
Meningkatkan kesehatan
ibu

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990
dan 2015 sebesar tiga-perempatnya.

Tujuan 6.
Memerangi HIV/AIDS,
malaria dan penyakit lain

Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai
menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015.

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai
menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit
lainnya pada tahun 2015.

Tujuan 7.
Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Target 9: Memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan
dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumber daya lingkungan yang
hilang.

Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk
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Tujuan Target
tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman
dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada
2015.

Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan
penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun
2020.

Tujuan 8.
Mengembangkan
kemitraan global untuk
pembangunan

Target 12: Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan
dan finansial yang terbuka, berbasis aturan, bisa
diprediksi dan tidak diskriminatif (termasuk
komitmen untuk menerapkan tata-pemerintahan
yang baik, pembangunan dan penghapusan
kemiskinan – secara nasional maupun internasional

Target 13: Menangani kebutuhan khusus negara-negara yang
paling miskin (termasuk ekspor bebas bea dan
kuota, program untuk pembebasan hutang, bantuan
pembangunan yang lebih murah-hati bagi negara
yang berkomitmen untuk menghapus kemiskinan

Target 14: Menangani kebutuhan khusus negara-negara tanpa
pantai serta negara-negara kepulauan kecil

Target 15: Penanganan secara komprehensif persoalan hutang
negara-negara berkembang melalui upaya-upaya
nasional maupun internasional agar dapat
’sustainable’ dalam jangka panjang

Target 16: Bekerjasama dengan negara berkembang untuk
menerapkan strategi pengembangan pekerjaan
produktif dan layak bagi kaum muda

Target 17: bekerjasama dengan perusahaan farmasi,
menyediakan akses kepada obat-obat esensial yang
terjangkau bagi negara berkembang

Target 18: Bekerja sama dengan pihak swasta untuk
memastikan pesebaran keuntungan teknologi baru,
terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber: Laporan Pemerintah Republik Indonesia  tentang Pencapaian MDGs di Indonesia, 2010.

1.3 Bagaimana Menggunakan KPB?

Penerapan KPB ini harus dilakukan secara sistematis dan bertahap serta hati-hati karena
yang akan digali adalah penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk pencapaian MDGs.
Untuk itu, langkah-langkah penerapan KPB ini didisain sedemikian rupa sehingga ada
keseimbangan antara data kuantitatif dan kualitatif.
Ada pun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Profil MDGs Daerah

Organisasi lokal yang menjadi inisiator dan penyelenggara KPB diharapkan mengusun profil
MDGs di daerahnya. Profil daerah adalah serangkaian informasi tentang kondisi daerah yang



15

disusun sedemikian rupa sesuai dengan kedelapan tujuan MDGs. Informasi tersebut dapat
disusun berdasarkan berbagai laporan pemerintah baik lokal maupun nasional dengan ditambah
dari hasil penelitian atau penilaian yang dilakukan pemerintah.  Profil daerah meliputi keadaan
fisik geografis, keadaan aktivitas ekonomi atau kemiskinan daerah, situasi pendidikan, situasi
ketimpangan gender, situasi kesehatan ibu dan anak serta penyakit menular, kondisi lingkungan
hidup serta kondisi kerjasama antara daerah/nasional dan internasional.   Gambaran keadaan ini
pada akhirnya digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan isu atau persoalan utama
daerah, persoalan daerah, potensi atau kekuatan serta peluang daerah untuk tumbuh dan
berkembang. Dalam konteks KPB, profil ini berguna untuk membantu fasilitator dan peserta
memahami wilayah yang akan dinilai.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun profil ini.  Langkah pertama adalah
mencari semua sumber data yang disediakan oleh pemerintah berkaitan dengan delapan goals
MDGs.  Jika yang akan dinilai adalah wilayah desa maka sebaiknya data yang dicari adalah data
pada tingkat kecamatan, jika kesulitan mendapatkan data pada tingkat kecamatan maka dapat
dicari data pada tingkat kabupaten.  Langkah berikutnya adalah merangkai seluruh data dari
berbagai sumber tersebut ke dalam tulisan profil.  Usahakan agar profil tersebut menggunakan
bahasa dan istilah yang dapat dimengerti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang
berbeda.  Upayakan untuk selalu memberikan penjelasan pada bagian tabel atau diagram karena
biasanya pembaca akan kesulitan membaca jika yang disajikan hanya sekedar angka. Langkah
ketiga adalah melakukan pengeditan profil daerah dengan membuang bagian-bagian yang tidak
terlalu relevan dengan tujuan MDGs yang akan dinilai.  Selain itu, upayakan untuk menyusun
sampai dengan sekitar 15 halaman saja karena jika terlalu banyak justru akan menyulitkan
fasilitator dan peserta memahami kondisi daerahnya.

b. Memperkuat Kapasitas Fasilitator KPB

KPB Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini adalah sebuah alat yang relatif baru dimana tidak
semua orang dapat menggunakannya.  Untuk itu memang diperlukan satu proses penguatan
kapasitas berupa training untuk para fasilitator lokal agar mampu menggunakan KPB ini. Training
ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada fasilitator lokal mengenai Kartu Penilaian
Bersama, metodologi fasilitasi dan pengisian profil MDG daerah bersama-sama.  Training ini
umumnya dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 hari secara intensif.

Setelah training ini diharapkan fasilitator lokal ini dapat :
 Memberikan penjelasan mengenai KPB sampai peserta penerapan paham dan siap untuk

memberikan penilaian.
 Memfasilitasi proses pemilihan pemimpin sidang dan pencatat proses diskusi dalam Focus

Group Discussion (FGD).
 Membantu pemimpin sidang dalam memfasilitasi FGD.
 Membuat catatan-catatan penting selama proses FGD berlangsung.
 Memfasilitasi perumusan rekomendasi dari peserta FGD setelah mendapatkan hasil

penerapan KPB
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c. Pengisian Kolom Profil MDGs Daerah

Sebelum pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah untuk
pengisian KPB, fasilitator lokal yang sudah mengikuti training diatas diminta untuk mengisi kolom
profil MDGs daerah yang ada dalam KPB. Data dan informasinya diambil dari profil MDGs daerah
yang sudah disusun oleh organisasi lokal penyelenggara KPB sebagaimana sudah dijelaskan
diatas. Tujuan dari pengisian profil ini adalah memberikan informasi kepada peserta mengenai
kondisi daerah yang terkait dengan usaha pencapaian MDGs. Profil ini berguna untuk membantu
fasilitator dan peserta memahami wilayah yang akan dinilai.

1.4 Melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk Mendapatkan Penilaian Para Pihak

Setelah melakukan pengisian kolom profil MDGs daerah, fasilitator sudah dapat melakukan FGD
yang diikuti oleh peserta yang beradal dari para pihak di tingkat kabupaten atau desa. Metode
pengisian dan penilaian KPB dilakukan dengan Kelompok Diskusi Terarah (FGD) yang diikuti
dengan pleno. Untuk mendapatkan penilaian yang menyeluruh, KPB ini akan diisi oleh 4
kelompok berbeda yang masing-masing melakukan FGD sendiri-sendiri. Keempat FGD ini adalah:• FGD Kelompok Masyarakat Umum yang terdiri dari individu yang memiliki latar belakang

beragam baik dari segi agama, suku, jenis kelamin, profesi dll dan dianggap memiliki
pengaruh dan memiliki pengetahuan terhadap program-program penanggulangan
kemiskinan dalam masyarakat.• FGD Kelompok Pemerintah yang menjalankan program atau kegiatan penanggulangan
kemiskinan yang terkait dengan pencapaian MDGs di satu wilayah tertentu dengan beragam
jenis kelamin, agama, suku dan lain-lain.• FGD Kelompok Perempuan Miskin yang merupakan sasaran program atau kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan MDGs yang dilaksanakan di satu wilayah
tertentu dengan beragam agama, suku, profesi dan lain-lain.• FGD Kelompok Masyarakat Miskin yang menjadi sasaran program atau kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang terkait MDGs di satu wilayah tertentu dengan beragam
jenis kelamin, agama, suku, profesi dan lain-lain.

Setiap FGD diharapkan terdiri dari 15 sampai 20 orang dengan 1 orang fasilitator dan 1 orang
pencatat yang merangkap menjadi pengamat. Fasilitator berfungsi (a) memberikan penjelasan
tentang Kartu Penilaian; (b) memfasilitasi proses pemilihan pemimpin sidang dan pencatat FGD;
(c) membantu pemimpin FGD memproses FGD; (d) membuat catatan-catatan penting; dan (e)
memfasilitasi perumusan rekomendasi dari peserta FGD setelah mendapatkan hasil penerapan
kartu penilaian.

Proses FGD diharapkan bersifat partisipatoris dimana seluruh proses penilaian dilakukan oleh
multistakeholders. Hasil penilaian inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat
rekomendasi bagi perbaikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan
MDGs di komunitas tersebut.
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Format workshop untuk KPB

1.5 Mengisi Log Book melalui diskusi kelompok (FGD)

Hal terpenting dalam proses FGD KPB adalah pengisian Log Book yang dilakukan oleh pencatat
berdasarkan hasil FDG di setiap kelompok. Log Book yang sudah diisi  inilah yang menjadi dasar
untuk menyimpulkan penilaian dari setiap FGD. Berikut adalah contoh dari log book.

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan dasar bagi Semua

Target 3:

Menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (Wajib Belajar 9 tahun: SD dan SMP)

Prinsip Partisipasi

Nilai Nilai  yang Diberikan Nilai Akhir Kelompok utk
Partisipasi

Peserta 1

Peserta 2

Peserta 3

Peserta 4

Peserta 5

Peserta 6

Peserta 7

Peserta 8

Peserta 9

Peserta 10

KELOMPOK

FGD
FGD

FGD

FGD

PLENO
SSeettiiaapp KKeelloommppookk FFGGDD
tteerrddiirrii ddaarrii::

1 Fasilitator

1 Pencatat/Pelapor

1 Pengamat (sukarela)

Para Peserta (+/- 8-10 org
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Pertimbangan dibalik Nilai (termasuk alasan dan program yang ada)

Dissenting Opinion (pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas)

Catatan Lain

Waktu yang dibutuhkan:                        menit

Langkah-langkah pengisian log book ini difasilitasi oleh seorang  fasilitator sebagai berikut:

Tahap memulai diskusi dalam kelompok

 Fasilitator memastikan bahwa peserta diskusi duduk dalam format setengah lingkaran dan
name-tag sudah terpasang di masing-masing peserta.

 Fasilitator memandu peserta untuk memilih pencatat penilaian dari antara peserta (atau bisa
juga berasal dari tim fasilitator sendiri) dan memastikan bahwa pencatat sudah siap dengan
pencatatan dan log book-nya sebelum diskusi dimulai.

 Setelah proses pemilihan dilakukan, fasilitator mengajak peserta untuk saling
memperkenalkan diri berkaitan dengan nama dan info lainnya yang relevan

 Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan dari diskusi ini, apa itu MDG dan tanyakan berapa
dari peserta yang sudah tahu mengenai MDG.

 Fasilitator lalu memberi penjelasan mengenai kegunaan Kartu Penilaian Bersama MDG dan
kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik.

Tahap mengisi Kartu Penilaian Bersama

 Fasilitator membacakan Profil MDG Daerah pada bagian yang terkait dengan bahan yang
didiskusikan oleh kelompok tersebut, dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai data-data
statistik, program-program yang relevan atau istilah-istilah sulit.

 Setelah menjelaskan tentang profil MDG Daerah, fasilitator kemudian memandu peserta
untuk melakukan penilaian secara individu dalam skala 0-4 dengan keterangan 1= sangat
kurang; 2=kurang; 3= baik; 4= sangat baik; dan 0= tidak tahu dengan menggunakan
pertanyaan kunci yang sudah disediakan untuk kelompok. Penilaian ini didasarkan pada
keempat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, visi ke depan,
transparansi dan akuntabilitas.  Pada prinsip “Visi ke Depan”,  fasilitator harap menyediakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjelaskan kepada
kelompok miskin yang belum mengetahui tentang RPJMD ini.

 Setelah selesai menilai secara individu, jumlahkan seluruh nilai dengan peserta yang lain dan
dengan dipandu oleh fasilitator, hitunglah nilai kelompok.  Pada penghitungan nilai
kelompok ini, diupayakan agar nilai yang didapat bukan merupakan nilai rata-rata melainkan
nilai yang diambil berdasarkan konsensus. Jawaban dan alasan yang muncul dari diskusi
tersebut harus dicatat dalam logbook oleh pencatat yang telah dipilih kelompok.  Akan tetapi
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jika ada dua atau lebih jawaban yang berbeda dan tidak dapat dikompromikan maka dapat
dilakukan pemungutan suara terbanyak (voting) dengan tetap mencatat perbedaan pendapat
tersebut  di dalam logbook.

 Setiap prinsip hanya menghasilkan satu nilai kelompok. Apabila terdapat dua pertanyaan
kunci untuk satu prinsip, maka jumlah nilai kelompok per pertanyaan kunci ditambahkan dan
dibagi dua. Sebagai contoh, untuk prinsip partisipasi terdapat dua pertanyaan kunci untuk
satu target. Jumlahkan penilaian masing-masing peserta untuk pertanyaan kunci pertama
dan cari nilai rata-rata sebagai nilai kelompok. Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan
kunci kedua, lalu jumlahkan hasil dari perhitungan tersebut dan dibagi dua (karena ada dua
pertanyaan kunci) untuk mencari nilai kelompok. Untuk prinsip dengan satu pertanyaan
kunci, tidak perlu dibagi dua.

 Setelah setiap prinsip sudah mempunyai nilai kelompok, totalkan nilai tersebut untuk
mendapatkan nilai kelompok per target.

 Catatlah seluruh nilai hasil kesepakatan kelompok di kertas plano untuk kemudian
dipresentasikan. Dalam mempresentasikan ini, gunakan juga data dan informasi yang telah
dicatat di dalam logbook.

 Dari hasil kelompok yang ada, nilailah sistem pemerintahan daerah dengan menggunakan
skala sebagai berikut:

3,1 -4 Sangat baik (pertahankan)
2,1 -3 Baik (namun masih dapat ditingkatkan)
1,1- 2 Kurang (dibutuhkan komitmen dan upaya lebih)

 Pastikan pencatat atau fasilitator tidak lupa mencatat jika ada pendapat yang sangat berbeda
dengan pendapat mayoritas anggota kelompok (dissenting opinion).

 Pastikan setiap kelompok mempersiapkan bahan untuk presentasi pleno (tidak perlu terlalu
rinci, tetapi yang penting isinya bisa disajikan secara jelas.

Analisis Data Hasil KPB sebagai Basis Advokasi
Analisis hasil KPB diawali oleh pengumpulan data sekunder baik kuantitatif maupun
kualitatif yang bisa diambil dari program, penelitian, dan testimoni yang bertujuan untuk
memperkuat hasil penilaian KPB. Tahap selanjutnya adalah merangkum dan menganalisis
penilaian para pihak terhadap tingkat Good Governance daerahnya dalam konteks status
pencapaian setiap tujuan MGDs di daerah tersebut. Proses analisis tersebut diharapkan
akan memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara tingkat Good Governance dan
pencapaian MDGs di suatu daerah dan dengan jelas diketahui hal-hal apa saja yang harus
diadvokasi selanjutnya.

1.6 Advokasi Hasil KPB

Tahap advokasi merupakan bagian penting dalam menindaklanjuti hasil KPB ini agar terjadi
perubahan dalam tata kelola pemerintahan di suatu daerah sehingga MDGs di daerah tersebut
dapat tercapai dengan lebih cepat. Ada beberapa tahapan dalam advokasi ini yang sifatnya tidak
bersifat linier melainkan bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan.  Tahap-tahap advokasi ini
adalah sebagai berikut:
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 Menyusun agenda advokasi yang strategis. Pada tahap ini kita menetapkan agenda advokasi
dengan memilah secara cermat masalah-masalah yang diprioritaskan untuk ditangani segera
agar ada jalan keluarnya. Setelah itu, menetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah
dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Dalam konteks advokasi hasil penilaian KPB maka
penetapan agenda advokasi diarahkan pada nilai yang diberikan pada setiap prinsip tata
kelola pemerintahan suatu daerah.  Jika nilai yang muncul adalah nilai kurang misalnya pada
prinsip partisipasi maka isu ini akan menjadi isu utama yang diadvokasikan karena diyakini
bahwa partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam berbagai program MDGs akan
mendukung tercapainya pencapaian MDGs.

 Perumusan strategi advokasi.  Pelaku advokasi diharapkan mampu menawarkan strategi
yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali. Misalnya jika prinsip
partisipasi yang menjadi masalah maka strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini
adalah strategi yang bisa meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang selama ini
terpinggirkan seperti perempuan, orang miskin, kelompok minoritas, dan lain-lain.

 Membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang relevan terutama para
pengambil keputusan.  Tahap ini dilakukan melalui pembentukan koalisi, menemui dan
meyakinkan para pengambil keputusan untuk melakukan perubahan kebijakan. Dalam hal ini
para advokator diharapkan mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami.

 Pembuatan atau penyusunan kebijakan.  Tahap ini dapat terjadi jika ada kemauan politik
yang cukup jelas dari para pengambil keputusan setelah mendapatkan masukan dari hasil
penilaian KPB berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola tata pemerintahan sebagai
tanggung jawab mereka. Masyarakat sipil dalam hal ini dapat berperan membantu
pemerintah untuk menyusun kebijaksanaan dan penganggaran yang berorientasi pada
kepentingan orang miskin dan perempuan.

 Monitoring evaluasi.  Proses ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan
advokasi. Monitoring bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan atau
dengan melihat sejauh mana dampak dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri.
Pada tahap ini sangat dimungkinkan munculnya sasaran dan strategi baru agar perubahan
lebih mudah dilakukan.

2 Budget Tracking (Penelusuran Anggaran) Dalam Konteks Siklus
Penganggaran

2.1. Apa Itu Penelusuran Anggaran?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hakekatnya adalah uang rakyat, maka rakyat
mempunyai hak untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD sesuai aspirasi dan kebutuhan
dasarnya serta dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan proses.

Penelusuran anggaran merupakan rangkaian aktivitas dalam mengumpulkan data, informasi,
bukti, fakta, dan analisis serta  menyusun laporan/dokumentasinya.  Penelusuran anggaran ini
dilakukan secara mendalam dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya sehingga
dapat teridentifikasi lebih dini potensi terjadinya penyimpangan anggaran. Penelusuran anggaran
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dapat menginformasikan alur dan proses penganggaran sehingga stakeholders dapat melihat
secara jelas darimana anggaran berasal dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan.

Ruang lingkup penelusuran anggaran ini umumnya mencakup mulai dari kebijakan perencanaan
anggaran, eksekusi anggaran baik belanja yang sifatnya transfer atau langsung maupun yang
melalui proses tender, pengukuran perfomance, audit laporan pertanggungjawaban keuangan
dan kesesuaian dengan peraturan perundangan baik yang sifatnya mandat (target) maupun yang
bersifat mengatur.

2.2. Prinsip-Prinsip Penelusuran Anggaran

Kerja penelusuran anggaran merupakan kerja dengan resiko tinggi. Seorang penelusur anggaran
sangat riskan mengahadapi tuntutan hukum  akibat temuan hasil penelusurannya. Oleh
karenanya, layaknya seorang jurnalis yang melakukan investigasi, seorang penelusur anggaran
perlu memiliki prinsip-prinsip dalam melakukan kerja-kerjanya sebagai berikut.

- Validitas informasi dan Data. Persoalan validitas informasi kerap menjadi jebakan seorang
investigator jika temuannya berasal dari informasi dan data yang tidak valid. Informasi dan data
yang digunakan dalam penelusuran anggaran biasanya berupa informasi data dari dokumen
anggaran seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), APBD Murni,
APBD Perubahan, APBD Realisasi, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DKA) serta data dan informasi lainnya yang diperoleh dari pernyataan (statement),
pandangan umum fraksi, temuan kasus maupun informasi lainnya.  Validitas informasi
mencakup asal informasi, kredibilitas pemberi informasi dan  keabsahan informasi yang
diberikan. Asal informasi  berkaitan dengan dari siapa atau darimana informasi diperoleh dan
bagaimana informasi tersebut diperoleh. Sumber informan berkaitan dengan latar belakang
mengapa informan memberikan informasi tersebut. Sedangkan validitas data mencakup
keabsahan dokumen anggaran, ketepatan waktu, dan ketepatan dokumen yang digunakan
dalam penelusuran anggaran. Keabsahan dokumen berkaitan dengan apakah dokumen yang
kita gunakan masih berupa rancangan atau sudah ditetapkan. Ketepatan dokumen sangat
berkaitan dengan data dari dokumen apa yang akan kita analisis. Pada dasarnya, kepentingan
politik  untuk menjatuhkan lawan politik tertentu atau kepentingan ekonomi  untuk
memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak absah, yang melatarbelakangi informan
memberikan informasinya tidak  menjadi masalah sepanjang penelusur anggaran melakukan
pemeriksaan kembali terkait dengan keabsahan informasi yang diberikannya. Oleh karenanya,
prinsip validitas informasi dan data dapat dijaga dengan cara melakukan pemeriksaan, dan
pemeriksaan kembali informasi (triple check).

- Objektif. Penelusur anggaran harus mengedepankan prinsip objektivitas dalam melakukan
kerja-kerjanya, tidak memihak atau memiliki tujuan politis atau ekonomi tertentu untuk
kepentingan pribadi. Hal ini penting, agar temuan penelusuran anggaran tidak ditafsirkan
sebagai motif kepentingan tertentu. Hendaknya penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk
mengungkap kebenaran dan keberpihakan pada rakyat dan perempuan sebagai penerima
manfaat anggaran.

- Menjaga Kredibilitas. Godaan untuk menyimpang dari tujuan penelusuran anggaran
merupakan tantangan dalam kerja-kerja ini. Seorang penelusur anggaran cukup rentan
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menerima tawaran menggiurkan dari pelaku yang melakukan penyimpangan jika hasil temuan
memiliki unsur korupsi ataupun penyalahgunaan lainnya.  Pentingnya menjaga kredibilitas agar
kerja penelusur anggaran tidak terjebak pada kepentingan politis atau memperkaya diri sendiri.

- Keberpihakan/Perspektif. Dalam melakukan gerakan advokasi anggaran atau penelusuran
anggaran, seharusnya penelusur anggaran mempunyai keberpihakan yang menjadi landasan
dan tujuan dalam melakukan penulusuran anggaran.  Ada beberapa perspektif yang bisa
digunakan dalam melakukan penelusuran angggaran ini seperti gender, kemiskinan, MDGs,
kelompok marginal dan lain sebagainya.  Keberpihakan dan perspektif ini dapat memastikan
hasil penyelusuran anggaran mempunyai nilai manfaat bagi kelompok atau sesuatu hal yang
diperjuangkan.

- Memberikan input perubahan. Salah satu prinsip dari penelusuran anggaran adalah dapat
memberikan input perubahan yang lebih baik.  Selama ini, seringkali advokasi dilakukan hanya
untuk menilai dan mengkritik tanpa memberi solusi.  Padahal salah satu kunci keberhasilan
dalam melakukan penelusuran anggaran adalah harus dapat memberikan masukan baik kepada
pemerintah ataupun legislatif.

- Tepat Waktu. Kalender anggaran merupakan pegangan dalam melakukan penulusuran
anggaran.  Ketepatan waktu menjadi kunci utama keberhasilan dari penelusuran anggaran
sehingga penelusur anggaran harus memahami waktu dan tahapannya, misalnya untuk
mengusulkan realokasi/menambahkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan maka
penelusuran anggaran dapat dilakukan pada waktu sebelum pembahasan anggaran atau ketika
APBD masih berupa rancangan (RAPBD).

2.3. Jenis-jenis Penelusuran Anggaran

Dalam melakukan penelusuran anggaran ada 2 jenis yang sering dikenal:
(a) Penelusuran anggaran secara makro, yaitu menelusuri anggaran makro dalam APBD misalnya

melihat gambaran makro keuangan daerah seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Data yang digunakan dalam analisis makro adalah menggunakan ringkasan APBD.
Penelusuran anggaran secara makro biasanya untuk menganalisis trend pendapatan, belanja,
proporsi pendapatan, proporsi belanja, membandingkan APBD Murni dan APBD Realisasi,
mengetahui kemampuan keuangan daerah dan lain-lainnya.

(b) Penelusuran anggaran mikro atau sektoral, yaitu menelusuri anggaran-anggaran tertentu
secara lebih spesifik dan mendalam. Data dan dokumen yang digunakanpun lebih banyak
seperti rincian APBD, DPA, realisasi pendapatan dan lain-lainnya.  Beberapa contoh
penelusuran anggaran sektoral atau mikro ini adalah penelusuran anggaran MDGs,
penelusuran anggaran kesehatan, penelusuran efektifitas serta efisiensi penggunaan
anggaran dan lain-lainnya.

Dalam penelusuran anggaran ada beberapa tekhnik yang sering digunakan:
(a) Penelusuran anggaran linier, yaitu penelurusan anggaran yang bersifat lurus, sebab-akibat

dan input-output.  Contohnya adalah penelusuran anggaran untuk rasionalitas, efisien dan
efektivitas, serta analisis trend dan lain-lainnya.
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(b) Penelusuran anggaran non linier, yaitu penelusuran anggaran yang bersifat membandingkan
tiap alokasi anggaran.  Contohnya adalah membandingkan anggaran operasional dan
anggaran publik, membandingkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan gaji,
membandingkan pendapatan pajak dan retribusi yang membebani masyarakat miskin dan
yang tidak membebani masyarakat miskin dan lain-lain.

(c) Penelusuran angggaran thematic, yaitu penelusuran anggaran berdasarkan tujuan analisis,
misalnya menelusuri anggaran MDGs, Belanja DPRD, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

2.4. Metode dan Langkah Penelusuran Anggaran

Metode pengumpulan data yang biasa dipakai dalam penelusuran anggaran adalah analisis
dokumen, wawancara mendalam, investigasi, testimoni, dan fokus group discussion (FGD).
Sedangkan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
(1) Mengidentifikasi “kasus” kegiatan (proyek) pembangunan yang akan ditelusuri. Kasus-kasus

bisa digali sendiri oleh penelusur anggaran atau didapat dari berbagai sumber seperti media
massa. Disini penting sekali untuk membuat kriteria dalam kan ditelusuri. Salah satu
kriterianya misalnya mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan terkait dengan hak dasar
yang paling berdampak pada warga miskin, kelompok khusus dan perempuan. Paling tidak
ada tiga hal yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih kasus ini, yakni: (1) dana kegiatan
(proyek) pembangunan itu cukup besar; (2) kegiatan (proyek) pembangunan itu menyangkut
hajat hidup orang banyak dan (3) kegiatan/proyek pembangunan itu penting secara politik
dan membutuhkan advokasi jangka panjang.

(2) Langkah kedua adalah tim analisis menentukan tingkatan penelusuran anggaran: apakah
penelusuran ini ingin sampai ke tingkat analisis manfaat dan dampak kegiatan/program; atau
hanya sampai tingkat analisis output dan outcome kegiatan/program; atau hanya sampai
tingkat analisis input kegiatan (dana, waktu dan orang). Selain menentukan tingkatan
penelusuran juga perlu diputuskan, apakah penelusuran ini akan berhenti sampai pada
diseminasi informasi hasil penelusuran saja atau akan ditindaklanjuti dengan advokasi
lanjutan.

(3) Langkah ketiga adalah tim analisis merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mau di
jawab melalui penelusuran anggaran ini. Kejelasan perumusan pertanyaan pada tahap ini
akan menentukan jenis data dan informasi yang hendak dikumpulkan. Pada tahap ini juga
sangat penting untuk merumuskan tujuan penelusuran anggaran dan implikasinya.

(4) Langkah keempat, yakni melakukan pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder.
Data primer bisa didapatkan melalui wawancara (biasanya wawancara mendalam), testimoni,
diskusi kelompok terfokus dan survey. Data sekunder tentang anggaran dan data
pendukungnya bisa didapat dari institusi pemerintahan (eksekutif dan legislatif).
Keterampilan dalam menjalin hubungan baik dengan para politisi (atau partai politik) dan
birokrat bisa meningkatkan aksesibilitas dalam memperoleh data dan informasi tentang
anggaran ini.

(5) Langkah kelima, adalah pengolahan dan analisis data yang sudah dikumpulkan.  Data yang
sudah diolah kemudian dianalisis secara sederhana, yaitu dengan cara membandingkan data
dan informasi dari desain yang direncanakan dengan yang direalisasikan, atau antara yang
normatif dengan pelaksanaannya (praktik). Dari perbandingan ini, kemungkinan akan
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ditemukan penyimpangan-penyimpangan tertentu. Analisis kemudian diarahkan untuk
mencari tahu apa saja penyimpangan tersebut, seberapa jauh terjadi penyimpangan tersebut
dan mengapa penyimpangan tersebut terjadi.

(6) Langkah keenam adalah penulisan laporan (Policy Brief) yang memuat informasi tentang
proses dan hasil penelusuran anggaran yang dilakukan. Laporan ini juga bersifat terbuka dan
dapat diverifikasi oleh publik.

(7) Langkah ketujuh adalah langkah tindak lanjutnya seperti mendiseminasi laporan hasil
penelusuran anggaran melalui seminar, diskusi, lokakarya dan konferensi pers; public hearing;
disampaikan sebagai umpan balik (feed back) kepada pimpinan pelaksana kegiatan (mulai
dari PPK sampai PPA), kepala-kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), walikota/bupati
atau anggota DPRD; disosialisasikan kepada masyarakat luas bisa melalui surat kabar, web
site dan lain-lainnya; atau dilaporkan ke kejaksaan, kepolisian atau Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk disidik lebih jauh jika secara jelas ada indikasi korupsi misalnya
pelanggaran aturan main, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri atau orang lain.

2.5. Tahap Advokasi Penulusuran Anggaran

Advokasi hasil penelusuran anggaran harus dilakukan secara sistemik pada seluruh tahapan
penganggaran. Pada setiap tahapan penganggaran, kerja-kerja advokasi anggaran memiliki
tujuan, metode dan permasalahan yang berbeda sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1.
Siklus Anggaran dan Tabel 4. Penelusuran Anggaran dalam Konteks Siklus Anggaran.

Diagram 1.  Siklus Anggaran

Tahapan I : Perencanaan

Draft

(RAPBD)

Musrenbang

Desa

Kecamatan

Forum SKPD

Musrenbang

Kabupaten

RKPD KUA-PPAS RKA DRAFTING

RPJMD,

Renstra SKPD

Akhir Mei Juni-Juli Agustus-September
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Tahapan II : Pembahasan dan Penetapan

Tahapan III : Implementasi/Pelaksanaan

Tahapan IV : Pertanggungjawaban

Tabel 3. Penelusuran Anggaran dalam Konteks Siklus Anggaran

Tahap Target Metode Permasalahan

Formulasi /
perencanaan

Proses penyusunan
partisipatif, konsisten.

Memastikan usulan
masyarakt terakomodir

Pendampingan warga,
fasilitasi/ pengawalan
perencanaan.

Formalitas
perencanaan

Pembahasan/
Penetapan

Kebijakan alokasi anggaran
sesuai rencana, prioritas

Analisis dokumen
anggaran, inefisiensi

Indikasi pemborosan/
penyimpangan

 Paripurna I

 Rapat Badan Anggaran

 Rapat Fraksi

 Rapat Fraksi

 Paripurna II dan III

 R.Banggar-TAPD

 R.Komisi-Satker

 Diskusi Publik

Paripurna Ke IV

Diterima

Ditolak

Evaluasi Gubernur
Perda

APBD

Pengawalan
Rakyat

Oktober

Paling Lambat 31 Desember

Tender/Lelang proyek Pelaksanaan Proyek

Pengawasan
Rakyat

BPK BPKP Inspektorat

Evalusi
Rakyat
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Tahap Target Metode Permasalahan

berdasarkan masalah dan
potensi.
Membuka Ruang partisipasi
masyarakat.

dan inefektivitas,
asistensi masukan
pada parlemen.

anggaran;
pendapatanmark
down, belanja
mark up, anggaran
titipan.

Pelaksanaan Realisasi angaran se-suai
dengan kebijakan alokasi
anggaran (dokumen)
mencegah penyimpangan .

E-procurement pengadaan
barang dan jasa.

Audit sosial,
pemantauan tender,

Pengadaan tanpa
tender, barang tidak
sesuai spesifikasi
ditetapkan.

Pertanggung
jawaban

Laporan
pertanggungjawaban sesuai
dengan realisasi anggaran
dan  kinerja layanan publik.

Mengawal tindak lanjut
temuan / rekomendasi.

Analisis laporan
pertanggungj awaban
vs realisasi pengukuran
kinerja layanan publik
(UBS, RCS)

Laporan fiktif, atau
penyesuaian laporan
dengan plafon.

Pada tahap penyusunan anggaran, kerja advokasi anggaran bertujuan memformulasi anggaran
sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta meningkatkan partisipasi
masyarakat khususnya kelompok miskin  dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, kerja-
kerja advokasi anggaran pada tahap ini umumnya mencakup pendampingan warga dalam
merumuskan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan mengawalnya
melalui proses perencanaan melalui musrenbang. Pada tahap ini, permasalahan yang umumnya
terjadi adalah formalitas prosedur pelibatan warga, perencanaan tidak berdasarkan sumber daya
yang tersedia, dan usulan dari hasil partisipasi masyarakat seringkali tidak terakomodasi dalam
dokumen anggaran.

Pada tahap pembahasan dan penetapan anggaran, advokasi anggaran bertujuan memastikan
alokasi anggaran berpihak kepada kelompok miskin dan marginal lainnya. Oleh karena itu, kerja
advokasi anggaran pada tahap ini umumnya menganalisis efisiensi anggaran atau potensi
pemborosan. Permasalahan yang seringkali terjadi pada tahap ini umumnya adalah legislatif
tidak membuka ruang partisipasi masyarakat.

Pada tahap Pelaksanaan anggaran, advokasi bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran
sejalan dengan dokumen yang telah ditetapkan. Kerja-kerja advokasi dalam tahap ini cukup
beragam, seperti monitoring eksekusi anggaran, pemantauan proses tender, monitoring desain
proyek, monitoring penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS atau nilai tendernya) dan
monitoring pelaksanaan proyek (waktu dan kualitas).

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran, adokasi bertujuan menilai kesesuaian realisasi
anggaran dengan dokumen laporan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk mengawal tindak
lanjut dari temuan dan rekomendasi dari hasil audit.  Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan
audit sendiri seperti melakukan audit sosial dan mengamati hasil kegiatan. Umumnya kerja
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advokasi dilakukan dalam bentuk analisis dokumen pertanggungjawaban dan investigasi realisasi
belanja di lapangan serta pengukuran kinerja pelayanan publik dengan metode user based survey
atau report card.

3 Analisis Konsistensi Dokumen Kebijakan Publik

3.1 Apa itu Analisis Konsisitensi Kebijakan Publik?

Analisa konsistensi adalah sebuah analisa untuk mengetahui konsistensi kebijakan anggaran
dengan prioritas dan target-target daerah yang telah ditetapkan. Analisa konsistensi juga dapat
digunakan untuk memverifikasi kesesuaian implementasi kebijakan dengan perencanaannya.

3.2 Apa Tujuan Analisa Konsistensi Kebijakan Publik?

Tujuan dari dilakukannya analisa konsistensi ini adalah:
• Menjaga kesesuaian kebijakan antar dokumen, baik arah kebijakan, prioritas dan target yang

akan dicapai (RPJPD – RPJMD – RTRW – Renstra SKPD-RKPD – KUA).
• Melakukan analisa kritis terhadap tingkat konsistensi dari terakomodasi tidaknya usulan

masyarakat melalui musrenbang desa dan kecamatan kedalam Renja SKPD/RKPD sampai
dengan APBD.

• Melakukan penelusuran kesesuaian antara usulan program, kegiatan dan anggaran dari
masyarakat di tingkat desa dan kecamatan dengan program, kegiatan dan anggaran yang ada
dalam dokumen Renja SKPD/RKPD sampai dengan APBD.

• Mengidentifikasi tahapan dan proses yang paling rentan dalam menghilangkan usulan
masyarakat  dari tingkat desa sampai kabupaten.

• Menemukan strategi efektif dalam memperkuat kapasitas para pemangku perencanaan mulai
dari desa samapai Kabupaten (SKPD & DPRD).

• Merumuskan kesepahaman dan kesepakatan bersama di tingkat kecamatan dalam
menentukan indikator-indikator untuk memprioritaskan usulan-usulan desa yang sesuai
dengan kondisi dan permasalahan yang ada dalam kecamatan.

3.3 Jenis dan pendekatan analisis konsistensi

Ada 2 (dua) pendekatan analisa konsistensi, yaitu:

a) memastikan konsistensi antar dokumen kebijakan mulai dari arah kebijakan, prioritas, target
dan issu-issu strategis. Dokumen-dokumen ini adalah :
(1) RPJPD (dokumen kebijakan perencanaan jangka panjang: 25 tahun)
(2) RPJMD (dokumen kebijakan perencanaan jangka menengah: 5 tahun)
(3) RTRW (dokumen tata ruang)
(4) Renstra SKPD (dokumen perencanaan tekhnis SKPD: 5 Tahun)
(5) Renja SKPD (dokumen perencanaan tekhnis tahunan SKPD: 1 Tahun)
(6) RKPD (dokumen perencanaan tahunan daerah: 1 tahun)
(7) KUA (kebijakan umum anggaran: 1 tahun)
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b) Memastikan usulan-usulan masyarakat melalui Musrenbang bisa terakomodir dalam
dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja SKPD dan APBD). Hal ini
sesuai dengan pasal 15 Permendagri no.13 tahun 2006.

4 Penilaian terhadap Standard Pelayanan Minimum (SPM)

Banyaknya dinas dan instansi pemerintah daerah yang tidak memahami SPM mengakibatkan
tidak diintegrasikannya SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Bahkan sampai saat
ini, SPM masih menjadi perdebatan pada dinas-dinas maupun instansi daerah, sehingga sulit
untuk mengangkatnya sebagai isu strategis dalam perencanaan dan penganggaran daerah.  Tidak
dimasukkannya SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah, berdampak pada lemahnya
pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.  Akibat selanjutnya, target-target pencapaian
MDGs semakin jauh terjangkau. Disinilah arti penting masyarakat sipil terlibat memonitoring dan
memberikan bimbingan teknis untuk memastikan pemerintah daerah memenuhi pelayanan
publik yang pro poor dan pro gender terkait dengan pencapaian MDGs.

4.1 Apa itu SPM?

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan kebijakan yang mengatur tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimum dan merupakan urusan
wajib1 pemerintah daerah.  Dengan indikator kualitatif dan kuantitatif, SPM dipakai untuk menilai
ketersediaan semua layanan dasar yang dapat diakses oleh semua masyarakat.  Sebagai sebuah
kebijakan publik yang diturunkan langsung dari pemerintah pusat, penerapan SPM dimaksudkan
untuk memastikan agar pemerintah daerah  menyediakan layanan dasar yang terstandarisasi dan
dapat diakses semua masyarakat.

Sebagaimana tertuang  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tujuan SPM
diarahkan untuk:
1) Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan

Daerah dengan mutu tertentu.

2) Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan
suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan
pembiayaan daerah.

3) Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang
lebih adil dan transparan.

4) Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat
dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat
menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat.

1 Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah
terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.
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Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi
kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik (alat monev bagi kinerja pemerintah.

5) Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and
balances yang efektif.

6) Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Ada 16 kebijakan yang mengatur SPM diantaranya adalah UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah; PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP  No, 25/2000 tentang Urusan
Pemerintahan  dan  PP Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimum. Pada prinsipnya peraturan-peraturan tersebut mengarahkan pada
fungsi SPM sebagai instrumen untuk meratakan mutu pelayanan, sekaligus menjadi alat untuk
meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Masyarakat dapat
mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan
pelayanan publik.

Dalam menyusun SPM dan menerapkan SPM, Menteri dan Lembaga Pemerintahan Non
Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada
pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.

b) Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami.

c) Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis.

d) Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa.

e) Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.

f) Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan
menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia.

g) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

h) Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan,
kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM2:

a) Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri.

b) SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan daerah
untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

2 Bab V: Penerapan Standar Pelayanan Minimum, Pasal 9 tentang penerapan SPM
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c) Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan
pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
peraturan menteri.

d) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SPKP).

e) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

4.2 Langkah Melakukan Penilaian SPM?

Dalam melakukan penilaian terhadap SPM, masyarakat sipil dapat melakukan melalui dua
pendekatan yaitu:

(a) Penilaian dilakukan untuk pemerintah daerah yang tidak menerapkan SPM.  Penilaian
dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah mengapa SPM tidak diterapkan.

(b) Penilaian dilakukan untuk pemerintah daerah yang sudah menerapkan SPM.  Penilaiannya
dilakukan dengan melihat konsistensi dokumen-dokumen yang ada mulai dari dokumen
Musrenbang desa sampai dengan RPJMD.

Berikut gambaran penilaiannya:

a) Penilaian terhadap pemerintah yang sudah menerapkan SPM dilakukan melalui forum-forum
yang dibuka bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran. Penilaian ini dilakukan dengan cara mencermati sejauhmana program dan
penganggaran telah mencerminkan target SPM melalui:

• Musrenbang desa dengan cara mencermati paparan dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Daerah) tentang program atau rencana strategis pemerintah kabupaten.

• Musrenbang kecamatan dengan cara menilai paparan program yang disampaikan oleh
Bappeda dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD).

• Pertemuan Forum SKPD, penilaian dilakukan untuk menilai konsistensi hasil musrenbang
kecamatan sekaligus menilai koordinasi antar SKPD dalam mensinergikan masing-masing
target programnya antara satu departemen dengan departemen lainnya.

• Musrenbang kabupaten, penilaian dilakukan untuk menilai dokumen RKPD khususnya
tentang prioritas , anggaran dan target-targetnya.

• Pemantauan di parlemen dilakukan dalam proses konsultasi publik oleh komisi dan hasil
dari Badan Anggaran berupa RAPBD (Rencana Anggaran Belanja Daerah).

b) Penilaian terhadap Pemerintah yang belum menerapkan SPM:

• Mengidentifikasi masalah-masalah umum mengapa SPM baik di tingkat nasional maupun
di daerah. Misalnya, pada tataran nasional ternyata tidak semua kementerian
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mempunyai SPM serta tidak memberikan instruksi jelas meskipun telah menerbitkan PP
No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

• Menilai sejauhmana dokumen RPJMD telah memuat target-target sesuai dengan target
dalam SPM.

• Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para SKPD, sejauhmana pemahaman para
SKPD terhadap SPM.

• Sejauhmana pemahaman DPPKAD terhadap SPM sehingga mampu menyusun proyeksi
anggaran yang dapat mendukung target-target SPM.

• Menilai political will dari Bupati untuk menerapkan SPM.
• Menilai infrastruktur dan SDM yang tersedia untuk melakukan SPM.
• Menilai sejauhmana pemahaman DPRD terhadap SPM.
• Menilai pemahaman masyarakat sipil terhadap SPM yang selanjutnya dapat diidentifikasi

upaya-upaya masyarakat sipil yang sudah dilakukan untuk mendorong penerapan SPM.

4.3 Tahapan Advokasi

Hasil penilaian SPM ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan advokasi kebijakan dan bimbingan tehnis
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemetaan Kapasitas Tim.

Tahap awal yang penting dilakukan adalah melakukan pemetaan kapasitas tim untuk
memastikan kesiapan baik dari segi content maupun proses dalam memonitoring pelayanan
publik melalui SPM. Dari sisi content mencakup  sejauh mana substansi yang sudah dipahami
tentang SPM, indikator, bagaimana penerapan SPM di Pemerintahan Daerah, analisa
anggaran daerah dan perencanaan dan penganggaran pro poor-pro gender. Pemetaan
kapasitas ini juga mencakup ketersediaan tim ahli untuk isu tersebut dan komitmennya untuk
menjalankan fungsi-fungsi bimbingan teknis.

b) Pemetaan Aktor.

Tahap ini dimaksudkan untuk memetakan aktor kunci dalam penerapan SPM, terdiri dari
aktor pemerintah dan masyarakat sipil. Aktor kunci dari pemerintah antara lain adalah
Kementerian, Gubernur, Bappeda, Bupati, Wakil Bupati, Setda, SKPD, DPRD, Kepala Desa,
Kelurahan dan Kecamatan. Sedangkan aktor non pemerintah antara lain NGO, jaringan
masyarakat sipil, dewan pendidikan, organisasi profesional, masyarakat basis, forum-forum
masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan lain-lain. Menggalang aktor non pemerintah
dimaksudkan untuk membangun jaringan dan berbagi peran, membangun kesepahaman dan
komitmen, penguatan kapasitas, menggalang dukungan dengan tim ahli seperti akademisi
dan praktisi serta mengangkat SPM sebagai isu bersama.

Sedangkan menggalang aktor pemerintah dan legislatif difungsikan sesuai dengan ruang
lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Bappeda sebagai koalisi untuk
menjadikan SPM sebagai acuan dalam merencanakan kebijakan pembangunan, Sekretariat
Daerah dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, SKPD untuk mendorong adanya
alokasi anggaran untuk SKPD yang berhubungan langsung dengan pemenuhan SPM serta
DPRD untuk monitoring dan mempengaruhi perubahan kebijakan daerah dalam rangka
melahirkanperaturan daerah tentang SPM yang pro poor-pro gender.
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c) Analisis dan Penajaman Substansi SPM yang Pro-Poor dan pro Gender

Analisis dilakukan untuk membangun data base tentang situasi SPM pada sebuah pemerintah
daerah. Ini untuk menilai seberapa jauh ketersediaan SPM pada setiap dinas dan institusi
serta kekuatan hukumnya baik berupa perda maupun peraturan lainnya. Lebih jauh analisis
ini berfungsi untuk menilai seberapa besar pemerintah daerah memberikan perhatian
terhadap SPM melalui penilaian tentang input, proses, output dan dampak SPM.

Untuk penajaman substansi SPM dapat dikembangkan beberapa isu misalnya:

* Isu-isu yang penting yang perlu diangkat untuk mendapatkan kepastian hukum adalah
partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dan monitoring SPM, misalnya kepastian
masyarakat dalam menilai capaian SPM melalui indeks kepuasan masyarakat, peran serta
masyarakat dalam mekanisme komplain terhadap SPM.

* Penajaman tentang sejauh mana target-target SPM telah menjawab kebutuhan
perempuan. Misalnya dalam target kesehatan, apakah hanya menjawab persoalan-
persoalan kesehatan dasar atau telah menjawab persoalan kesehatan reproduksi
perempuan, seperti AKI, Gizi Buruk, dan sebagainya.

* Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan masyarakat dan bukan hanya sekedar
penyediaan, misalnya bagaimana menyediakan kelas sekolah yang aman, trasnportasi
yang ramah dan aman bagi perempuan.

* Bagaimana melihat SPM sebagai alat advokasi bagi masyarakat untuk menuntut
pemenuhan hak-hak dasarnya.

* Membangun konsep SPM yang pro poor dan pro gender.

d) Perumusan Strategi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Dalam menyusun strategi bimbingan teknis, terlebih dahulu melakukan analisis konteks
pemerintah daerah yang pada umumnya mempunyai masalah-masalah seperti:
 Belum semua dinas dan instansi Pemerintah Daerah memahami SPM sehingga penerapan

SPM belum optimal. Penerapan yang tidak optimal mengakibatkan tidak
diintegrasikannya SPM dalam penganggaran (APBD) serta tidak adanya monitoring dan
evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

 Pergantian Kepala Daerah.
 Isu SPM belum menjadi isu strategis di daerah.
 Masyarakat sipil maupun NGO belum memahami SPM.
 Belum ada Peraturan Daerah penerapan SPM, sehingga indikatornya tidak berkonteks

lokal dan tidak ada sanksi.
 PP No. 65 tahun 2005 tidak tercantum dalam konsideran RPJM.
 Minimnya ketersediaan system dan akurasi data terkait dengan SPM.
 Konsep SPM belum terbangun konsensus bersama di semua dinas dan instansi

Pemerintah Daerah, karena masih dalam pencarian bentuk sehingga masih
diperdebatkan oleh masing-masing dinas dan instansi.

 Konsep penganggaran SPM juga belum memadai.
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Bimbingan teknis dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya melalui FGD, workshop
maupun bimbingan teknis dalam penyusunan Renstra, Perbub maupun Perda. Ketrampilan
dasar yang mesti dikembangkan dalam bimbingan teknis antara lain:

 Terampil untuk menyampaikan ide/cara dan metode materi presentasi.
 Menyampaikan pertanyaan secara formal, dengan mengembangkan pertanyaan dengan

metode 5W (What, Who, When, Where, Why) dan 1H (How).
 Membuat ringkasan untuk mengikat sebagai suatu kesepakatan/kesepahaman.
 Encourage, bagaimana memposisikan pemerintah secara setara dan saling menguatkan
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BAB III

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: PENGHAMBAT
PENCAPAIAN MDGS

Pengantar

Untuk mendorong dan sekaligus memonitoring pencapaian MDGs diperlukan keterlibatan
masyarakat sipil khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat
dalam program pembangunan. Salah satu alat monitoring yang dipakai adalah Kartu Penilaian
Bersama (KPB). KPB ini dipakai untuk menilai prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola
pemerintahan yang baik) karena ada keterkaitan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan
pencapaian MDGs. Semakin baik tata kelola pemerintahan maka tujuan MDGs akan semakin
tercapai. Beberapa organisasi masyarakat sipil di daerah talah menerapkan KPB di tingkat desa
untuk meulai mendorong keterlibatan masyarakat sipil.  Berikut adalah pengalaman  Formasi
(Forum Masyarakat Sipil) dalam melaksanakan KPB di dua desa di Kabupaten Kebumen.

1. Proses dan Metode KPB

Penerapan KPB di Kebumen dilakukan di dua desa yaitu Desa Pandansari dan Desa Donorejo.
Penilaian ini dilakukan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance
dengan memfokuskan pada 4 prinsip yaitu partisipasi, visi, transparansi dan akuntabilitas.
Penerapan KPB di Kabupaten Kebumen ini difokuskan pada empat tujuan (goal), yaitu tujuan (2)
mencapai pendidikan dasar bagi semua; tujuan (3) mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan; tujuan (4) menurunkan angka kematian anak; dan tujuan (5)
meningkatkan kesehatan ibu.
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1.1 Proses dan Tahapan KPB

a. Alur KPB

.

b. Workshop, Training, Uji Coba KPB, Pembentukan dan Penguatan Pokja KPB

Sebelum penerapan KPB terlebih dahulu diawali dengan beberapa kegiatan sebagai bagian dari
persiapan.  Formasi sebagai inisiator penerapan KPN menyelenggarakan beberapa workshop,
training untuk fasilitator di tingkat desa dan melakukan uji coba penerapan KPB serta membentuk
dan melakukan penguatan Pokja KPB. Pokja KPB ini bertugas untuk melakukan persiapan
pelaksanaan KPB.

1) Workshop Sosialisasi KPB dan Penyempurnaan Tools

Workshop sosialisasi  ini dilakukan dengan mengundang berbagai kelompok masyarakat, yaitu
aparat pemerintah desa dan kecamatan, LSM, pers, masyarakat umum dan para community
organizer Formasi.  Tujuan workshop ini adalah:

• Memberikan pemahaman tentang pentingnya penilaian bersama secara partisipatif dari
multi stakeholder untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan terkait komitmen
dalam percepatan pencapaian MDGs tahun 2015.

• Menemukenali permasalahan keterbatasan partisipasi dalam mekanisme monitoring dan
evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa/daerah
dalam rangka pencapaian MDGs.

 Mengenalkan kartu penilaian bersama sebagai instrumen atau alat untuk menilai secara
partisipatif kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Good Governance)  untuk pencapaian
MDGs 2015.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan workshop ini adalah tersosialiasasi dan terpublikasinya alat
KPB dan rencana penerapannya pada aparat kecamatan dan desa, kelompok-kelompok
masyarakat (perempuan, warga miskin) dan masyarakat secara umum melalui publikasi yang
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dilakukan media. Capaian hasil lainnya adalah adanya input perbaikan terhadap alat,
pentingnya penyederhanaan pertanyaan, perubahan dan penyesuaian istilah disesuaikan
dengan konteks daerah yang menjadi lokasi penerapan. Untuk menindaklajuti masukan dari
perserta workshop, Formasi menyelenggarakan Workshop Penyempurnaan Tools KPB.
Penyederhanaan pertanyaan untuk mempermudah para calon fasilitator dalam memahami
pertanyaan KPB. Beberapa penyesuaian istilah yang sesuai dengan lokasi penerapan KPB
yang dipilih, misalnya “daerah” diubah menjadi “desa”, “RPJMD” diubah menjadi “RPJMDes”
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), “Pemerintah Daerah” diubah menjadi
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

2) Training KPB untuk CSO dan Uji Coba

Training Kartu Penilaian Bersama (KPB) ini dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 13
peserta yang bertujuan untuk penguatan kapasitas sebagai fasilitator penerapan KPB dan
mampu menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk peserta  di luar unsur
desa diharapkan setelah training akan terinspirasi untuk berinisiatif menerapkan Kartu
Penilaian Bersama (KPB) ini di lembaganya masing-masing.

Selain membahas tentang capaian MDGs di Kebumen dan Nasional serta Good Governance, di
dalam training juga dilakukan uji coba penerapan KPB.  Uji coba ini sebagai upaya melatih
peserta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah dengan panduan-panduan
pertanyaan yang tersedia dalam tools KPB. Sebagian dari peserta dipersiapkan untuk menjadi
fasilitator dalam penerapan KPB yang direncanakan.

3) Pembentukan dan Penguatan Pokja KPB

Pokja KPB ini dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan KPB. Tugasnya adalah
mengidentifikasi peserta yang akan terlibat dalam penerapan KPB, memberikan undangan,
mempersiapkan alat, perlengkapan dan tempat serta menjadi fasilitator pada
pelaksanaannya.  Pokja beranggotan 5 orang yang dipilih dari dari unsur masyarakat desa
(Pemerintah Desa, perempuan, warga miskin dan dari pokja perencanaan desa3) yang telah
dilatih sebelumnya dan dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam memfasilitasi
forum-forum warga. Anggota  Pokja  juga merupakan warga desa setempat sehingga lebih
memahami kondisi desa di wilayah masing-masing.

4) Pelaksanaan KPB

Pelaksanaan KPB dilakukan selama 2 hari di Desa Pandansari dan Desa Donorojo. Pengisian
Kartu Penilaian Bersama (KPB) di tingkat desa dilakukan untuk:

• Melihat sejauhmana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Good Governance)
di tingkat desa.

• Menyusun rekomendasi sebagai bahan untuk melakukan review RPJMDes yang telah
disusun masing-masing desa.

3 Pokja Perencanaan Desa yang dimaksud adalah Kelompok Kerja di tingkat desa yang anggotanya dipilih
dari oleh masyarakat dan berugas untuk melakukan roadmap, memfasilitasi musyawarah dusun,
menyelenggarakan lokakarya desa sampai terlibat dalam Musrenbangdes
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• Hasil Kartu Penilaian Bersama (KPB) ini juga digunakan sebagai evaluasi bersama
masyarakat untuk meningkatkan pencapaian MDGs.

Pengisian Kartu Penilaian Bersama (KPB) ini dalam pelaksanaannya terdiri dari unsur
Pemerintah Desa, perempuan, warga miskin, masyarakat umum.

5) Sosialisasi Hasil Penerapan KPB

Hasil penerapan KPB stelah dikompilasi dan disusun menjadi sebuah tulisan kemudian
disosialisasikan kepada warga di desa lokasi penerapan.  Tujuan dari sosialisasi tersebut
adalah:
• Melihat sejauhmana capaian kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance) di tingkat desa.
• Menyusun rekomendasi sebagai bahan untuk melakukan review RPJMDes yang telah

disusun masing-masing desa.
• Hasil penilaian ini juga digunakan sebagai evaluasi bersama masyarakat untuk

meningkatkan pencapaian MDGs.

Pengisian Kartu Penilaian Bersama (KPB) ini dalam pelaksanaannya terdiri dari unsur Pemerintah
Desa, perempuan, warga miskin, masyarakat umum.

1.2 Metode

Metode yang digunakan dalam Proses Penerapan KPB dan Advokasi hasilnya ini adalah:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data desa dan kabupaten terkait dengan pencapaian
MDGs dan data monografi.  Data ini  ini digunakan untuk melakukan assessment awal
terhadap pencapaian MDGs di tingkat kabupaten dan penyusunan profil desa sebagai lokasi
penerapan KPB.  Tujuan pengumpulan data adalah untuk memberikan informasi dasar pada
seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan KPB.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait data-data sekunder
yang telah dikumpulkan. Wawancara yang bertujuan untuk memperdalam dan
mengklarifikasi data dilakukan pada kepala desa, perwakilan perangkat desa, bidan desa,
pengurus posyandu, kelompok perempuan dan kelompok warga miskin.

c. Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus

Metode ini digunakan pada saat memberikan penilaian terhadap tata kelola pemerintahan
dengan KPB di dalam kelompok dan pembahasan dalam pleno untuk menyimpulkan hasil
penilaian.

d. Konsultasi Publik

Konsultasi Publik KPB dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu konfrensi pers dan talkshow
radio dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi pengalaman pengisian KPB dan hasil
penilaian KPB yang telah dilaksanakan di dua desa.
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2. Pelaksanaan Penerapan Kartu Penilaian

2.1 Profil Pencapaian MDGs di Kabupaten Kebumen

Milennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millennium yang disepakati
oleh 189 kepala Negara anggota PBB di New York pada September tahun 2000 tinggal 3 tahun lagi
untuk mencapai target-targetnya yaitu pada tahun 2015. Tujuan utama MDGs yang
menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan bertujuan tercapainya kesejahteraan
masyarakat. Di Indonesia, berbagai macam program sudah diluncurkan sebagai upaya percepatan
pencapaian MDGs baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti Jamkesmas,
Jampersal, BLT, PNPM, rehab rumah dan lain-lain. Untuk melihat sejauh mana capaian MDGs di
Kabupaten Kebumen, berikut akan disampaikan data dan informasi yang terkait.

Pencapaian Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, kemiskinan yang menjadi goals pertama
dalam percepatan pencapaian MDGs mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tujuan-tujuan
lain dalam MDGs, gambaran kemiskinan di Kabupaten kebumen adalah sebagai berikut:

Tahun Prosentase Jumlah
Penduduk

Jumlah Penduduk
Miskin

2003 31,00% 1,193,978 370,133
2004 30,95% 1,203,315 372,426
2005 29,83% 1,212,809 361,781
2006 32,49% 1,222,343 397,139
2007 30,25% 1,231,872 372,641
2008 27,87% 1,241,437 345,988
2009 25,73% 1,250,856 321,845
2010 23,15% 1,258,947 291,446

Sumber Data : Lampiran Surat BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor 33523.128 tanggal
18 Juni 2010 dan Kebumen Dalam Angka 2010.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen cukup tinggi dan menjadikannya masuk dalam
rangking 5 besar kabupaten/kota dalam hal kemiskinan di Jawa Tengah. Tabel di atas
menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2003 sebesar 31%  menjadi 23.15%
ditahun 2010, hanya turun sebesar 7,85%  dalam kurun waktu 7 tahun atau rata-rata pertahun
hanya sebesar 1,12%. Hal ini menjadi tantangan di Kabupaten Kebumen karena penurunan angka
kemiskinan yang cukup lambat sehingga dalam mencapai target di tahun 2015 atau batas akhir
MDGs harus dilakukan dengan cukup serius dan kerja keras.
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Target Dalam RPJMD

Berikut adalah proyeksi penanggulangan kemiskinan yang sudah diamanahkan dalam target
RPJMD sekaligus menjawab target MDGs.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kebumen 2011-2015

Proyeksi penurunan angka kemiskinan sesuai dengan RPJMD di tahun 2015 adalah sebesar
15.49%. Target dan proyeksi penurunan kemiskinan ini dihasilkan dalam pengawalan dan
technical assistance dalam penyusunan RPJMD yang dilakukan Formasi. Target ini dievaluasi
setiap tahunnya untuk memastikan bahwa setiap tahun target pencapaian terlaksana. Pada
evaluasi tahun 2011, capaian penurunan prosentase kemiskinan adalah sebesar 22.95% (data
LKPJ Bupati 2011) melampui target RPJMD untuk tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 22.71%.

Untuk mencapai target MDGs, program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan program
unggulan daerah adalah pembangunan perumahan masyarakat miskin (P2P), air minum dan
penyehatan lingkungan (AMPL), Pamsimas, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, program
pengembangan infrastruktur pedesaan, PNPM, beasiswa dan berbagai program lainnya.

Tahun Prosentase Jumlah Penduduk

2010 23.15 1,258,947

2011 22.71 1,267,130

2012 20.895 1,275,367

2013 19.08 1,283,656

2014 17.265 1,292,000

2015 15.45 1,300,398
Ket : Angka Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.65%
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Secara lebih rinci program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi
beberapa klaster yaitu:
 Klaster bantuan dan perlindungan sosial berdampak langsung.
 Klaster bantuan dan perlindungan sosial berdampak tidak langsung.
 Klaster pemberdayaan masyarakat berdampak langsung.
 Klaster pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdampak langsung.
 Klaster pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdampak tidak langsung.

Adapun secara rinci bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun 2011 sesuai
dengan klaster di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program/Kegiatan Target / Sasaran Tujuan

Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial Berdampak Langsung

Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan
Kesehatan Daerah

106.362 jiwa Peningkatan derajat
kesehatan penduduk
miskin

Pelayanan Pengobatan  Kesehatan
Masal

Keluarga Miskin Non
Peserta  Jamkesmas
Jamkesda

Peningkatan derajat
kesehatan penduduk
miskin non peserta
Jamkesmas

Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial Berdampak Tidak Langsung

Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap kekerasan

Keluarga Miskin
Perempuan dan anak
korban kekerasan

Peningkatan derajat
kesehatan perempuan
dan anak

Klaster Pemberdayaan Masyarakat Berdampak Langsung

Bantuan Sosial Tali Asih 62 Orang

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdampak Langsung

Bantuan Ternak Gubernur 20 Kelompok Penguatan Modal/
Pendapatan

VBC 100 Kelompok Penguatan Modal/
Pendapatan

Penjaringan Bibit Sapi Betina 3 Kelompok Penguatan Modal/
Pendapatan

PNPM Mandiri Kelautan dan
Perikanan

25 Kelompok Meningkatkan
kesempatan kerja dan
kesejahteraan

Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)

71 Gapoktan
Alokasi BLM PUAP

Mengurangi kemiskinan
dan pengangguran
melalui penumbuhan
dan pengembangan
kegiatan usaha agribisnis
di pedesaan

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdampak Tidak Langsung
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Program/Kegiatan Target / Sasaran Tujuan

Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi UKM /
Fasilitasi sarana dan prasarana bagi
UMKM berupa tenda dan gerobak

30 pedagang Peningkatan pelayanan
pembeli agar lebih
nyaman

Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah:
1. Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya

2. Pembinaan IKM dalammemperkuat
jaringan klaster industri

11 kelompok/220
pengusaha

25 kelompok/500
pengrajin/pengusaha

Peningkatan kualitas dan
kuantitas produk

Peningkatan kualitas dan
kuantitas produk

Peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja/ Pendidikan &
Ketrampilan bagi masyarakat
berkemampuan ekonomi dan SDM
nya rendah

Pelatihan Non
Institusional (MTU) bagi
masyarakat tingkat
ekonomi rendah/SDM
rendah 20 paket (440
orang)

Terwujudnya
ketrampilan bagi
masyarakat yang tidak
mampu (secara
ekonomi/SDM rendah)
supaya berdaya mandiri

MOU Kerjasama pendidikan dan
pelatihan / Kerjasama pendidikan dan
pelatihan dengan pihak sekolah
kejuruan

Kerjasama pelatihan
ketrampilan operator
komputer dan mekanik
HP dengan sekolah
Kejuruan

Terlaksananya
pemberian bekal
ketrampilan pada siswa
sekolah

Pengembangan Kelembagaan
Produktivitas dan Pelatihan Kewira
usahaan / Pembinaan LPKS dan
Kelembagaan produktivitas

LPKS Pengembangan
WUB dan Pelatihan
P2MBG

Terbinanya LPKS dan
kelembagaan
pengembangan WUB
dan Pelatihan

Sumber : TKPKD Pada Forum MDGs.

Data di atas memberikan gambaran bahwa pencapaian tujuan 1 masih memerlukan upaya lebih
keras. Diperlukan berbagai inovasi seperti penyediaan data base kemiskinan versi lokal yang
harus di update setiap tahunnya, adanya perda (peraturan daerah) tentang perencanaan
penganggaran yang menjamin partisipasi masyarakat dalam hal merencanakan dan
menganggarkan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang lain.

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk  Semua

Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua masyarakat dan negara wajib menyediakan akses
pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua rakyatnya, hal ini juga sesuai dengan deklarasi
MDGs yang mengharuskan di tahun 2015, pendidikan dasar harus diakses oleh semua
masyarakat. Berikut adalah gambaran pencapaian MDGs tujuan 2 di Kabupaten Kebumen.
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Sumber : LKPJ Bupati 2011

Tabel 6. Target MDGs dan Target RPJMD

Indikator Kondisi 2010 Target Mdgs
Target
RPJMD

APM SD/MI/Paket A 98,80 % 100 % 100 %

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil
menamatkan SD/MI

99,83 % 100 % 100 %

Angka melek huruf  penduduk usia 15-24 th,
perempuan dan laki-laki.

100 % 100 % 100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Angka partisipasi kasar untuk SD dan SMP sesuai data dari LKPJ Bupati tahun 2011 mengalami
penurunan  jika dibandingkan dengan tahun 2010 berbeda dengan APM yang mengalami
penurunan baik untuk SD dan SMP bila dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan target
RPJMD maupun MDGs untuk SPM adalah 100%. Untuk Angka melek huruf  penduduk usia 15-24
tahun, perempuan dan laki-laki sudah 100%, tetapi untuk usia diatas 24 tahun kasus buta aksara
masih ada.
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Sumber data : LKPJ Bupati 2011

Angka kelulusan untuk SD, SMP dan SMA ditahun 2011 terus mengalami kenaikan bila
dibandingan dengan tahun 2010. Salah satu yang didorong dalam rangka memberikan akses
pelayanan pendidikan sesuai dengan tujuan 2 dalam MDGs adalah pemberian beasiswa bagi
keluarga miskin dari APBD. Advokasi adanya anggaran beasiswa ini sudah dilakukan sejak tahun
2007.  Kegiatan lain yang perlu didesakkan adalah mendorong adanya Perda Pendidikan.  Inisiatif
ini merupakan hasil diskusi dalam Forum MDGs di Kabupaten Kebumen.

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan 3 dari pembangunan MDGs adalah mendorong adanya kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan. Target yang harus dicapai ditahun 2015 dibidang pendidikan adalah
Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005
dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Capaian Gender Development
Indeks (GDI) untuk tahun 2010 adalah 0,8 sedangkan ditarget RPJMD tahun 2015 adalah sebesar
10. Berikut adalah capaian MDGs untuk tujuan 3 di Kabupaten Kebumen.

Tabel. 7 Rasio Perempuan Terhadap Laki-Laki di Tingkat Pendidikan Dasar,
Menengah dan Tinggi

No Indikator Kondisi
Eksisting 2010

Target MDGs
2015

Target
RPJMD 2015

a. Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di
SD/MI/Paket A

98,66 100 98,57

b. Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di
SMP/MTs/Paket B

99,18 100 86,73

c. Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di
SMA/MA/Paket C

92,87 100 98,05

d. Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di
Perguruan Tinggi

109,92 100

e. Rasio melek huruf perempuan
terhadap laki-laki usia 15-24 tahun

93,68 100 100

Sumber Data : Dinas Pendidikan
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Rasio perempuan pada pendidikan terbesar ditingkatan perguruan tinggi sebsar 109,92
sedangkan untuk sekolah ditingkatan SD/MI dan kejar paket A adalah sebesar 98,66 sedangkan
ditingkatan SMP/MTs, paket B adalah sebesar 99,18 sedangkan target ditahun 2015 ditingkatan
SD maupun SMP adalah 100. Sedang dibidang ekonomi untuk non pertanian kontribusi
perempuan dalam pekerjaan upahan disekotor non pertanian adalah 42,56% sedangkan target di
RPJMD adalah sebanyak 63,72%. Proporsi Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD 26%
sudah melebihi target sudah melebihi target MDGs yang hanya 24%.

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak dan  Peningkatan Kesehatan Ibu

Penurunan angka kematian Bayi dan Kematian Ibu ditahun 2011 menurun dibanding tahun 2010.
Untuk kematian bayi tahun 2011 adalah 8.84/1000 kelahiran hidup. Angka ini menurun
dibandingkan tahun 2010 yang angka kematian bayinya mencapai 10.95/1000 kelahiran hidup.

Kasus Kematian ibu ditahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010, ditahun 2011
angka kematian ibu melahirkan sebanyak 42.5 sedangkan angka ditahun 2010 adalah sebesar
66.41/100.000 kelahiran hidup. Berikut adalah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen,
tahun 2011.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Tahun 2011.

Tabel 8. Target Penurunan Angka Kematian Anak yang Tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Kebumen

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angka kematian balita per 1.000 kelahiran
hidup

11,52 11,35 11,20 11,15 11,10 10,75

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000
kelahiran hidup

10,95 9,1 9,0 8,9 8,7 8,5

Presentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 98% 99% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 77,84 80 81 83 85 90
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Angka kematian balita pada tahun 2010 yang merupakan tahun dasar RPJMD adalah sebesar
11,52 per 1000 kelahiran hidup. Dari angka tersebut, target yang akan dicapai diakhir tahun
RPJMD yang juga merupakan tahun terakhir MDGs adalah sebesar 10,75 per 1000 kelahiran
hidup.  Demikian pula dengan angka kematian Bayi (AKB), jumlah kasus yang terjadi di tahun 2010
adalah sebesar 10,95 per 1000 kelahiran hidup dan target yang akan dicapai diakhir periode
RPJMD adalah menjadi 8,5 per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai angka tersebut beberapa
upaya yang akan dilakukan adalah:

 Mempertahankan presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tetap dalam
layanan 100%.

 Kunjungan neonatal pertaman dan cakupan pelayanan kesehatan bayi terus dipertahankan
juga sampai 100 %,

 Cakupan pelayanan  kesehatan anak balita yang pada tahun 2010 sebesar 77,84 % akan
ditingkatkan menjadi 90 %.

Tabel 9. Target Angka Penurunan Angka Kematian Ibu yang Tertuang dalam RPJMD

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup

66,41 65 64 63 62 60

Proporsi Kelahiran yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Terlatih (PN)

93,93% 98% 99% 100% 100% 100%

Presentase Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan Antenatal
(Cakupan Kunjungan Kehamilan
keempat/ KN4)

96,28% 96% 97% 98% 99% 100%

Presentase Puskesmas Rawat Inap
yang Mampu Melaksanakan PONED

7 pusk 7 pusk 9 pusk 10 pusk 11 pusk 12 pusk

Presentase RS Kabupaten yang
Melaksanakan PONEK

1 RS 2 RS 3 RS 4 RS 5 RS 6 RS
100%

2.2 Profil Desa

a. Desa Pandansari

Desa Pandansari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari Desa Pandansari  ke ibu kota kecamatan + 6  Km dengan lama
tempuh 30 menit menggunakan ojek dan jarak ke ibu kota kabupaten +15 Km dengan lama
tempuh 1 jam menggunakan angkutan umum. Desa Pandansari merupakan desa yang sebagian
besar wilayahnya adalah berbukit dan hanya sebagian kecil wilayah yang masih dataran rendah.

Visi desa Pandansari adalah mewujudkan masyarakat desa adil makmur dengan bertumpu pada
sektor pertanian, perdagangan dan home industry.
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Misinya adalah:
 Menyelenggarakan pemerintahan yang transparasi, akuntabilitas, partisipatif dan

responsif.
 Membangun pertanian lahan kering dan pemanfaatan lahan tidur.
 Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda.
 Meningkatkan komunitas dan kualitas home industry.
 Membangun sarana dan prasarana perdagangan.
 Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penyusunan visi Desa Pandansari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan di Desa Pandansari seperti Pemdes, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat desa, perempuan, warga miskin dan
masyarakat desa pada umumnya.

Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan

Berdasarkan Data Profil Desa pada tahun 2010, mayoritas penduduk Desa Pandansari bermata
pencaharian sebagai buruh, pedagang/wiraswasta, petani, pengrajin, tukang kayu, tukang batu,
PNS, penjahit, perangkat desa, pensiunan, karyawan, guru dan supir. Masyarakat yang memiliki
pekerjaan sebagai buruh tani mencapai 60% dan penghasilan buruh tani ini sangat kecil. Data
kemiskinan terakhir berdasarkan pada data penerima raskin, BLT ataupun Jamkesmas
menunjukkan 38% penduduk Desa Pandansari tergolong miskin.

394
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294

4 10 19 124 241 208
10 20

Sumber Mata Pencaharian Utama
Masyarakat Desa Pandansari Kec. Sruweng
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Pendidikan

Dari segi pendidikan, masyarakat
Pandansari masih rendah. Ini terlihat pada
angka lulus sekolah. Sebagian besar
masyarakat hanya lulus SD. Di desa
tersebut hanya ada 4 SD dan 1 MTs dan 3
Taman Kanak-Kanak yang tidak
mempunyai gedung dan proses belajar
mengajar masih menumpang di gedung
lain.

Situasi dan Kondisi Perempuan

Desa Pandansari sudah mulai melakukan pemberdayaan dan melibatkan perempuan dalam
urusan pemerintahan desa. Sekitar 22% perempuan sudah terlibat dalam pemerintahan desa
namun masih perlu diperkuat kapasitasnya khususnya dalam implementasi managemen
pemerintahan desa agar sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan.  Posisi para
perempuan tersebut adalah Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Pembantu Kaur Pembangunan, dan
Kaur Umum yang berugas melakukan pembagian raskin, jamkesmas dan membantu keuangan jika
diperlukan.

Secara umum ruang untuk berpartisipasi didukung oleh budaya masyarakat yang sudah
melibatkan perempuan dalam urusan publik misalnya dalam budaya gotong royong seperti tradisi
“gugur gunung” (membuat jalan di lereng gunung), selamatan desa yang disebut Suran4.  Dalam
kegiatan gotong royong ini tugas utama perempuan masih sesuai dengan peran domestiknya,
yaitu menyiapkan  makanan, bersih-bersih dan menerima tamu.  Namun para perempuan juga
tidak segan untuk ikut mengangkut tanah dan batu dalam kegiatan “gugur gunung”.  Terbiasanya
perempuan di ruang publik inilah yang membuat pelembagaan partisipasi perempuan berjalan
lebih mudah.  Pada awalnya meskipun perempuan sudah terlibat dalam kegiatan publik tetapi
tidak pernah diajak untuk berperan dalam pembangunan desa.  Setelah ada program MDGs Tahap
II barulah perempuan diberi ruang yang luas untuk terlibat dalam merencanakan pembangunan,
penganggaran sesuai dengan kebutuhan kelompok perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan memberikan perubahan dan ini
terlihat dalam dokumen RPJMDes yang pada periode sebelumnya (2005-2010) lebih banyak
perencanaan pembangunan fisik tetapi pada periode 2010-2015 telah ada program beasiswa
warga miskin, posyandu, tambahan bidan desa, sanitasi (air bersih, jambanisasi), tambahan
makanan sehat, sarana dan prasarana sekolah, rehab dan pembangunan gedung polindes.

4 Selamatan yang dilakukan pada bulan Jawa yang disebut bulan Sura. Dalam kegiatan ini biasanya ada
tayuban (tarian yang dilakukan perempuan dan penontonnya (biasanya laki-laki) memberikan uang yang
disebut nyawer.  Dalam bulan Sura ini, tugas perempuan biasanya membersihkan rumah, menyiapkan
tempat kegiatan, menerima tamu dan tentu saja menyiapkan makanan dan minuman.
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Keterlibatan perempuan dimulai dari Musyarawarah Dusun, lokakarya desa sampai
Musrenbangdes.

Untuk kesehatan reproduksi perempuan sudah cukup baik karena proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga terlatih telah mencapai 92% sedangkan kelahiran yang ditolong bidan 8%.
Program Keluarga Berencana (KB) mencapai 70% atau 976 KK yang semua pengguna alat
kontrasepsi tersebut adalah perempuan.  Warga yang belum menggunakan alat kontrasepsi
adalah warga yang tidak mampu membayar dan ada yang memang tidak mau menggunakan alat
kontrasepsi.

Penurunan Angka Kematian Anak

Angka kematian bayi atau anak di Desa Pandansari 0% atau 100% bayi lahir hidup. Sarana dan
prasarana kesehatan yang ada adalah satu Polindes dengan 1 orang bidan namun tidak buka
setiap hari, dalam seminggu hanya 2 hari buka. Untuk menunjang kesehatan bayi, terdapat 7
posyandu sebagai prasarana kesehatan. Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi Polio 3,
imunisasi DPT-1 dan imunisasi campak yang semuanya 95% terlaksana. Belum tercapainya
imunisasi secara menyeluruh disebabkan oleh kesibukan orang tua yang tidak sempat melakukan
imunisasi bagi anaknya ataupun  kurangnya kesadaran akan kesehatan bayi dari para orang tua.

Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi

Secara umum tingkat kesehatan warga Desa Pandansari baik. Ini terlihat dari tidak adanya
penyakit seperti HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosis (TBC) yang diderita warga.  Namun masih banyak
penyakit umum seperti sakit cikungunya yang lebih banyak diderita oleh perempuan karena
perempuan paling sering di daerah hutan pinus.  Untuk sanitasi masih sangat kurang karena
banyak warga tidak mempunyai MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Untuk keperluan MCK dan sarana air
bersih masyarakat memanfaatkan sumur dan sumber mata air tetapi ketika musim kemarau
datang banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih.

Tabel 10. Data Prasarana Air Bersih dan MCK

No Prasarana Air
Bersih

Jumlah Pengguna Keterangan

1 Sumur Gali 285 371 KK

2 Air Sungai 1 400 KK

3 Mata Air 39 722 KK
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b. Desa Donorejo

Desa Donorojo bagian dari wilayah Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa
Tengah. Jarak dari Desa Donorojo ke ibu kota kecamatan + 12 Km.  Desa Donorojo merupakan
desa pegunungan yang terletak di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara
dengan luas wilayah 478, 18 Ha.

Visi desa adalah terwujudnya masyarakat Desa Donorojo yang aman, tertata,  makmur,  cerdas
dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa.

Misinya:
 Meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
 Meningkatkan perokonomian ibu-ibu/perempuan.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan  wilayah  Desa Donorojo

dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
 Meningkatkan sarana prasarana tempat ibadah.
 Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang keagamaan.
 Mewujudkan pemerintahan desa yang baik.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun.
 Meningkatkan sarana prasarana akses dan mutu pendidikan.
 Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.
 Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
 Membangun keluarga sejahtera yang harmonis, cukup 2 anak saja.

Situasi Ekonomi dan Kemiskinan

Mayoritas penduduk Desa Donorojo bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang,
tukang batu, tukang kayu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin, TNI/Polri, Perangkat Desa,
pembuat bata, sopir, karyawan swasta dan guru swasta.  Berdasarkan Data Profil Desa 2010,
berikut grafiknya.
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Berdasarkan mata pencaharian tersebut dapat menjadi salah satu indikator kemiskinan warga.
Menurut Data Desa pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Desa Donorojo masih tinggi seperti
tergambarkan dalam diagram di bawah ini.

Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Donorejo masih
rendah.  Sebagian besar sampai tingkat Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP).  Salah satu kendala adalah fasilitas yang
tersedia masih terbatas karena lokasi SD
ataupun SMP masih cukup sulit untuk dilalui
kendaraan. Bahkan untuk sekolah setingkat
SMP harus ke luar desa atau ke ibukota
kecamatan, sedang untuk pendidikan
menengah maka harus ke kota Gombong
dengan jarak tempuh +16 km.
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Partisipasi dan Kesehatan Perempuan

Sudah ada partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa sebagai perangkat desa meskipun
baru 13 %.  Secara umum para perempuan tidak pernah ikut dalam musyawarah desa sehingga
pada saar mereka diajaka untuk berdiskusi tentang situasi desanya merasa sangat “diorangkan”
(dihargai).  Pada saat diundang mengikuti musyawarah desa, para perempuan bersedia berjalan 1
jam dari dusun mereka untuk mengikutinya.  Usulan para perempuan berbeda dari usulan para
laki-laki yaitu penambahan bidan, sarana air bersih, sanitasi, beasiswa pendidikan, jalan tembus
dari dusun ke desa.

Untuk kesehatan perempuan, belum ditemui Angka Kematian Ibu (AKI)  melahirkan bahkan
proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih mencapai 92% kelahiran, sedangkan
8% kelahiran yang ditolong dukun. Namun demikian para perempuan masih rentan mendapat
kemudahan pertolongan saat melahirkan karena jarak rumah bidan ke antar dusun relatif jauh,
jalan masih tanah pegunungan dan sulitnya sarana transportasi. Dalam hal penggunaan alat
kontrasepsi yang mencapai 66% masih dikenakan pada perempuan sehingga resiko yang berkaitan
dengan kesehatan reproduksi bagi perempuan masih tinggi.

Penurunan Angka Kematian Anak

Angka kematian bayi di Desa Donorojo tidak ditemukan sehingga 100% bayi lahir hidup. Ini dapat
menjadi indikasi mulai sadarnya masyarakat terhadap kesehatan anak, bayi dan ibu. Untuk
imunisasi yang diberikan adalah imunisasi polio 3 mencapai 104 bayi dan imunisasi DPT-1
mencapai 102 bayi. Capaian imunisasi ini cukup terlaksana dengan baik, ini dapat diindikasikan
adanya kesadaran orang tua untuk memberikan imunasasi kepada anaknya.

Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan

Untuk keperluan MCK dan sarana air bersih, masyarakat memanfaatkan sumur gali, sumber mata
air, dan perpipaan tetapi ketika musim kemarau banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air
bersih. Kepemilikan MCK bagi warga belum menyeluruh baru ada 28 % rumah yang memiliki WC
dan 72% rumah masih buang air besar di sungai/ parit/ kebun. Dengan kondisi yang demikian
masyarakat Desa Donorojo rawan terserang penyakit.

Tabel 11. ?

No
Prasarana
Air Bersih

Jumlah Pengguna Keterangan

1 Sumur Gali 7 41 KK 1

2 Mata Air 17 1118 KK 2

3 Perpipaan 3 20 KK 3
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2.3 Profil Peserta

Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan KPB di Desa Pandansari dan Desa Donorojo berasal dari
kelompok perempuan, warga miskin, masyarakat umum dan pemerintahan desa. Setiap
kelompok ada keterwakilan perempuan kecuali kelompok perempuan karena semua pesertanya
adalah perempuan. Namun proporsi di kelompok masyarakat umum dan Pemerintahan Desa
masih didominasi laki-laki karena pada saat pelaksanaan KPB bersamaan dengan acara rutin desa
seperti Selapanan5 sehingga beberapa warga dan perangkat desa yang perempuan tidak dapat
hadir dan beberapa perangkat desa bertugas menjadi fasilitator KPB.

Pemilihan peserta dari masing-masing unsur dilakukan berdasarkan pertimbangan persebaran
wilayah dari masing-masing dusun.  Setiap dusun mempunyai perwakilan dan merupakan usulan
masing-masing Ketua Dusun. Berikut adalah daftar peserta yang mengikuti KPB di Desa
Pandansari dan Donorojo.

a. Profil Peserta di Desa Pandansari

Tabel 12.??

Kelompok
Jumlah Peserta

Laki-laki Perempuan Total
Perempuan 0 8 8
Warga Miskin 5 3 8
Masyarakat Umum 8 0 8
Pemerintah Desa 6 1 7
Total Peserta 19 12 31

5 Selapanan adalah diskusi yang dilakukan setiap 40 hari sekali.  Pertemuan ini diselenggarakan secara rutin
oleh kelompok perempuan di Desa Pandansari yang bertujuan membahas isu-isu yang ada di desa
termasuk permasalahan perempuan. Selapan juga menyelenggarakan pelatihan membuat kerajinan bambu
dan diskusi masalah kesehatan lingkungan dan perempuan.



53

b. Profil Peserta di Desa Donorojo

Tabel 13. Peserta KPB berdasarkan Kelompok dan Jenis Kelamin

2.4 Proses dan Hasil Penerapan KPB

Dalam proses penerapan KPB, peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok masyarakat
miskin, masyarakat umum, perempuan dan pemerintah.  Hal ini dilakukan agar setiap kelompok
punya relasi yang setara sehingga dalam dalam proses penilaian dilakukan secara terbuka
berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan yang mereka rasakan.

Secara umum, proses KPB diawali dengan pembagian kelompok dan di setiap kelompok dipilih
masing-masing fasilitator. Selanjutnya fasilitator membacakan profil MDGs di desa/kabupaten
dan dilanjutkan dengan penilaian bersama tata kelola dengan menggunakan KBP dengan fokus
tujuan MDGs 2, 3, 4 dan 5.  Berikut adalah adalah hasil penilaian yang dikelompokkan
berdasarkan keempat tujuan MDGS yang menjadi fokus penilaian.

a. Hasil Penerapan di Desa Pandansari

1) Hasil Penilaian untuk Tujuan 2

Tabel 14. Nilai Tujuan 2  dari Setiap Kelompok

Tujuan 2 adalah Mencapai Pendidikan Dasar bagi Semua dengan target 3 yaitu menjamin
pada tahun 2015 semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan
dasar dan menengah pertama (Wajib Belajar 9 tahun, SD dan SMP).

Kelompok
Jumlah Peserta

Laki-laki Perempuan Total
Perempuan 0 8 8
Warga Miskin 2 5 7
Masyarakat Umum 7 1 8
Pemerintah Desa 7 1 8
Total Peserta 16 15 31

Prinsip

Tujuan 2

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 3.28 3 3.02 3.25

Visi 2.58 2.71 3 3.24

Transparansi 3.28 2.73 2.8 3.11

Akuntabilitas 2.88 2.78 2.88 3.11
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Penilaian Kelompok Perempuan. Untuk tujuan ke 2 target 3 kelompok perempuan menilai
indikator Good Governance khususnya partisipasi dan transparansi sudah baik. Di dalam
proses dikusi mereka menilai bahwa partisipasi perempuan sudah ada dengan diundang
dalam musyawarah perencanaan dan pelaksanaan program wajib belajar SD dan SMP, tetapi
dalam hal visi ke depan maupun akuntabiltas kelompok perempuan memberi nilai kurang.
Salah satu alasan yang diberikan adalah permasalahan pendidikan dasar tidak eksplisit
tertuang dalam visi dan misi desa dan peserta dari kelompok perempuan juga tidak
memahami pertanggungjawaban pelaksanaan di sekolah.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Kelompok warga miskin menilai partisipasi sudah baik
karena mereka sudah merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan program wajib
belajar 9 tahun. Untuk visi ke depan, transparansi dan akuntabilitas warga miskin meinilai
baik tapi masih perlu di tingkatkan karena dalam RPJMdes tidak ada yang secara spesifik
menjelaskan tentang wajib belajar.

Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Kelompok masyarakat umum memberi nilai baik
untuk indikator Good Governance partisipasi dan visi namun untuk prinsip transparansi dan
akuntabilitas sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan.

Penilaian Kelompok Pemeritahan Desa. Kelompok Pemerintah Desa menilai seluruh kondisi
Good Governance yang berkaitan dengan percepatan pencapaian MDGs goals yang 2 ini baik
karena sudah merasa memberikan akses pelayanan pendidikan dasar SD dan SMP kepada
semua masyarakat.  Mereka juga menganggap Pemerintah Desa selalu membuka ruang bagi
masyarakat untuk terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
bahkan juga selalu berkordinasi dengan sekolah selaku instansi yang memberikan pelayanan
pendidikan.

2) Hasil Penilaian untuk Tujuan 3

Tabel 15. Nilai Tujuan 3  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 3 target 4 adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
dan target 4 yaitu menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan
lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

Prinsip

Tujuan 3

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 3.48 3.05 3.14 3.39

Visi 2.92 2.83 3.04 3.33

Transparansi 3.2 3 2.90 3.26

Akuntabilitas 2.75 2.83 2.7 3.26
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Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan menilai partisipasi, visi dan
transparansi sudah cukup baik meskipun masih harus ditingkatkan.  Salah satu alasan ketika
prinsip tersebut dinilai baik karena mereka sudah merasa dilibatkan dalam musyawarah
perencanaan desa dan pemberdayaan perempuan sudah tertuang dalam misi desa bagian 3.
Akuntabilitas dinilai masih harus ditingkatkan karena belum semua perempuan dilibatkan dan
diikutsertakan dalam musyawarah pertanggungjawaban desa.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Warga miskin memberikan penilaian baik untuk
partisipasi dan transparansi karena mereka sudah merasa dilibatkan dari proses perencanaan
melalui musyawarah dusun (musdus) sampai dengan implementasi dan monitoringnya.
Namun visi kedepan dan akuntabilitas sudah baik namun masih harus ditingkatkan.

Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat umum memberikan nilai baik meskipun
masih harus ditingkatkan pada partisipasi dan visi ke depan. Akuntabilitas dan transparansi
dinilai baik meskipun masih rendah dari dua prinsip sebelumnya karena sebagain masyarakat
belum mendapat pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menilai baik untuk semua prinsip
tata kelola pemerintahan desa dengan alasan bahwa Pemerintah Desa sudah memasukkan
pemberdayaan perempuan dalam visi dan misi desa Pandansari.

3) Hasil Penilaian untuk Tujuan 4

Tabel 16. Nilai Tujuan 4  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 4 adalah Menurunkan Angka Kematian Anak dengan target 5 yaitu menurunkan
angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga
perempatnya.

Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan menilai partisipasi dan transparansi
baik karena menurut mereka Pemerintah Desa biasanya memberikan informasi kesehatan
secara langsung misalnya lewat pengajian, orang-orang hajatan maupun lainnya sehingga
hasilnya mudah diketahui oleh masyarakat.  Sedangkan visi dan akuntabilitas dinilai masih
perlu ditingkatkan.

Prinsip

Tujuan 4

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 3.53 3.15 3.09 3.44

Visi 2.79 2.67 2.79 3.52

Transparansi 3.23 2.83 2.7 3.4

Akuntabilitas 2.93 2.75 2.9 3.4
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Penilaian Kelompok Warga Miskin. Warga miskin menilai capaian Good Governance pada
bidang ini masih harus ditingkatkan terutama pada visi ke depan, transparansi dan
akuntabilitas. Namun dalam diskusi ada pernyataan peserta bahwa di Balai Desa sudah
ditempel Program yang ada di RPJMDesa dan ada program peningkatan kesehatan anak.
Pernyataan tersebut untuk menilai transparansi mendekati baik.  Untuk partisipasi disepakati
bahwa nilainya baik.

Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat umum menilai partisipasi sudah baik
namun visi ke depan, transparansi dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan. Transparansi
mendapat nilai paling rendah karena Pemerintah Desa dianggap mensosialisasikan dan
menginformasian semua data-data dan dokumen desa kepada masyarakat.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah desa menilai bahwa keempat prinsip tata
kelola pemerintah itu sudah baik karena program meningkatkan kesehatan anak sudah masuk
kedalam visi misi desa dan secara eksplisit menjadi misi yang pertama dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pandansari.

4) Hasil Penilaian untuk Tujuan 5

Table 17. Nilai Tujuan 5  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 5 adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan target 6 yaitu menurunkan angka
kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga perempatnya.

Penilaian Kelompok Perempuan.  Kelompok perempuan menilai bahwa partisipasi dan
transparansi sudah baik. Alasannya Pemerintah Desa dalam memberikan informasi yang
mudah dipahami dan sudah melibatkan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring pelayanan kesehatan di desa. Namun akuntabilitas dan visi ke depan dinilai
kurang.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Warga miskin menilai partisipasi baik namun untuk visi
kedepan, transparansi dan akuntabilitas dinilai masih harus ditingkatkan. Ini menunjukkan
bahwa belum ada fokus dan perhatian yang cukup kuat dari pemerintah desa atau tidak ada
sosialisasi yang kuat untuk penurunan angka kematian ibu sehingga masyarakat tidak terlalu
mengenalnya.

Prinsip

Tujuan 5

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 3.55 3.11 3.24 3.43

Visi 2.71 2.71 2.67 3.19

Transparansi 3.18 2.78 3 3.31

Akuntabilitas 2.75 2.7 3.03 3.34
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Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat umum menilai partisipasi, transparansi
dan akuntabilitas dinilai baik namun untuk visi ke depan masih harus ditingkatkan.  Partisipasi
diberi nilai tinggi karena masyarakat sudah dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memberi semua prinsip tata kelola
pemerintahan dengan nilai baik. Alasannya, Pemerintah Desa sudah mengakomodir
peningkatan kesehatan ibu dalam RPJMDesa yang disusun bersama masyarakat. RPJMDes ini
sudah diinformasikan pada semua masyarakat sekaligus dengan pertanggungjawaban
pelaksanaannya kepada perwakilan masyarakat memalui musyawarah Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa.

b. Hasil Penilaian di Desa Donorejo

1) Hasil Penilaian untuk Tujuan 2
Tabel 18. Nilai Tujuan 2  dari Setiap Kelompok

Tujuan 2 adalah “Mencapai Pendidikan Dasar bagi Semua” dengan target 3 yaitu “menjamin
bahwa pada tahun 2015 semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang
pendidikan dasar dan menengah pertama (Wajib Belajar 9 tahun, SD dan SMP).

Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan menilai bahwa visi sudah baik,
partisipasi masih harus ditingkatkan.  Dasar penilaian tersebut adalah perempuan sudah
terlibat dalam proses perencanaan program wajib belajar dan mereka juga sudah
menyampaikan permasalahan pendidikan kepada Pemerintah Desa.  Sedangkan untuk
transparansi dan akuntabilitas dinilai kurang karena program wajib belajar yang ada belum
diumumkan di papan pengumuman di lokasi yang mudah dilihat oleh perempuan di desa dan
mereka belum dilibatkan dalam tahap pelaporan dan monitoring.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Warga miskin menilai bahwa visi sudah baik juga
partisipasi karena mereka sudah sering diundang untuk mengikuti musyawarah di desa yang
juga biasanya membahas program wajib belajar. Dalam hal transparansi masih perlu
ditingkatkan karena informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang kurang dimengerti
oleh warga miskin.

Prinsip

Tujuan 2

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 2.74 2.77 3.77 3.94

Visi 3.17 3.71 3.38 3.29

Transparansi 1.93 2 2.88 3.63

Akuntabilitas 2.15 2.49 2.60 3.23
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Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat umum menilai partisipasi, visi kedepan
dan dinilai sangat baik tetapi transparansi dan akuntabilitas diberi nilai baik tapi masih harus
ditingkatkan.  Alasan mereka adalah program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah
lebih banyak dilakukan di sekolah yaitu di SD dan SMP tapi masyarakat umum jarang sekali
diberi tahu informasi program pendidikan dasar dan menengah.  Informasi yang sering
diberikan hanya informasi pembayaran atau iuran sekolah terutama untuk tingkat
menengah/SMP. Pertanggungjawaban pelaksanaan program wajib belajar sekolah dasar dan
menengah yang ada disekolah juga belum diinformasikan kepada wali murid.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menilai seluruh prinsip tata kelola
pemerintahan sudah sangat baik. Alasannya adalah dalam partisipasi pemerintah selalu
mengundang masyarakat dalam musyawarah-musyawarah desa, sedangkan pada hal visi
kedepan, pendidikan dasar dan menengah sudah masuk ke RPJMDes.  Untuk transparansi dan
akuntabilitas, pemerintah sudah sangat terbuka menerima masukan dan keluhan dari
masyarakan, program-program di desa sudah diinformasikan kepada masyarakat dan
pertanggungjawaban Pemerintah Desa telah disampaikan kepada masyarakat melalui
perwakilan dalam musyawarah pertanggungjawaban desa yang biasanya diselenggarakan di
akhir tahun.

2) Hasil Penilaian untuk Tujuan 3

Tabel 19. Nilai Tujuan 3  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 3 adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan
target ke 4 yaitu menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan
lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan menilai bahwa visi sudah baik.
Partisipasi dinilai cukup baik meskipun masih harus ditingkatkan, alasannya partisipasi
perempuan masih terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan sedangkan monitoring belum
dilibatkan.  Untuk transparansi dan akuntabilitas masih dinilai kurang.

Penilaian Kelompok Warga Miskin.  Warga miskin menberikan nilai visi ke depan baik karena
sudah terakomodir dalam RPJMDes.  Namun untuk partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
masih rendah karena Pemerintah Desa dinilai kurang aktif mensosialisasikan pada
masyarakat.

Prinsip

Tujuan 3

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 2.58 2.56 3.68 4

Visi 3.25 3.29 3.08 3.46

Transparansi 2.18 1.89 2.80 3.57

Akuntabilitas 2.15 2.06 2.58 3.71
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Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat Umun menilai partisipasi dan visi
sangat baik karena sudah melibatkan mereka. Namun nilai transparansi baik tapi masih harus
ditingkatkan karena pertanggungjawaban program kesetaraan gender hanya dilibatkan dalam
pelaksanaan tapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pemerintah.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memberikan nilai sangat baik
terutama pada partisipasi karena sudah melibatkan masyarakat, tercantum dalam RPJMDes
dan sudah menginformasikan pada masyarakat.

3) Hasil Penilaian untuk Tujuan 4

Tabel 20. Nilai Tujuan 4  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 4 adalah Menurunkan Angka Kematian Anak dengan target 5 yaitu menurunkan
angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga
perempatnya.

Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan memberi nilai visi dengan nilai baik
sedangkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan nilai baik tetapi masih harus
ditingkatkan. Alasan mereka adalah kurang memahami mekanisme pertanggungjawaban
yang ada.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Masyarakat miskin dalam tujuan ke 4 dari MDGs yaitu
mengurangi angka kematian anak, warga miskin menilai capaian good governance dalam
program mengurangi angka kematian anak dalam hal partisipasi sudah baik begitu juga dalam
hal visi kedepan, tetapi untuk transparansi dan akuntabilitas nilainya kurang hal ini dikarekan
masyarakat miskin tidak mengetahui prosedur pertanggung jawaban sehingga kurang bisa
menilai pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai prosedur atau belum.

Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Hampir sama dengan kelompok perempuan, warga
miskin memberikan nilai baik namun masih harus ditingkatkan pada partisipasi, transparansi
dan akuntabilitas.  Mereka menyatakan bahwa pelayanan sudah baik tetapi belum ada kotak
pos pengaduan terkait pelayanan kesehatan anak. Selain itu pertanggungjawaban juga belum
melibatkan masyarakat secara umum.

Prinsip

Tujuan 4

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 2.35 2.76 3.84 4.03

Visi 3.04 3.19 2.92 3.71

Transparansi 2.55 2.43 2.98 3.49

Akuntabilitas 2.48 2.51 2.8 3.77
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Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memberikan nilai sangat baik untuk
seluruh prinsip dengan alasan pemerintah selalu mengundang masyarakat dalam semua
pembahasan MDGs di desa, RPJMDes sudah mengakomodir MDGs, pemerintah
menginformasikan program-program yang ada di desa kepada masyarakat baik melalui
kegiatan formal maupun non formal dan di akhir tahun biasanya melaksanakan musyawarah
pertanggungjawaban yang juga mengundang perwakilan dari desa.

4) Hasil Penilaian untuk Tujuan 5

Tabel 21. Nilai Tujuan 5  dari Setiap Kelompok

Tujuan ke 5 adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan target 6 yaitu menurunkan angka
kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga perempatnya.

Penilaian Kelompok Perempuan. Kelompok perempuan memberikan nilai tertinggi pada visi
yaitu sangat baik. Artinya ini sudah peningkatan kesehatan ibu sudah menjadi program
Pemerintah Desa.  Parisipasi juga diberi nilai baik meskipun masih harus ditingkatkan karena
sebagian dari mereka juga tergabung sebagai tim pelaksana program peningkatan kesehatan
ibu.  Untuk transparansi dan akuntabilitas diberi nilai baik tetapi masih harus ditingkatkan.

Penilaian Kelompok Warga Miskin. Penilaian warga miskin hampir sama dengan kelompok
perempuan memberikan nilai baik untuk visi dan nilai baik tetapi masih harus ditingkatkan
dalam partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Penilaian Kelompok Masyarakat Umum. Masyarakat umummmemberikan nilai sangat baik
untuk partisipasi dan memberikan nilai baik tetapi masih harus ditingkatkan pada visi,
transparansi dan akuntabilitas.  Dalam diskusi kelompok diungkapkan bahwa program
peningkatan kesehatan ibu sudah diinformasikan biasanya melalui Posyandu tetapi masih
banyak ibu-ibu tidak tahu. Biasanya ibu-ibu yang tidak ke Posyandu adalah ibu-ibu yang punya
anak balita sedangkan yang tidak punya anak balita sehingga mereka tidak mendapatkan
informasi kesehatan ibu.  Pertanggungjawaban untuk program ini belum melibatkan
masyarakat umum hanya sebatas orang-orang tertentu seperti bidan, Pemerintah Desa dan
kader posyandu atau kader kesehatan desa.

Penilaian Kelompok Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memberikan nilai sangat baik untuk
seluruh prinsip dengan alasan pemerintah selalu mengundang masyarakat dalam semua

Prinsip

Tujuan 5

Klp. Perempuan Klp. Warga
Miskin

Klp. Masyarakat
Umum

Klp.
Pemerintah

Desa

Partisipasi 2.79 2.65 3.75 3.84

Visi 3.46 3 3.08 3.42

Transparansi 2.53 2.54 2.7 3.43

Akuntabilitas 2.53 2.57 2.7 3.69
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pembahasan MDGs di desa, RPJMDes sudah mengakomodir MDGs, pemerintah
menginformasikan program-program yang ada di desa kepada masyarakat baik melalui
kegiatan formal maupun non formal dan di akhir tahun biasanya melaksanakan musyawarah
pertanggungjawaban yang juga mengundang perwakilan dari desa.

2.5 Rekomendasi Hasil Penilaian KPB

Setelah penilaian KPB dilakukan di setiap kelompok dan sudah dirumuskan hasilnya maka
dilanjutkan dalam diskusi pleno bersama kelompok-kelompok yang lain.  Dalam diskusi plebo
fokus pembahasan adalah memberikan penilaian akhir dari seluruh kelompok dan menyusun
rekomendasi sebagai tindak lanjut dari penerapan KPB.

Secara umum hasil penilaian di tingkat pleno sama dengan penilaian di kelompok.  Warga Desa
Pandansari memberikan penilaian yang baik untuk partisipasi dan visi ke depan dan memberikan
nilai baik tetapi masih harus ditingkatkan untuk transparansi dan akuntabilitas.  Sedangkan warga
Desa Donorejo memberikan nilai baik pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas dan memberikan
nilai kurang pada transparansi dan akuntabilitas.  Namun ada hal menarik dari kelompok
Pemerintahan Desa, Desa Donorejo yang  dalam diskusi kelompok memberi nilai tinggi pada
seluruh prinsip termasuk transparansi dan akuntabilitas menerima masukan dan menyatakan
akan memperbaiki dan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan
di desanya.

Rekomendasi yang diusulkan untuk menindaklanjuti hasil penilaian KPB

 Perlu diadakan pelatihan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa mulai perencanaan sampai
pertanggungjawaban.

 Memasang informasi anggaran desa di papan informasi di Balai Desa.
 Mengumumkan hasil-hasil perencanaan dan pembangunan pada pertemuan-pertemuan non

formal seperti kegiatan yasinan, arisan, selapanan, hajatan.
 Permintaan tenaga bidan desa khususnya di Dusun Kalikumbang, Desa Donorejo (dusun ini

terisolir).
 Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran sekolah

bukan hanya diundang untuk diminta iuran sekolah.

3. Kesimpulan

3.1 Kesimpulan Umum

Secara umum, prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) belum
sepenuhnya terlaksana di dua desa tempat KPB diterapkan khususnya di Desa Donorejo.  Ada
perbedaan dan persamaan hasil penilaian di Desa Pandansari dan Desa Donorejo. Perbedaan
yang sangat terlihat, di Desa Pandansari, seluruh kelompok masyarakat menilai tinggi pada prinsip
partisipasi sedangkan di Desa Donorejo seluruh kelompok masyarakat menilai tinggi untuk visi ke
depan. Jika dilihat dari visi dan misi kedua desa ini (lihat profil desa), Desa Donorejo sangat kuat
mengeksplisitkan tujuan-tujuan dan target MDGs ke dalam misi Pemerintahan Desa-nya
dibandingan Desa Pandansari yang sifatnya umum saja.  Demikian pula untuk prinsip partisipasi,
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di dalam profil desa partisipasi masyarakat Desa Pandansari  khususnya kelompok perempuannya
sangat kuat karena dipengaruhi oleh budaya gotong royong yang selalu melibatkan semua pihak.
Sedangkan di Desa Donorejo tidak terlalu terlihat kultur budaya kebersamaan masyarakat bahkan
keterlibatan kelompok perempuannya masih terbatas.

Persamaan penilaian dari kedua desa tersebut adalah kelompok perempuan, warga miskin dan
masyarakat umum memberikan nilai lebih rendah pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bahkan kelompok perempuan dan warga miskin di Desa Donorejo memberikan nilai kurang
prinsip transparansi pada tujuan 3 dan 4. Padahal kedua prinsip ini merupakan indikator bahwa
partisipasi masyarakat dan visi yang dirumuskan bersama sungguh dijalankan oleh Pemerintah
Desa dan ada wujud keberhasilannya.  Oleh karena itu meskipun masyarakat menilai partisipasi
dan visi ke depan Pemerintahan Desa di dua desa ini tinggi tapi masyarakatnya masih banyak
yang miskin, sulit mengkses pendidikan dan pelayanan kesehatan dan masih perlu pembenahan
dalam membangun lingkunga yang sehat terutama akses air bersih saat kemarau.

3.2 Kesimpulan Hasil Penilaian di Desa Pandansari

Secara umum warga Desa Pandansari menilai bahwa Pemerintah Desa telah membuka ruang
partisipasi kepada warganya terutama bagi perempuan dan warga miskin.  Ini terlihat dari
tingginya angka yang diberikan khususnya oleh kelompok perempuan bahkan melebihi penilaian
dari Pemdes.  Selain partisipasi setiap kelompok mempunyai penilaian yang beragam pada prinsip
tata kelola pemerintahan atau Good Governance-nya di setiap tujuan dan target. Berikut
keberagaman penilaian masing-masing kelompok:

 Kelompok perempuan memberikan nilai sangat tinggi pada partisipasi dan transparansi
untuk semua tujuan dan target. Ini mengindikasikan bahwa perempuan sudah merasa
dilibatkan atau terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta mudah mendapat
informasi mengenai proses pembangunan di desanya.  Sedangkan untuk visi ke depan
dan akuntabilitas, kelompok perempuan memberi nilai di bawah 3 untuk semua tujuan
dan target. Nilai ini artinya cukup baik tetapi masih harus ditingkatkan. Jika dilihat dalam
visi dan misi Desa Pandansari, yang secara eksplisit muncul hanya pemberdayaan
perempuan dan masih kurang eksplisit mengenai bentuk pemberdayaannya terutama
dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan sehingga kelompok perempuan usulan
perempuan yang cukup kuat dalam musyawarah desa adalah mengenai beasiswa,
penambahan bidan, pembangunan polindes dan air bersih.  Ini artinya pemenuhan
kebutuhan  perempuan belum cukup kuat dalam perencanaan desa.

 Kelompok warga miskin memberikan penilaian yang hampir sama dengan kelompok
perempuan untuk seluruh prinsip Good Governance, tujuan dan target pencapaian MDGs.
Ini mungkin terjadi karena 62% peserta di kelompok ini adalah perempuan sehingga
mempunyai cara pandang dan penilaian yang sama karena  pengalaman mereka sama.

 Kelompok masyarakat umum memberikan penilaian baik pada partisipasi dan nilai yang
cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan pada visi kedepan, transparansi dan
akuntabilitas.  Nilai terendahnya diberikan pada visi ke depan pada tujuan 4 dan 5.  Ini
menunjukkan bahwa penurunan angka kematian anak dan angka kematian ibu belum
secara eksplisit dicantumkan dalam visi dan misi Pemerintah Desa Pandansari.
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 Kelompok Pemerintahan Desa memberikan nilai tinggi untuk seluruh prinsip dalam setiap
tujuan dan target karena menganggap sudah mempunyai kebijakan melibatkan seluruh
unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan desa.

Jika penilaian ini dihadapkan dengan situasi di desa Pandansari (lihat profil desa) partisipasi
saja tidak cukup meskipun ini merupakan sebuah indikasi yang baik bagi tata kelola
pemerintahan yang baik. Namun partisipasi yang terlihat dari usulan warga terutama
kelompok perempuan dan warga miskin bisa terumuskan dalam visi dan misi yang secara
eksplisit dan konkrit ada dalam RPJMDes.  Demikian pula proses pelaksanaan usulan dan
pertanggungjawabannya tetap melibatkan masyarakat sehingga proses monitoringnya terus
berjalan.

3.3 Kesimpulan Hasil Penilaian di Desa Donorejo

Seluruh kelompok warga yang terlibat dalam penilaian KPB di Desa Donorejo memberikan nilai
yang tinggi pada visi ke depan.  Jika dilihat dalam misi desa ini, hampir seluruh tujuan dan target
MDGs (2, 3, 4 dan 5) masuk, misalnya: meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; meningkatkan sarana prasarana akses dan mutu
pendidikan; meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Namun untuk prinsip yang lainnya seperti
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas masih harus lebih ditingkatkan bahkan kelompok
perempuan dan warga miskin memberikan penilaian rendah atau kurang pada transparansi
tujuan 2 dan 3.  Berikut keberagaman penilaian masing-masing kelompok.

 Kelompok perempuan memberikan penilaian yang paling rendah di antara kelompok
yang lain sekalipun pada prinsip visi ke depan mereka memberikan nilai baik namun
angkanya paling rendah di antara kelompok yang lain. Nilai terendah dari kelompok
perempuan diberikan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas bahkan memberikan
nilai kurang pada transparansi untuk tujuan 2.  Ini dapat menjadi salah satu indikasi
bahwa perempuan masih sulit mengakses berbagai informasi program-program
pembangunan apalagi terlibat dalam proses pelaksanaan dan monitoringnya.  Situasi ini
berkaitan erat dengan masih kurangnya partisipasi mereka dalam forum-forum desa.  Jika
dilihat di dalam profil, pemberdayaan kelompok masih sangat terbatas sehingga ketika
mereka diajak berdiskusi tentang situasi desanya mereka merasa “diorangkan” atau
dihargai.

 Kelompok warga miskin memberikan penilaian yang nyaris sama dengan kelompok
perempuan. Sama seperti di Desa Pandansari, ada indikasi penilaian yang nyaris sama ini
dikarenakan 62% peserta kelompok warga miskin adalah perempuan.  Nilai terendah
diberikan oleh warga miskin pada prinsip transparansi pada tujuan 3.  Jika ini dihadapkan
pada profil desa menunjukkan bahwa baik kelompok perempuan maupun kelompok
miskin melihat bahwa akses perempuan terhadap perempuan masih minim sehingga
mereka memberikan penilaian rendah transparansi untuk tujuan 2 dan 3.

 Kelompok masyarakat umum memberikan nilai yang sangat tinggi pada partisipasi dan
diikuti dengan visi.  Penilaian ini dapat menjadi indikasi bahwa selama ini masyarakat
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umum (yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis desa) sudah terlibat
secara intensif mengikuti pertemuan dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Nilai ini sangat berbeda dengan penilaian kelompok dan warga miskin sehingga dapat
disimpulkan bahwa warga yang sering dilibatkan dalam musyawarah adalah kelompok
orang yang memang sudah punya pengaruh dan wibawa di desa, sedangkan masyarakat
miskin dan perempuan baru masuk dalam proses partisipasi awal. Namun untuk
transparansi dan akuntabilitas, masyarakat umum masih menilai cukup baik dan masih
harus ditingkatkan.

 Kelompok Pemerintah Desa memberikan nilai yang sangat baik untuk seluruh prinsip dan
tujuan bahkan sebagian nilainya sempurna yaitu 4. Ini sangat  berbeda dengan penilaian
tiga kelompok lainnya.  Kecenderungan pemerintah memang seringkali menganggap
bahwa sudah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik namun dirasakan berbeda
oleh warganya.

Visi ke depan sesuai dengan kebutuhan warga yang tertuang dalam RPJMDes merupakan langkah
awal bagi penyelengaraan Good Governance namun perlu diperkuat dengan partisipasi warganya
terutama yang miskin dan terpinggirkan.  Penyelenggaraan lainnya yang juga penting adalah
pelibatan masyarakat dalam seluruh proses/siklus pembangunan.
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BAB IV

ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN KECIL: PENCAPAIAN MDGs
TIDAK TERDUKUNG

Pengantar

Komitmen pemerintah daerah mendorong upaya percepatan MDGs, bisa diukur dari ketersedian
pembiayaan dalam APBD, bagi masyarakat miskin, rentan dan perempuan. Oleh karena itu,
budget tracking atau penelusuran anggaran menjadi penting untuk mengenali masalah-masalah
dalam penganggaran. Penelusuran anggaran merupakan rangkaian aktivitas mulai dari
mengumpulkan data, informasi, bukti, dan fakta yang saling terkait satu sama lainnya secara
mendalam mengenai perencanaan, realisasi anggaran publik daerah (APBD) supaya sesuai
peruntukannya, kemudian melakukan identifikasi lebih dini potensi terjadinya penyimpangan
anggaran.

Penelusuran anggaran di lakukan untuk menghasilkan analisis data yang dapat menggambarkan
informasi anggaran yang tersedia bagi para pihak untuk melihat secara jelas dari mana anggaran
berasal dan bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan. Tujuan lainnya yakni memastikan
realisasi kebijakan alokasi anggaran sesuai dengan prosedur, regulasi dan efisien secara teknis
dan efektif secara operasional atau sesuai dengan tujuan pada saat perencanaan anggaran di
susun untuk peruntukan pada kegiatan dan program.

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelusuran anggaran yang dilakukan di Kebumen, Lombok
Timur dan Maros. Dari hasil penelusuran Anggaran tersebut memberikan gambaran bahwa 3
kabupaten, dalam hal pendapatan daerah masih memiliki ketergantungan yang sangat besar
terhadap Pemerintah Pusat, dalam menggali pendapatan asli daerah juga masih sangat jauh dari
optimal, dan dimungkinkan masih  terjadi kebocoran.

Kemampuan dalam membiayai kegiatan daerah sangat kecil. Karena Pendapatan daerah dari
Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum lebih banyak dialokasikan atau malah justru di
Kebumen masih kurang untuk membayar belanja pegawai, lalu Dana Alokasi Khusus (DAK)
kegiatannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Demikian halnya dengan dana-dana dari
sumber lain seperti hibah ataupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga sudah di
tentukan peruntukanya untuk kegiatan oleh pemberi dana.

Disinilah pentingnya keberpihakan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) terhadap
kepentingan rakyat, disadari bahwa peran aktif masing-masing pihak dibutuhkan untuk mengawal
agar alokasi anggaran dilakukan dengan tepat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Analisis
APBD yang biasa disebut penelusuran anggaran (budget tracking) dilakukan untuk memastikan
munculnya kebijakan anggaran yang mendukung tercapai nya target-target MDGs yang juga
merupakan perwujudan secara minimal hak-hak dasar rakyat dan perempuan.
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1. Kapasitas Fiskal Daerah Terbatas

Pengertian fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran dan
penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja,
pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal pada intinya
adalah kebijakan dalam hal pengaturan anggaran keuangan negara, karena itu, biasanya juga
disebut kebijakan anggaran. Anggaran keuangan negara dapat berupa anggaran penerimaan dan
anggaran pengeluaran (belanja), dan dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sedangkan kapasitas fiskal adalah
gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan
umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Penerimaan umum APBD dimaksud tidak termasuk
Dana Alokasi Khusus (DAK), dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks
kapasitas fiskal daerah. Terdapat empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
Data tersebut selain digunakan untuk pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah,
peta kapasitas fiskal juga dapat digunakan untuk penilaian atas usulan pinjaman daerah,
penentuan besaran dana pendamping (jika dipersyaratkan) dan hal lain yang diatur secara khusus
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grafik : Kapasitas Fiskal di 8 Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.07/2011 dan  PMK Nomor
254/PMK.07/2010.

Penghitungan kapasitas fiskal daerah dilakukan berdasar formula yang memasukkan berbagai
faktor yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, lain-lain pendapatan
daerah yang sah, belanja pegawai dan jumlah penduduk miskin. Dari 8 wilayah Provinsi di 8
Kabupaten dan Kota yang menjadi fokus program mendorong pencapaian MDGs, pada tahun
2011 dapat di petakan kapasitas fiskalnya sebagai berikut 6:

Kapasitas fiskal di 8 (delapan) daerah tersebut memperlihatkan variasi konfigurasi yang lengkap
dari mulai rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kedelapan daerah Kabupaten dan Kota lokasi
program mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dalam mempercepat pencapaian MDGs,

6 Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.07/2011 &  PMK Nomor
254/PMK.07/2010.
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terlihat bahwa hanya satu daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yakni Kota Padang
Panjang (Provinsi Sumatera Barat). Ada satu yang kapasitas fiskalnya tinggi yakni Kabupaten
Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan).

Ada satu daerah yang kondisi kapasitas fiskal yang sedang yakni Kabupaten Mamuju (Provinsi
Sulawesi Barat), serta ada lima daerah dengan kapasitas fiskal rendah, yakni (1) Kabupaten
Kebumen (Provinsi Jawa Tengah); (2) Kabupaten Maros (Provinsi Sulawesi Selatan); (3) Kabupaten
Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan (4) Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara
Timur).

Daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi dan sangat tinggi maka akan lebih
leluasa untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas daerahnya, pengawalan yang
selanjutnya dilakukan adalah bagaimana percepatan pencapaian MDGs bisa menjadi prioritas dan
target daerah, secara konsisten memperoleh alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan unit
cost yang dibutuhkan, sedangkan daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dan sangat
rendah, memerlukan inovasi dan akselerasi untuk percepatan pencapaian MDGs disatu sisi upaya
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus selalu dilakukan tentunya dengan tidak
membebani masyarakat miskin.

2. Penelusuran  Anggaran  Kasus Kebumen, Lombok  Timur dan Sumatera Barat

2.1. Kabupaten  Kebumen

a. Pengantar

Penelusuran anggaran yang dilakukan di Kebumen untuk mengetahui beberapa hal, baik
untuk aspek penerimaan maupun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Dalam aspek penerimaan, penelusuran anggaran untuk mengetahui;  potensi
pendapatan, target yang hendak diperoleh, realisasi dari target tersebut. Sedangkan dalam
aspek Belanja, penelusuran anggaran untuk mengetahui;  kesesuaian program/kegiatan
dengan komponen dan struktur belanja, mengetahui adanya hasil, manfaat dan dampak
kegiatan/ program.

b. Pendapatan Daerah

Dari tahun  2007 sampai dengan tahun 2011 pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan,
jumlah kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah
sebesar  Rp. 405.257.836.600, sedangkan realisasi penerimaan pendapatan setiap tahunnya
selalu meningkat bila dibandingan dengan pendapatan pada APBD Murni.
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Gambar Pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD Murni thn. 2011

Sumber Pendapatan daerah dari tahun 2007-2011, selalu di dominasi oleh Dana
Perimbangan, hal ini menandakan kemandirian fiskal daerah rendah atau ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Seumpama dana perimbangan
dihilangkan atau dikurangi dengan signifikan hampir pasti stabilitas perjalanan pembangunan
daerah akan sangat terganggu. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal hendaknya
pemerintah daerah harus terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi  dan penggalian berbagai bentuk sumber PAD harus terus dilakukan.

Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2011 total berjumlah Rp. 1.140.548.403.000,
yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp. 68.320.517.000 (6%), Dana
Perimbangan sebesar Rp. 858.148.139.000 (75%) dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar
Rp. 214.079.747.000 (19%).

Grafik Proporsi Pendapatan

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD Murni thn. 2011
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c. Prosentase PAD dalam  Pendapatan Daerah

Prosentase PAD dalam Pendapatan Daerah lima tahun terakhir masih sangat kecil dan bisa di
katakan bahwa daerah belum bisa melakukan kemandirian keuangan karena ketergantungan
terhadap pemerintah di atasnya masih sangat tinggi.

Besaran PAD dalam Pendapatan
Daerah pada tahun 2007 sebesar
8,93% sedangkan di tahun 2008
turun menjadi 6,84%, dan naik
menjadi 7,10% di tahun 2009
sedangkan di tahun 2010 dan 2011
terus menurun menjadi 5,15%  dan
5,99% di tahun 2011. Rendahnya
PAD  ini di mungkinkan karena
kurang seriusnya Pemerintah
Daerah dalam menggali PAD.

d. Pendapatan Asli Daerah

Jika melihat perbandingan antara APBD murni dengan Realisasi kecenderungannya PAD dari
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 selalu meningkat. Tetapi tidak demikian pada tahun
2010 yang justru mengalami penurunan dari PAD yang ditargetkan sebesar  Rp.
67,981,056,000 hanya terealisasi sebesar Rp. 58,742,305,659. Dan bahkan jika kita lihat
secara umum di realisasi PAD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami
penurunan.

Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah daerah dalam menggali PAD sangat jelek. Mark down
anggaran terjadi pada tahun 2008, karena realisasi anggaran tahun 2007 sebesar Rp.
69.885.713.939 tetapi di tahun 2008 hanya menargetkan sebesar Rp.53.939.781.000. Mark
down anggaran ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Imbasnya adalah
turunnya PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Gambar: Prosentase PAD dalam Pendapatan Daerah

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD
Murni thn. 2011

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD Murni thn. 2011
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e. Belanja Daerah

Secara umum dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ini belanja daerah selalu
mengalami kenaikan. Di tahun 2007 realisasi sebesar Rp. 832.744.644.515 naik menjadi
Rp.1.154.242.614.000  di APBD Murni 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 23,77%. Kalau
kita pelajari lebih lanjut di setiap tahunnya  antara dokumen APBD Murni dengan APBD
Realisasi selalu ada penurunan. Ketika di perencanaan (APBD M) mengalami defisit  tetapi
ketika realisasi mengalami surplus. Penurunan jumlah belanja tersebut menimbulkan sebuah
pertanyaan apakah memang pemerintah daerah berhasil mengefisiensikan anggaran,
pemerintah tidak berhasil menjalankan program kegiatan untuk belanja atau justru dengan
sengaja melakukan mark up atau menyimpan sebagian anggaran dengan tujuan agar
mendapatkan pendapatan idle dan silpa ditahun berikutnya.

Grafik Belanja Daerah

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD Murni thn. 2011

f. Trend Belanja Langsung

Trend Belanja langsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 selalu menurun sedang
belanja tidak langsung justru terus mengalami kenaikan, untuk lebih detail bisa di cermati:

 Di tahun 2007 murni  belanja langsung sebesar 43,71% dari total belanja sedang kan
realisasinya menurun menjadi 42,81%  sedangkan belanja tidak langsung justru
mengalami kenaikan.

 Di tahun 2008 belanja langsung  sebesar 37,86%  sedangkan belanja tidak langsung
sebesar 62,14% dari jumlah yang sedikit tersebut justru direalisasi mengalami penurunan
menjadi 33,65%.

 Di tahun 2009 belanja langsung sebesar 31,75%, turun dibandingkan tahun 2008,
realisasinya mengalami penurunan menjadi 31,93 %.

 Di tahun 2010 belanja langsung 19,65%, belanja tidak langsung 80,35% , direalisasi
belanja langsung naik sedikit menjadi 22,55 %.

 Sedangkan diperencaan 2011 belanja  langsung mempunyai porsi 27,70%, dan belanja
tidak langsung sebesar 72,30%.
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Grafik Trend Belanja Langsung

Sumber : Realisasi APBD Kab Kebumen th.2007, APBD Murni thn. 2011

g. Proporsi Belanja Tidak langsung

Tergambar jelas bahwa komponen belanja tidak langsung didominasi untuk anggaran belanja
pegawai, sedangkan komponen lain yang mempunyai  porsi cukup besar adalah belanja
bantuan keuangan untuk pemerintah desa berupa ADD (Alokasi Dana Desa) dan TAPD
(Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa) hal ini juga mengalami penurunan di tahun 2010 dan
2011.  Dari Grafik Proporsi Belanja Tidak Langsung bisa disimpulkan:

Grafik Proporsi Belanja Tidak Langsung

Sumber : APBD Murni kabupaten kebumen, TA 2011

“Anggaran Kabupaten tidak berpihak kepada masyarakat hal ini terlihat dari komponen
belanja yang didominasi oleh belanja tidak langsung yang tidak terkait langsung dengan
program dan kegiatan untuk masyarakat sedang belanja tidak langsung alokasinya lebih
banyak didominasi untuk membayar gaji/ belanja pegawai, maka tergambarkan bahwa
anggaran lebih banyak untuk membayar gaji dari pada untuk melaksanakan pembangunan
atau bisa dikatakan pekerjaan sedikit tetapi ongkosnya sangat  mahal“.

Dana alokasi umum untuk membayar belanja pegawai ternyata minus  Rp.15.151.251.000
sangat memprihatinkan. Maka timbul pertanyaan sebagai berikut:
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 Apakah kebijakan pengangkatan pegawai akan terus dilakukan?

 Dari pos manakah yang diambil untuk menutup pos belanja pegawai ?

 Apakah tingginya belanja pegawai berkolerasi dengan baiknya mutu pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat, karena ditengah-tengah masyarakat masih banyak yang
mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah?

 Bagaimana pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

h. Analisis  Trend Belanja APBD dari Tahun 2007 sampai Tahun 2011

Maka hasil dari analisis trend belanja APBD dari Tahun 2007 sampai Tahun 2011 sebagai
berikut:

1) Belanja daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami kenaikan
rata-rata kenaikan pertahunnya adalah sebesar Rp. 80.374.492.371.

2) Di realisasi belanja selalu ada penurunan dibandingkan dengan APBD Murni,  hal ini
menandakan ada mark up anggaran yang bertujuan mengesankan seakan-akan
pemerintah daerah dapat melakukan penghematan atau efisiensi anggaran, atau justru
memang pemerintah daerah tidak dapat membelanjakan anggaran sesuai dengan
perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

3) Adanya selisih anggaran di perencanaan dan realisasi akan menambah jumlah silpa,
tentunya harus berbanding sama dengan pendapatan idle (pendapatan bunga/deposito).

4) Di setiap tahun selalu mengalami defisit anggaran tetapi selalu di tutup dengan  silpa, hal
ini menandakan bahwa devisit tersebut hanyalah devisit semu.

5) Tingginya silpa pasti akan merugikan masyarakat karena banyak kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan justru tidak terlaksana.

2.2. Kabupaten  Lombok Timur

a. Pengantar

Perencanaan dan penganggaran adalah bagian terpenting dalam proses pembangunan dan
pembuatan kebijakan di daerah. Dalam rangka pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan era milenium, pemerintah kabupaten dituntut
untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran daerah yang mendorong tercapainya
target-target MDGs. Di Kabupaten Lombok Timur, upaya ini telah coba dilakukan oleh
sejumlah pemerhati pembangunan yang peduli pada kabupaten Lombok Timur yang
tergabung dalam Forum Peduli MDGs Lombok Timur.  Kepedulian itu ditunjukan dengan
cara melakukan pemantauan dan analisis proses dan produk anggaran secara konsisten. Cara
ini diharapkan menjadi model partisipasi warga yang lebih konstruktif dan efektif.

Dalam proses anggaran, soal partisipasi, transparansi dan akuntabilitas  pemerintah kepada
rakyatnya tidak perlu diragukan lagi, karena dasar hukum sangat jelas, antara lain berkaitan
dengan partisipasi warga dalam pembangunan telah dijamin dalam UU No 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Demikian juga dalam UU No 32 tahun
2004 Tentang pemerintahan daerah dan PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
pengawasan, pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
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b. Forum Peduli MDGs Lombok Timur : Pemantauan dalam Perencanaan

Atas dasar itu Forum Peduli MDGs Lombok Timur melakukan serangkaian pemantauan
terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten Lombok Timur tahun
2012 untuk bahan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Beberapa jenis kegiatan yang
dipantau adalah:

 Pelaksanaan Musrenbang Desa (lokasi Desa Aikmel dan Batuyang).

 Pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan (lokasi di Kecamatan Sakra Barat).

 Pelaksanaan Forum SKPD.

Ketiga jenis kegiatan yang dipantau ini menghasilkan berbagai temuan, antara lain adalah
sebagai berikut:

1) Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, beberapa hasil temuan antara
lain:

- 80% warga dua desa mengetahui arti penting musrenbang dalam perencanaan
pembangunan nasional.

- Kategori peserta musrenbang desa beragam, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
musrenbang.

2) Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

- Waktu pelaksanaan sangat singkat, tidak lebih dari 2,5 jam sehingga sangat sedikit
waktu untuk mengelaborasi dan mengkritisi berbagai usulan program unggulan yang
dihasilkan oleh masing-masing desa dalam forum musrenbang desa.

- Narasumber hanya berasal dari Pemda Lombok Timur dan DPRD, tidak ada dari
unsur masyarakat atau akademisi.

- Peserta dari kelompok perempuan mencapai 35% sedangkan laki-laki sekitar 65%

- Daftar usulan program unggulan paling banyak terkait dengan  fisik  terutama untuk
pembangunan polindes dan jaringan irigasi pertanian.

- Beberapa Anggota DPRD yang menjadi narasumber memanfaatkan agenda ini untuk
mensosialisasikan diri.

3) Forum SKPD

- Waktu Pelaksanaan 1 hari dengan pola sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

- SKPD lebih mendahulukan penyampaian Program SKPD di level kecamatan, kondisi
ini membuat forum SKPD tidak efektif.

- Sinkronisasi program hasil musrenbang kecamatan dengan program SKPD tidak
efektif.

- Peserta didominasi oleh SKPD, sangat minim keterlibatan wakil masyarakat dan LSM.

c. Kebijakan Pro MDGs dan Prioritas Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur tahun
anggaran 2011-2012 merupakan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan anggaran
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yang dikelola Kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Pada tahun 2012 saja Total Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur mencapai 1,277 triliun rupiah. Jumlah ini bertambah
45,04 milyar rupiah jika dibandingkan dengan belanja tahun 2011 (perubahan) yang
berjumlah 1,232 triliun rupiah. Namun demikian secara struktur sebagian besar anggaran
tersedot untuk membiayai belanja tidak langsung 864,88 milyar rupiah (67,77%).
Sedangkan Belanja langsung yang terkait dengan program dan kegiatan hanya  412,34
milyar rupiah (32.28%).

Dalam kerangka pencapaian target MDGs tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten
Lombok Timur telah menetapkan target tahunan yang didukung dengan alokasi anggaran
yang memadai di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
lingkungan hidup. Hal ini penting dilakukan untuk menyelesaikan masalah utama yang
dihadapi terkait dengan target MDGs di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai gambaran tim
mencoba mengkaji kecukupan alokasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut, antara
lain jika dikaitkan dengan:

Goal 1: Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 26,40% (291.281 jiwa)
dari total jumlah penduduk sebesar 1.105.582 jiwa (2010). Pada tahun 2015 diharapkan
angka kemiskinan di Lombok Timur turun sampai angka 17% (target MDGs). Dengan
demikian pemda Lombok Timur masih harus mengejar target pengurangan jumlah
penduduk miskin sebesar  9%.  Untuk kepentingan tersebut diperlukan daya dukung
anggaran yang memadai setiap tahunnya.

Namun kondisi ini sulit dicapai karena alokasi anggaran  langsung yang  berorientasi
pengurangan angka kemiskinan tahun 2012 mengalami penurunan. Saat ini daya dukung
anggaran untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur untuk
tahun anggaran 2012 mencapai 33,63 milyar rupiah. Anggaran ini tersebar di 12 SKPD dari
35 SKPD, jumlah ini terbilang turun sebesar 2,90 milyar rupiah (7,96%) karena pada tahun
2011 Pemda kabupaten Lombok Timur mengeluarkan anggaran lebih besar yakni
mencapai 36,54 milyar rupiah. Anggaran sebesar 33,63 milyar rupiah ini dikeluarkan
dalam bentuk belanja barang dan jasa sebesar 30,23 milyar rupiah, belanja modal sebesar
2,8 milyar rupiah dan belanja pegawai sebesar 546,01 juta rupiah. Anggaran terbesar
dialokasikan oleh Dinas Kesehatan sebesar 16,31 milyar rupiah.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan di SKPD

No Uraian 2011 2012 Selisih
1. RSUD - 3,844,542,688 3,844,542,688
2. Badan Ketahanan Pangan 15,000,000 218,000,000 203,000,000

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

19,770,000 325,000,000 305,230,000

4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 203,195,000 134,635,300 68,559,700
5. Dinas Pertanian dan Peternakan 426,176,000 349,080,000 77,096,000
6. Dinas Kelautan dan Perikanan 540,000,000 890,000,000 350,000,000
7. Sekretariat Daerah 796,150,920 519,153,000 276,997,920
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,020,000,000 285,000,000 735,000,000
9. Dinas Pekerjaan Umum 4,495,620,000 5,145,370,000 649,750,000
10. Dinas Kesehatan 7,784,187,500 16,311,234,400 8,527,046,500

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

7,894,778,500 5,500,000,000 2,394,778,500

12. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 13,289,827,000 80,000,000 13,209,827,000
Total 36,543,435,943 33,636,185,534 2,907,250,409

Sumber: APBD Kabupaten Lombok Timur TA 2011 dan 2012
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Alokasi anggaran untuk memerangi kelaparan sangat kecil, sementara belanja makan
pegawai besar. Hal ini dikarenakan dari dana sebesar 33,63 milyar rupiah untuk
pengentasan kemiskinan itu, pemda Lombok Timur hanya menganggarkan 950,15 juta
rupiah untuk memerangi kelaparan yang dialami sejumlah penduduk miskin (291,281
jiwa), bayi/ balita dan penderita kurang gizi/ gizi buruk (1.824 jiwa) dan pemberian
makanan tambahan bagi bayi/ balita (177.649 jiwa) di Lombok Timur.

Tabel 2. Anggaran Makan Minum Pegawai Versus Rakyat 2012

No Uraian
Makan Minum Pegawai Makan Minum Rakyat
2011 2012 2011 2012*

1. Dikes 24,000,000 25,000,000 85,000,000 231,000,000
2. RSUD 1,250,000,000 1,351,000,000 - -
3. BAPPEDA 6,000,000 6,000,000 - -
4. DISHUBKOMINFO 12,250,000 11,768,000 - -
5. BLH DAN PM 5,000,000 5,000,000 - -
6. Kantor Kebersihan dan Tata

Kota
5,500,000 6,250,000 - -

7. DISPENDUK, CAPIL 18,000,000 18,000,000 - -
8. DINSOSNAKERTRANS 11,250,000 11,250,000 - -
9. DISKOP, UKM 7,550,000 7,550,000 - -
10. DISBUDPAR 7,200,000 6,000,000 - -
11. BAKESBANGPOL 4,950,000 77,100,000 - -
12. SETDA 769,170,950 719,970,300 446,150,920 519,153,000
13. SETWAN 564,000,000 543,600,000 - -
14. INSPEKTORAT 12,000,000 12,000,000 - -
15. Kecamatan 129,962,000 165,092,000 - -
16. BPBD 5,600,000 6,000,000 - -
17. Ketahanan Pangan 5,000,000 5,000,000 985,732,800 218,000,000
18. BPM PD 3,000,000 4,500,000 - -
19. Perpustakaan dan Arsip 10,380,000 14,940,000 - -
20. Petarnian dan Peternakan 4,957,500 4,957,500 - -
21. HUTBUN 2,500,000 3,000,000 - -
22. ESDM PERINDAG 4,000,000 4,085,000 - -
23. DISKANLUT 12,000,000 9,000,000 - -
24. BP4K 15,000,000 16,000,000 - -

Total 2,889,270,450 3,033,063,500 1,516,886,720 950,153,000

Sumber : Softcopy Dokumen APBD Lombok Timur TA 2011-2012, diolah7

Dana ini  ter distribusi di 3 SKPD yakni di Dinas Kesehatan 213 juta rupiah, Sekretariat
Daerah 519 juta rupiah dan badan Ketahanan Pangan 218 juta rupiah. Alokasi anggaran
sebesar ini terus terang tidak mencerminkan kebijakan daerah yang pro MDGs.  Kondisi
ini bertolak belakang dengan besarnya alokasi anggaran makan minum pegawai di lebih
dari  35 SKPD sebesar 3,03 milyar rupiah untuk pegawai yang berjumlah 12.925 orang.
Melihat Tabel anggaran di bawah ini dapat disimpulkan suatu tren yang kontras,  Dimana
selain  belanja  makan minum untuk pegawai dan pejabat jumlahnya lebih besar dari
makan minum rakyat, trend belanja makan minum pegawai  cenderung meningkat,
sedangkan makan minum rakyat seluruhnya cenderung menurun. Sebagain besar belanja

7 *kecuali RSUD, sebagian besar belanja makan munim diperuntukkan bagi pasien RSUD Soedjono
** Makan minum rakyat  diperuntukkan bagi PMT, RASKIN, penanganan gizi buruk dan penguatan
lumbung pangan



76

makan minum (selain di RSUD tentunya)
diperuntukkan bagi pegawai dan pejabat di
SETDA dan SETWAN.

Meskipun tidak menutup kemungkinan
sebagian belanja makan minum ini juga
diperuntukkan menjamu tamu pejabat derah
dan DPRD jumlah ini tetap terlalu banyak untuk
ukuran rakyat miskin. Apalagi jika
dibandingkan dengan belanja yang diterima
masyarakat miskin (lihat Kotak 1).

Goal 2: Mewujudkan Pendidikan untuk Semua

Angka tidak sekolah mencapai 56 ribu anak dan Anak Putus Sekolah 862 siswa. Pada
tahun 2015 di Lombok Timur ditargetkan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar 9
tahun.  Pada tahun 2012, Pemda Lombok Timur mengalokasikan belanja langsung
pendidikan sebesar 96,47 milyar rupiah (16%)  dari total belanja pendidikan tahun 2012
sebesar 624 milyar rupiah. Perhitungan ini belum termasuk dengan anggaran di sejumlah
SKPD yang menyelenggarakan program pendidikan. Tetapi alokasi sebesar ini sebagian
besar tersedot untuk belanja tidak langsung berupa gaji pegawai sebesar 524,24 milyar
rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja Pendidikan Kabupaten Lombok timur
tahun anggaran 2012 cenderung state aparateur oriented.  Selain itu kondisi alokasi
anggaran pendidikan tahun 2012 ini turun sebesar 0,8% jika dibandingkan dengan alokasi
anggaran tahun 2011 yang mencapai 629,11 milyar rupiah (27%) dari total APBD sebesar
1,23 triliun rupiah. Dengan kata lain alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2012 turun
sebesar 5,02 milyar rupiah jika dibandingkan dengan alokasi belanja pendidikan tahun
2011.

Meskipun alokasi  sektor pendidikan adalah alokasi anggaran terbesar, anggaran
dimaksud belum cukup efektif digunakan untuk program prioritas yang terkait dengan
target MDGs. Hal ini terlihat dari capaian angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang
lebih tinggi yang kurang menggembirakan. Rata-rata melanjutkan sekolah ke SMP hanya
57,25%, sedangkan ke SMA hanya 40,93%. Secara kumulatif jumlah anak yang tidak
sekolah di Kabupaten Lombok timur mencapai 57.664 anak (jumlah anak usia sekolah SD-
SMA 273.336 – Jumlah siswa Sd-SMA/sederajat 215.672 anak).

Tabel 3. Data Pendidikan Kabupaten Lombok Timur 2011/2012*

No. Data pendidikan 2011/2012 %
1. Jumlah Siswa SD-SMA (penduduk usia sekolah: 273.336) 215.672 78,90
2. Jumlah anak tidak sekolah/ melanjutkan sekolah 57,664 21,10
3. Angka melanjutkan SMP/ sederajat (lulusan SD: 18.373) 10,519 57,25
4. Tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat 8,000 43,54
5. Angka melajutkan SMA/ sederajat (lulusan SMP: 9,561) 5,648 59,07
6. Tidak melanjutkan SMA/ sederajat 3,913 40,93
7. Jumlah lulusan SD – SMA 27,934 79,30

Kotak 1. Dana PMT Tak Sampai 500 rupiah per Balita

Hasil perhitungan Forum Peduli MDGs Lombok Timur

menemukan fakta yang mencengangkan terkait dengan

pemberian makanan tambahan (PMT) untuk 177 ribu lebih

balita di Lombok Timur tahun 2012.  Di Dinas Kesehatan

Pemda Lombok Timur hanya mengalokasikan dana PMT

untuk 177 ribu lebih balita sebesar Rp 85 Juta setahun.

Artinya masing-masing balita hanya akan menikmati

anggaran PMT sebesar Rp 478 atau kurang dari 500 rupiah

perbalita dalam setahun. Jika dibandingkan dengan biaya

makan minum pegawai yang dialokasikan di 24 SKPD yang

berjumlah Rp 3,03 Milyar, maka masing-masing pegawai

paling sedikit mendapat tanggungan makan minum masing-

masing sebesar Rp 235 ribu/ per pegawai dalam setahun

(dengan asumsi jumlah pegawai 12.925).
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No. Data pendidikan 2011/2012 %
8. Angka tidak lulus SD – SMA (siswa kelas akhir: 36.612) 8,678 23,70
9. Putus sekolah (SD – SMA) 862 1.40

Sumber : Data Target MDGs, diolah

Selain itu, usia rata-rata lama sekolah  tidak sampai  tamat SMP hal ini dapat dilihat dari
angka melanjutkan sekolah SMP di Kabupaten Lombok Timur hanya 57,25 %. Itu beranti
dari total lulusan SD sebanyak 18.373 siswa, yang melanjutkan sekolah ke SMP hanya
10.519 siswa SD. Sejauh ini pemerintah kabupaten telah mengeluarkan berbagai
kebijakan alokasi anggaran untuk menekan angka-angka diatas. Antara lain sejak tahun
2011 pemkab Lombok Timur menganggarkan sedikitnya 69,90 milyar rupiah untuk dana
pendamping Bantuan Operasioal Sekolah (BOS). Namun pada tahun 2012 kebijakan ini
ditiadakan oleh Pemda Lombok Timur. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan untuk
mengembalikan anak drop out ke sekolah, Pemerintah Lombok Timur tidak menyediakan
anggaran pada tahun 2012.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Untuk Peningkatan Akses Pendidikan Dasar 2011-2012

No Uraian Kegiatan 2011 2012
1. Penyedia Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang tingkat

dasar (SD) Negeri dan SMP Negeri serta satuan pendidikan
Negeri lain yang sederajat

69,908,083,000 -

2. Penyelenggaraan paket A/ setara SD 20,000,000 20,000,000
3. Penyelenggaraan paket B 50,000,000 30,000,000
4. Penyelenggara akreditasi sekolah SD, SMP 30,000,000 20,000,000
5. Beasiswa anak tidak mampu SD/ MI dan SMP/ MTs 8,655,240,000 -
6. Penyelenggaraan ujian semestern bersama SD/ SMP 300,000,000 250,000,000
7. Penyelenggaraan PBM SD/ MI dan SMP/MTs 1,712,320,000 1,862,320,000
8. Penyelenggaraan ujian Nasional SMP/ MTs 150,000,000 -
9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 3,534,587,000 -

Total 84,360,230,000 2,182,320,000

Sumber : Data APBD Lombok Timur 2011 dan 2012

Pada tahun 2012 Pemda Lombok Timur lebih memprioritaskan anggaran untuk
pembangunan dan rehabilitasi Gedung SD dan SMP  sebesar 52 milyar rupiah. Anggaran
untuk peningkatan akses pendidikan sebagian besar dialokasikan di Sekretariat Daerah,
namun tidak diketahui pasti besarannya.

Tabel 5.  Alokasi anggaran untuk peningkatan SarPras,
Pemangunan dan rehabilitasi SD dan SMP

No Uraian Kegiatan 2011 2012
1. Penambahan ruang kelas baru - 150,000,000
2. Pembangunan ruang serba guna - 170,000,000
3. Pembangunan dan peningkatan sarana/ prasarana Pendidikan

Sekolah Dasar (DPA-L DAK 2010)
4,347,000,000 -

4. Rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar (DAK)
dilaksanakan pada tahun 2012

24,855,710,000 42,310,620,000

5. Rehabilitasi pembangunan kelas dan peningkatan sarana/
prasaran Pendidikan SMP (DAK 2010)

4,873,550,000 -

6. Rehabilitasi bangunan gedung SMP (DAK) dilaksanakan pada
tahun 2012

6,692,290,000 8,487,721,000

7. Rehabilitasi dan penyiapan sarana pendukung ruang kelas SD/
MI, SMP/ MTs (DPPID)

1,192,847,000 -

8. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan lanjutan 800,000,000 -
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No Uraian Kegiatan 2011 2012
menengah

9. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung RSBI (SMP) - 750,000,000
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung RSBI

(Swakelola)
- 750,000,000

Total 42,761,397,000 52,618,341,000

Sumber : Data APBD Lombok Timur 2011 dan 2012

Alokasi anggaran pengentasan buta aksara di dinas pendidikan tidak dianggarkan.
Padahal pada tahun 2011, dialokasikan anggaran untuk pengembangan penyelengaraan
pendidikan keaksaraan fungsional sebesar 1 milyar rupiah. Sementara data MDGs terakhir
angka melek huruf belum 100% (penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf 96,44),
artinya masih ada 3,665 (7000 jiwa) masih buta huruf.  Meskipun jumlahnya sedikit
pemda harus menganggarkan agar pada 2013, tidak ada lagi penduduk Lombok Timur
yang buta huruf.

Goal 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program dalam APBD 2012 belum pro PUG dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini
alokasi, anggaran untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
masih sangat minim.  Dengan menarik sampel anggaran pada Dinas PP dan KB kita bisa
melihat sejauhmana kepedulian Pemkab Lombok Timur pada pencapaian target ini.
Memang pada tahun anggaran 2012, alokasi anggaran pada Dinas PP dan KB meningkat
dari 1,9 milyar rupiah pada 2011 naik menjadi 3,2 milyar rupiah pada 2012. Tetapi
kenaikan itu belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada
tahun 2010 yang mencapai 7,6 milyar rupiah.

Anggaran PUG dan Pemberdayaan perempuan hanya 305 juta rupiah, sementara
anggaran peningkatan Kapasitas DPRD 17,34 milyar rupiah. Secara tren alokasi anggaran
sebesar 305 juta rupiah ini memang meningkat dari tahun 2011. Tetapi program dan
anggaran ini dikhawatirkan tidak memiliki kontribusi signifikan untuk menekan rasio
ketimpangan gender yang ada. Program-program yang ada cenderung terbatas pada isu
reproduksi, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan PUG dalam
pembangunan. Sementara anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan
membangun kemandirian ekonomi, kesempatan berkarier dan peran politiknya di daerah,
tidak dianggarkan. Padahal letak kesenjangan terdalam justru ada pada persoalan ini
(lihat Tabel 4).

Tabel 5. Rasio Ketimpangan Gender Kabupaten Lombok Timur 2011/2012
No Uraian Perempuan Laki-laki

Anak
Perempuan

Usia
Sekolah

Jumlah
Siswa Persen

Anak Laki-
laki Usia
Sekolah

Jumlah
Siswa Persen

1. APM SD 70,827 62,969 88,91 73,847 70,225 95.10
2. APM SMP 32,282 25,944 80,37 32,419 26,919 83,03
3. APM SMA 32,746 15,007 45,83 31,215 14,608 46,80

No Uraian Anggota
DPRD

Anggota
Perempuan Persen Anggota

DPRD
Anggota
Laki-laki Persen

1. Proporsi Anggaran DPRD 45 4 8,9 45 41 91,11

No Uraian Alokasi
Jabatan Perempuan Persen Alokasi

Jabatan Laki-laki Persen

1. Camat 20 - 0,00 20 20 100,00
2. Lurah/ Kepala Desa 119 1 0,84 119 118 99,16
3. Baperjakat 5 2 40,00 5 3 60,00
4. Pejabat Eselon II 37 3 8,11 37 34 91,89



79

Sumber : APBD Lombok Timur TA 2011 dan 2012

No Uraian Perempuan Laki-laki
Anak

Perempuan
Usia

Sekolah

Jumlah
Siswa Persen

Anak Laki-
laki Usia
Sekolah

Jumlah
Siswa Persen

5. Pejabat Eselon III 165 9 5,45 165 156 94,55
6. Pejabat Eselon IV 799 126 15,77 799 673 84,32

No Uraian Perempuan Total
Peserta KB Persen Laki-laki Total

Peserta KB Persen

1. Peserta KB 172,656 175,473 98,39 2,817 175,473 1,61

Sumber: Data MDGs Lombok Timur, diolah

Dengan alokasi anggaran sebesar
diatas maka sulit untuk mencapai
target menghilangkan ketimpangan
gender diberbagai bidang. Misalnya
untuk menghilangkan ketimpangan
gender  di bidang pendidikan,  fakta
bahwa rasio APM, anak
perempuan masih kalah jauh
dibandingkan rasio APM anak laki-
laki. Kecenderungan  Rasio APM yang
timpang ini terlihat semakin tinggi di

tingkat sekolah menengah. Apalagi
jika melihat rasio pejabat perempuan
dan laki-laki serta rasio anggota DPRD laki-laki dengan perempuan, angkanya lebih
timpang lagi. Rasio ketimpangan yang dalam ini juga sangat dipengaruhi oleh jenis
program dan alokasi anggaran yang di desain oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok
Timur.  Sulit membayangkan di daerah sebesar Lombok Timur ini hanya 1 orang
perempuan yang menjabat kepala desa/lurah, 4 orang anggota DPRD, Pejabat Eselon II
hanya 3 orang, bahkan tidak ada satupun perempuan diberi kesempatan menjadi camat.

Tabel 6. Belanja Khusus Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp dalam juta)

No Uraian Program 2008 2009 2010 2011 2012
1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak
- - - 20 50

2. Program peningkatan kualitas hidup dan terlindungan
perempuan

- - - 157 39

3. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender
dalam pembangunan

- - - 15 50

4. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak

65 20 11 - -

5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan masyarakat

- - - 40 135

6. Program kesehatan remproduksi remaja - - - 15 16
7. Program pelayanan kontrasepsi - - - 10 9
8. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan - - - 7 6

Jumlah 65 20 11 263 305

Sumber : APBD Lombok Timur TA 2011-2012 diinput dari berbagai SKPD, diolah

Alokasi anggaran perprogram untuk PUG dan Pemberdayaan perempuan di beberapa
SKPD bertambah semula hanya 263 juta rupiah pada 2011, naik menjadi 305 juta rupiah
pada tahun 2012, namun meskipun ada kenaikan, alokasi sebesar ini masih terlalu kecil

Grafik Trend Belanja Dinas PP dan KB
Lotim 2007-2012
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jika dibandingkan dengan anggaran peningkatan kapasitas DPRD yang mencapai 17,34
milyar rupiah pada tahun 2012.

Goal 4: Menurunkan Angka Kematian Anak (AKABA) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Tren kematian anak dan bayi mencapai 1220 jiwa, sedangkan anggaran Pencegahan
Kematian hanya 333 juta rupiah. Berdasarkan data MDGs Lombok Timur tahun 2011
tercatat jumlah balita mencapai 117.649 dengan jumlah balita meninggal mencapai 631
anak (5,36/1000 kelahiran hidup) dengan angka kematian terbesar di Kecamatan
Pringgabaya sebanyak 73 balita dan terkecil di Kecamatan Suela sebanyak 11 balita.
Kondisi ini selain dipengaruhi fasilitas layanan, anggaran yang minim, juga disebabkan
kondisi jumlah balita masing-masing kecamatan. Sementara jumlah bayi meninggal
sebanyak 589 (22,48/1000 kelahiran hidup) dari jumlah bayi sebanyak 26.202 dengan
angka kematian terbesar di kecamatan Pringgabaya sebanyak 70 bayi dari 2.147 kelahiran
hidup.

Tabel 7. Belanja Pencegahan Kematian Bayi dan Balita di Beberapa SKPD

No Uraian 2011 2012
1. Pemberian makanan tambahan dan vitamin 85,000,000 85,000,000
2. Penanggulangan KEP, AGB, GAKY dan KVA 68,000,000 68,000,000
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian KADARZ

(Replikasi NICE)
- 60,000,000

4. Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah 50,000,000 50,000,000
5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 15,962,500 50,000,000
6. Pelayanan kesehatan bagi balita gizi buruk/ busung lapar 350,000,000 20,000,000
7. Kesehatan anak sekolah dan gerakan sekolah sehat 28,000,000 35,000,000

Total 596,962,500 333,000,000

Sumber: APBD Lombok Timur 2011-2012 dari beberapa SKPD, diolah

Jika di kalkulasi maka rasio kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup di
Lombok timur mencapai 25,84%. Rasio ini terbilang tinggi jika dibandingkan  dengan
Lombok Tengah  yang hanya 4/1000 kelahiran hidup (dari 19.414 kelahiran hidup dalam 1
tahun, hanya 89 yang mati).  Kondisi semacam ini nampaknya belum diikuti dengan
kebijakan program dan alokasi anggaran yang memadai. Tercatat alokasi anggaran untuk
mencegah/ mengurangi angka kematian bayi dan balita sebagaimana yang terjadi pada
2010,  alokasi anggarannya justru menurun dari semula mencapai 596,99 juta rupiah
pada tahun 2011, pada tahun 2012 hanya dialokasikan anggaran sebesar 333 juta rupiah.

Goal 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Alokasi Anggaran untuk mengurangi angka kematian Ibu meningkat lebih dari 245%
dari tahun 2011. Sejauh ini berdasarkan data MDGs jumlah kematian ibu dalam setahun
mencapai 38 orang dari 26.202 jumlah kelahiran hidup.  Kondisi ini menyebabkan rasio
AKI per 100.000 kelahiran hidup di Lombok Timur sangat tinggi yakni mencapai 145,03/
1000 kelahiran hidup diwilayah dan waktu yang sama.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Pencegahan AKI

No Uraian 2011 2012
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 15,962,500 50,000,000
2. Jaminan persalinan (Jampersal) kesehatan penduduk miskin 1,426,387,500 4,927,058,000

Total 1,442,350,000 4,977,058,000

Sumber : APBD Lombok Timur, TA 2011-2012, data diolah
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Kondisi ini sebagian besar terjadi karena faktor persalinan yang tidak aman dan
ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Atas dasar itu
pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi anggaran sebesar 1,42 milyar rupiah pada
tahun 2011 dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 4,92 milyar rupiah.

Goal 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan TBC

Anggaran penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat, tetapi
tidak signifikan. Alokasi anggaran penanggulangan penyakit menular dan HIV/AIDS
meningkat dari 470 juta rupiah pada tahun 2011 bertambah menjadi 614 juta rupiah lebih
pada tahun 2012.  Sejauh ini belum ditemukan prioritas penanganan penyakit menular
yang didesain secara komprehensif, karena meskipun alokasi anggarannya meningkat,
sebaran alokasi per program masih terlalu minim.   Dalam soal ini tantangan terbesar
Kabupaten Lombok Timur adalah mencegah sebaran penyakit menular paling berbahaya
seperti HIV/AIDS, Malaria dan TB.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Pencegahan Penyakit Menular

No Uraian 2011 2012
1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 150,000,000 150,000,000
2. Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah 50,000,000 50,000,000
3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular 65,000,000 65,000,000

4. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 30,000,000 30,000,000
5. Peningkatan Suerveilance epidemiologi dan penanggulangan

wabah
25,000,000 25,000,000

6. Operasional penanggulangan HIV/ AIDS 150,000,000 284,580,000
7. Monitoring outlet HIV/ AIDS di Kabupaten Lombok Timur - 10,000,000

Total 470,000,000 614,580,000

Sumber: APBD kab Lombok Timur TA 2011-2012, diolah

Pada Tabel alokasi anggaran pencegahan penyakit menular diatas terlihat jelas belum
ada kebijakan yang pro pemberantasan penyakit menular, terutama untuk
pemberantasan HIV/AIDS yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia.
Padahal jika menilik angka penderita penyakit ini setiap tahun masih memprihatinkan.
Dari jumlah penduduk kabupaten Lombok Timur yang mencapai 1,1 juta jiwa lebih, 1,724
diantaranya terdeteksi menderita penyakit menular. Jika dibandingkan dengan angka
jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit menular, tentu angkanya lebih besar
lagi.  Secara khusus hanya program penanggulangan HIV/AIDS yang disebut dalam
anggaran, sementara penanggulangan penyakit malaria dan TB yang jumlah penderitanya
lebih banyak tidak dialokasikan secara khusus.

Goal 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Besaran alokasi anggaran masih terlalu minim untuk membiayai rehabilitasi lahan
hutan dan kawasan cadangan sumber daya air/ alam. Besaran alokasi anggaran untuk
program  pelestarian lingkungan hidup tercatat di beberapa SKPD mencapai 6,9 milyar
rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar dari Alokasi Anggaran pada tahun 2011 yang hanya
mencapai 1,5 milyar rupiah. Meskipun mengalami peningkatan, dari 11 item program
yang ada, hanya 1 program yang secara khusus  terkait dengan progam rehabilitasi lahan
hutan dan kawasan cadangan sumber daya alam dengan anggaran hanya sebesar 33 juta
rupiah. Padahal masalah terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur adalah
kerusakan lahan baik berupa hutan maupun kawasan non-hutan yang mencapai angka
67.520 hektar yang harus segera direhabilitasi. Dengan kondisi anggaran sebesar diatas
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sampai data terakhir, Pemda Lombok Timur baru bisa merehabilitasi lahan dan cadangan
sumber daya air seluas 12.680 hektar.

Tabel 10. Alokasi Anggaran Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

No Uraian 2011 2012 Selisih
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan
5,000,000 - 5,000,000

2. Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup

287,200,500 729,560,000 442,359,500

3. Program perlindungan dan konservasi
sumber daya alam

318,000,000 419,324,000 101,324,000

4. Program peningkatan kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan lingkungn
hidup

155,340,000 85,000,000 70,340,000

5. Program peningkatan pengendalian polusi 519,770,000 240,000,000 279,770,000
6. Program pengendalian Ruang Terbuka Hijau

(RTH)
6,335,050 - 6,335,050

7. Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan

- 390,000,000 390,000,000

8. Program penataan dan pemeliharaan
kawasan kota

- 31,500,000 31,500,000

9. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

- 4,967,050,000 4,967,050,000

10. Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam

210,000,000 30,000,000 180,000,000

11. Program rehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumber daya alam

10,000,000 33,490,600 23,497,600

Total 1,511,645,550 6,925,931,600 5,414,286,050

Sumber: APBD kabupaten Lombok Timur TA 2011- 2012

d. Anggaran Yang Timpang

Terhadap kondisi anggaran yang demikian ini, penting untuk dijawab bahwa dengan kekuatan
APBD 2012 sebesar 1,27 triliun rupiah kemana mengalirnya dan apa hasilnya? Berdasarkan
hasil Tracking Budget dengan menggunakan metode ekspert judgement dan menyandingkan
dengan data MDGs Kabupaten Lombok Timur. Diperoleh beberapa temuan penting:

 Alokasi Anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar 33,36 milyar rupiah belum
cukup signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan dari angka 26% ke 17% (pada tahun
2015), kecuali jika setiap alokasi anggaran  ini benar-benar digunakan secara efektif dan
efisien  dan fokus pada sasaran/ daerah yang paling rawan angka kemiskinannya seperti
di Kecamatan Wanasaba menyumbang angka kemiskinan terbesar dengan rasio
kemiskinan mencapai 27,98 % (dari 59.317 penduduknya, 16.597 diantaranya tergolong
miskin).

 Alokasi anggaran untuk memerangi kelaparan sangat kecil, sementara belanja makan
pegawai besar. Pemda Lombok Timur hanya menganggarkan 950,15 juta rupiah untuk
memerangi kelaparan di Lombok Timur. Alokasi anggaran sebesar ini tidak
mencerminkan kebijakan daerah yang pro MDGs dan terlalu kecil jika dibandingkan
anggaran makan minum pegawai yang mencapai 3,03 milyar rupiah untuk pegawai yang
berjumlah 12.925 orang.

 Belanja pendidikan meskipun besar tetapi lebih dari setengahnya terdistribusi untuk
belanja gaji pegawai (termasuk guru). Distribusi alokasi anggaran per program di belanja
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langsung juga belum cukup fokus pada pencapaian target pendidikan dasar untuk semua.
Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan angka anak usia sekolah yang
tidak bisa sekolah mencapai 56 ribu anak dan anak putus sekolah 862 siswa  disemua
jenjang pendidikan (data MDGs 2010/ 2011). Sementara alokasi anggaran tahun 2012
untuk menanggulangi ini hanya 2,18 milyar rupiah.

Di dokumen APBD TA 2012 tim belum menemukan alokasi anggaran untuk cost sharing
Bantuan Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM) dan dukungan dana BOS sebagaimana
dianggarkan pada tahun 2011 masing masing mencapai 8 milyar rupiah dan 69 milyar rupiah.

Pemda harus menjelaskan dimana anggaran ini dialokasikan.

 Alokasi anggaran pengentasan buta aksara di dinas pendidikan tidak dianggarkan.
Padahal data MDGs terakhir angka melek huruf belum 100% (penduduk usia 15-24 tahun
yang melek huruf 96,44%), artinya masih ada 3,665% (7000 jiwa) masih buta huruf.
Meskipun jumlahnya sedikit  pemda harus menganggarkan agar pada 2013, tidak ada lagi
penduduk Lombok Timur yang buta huruf.

 Meskipun alokasi anggaran perprogram untuk PUG dan Pemberdayaan perempuan di
beberapa SKPD bertambah pada tahun 2012, alokasi sebesar 305 juta rupiah masih
terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran peningkatan kapasitas DPRD yang
mencapai 17,34 milyar rupiah pada tahun 2012. Selain itu alokasi anggaran terkesan
mendomestifikasi peran perempuan pada urusan reproduksi dan rumah tangga, tidak ada
alokasi anggaran utnuk mendorong peran politik dan pemberdayaan perempuan di sektor
ekonomi.

 Tren Kematian Anak dan Bayi mencapai 1.220, Anggaran Pencegahan Kematian hanya
333 juta rupiah. Melihat angka  dengan angka kematian balita dan bayi terbesar terjadi
Kecamatan Pringgabaya sebanyak 73 balita dan 70 bayi dan terkecil di Kecamatan Suela
sebanyak 11 balita/ bayi. Tim  menyimpulkan kondisi terjadi karena layanan kesehatan
dan persalinan yang tidak memadai dan  anggaran yang minim.

 Alokasi Anggaran untuk mengurangi angka kematian Ibu meningkat lebih dari 245% dari
tahun 2011. Kondisi ini sejalan dengan tingginya angka kematian ibu yang  mencapai 38
orang dari 26.202 (rasio 145,03/ 1000 kelahiran hidup di wilayah dan waktu yang sama).
Kondisi ini sebagian besar terjadi karena faktor persalinan yang tidak aman dan
ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Kebijakan alokasi
anggaran pemerintah Lombok Timur sebesar 4 milyar rupiah untuk dukungan jampersal
warga miskin lebih patut diapresiasi

 Anggaran penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat, tetapi
tidak signifikan. Alokasi anggaran penanggulangan penyakit menular dan HIV/AIDS
meningkat dari 470 juta rupiah pada tahun 2011 bertambah menjadi 614 juta rupiah lebih
pada tahun 2012.  Sejauh ini belum ditemukan prioritas penanganan penyakit menular
yang didesain secara komprehensif, karena meskipun alokasi anggarannya meningkat,
sebaran alokasi perprogram masih terlalu minim.

 Besaran alokasi anggaran naik sebesar 6,9 milyar rupiah, namun masih terlalu minim
untuk membiayai rehabilitasi lahan hutan dan kawasan cadangan sumber daya air/ alam.
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Jumlah ini jauh lebih besar dari Alokasi Anggaran pada tahun 2011 yang hanya mencapai
1,5 milyar rupiah. Sayangnya hanya satu program yang secara khusus  terkait dengan
progam rehabilitasi lahan hutan dan kawasan cadangan sumber daya alam dengan
anggaran hanya sebesar 33 juta rupiah. Padahal masalah terbesar Lombok Timur terletak
disini.

e. Apa Yanga Harus Dilakukan

Terhadap temuan ini, maka penting bagi pemerintah kabupaten Lombok Timur melakukan
berbagai kebijakan antara lain berupa:

 Melakukan realokasi anggaran untuk memenuhi kecukupan anggaran pada pos strategis
terkait dengan pencapaian target MDGs di 9 poin temuan tim analisis pada proses
pembahasan Perubahan APBD Lombok Timur TA 2012.

 Menjadikan hasil analisis ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD, KUA-
PPAS dan RAPBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2013 mendatang

 Mengalokasikan anggaran lebih besar pada sector priorita MDGs dan focus pada area
atau daerah yang paling rawan angka statisti MDGsnya seperti di Kecamatan Pringgabaya,
Wanasaba, Keruak, Jerowaru dan Sambelia sesuai dengan masing-masing isu MDGs
dengan kondisi terburuk yang dialami (semacam membentuk 1 kecamatan sebagai pilot
project)

 Secara geografis, rata-rata kondisi statistik MDGs terburuk terjadi didaerah pinggirandan
terpecil di kabupaten Lombok timur, untuk itu kebijakan alokasi anggaran tidak boleh
dilakukan dengan sistim “pukul rata” harus fokus pada area terparah agar pencapaian
target mdgs signifikan

 Meminta seluruh stakeholder untuk mereview APBD Lombok Timur TA 2012 dan
menjadikan policy brief ini sebagai bahan pertimbangan atas dasar kebutuhan
menjadikan kabupaten Lombok timur yang inovatif dan terdepan dalam memerangi
kemiskinan, ketimpangan gender, penyakit menular, AKABA, AKB, AKI, buta huruf, drop
out dll.

2.3. Kabupaten  Maros

a. Pengantar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan
daerah yang berdasarkan UU No. 17, Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan
dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan
Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.

APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang
Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimanaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
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b. Struktur APBD Kabupaten Maros TA 2009 – 2011

Berdasarkan data APBD 2009 KAB. MAROS dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan
Daerah sebesar Rp. 545,349,159,417.00, sementara jumlah Belanja mencapai Rp.
568.062.885.891.77, sehingga terjadi defisit sebesar Rp. 22.713.726.474.77. Untuk
membiayai defisit tersebut, dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp.86.444.028.973.79 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 63,500,000,000.00.

c. Tren Pendapatan APBD Kabupaten Maros TA 2009 - 2011

Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun bersangkutan. Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan
atas :

Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . PAD pada
umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, selama tiga tahun pendapatan asli daerah masih
sanat kecil, sehingga Daerah mash sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Grafik Pendapatan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2011

Sumber :  APBD Murni, Kab Maros TA 2019, 2010 dan 2011,

Tabel Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Tahun Pendapatan PAD % Dana Perimbangan %

2009 545,349,159,417 32,097,255,000 5,9 430,613,834,916 79,0

2010 564,903,998,500 58,097,255,00 10,3 429,492,935,999 76,0

2011 583,491,028,244 49,096,947,645 8,4 476,912,478,362 81,7

Sumber :  APBD Murni, Kabupaten Maros TA 2019, 2010 dan 2011
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Dari tabel di atas terlihat bahwa PAD hanya 5.9 % tahun 2009, naik menjadi 10.3% tahun
2010 tapi menurun kembali di tahun 2011 yaitu 8.4%. Sedangan dana perimbangan, di tahun
2009 sebesar 79%, tahun 2010 sebesar 76% dan  tahun 2011 sebesar 81,7%.

d. Komposisi Belanja Kabupaten Maros TA 2009 – 2011

Tabel Komposisi Belanja Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2011

Uraian 2009 % 2010 % 2011 %

Belanja tidak
langsung

227.897.931.511.77 40.1 286,774,573,797.00 53.0 344,985,442,978.00 60.3

Belanja
langsung

340,164,954,380.00 59.9 254,649,216,684.00 47.0 227,126,534,203.00 39.7

Total Belanja
Daerah

568.062.885.891.77 541,423,790,481.00 572,111,977,181.00

Sumber: APBD Murni Kabupaten Maros TA 2019, 2010 dan 2011

Trend Belanja langsung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 selalu menurun sedang
belanja tidak langsung justru terus mengalami kenaikan, untuk lebih detail bisa di cermati :

 Di tahun 2009 belanja langsung sebesar 59,9%, tahun 2010 turun menjadi menjadi 47%
sedangkan untuk tahun 2011 turun lagi menjadi 39.7%.

 Di tahun 2010 belanja tidak langsung sebesar 40,1 %  sedangkan tahun 2011 naik  sebesar
53% dan tahun 2011 naik lagi sebesar 60.3%.

3. Analisis

Berdasarkan hasil monitoring terhadap kinerja tata kelola pemerintahan dan penelusuran postur
penganggaran di 3 daerah yang dilakukan jaringan masyarakat sipil untuk pencapaian MDG, di 8
(delapan) wilayah kerja yakni Sumbar, Jateng, NTT, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulbar
ditemukan bahwa alokasi anggaran masih jauh dari mencukupi untuk upaya-upaya pencapaian
MDGs, modus dis-alokasi dan in efisiensi dalam penganggaran pembangunan masih terjadi.

Di Lombok Timur, Hasil perhitungan Forum Peduli MDGs Lombok Timur menemukan fakta yang
mencengangkan terkait dengan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk 177 ribu lebih balita
tahun 2012, Dinas Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran sebesar 85 juta setahun. Artinya
balita hanya akan menikmati anggaran PMT sebesar 478 rupiah atau kurang dari 500 rupiah per
balita dalam setahun. Jika di bandingkan dengan biaya makan minum pegawai yang di alokasikan
di 24 SKPD yang berjumlah 3,03 milyar rupiah, maka masing-masing pegawai paling sedikit
mendapat tanggungan makan minum masing-masing sebesar 235 ribu rupiah per pegawai dalam
setahun (dengan asumsi jumlah pegawai di Lombok Timur 12.925 orang).

Alokasi anggaran perprogram untuk PUG dan Pemberdayaan perempuan di beberapa SKPD di
Lombok Timur memang bertambah yang semula hanya 263 juta rupiah pada 2011, naik menjadi
305 juta rupiah pada tahun 2012, namun meskipun ada kenaikan, alokasi sebesar ini masih terlalu
kecil jika dibandingkan dengan anggaran peningkatan kapasitas DPRD yang mencapai 17,34 milyar
rupiah pada tahun 2012
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Sementara  di Kabupaten Kebumen dari komponen belanja yang didominasi oleh belanja tidak
langsung, tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan untuk masyarakat sedangkan
belanja tidak langsung alokasinya lebih banyak didominasi untuk membayar gaji/ belanja
pegawai, maka tergambarkan bahwa anggaran lebih banyak untuk membayar gaji dari pada
untuk melaksanakan pembangunan, bahkan yang sangat memprihatinkan dari dana alokasi
umum yang diterima Kebumen, hanya untuk membayar belanja pegawai ternyata minus
Rp.15.151.251.000,-

4. Kesimpulan

Proses desentralisasi semestinya menciptakan kesempatan yang besar di tingkat daerah untuk
mempunyai kebijakan, perencaan dan penganggaran program dan pelayanan publik yang sangat
penting untuk mendukung upaya-upaya pencapaian MDGs. Tetapi disatu sisi distribusi anggaran
ke daerah masih sangat terbatas untuk menjawab permasalahan didaerah sehingga bisa
dikatakan otonomi yang diterapkan selama ini masih jauh dari kata berhasil, dana-dana yang
dialokasikan oleh kementrian/ lembaga baik yang bersifat program dan dana dekon lainnya sering
kali tidak menjawab dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, indikator kemiskinan dalam
formulasi Dana Alokasi Umum juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi daerah untuk
mempercepat penurunan angka kemiskinan, karena semakin menurun angka kemiskinan maka
semakin berkurang alokasi DAU yang diterima sebaliknya semakin tinggi angka kemiskinan maka
semakin banyak menerima DAU, sementara selama ini belum ada reward bagi daerah yang
berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan.

Kapasitas perencanaan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan kebijakan serta program
penanggulangan kemiskinan disebagian besar pemerintah kabupaten/ kota masih terbatas. Ini
berakibat pada terjadinya alokasi sumber daya yang tidak efektif.  Masih banyak alokasi anggaran
yang tidak diarahkan untuk program atau kegiatan yang dapat menjawab akar masalah
kemiskinan, Selain memang dalam pengalokasian anggaran, proporsi belanja langsung masih jauh
lebih rendah dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Sehingga program/ kegiatan yang
disusun pemerintah belum mampu mendukung untuk tercapainya target-target MDGs.

Dari pengalaman melakukan penelusuran anggaran di 8 wilayah program tergambar bahwa
ketidak tepatan dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran daerah akan berpengaruh
langsung pada tingkat keberhasilan pencapaian MDGs di wilyah tersebut. Upaya pencapaian
MDGs di Indonesia umumnya dan 8 wilayah program khususnya, juga belum diintegrasikan
sebagai perwujudan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan
makin dekatnya tenggat pencapaian MDGs, diperlukan komitmen serius dan kerja keras
pemerintah Indonesia. Jaringan Masyarakat Sipil punya peran yang sangat siknifikan untuk
melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian
MDGs.
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BAB V

DOKUMEN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK KONSISTEN: SUMBER
KEGAGALAN PENCAPAIAN MDGs

Pengantar
Analisa konsistensi adalah sebuah analisa untuk mengetahui konsistensi kebijakan anggaran
dengan kebijakan dan prioritas untuk menjawab target-target daerah sesuai dengan kebutuhan
riil masyarakat. Analisa konsistensi juga digunakan untuk melakukan verifikasi implementasi
kebijakan apakah sudah sesuai dengan kebijakan perencanaan.

Dengan analisis konsistensi, pertama, memastikan konsistensi antar dokumen kebijakan mulai
dari arah kebijakan, prioritas, target dan issu-issu strategis. Kedua, Analisis konsistensi yang
menggunakan pendekatan perencanaan buttom up dan partisipatif yaitu untuk mencermati
apakah usulan rakyat yang dibangun melalui mekanisme musrenbang terakomodir dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, hal ini juga sesuai dengan Pasal 15
Permendagri No 13 tahun 2006 yang menjelaskan adanya kepastian program-program yang
menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan, harus muncul dalam program/ kegiatan dalam
dokumen APBD.

Bab ini akan menyajikan hasil penelahaan tentang pengintegrasian MDGs dalam visi dan misi
Daerah yang tercermin dalam RPJMD di 8 wilayah program. Kemudian, lebih lanjut di sajikan
analisis konsistensi  yang di Lakukan oleh FORMASI sebagai kasus dengan dua pendekatan :
Pertama: Analisis konsistensi dilakukan untuk melihat kesesuian kebijakan antar dokumen, baik
arah kebijakan, prioritas dan target yang akan dicapai ( RPJPD – RPJMD – RTRW – Renstra SKPD-
RKPD – KUA). Ke dua: Analisa kritis terhadap konsistensi tingkat akomodasi usulan Musrenbang
desa,  kecamatan dalam RENJA SKPD/RKPD sampai dengan APBD.

1. Pengintegrasian MDGs dalam Visi-Misi di RPJMD
Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) harusnya tidak bisa
disikapi sebagai proyek, namun merupakan  tanggungjawab dan tindakan bersama. MDGs lebih
merupakan proses dengan seperangkat nilai universal. Karena itu, dibutuhkan kehendak politis
yang kuat untuk membuat program-program yang berkelanjutan sebagai wujud komitmen
bersama terkait dengan pembangunan manusia (human development).

Dari 8 (delapan) Kabupaten dan Kota lokasi program, saat awal program dan advokasi mulai
dilakukan teridentifikasi adanya ketidakpahaman terkait MDGs, berbagai workshop dan
pertemuan dilakukan bersama berbagai stakeholder kabupaten dan kota lokasi program ada
kegamangan dan mengarah pada kekurangpahaman antara target MDGs dengan arah kebijakan
pengentasan kemiskinan daerah, di posisikan MDGs sebagai satu program terpisah dan bahkan
pemahaman proyek internasional masih menkooptasi cara pandang dan berpikirnya.

Aspek lainnya yang membuat MDGs cenderung dipahami terpisah dari program pengentasan
kemiskinan, disebabkan oleh faktor informasi, salah satunya terkait fungsi BPS yang



89

mengumpulkan sejumlah data di tingkat kabupaten dan kota. Namun, tidak mencakup hingga
tahun 1990 sehingga menyulitkan penetapan target 2015 yang saling terintegrasi dengan
kebijakan pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah kabupaten-kota, propinsi sampai
pusat. Hal tersebut harusnya tidak akan menjadi masalah, selama propinsi dan kabupaten-Kota
memikirkan cara terbaik untuk pencapaian MDGs, tidak hanya di tingkat kabupaten, bahkan
sampai ke desa-desa.

Beberapa prakarsa pemerintahan daerah di 8 (delapan) kabupaten dan kota terhadap upaya
pengintegrasian pencapaian MDGs dan pengentasan kemiskinan yang secara langsung menjadi
goal’s dan target-target dalam MDGs, meliputi:

Tabel Prakarsa Pengintegrasian Target MDGs dan Strategis Pengentasan Kemiskinan di 8
Kabupaten/ Kota ke dalam Rumusan Visi dan Misi RPJMD

No Kabupaten/Kota Visi Misi

1. Padang Panjang Terwujudanya masyarakat Kota
Padang Panjang sebagai warga
Kota Serambi mekkah dengan
pertimbuhan, pendidikan,
ekonomi dan kesehatan serta
pemerintahan bersih yang
bernuansa Islami untuk
mencapai kesejahteraan
masyarakat.

1. Mewujudkan kota Padang Panjang sebagai
Kota Serambi Mekkah berbasis pendidikan
yang bernuansa islami.

2. Mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri.
3. Mewujudkan kota sehat.
4. Pemerintahan yang bersih

2. Kebumen Menuju Kabupaten Kebumen
yang Modern, Berkepribadian,
demi Meningkatkan
Kemakmuran dan
Kesejahteraan Masyarakat.

1. Menciptakan standar pelayanan publik
prima.

2. Menciptakan Profesionalisme birokrasi.
3. Memupuk kehidupan social kemasyarakatan

yang agamis dan berbudaya.
4. Mengoptimalkan potensi daerah untuk

kemakmuran rakyat.
5. Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara

nasional maupun internasional, demi
kesejahteraan rakyat.

3. Barito Kuala Terwujudnya Kabupaten Barito
Kuala Sebagai Sentra Produksi
Pertanian Yang Maju Dan
Berdaya Saing Tinggi Menuju
Terciptanya Kemandirian
Daerah

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktru
Perdesaan yang Komprehensif dan Terpadu

2. Reformasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance )

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
dari berbagai Sektor dan Layanan

4. Melaksanakan Pembangunan Daerah yang
Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat
melalui adaptasi partisipasi berbagai pihak

5. Membangun akses dan jaringan kerja sama di
berbagai sektor pembangunan

4. Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya terdepan
dan Berkualitas.

TERDEPAN: mengandung
pengertian bahwa Kabupaten
Kubu Raya memiliki keunggulan
yang kompetitif dan
berkelanjutan dalam
pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan
pengelolaan sumber daya alam.

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas
dan kuantitas pendidikan formal dan non
formal.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dan layanan kesehatan yang bermutu,
mudah, murah, cepat dan tepat.

3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana
dan prasarana infrastruktur wilayah yang
merata, layak, dan bermutu sesuai dengan
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BERKUALITAS : mengandung
pengertian tercapainya kualitas
sumber daya manusia sebagai
aset utama Kabupaten Kubu
Raya memiliki nilai tambah,
berdaya saing tinggi menuju
masyarakat madani

dinamika sosial- ekonomi yang
memperhatikan resiko dampak lingkungan
kumulatif.

4. Meningkatkan nilai penting dan menjaga
kualitas serta kelestarian fungsi lingkungan
hidup berikut ketersediaan sumber daya
alam.

5. Meningkatkan daya tarik, mengembangkan
iklim investasi yang kondusif dan layanan
perizinan yang prima serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat
sekaligus menciptakan lapangan kerja baru
yang lebih luas .

6. Meningkatkan, mengembangkan dan
memberdayakan Potensi Sumber Daya Alam,
Kehutanan, Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Pertambangan, Energi,
Sumberdaya Mineral, Keanekaragaman
hayati, Perikanan dan Kelautan yang
berkelanjutan bersamaan dengan
pengembangan kompetensi sumber daya
manusia yang dibutuhkan .

7. Meningkatkan dan mengembangkan sistem
Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi
Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia,
Teknologi dan Kemitraan.

8. Meningkatkan dan mengembangkan potensi
sektor pembangunan Pariwisata dan
Kebudayaan Daerah yang memiliki ke unik an
, dan kompetitif.

9. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
dan Penataan birokrasi (kelembagaan) dan
Kepegawaian yang berdisipiln, Propesional,
Efisien, Efektif, Kreatif dan Inovatif dalam
rangka memenuhi prinsip-prinsip good
governance serta penegakan hukum.

10. Meningkatkan dan mengembangkan tatanan
kehidupan masyarakat yang beriman,
bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya, dan
bertoleransi sehingga menjadi basis kekuatan
modal sosial budaya

5. Lombok Timur Mewujudkan Masyarakat
Lombok Timur Yang Adil Dalam
Kesejahteraan dan Sejahtera
Dalam Keadilan Dalam
Lindungan Allah SWT

1. Masyarakat Lombok Timur yang adil dalam
kesejahteraan, yakni untuk menciptakan
kondisi yang menunjang tercapainya
kesejahteraan masyarakat ditegakkan nilai-
nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung
jawab serta diwujudkan penegakan hukum
tanpa kecuali dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat Lombok Timur yang Sejahtera
dalam Keadilan, yakni masyarakat Lombok
Timur yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
baik ekonomi maupun sosial secara merata di
seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
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tanpa kecuali.
3. Dalam Lindungan Allah SWT. yakni

terciptanya keadilan dalam kesejahteraan
dan sejahtera dalam keadilan tetap dalam
naungan dan lindungan Allah SWT

6. Kupang Menjadi Salah Satu Kabupaten
Unggul tahun 2015 dalam
Pembangunan Komunitas
Penduduk di Kawasan
Indonesia Timur

1. Mengembangkan usaha produktif untuk
meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan
mutu pendidikan Penduduk.

3. Memperluas layanan kesehatan dan
mengembangan upaya hidup sehat.

4. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) serta meningkatkan pertahanan dan
keamanan penduduk.

5. Mengembangkan Budaya Politik dan Sistem
Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada
kepentingan Rakyat

6. Merekonstruksi Sistem Sosial
Kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai moral
yang bermartabat bagi kemanusiaan dalam
era globalisasi.

7. Mengembangkan tata ruang lingkungan
geografi bagi kelancaran dan kelanjutan
pembangunan

7. Maros Mewujudkan masyarakat
maros yang sejahtera dan
beriman melalui pemerintahan
yang bersih dan profesional

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
rakyat dengan mendorong secara sungguh-
sungguh simpul-simpul perekonomian.

2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan
dan investasi melalui penciptaan iklim usaha
yang kondusif.

3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui Pendidikan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
dan perbaikan gizi masyarakat.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan.

7. Meningkatkan pembinaan keagamaan.
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda,

Olahraga, Seni dan Budaya.
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan

hidup.
8. Mamuju Gerakan Membangun

Mamuju, Menuju
Masyarakat Maju dan
Mandiri

1. Meneruskan layanan pendidikan dan
kesehatan gratis yang semakin
dimantapkan.

2. Ekonomi yang berbasis UKM dan
lembaga ekonomi desa serta
menghidupkan pasar rakyat.

3. Percepatan pertumbuhan dengan
memperkuat daya tahan ekonomi yang
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di dukung oleh pembangunan pertanian,
infrastruktur dan energi.

4. Mewujudkan pemerintahan bersih dan
baik, berlandaskan pada keimanan yang
bermuara pada peningkatan layanan
sistem satu atap.

5. Mendorong terciptanya Mamuju sebagai
ibukota provinsi yang berwawasan
lingkungan.

Sumber : RPJMD dan Laporan Program di 8 Daerah Kabupaten/ Kota  Tahun 2011.

Visi dan misi di 8 Kabupaten dan Kota lokasi program, memperlihatkan tingkat variasi fokus
formula kebijakan 5 (lima) tahun, ada daerah yang telah secara tegas menuliskan rentang waktu
pencapaian visi seperti kabupaten Kupang, dan menguraikan lanjut pada rumuskan formula misi;
dan ada juga daerah yang secara fokus menguraikan satu persatu misi utama dalam formula visi,
namun ada juga daerah yang masih sangat normatif dan kurang fokus dalam menformulasikan
visi dan misi tersebut, seperti Lombok Timur dan Kota Padang Panjang; sedangkan Kabupaten
Maros, Kebumen, Kubu Raya, Mamuju,  dan Barito Kuala telah cukup fokus menurunkan muatan
cita-cita di visi menjadi misi yang  berujung pada agenda arah kebijakan dan program strategis
yang akan di tuangkan dalam rencana kerja setiap tahun.

Mestinya setiap Kabupaten dan Kota, terlepas pada muatan kampanye yang disampaikan saat
pilkada berlangsung, yang saat di rumuskan kedalam RPJMD, tetap harus mengacu secara
strategis dan konsisten ke dalam substansi RPJM Nasional, yakni terkait arah kebijakan Pokok
Penanggulangan Kemiskinan di daerah dilaksanakan melalui program-program pengurangan
kemiskinan (pro-poor), perluasan lapangan kerja (pro-job) dan pertumbuhan ekonomi (pro-
growth) yang berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat,
pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar dan
pemerataan pembangunan antar wilayah.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi baik secara langsung
maupun tidak langsung. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana
stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (antara lain melalui
program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin, Sektoral Pusat/ Daerah, program khusus,
dan lainnya); secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan sosial ekonomi, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan
sosial (antara lain melalui program Bantuan Kepada Kabupaten/ Kota, Sektoral Pusat/ Daerah,
dan program khusus lainnya).

2. Analisis konsistensi arah kebijakan, prioritas dan target yang akan dicapai;
Kasus Kabupaten Kebumen

2.1. Pengantar

Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan sebuah proses yang
berkesinambungan dari perencanaan Jangka Panjang, menengah dan tahunan, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dengan RKPD harus  mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahunan hal ini sesuai dengan berbagai peraturan
perundangan yang berlaku seperti UU No.17 tahun 2003,  UU No.25 tahun 2004, UU No.32
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tahun 2004 sampai dengan PP No. 20 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012 yang merupakan agenda tahun ke-3 harus
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2011 – 2015.

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dimana sinergitas pembangunan
jangka menengah Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah dicapai dengan
sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan Kepala
Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan yang mempunyai legalitas hukum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) memuat prioritas dan target pembangunan yang pada tahun ke 2 ini
diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat
sesuai tema pembangunan tahun 2012 yaitu “Revitalisasi Ekonomi  dan  Peningkatan Daya
Saing Daerah dalam rangka Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan”. Dengan
demikian dalam perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan  sampai dengan
kebijakan anggaran  harus benar-benar konsisten sesusai dengan tema besar pembangunan
yaitu menanggulangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan
berorientasi pada kebutuhan hak dasar masyarakat.

Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2012 merupakan dokumen penganggaran yang memuat
arah kebijakan pembangunan di Tahun 2012, dan merupakan pedoman operasional bagi
lembaga teknis dan lembaga penunjang pada pemerintah kabupaten dalam menyusun
rencana program, kegiatan sesuai peran, tugas pokok dan fungsi serta rangkaian dokumen
penganggaran. Maka dari itu dalam menyusun KUA dan PPAS harus konsisten dengan arah
kebijakan dan prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD untuk menjawab target-target
daerah yang diamanahkan dalam RPJMD.

Konsistensi dan Profesionalitas dalam menyusun dan membahas KUA dan PPAS 2012 harus
dilakukan karena yang pertama, “klaim” pemerintah daerah bahwa proses penyusunan RKPD
sudah bersifat bottom up dan partisipatif, sehingga apabila salah satu kegiatan tidak
diakomodir dalam penganggaran maka hal tersebut identik dengan “mencedarai” aspirasi
rakyat. Kedua, berdasarkan Undang-Undang SPPN, bahwa input  KU APBD & PPAS harus
bersumber pada RKPD, sehingga dokumen penganggaran konsisten terhadap aturan
perundangan yang berlaku.

FORMASI dan Berbagai elemen masyarakat di Kebumen memandang dalam penyusunan dan
pembahasan KUA dan PPAS 2012 masih belum mencerminkan profesionalitas dan
konsistensi serta belum adanya komitemen untuk menjawab target daerah hal ini terlihat
dari beberapa hal:

Pertama, bahwa penyusunan dan pembahasan KU APBD & PPAS seharusnya sudah selesai
pada akhir bulan Juli pada setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2011 yang
merupakan acuan penyusunan APBD 2012, tetapi kenyataan sampai saat sekarang belum
selesai pembahasannya .

Kedua, jika dicermati secara seksama mulai dari visi, misi, strategi, kebijakan, program,
kegiatan dan anggaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih banyak



94

celah-celah yang terputus tanpa penyebab dan alasan yang rasional. Belum lagi indikator
kinerja pada setiap kegiatan belum tentu “dapat” menyelesaikan masalah untuk mencapai
visi misi daerah.

Ketiga, dalam penyusunan KUA dan PPAS secara kwalitas dokumen masih sangat buruk dan
masih banyak penyimpangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak
layak dibahas.

Berangkat dari pemikiran itulah, mitra program di wilayah kebumen yaitu Forum Masyarakat
Sipil (FORMASI) memandang penting untuk memberikan masukan kritis terhadap proses
pembahasan KU APBD & PPAS 2012. Dari masukan ini diharapkan penyusunan KU APBD &
PPAS sampai dengan RAPBD mempunyai konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan
berpihak pada kebutuhan hak dasar rakyat.

Input dari FORMASI ini disajikan mulai dari Visi misi Kabupaten Kebumen, Tema
pembangunan tahun 2012-issu strategis-prioritas tahun 2012, catatan terhadap KUA dan
PPAS, rekomendasi dan lampiran format usulan kegiatan. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen
dan Provinsi Jawa Tengah dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan
permasalahan pembangunan.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati
Terpilih.

Visi Kebumen adalah sebagai berikut: ”Kebumen Yang Modern, Berkepribadian, Makmur
dan Sejahtera”

Misi Kebumen :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

2. Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan
berbudaya”.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk   kemakmuran
rakyat.

4. Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi
kesejahteraan rakyat.
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Wawasan Tahunan RPJMD

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen tahun 2011-2015, diolah

Untuk mencapai visi Kabupaten Kebumen, maka dijabarkan kedalam misi yang akan  diterapkan
selama 5 (lima) Tahun. Visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabumen
tidak terlepas dan mengacu pada sekenario jangka panjang daerah (RPJP) yang mempunyai
jangka waktu 25 tahun, adapun skenario jangka panjang yang ke 3 (tahun 2010-2015) sesuai
mandat dari RPJPD adalah ” Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Kesejahteraan
Melalui Upaya Penyiapan SDM, Infrastruktur Dasar dan Ekonomi ”.

Skenario jangka panjang ini yang harus terjemahkan dalam perencanaan jangka menengah dan
terjabarkan setiap tahunnya dalam RPJMD. Dalam periode kedua ini, sesuai dengan wawasan
RPJMD tahun 2012 upaya yang akan dicapai adalah peningkatan kelembagaan yang ada serta
peningkatan produksi untuk agribisnis-agroindustri. Adapun prioritas pembangunan tahun 2012
adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui:
1) Peningkatan aksesbilitas dan mutu pelayanan pendidikan
2) Peningkatan aksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan
3) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

b. Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah
Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah, dilakukan melalui upaya:
1) Peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah

DI UKUR DENGAN
INDIKATOR DAN TARGET DAERAH

TAHUN

Peningkatan

Perekonomian

Dan

Kesejahteraan

Masyarakat

TARGET MDGs
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2) Peningkatan koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam.
c. Peningkatan Kelembagaan

Peningkatan Kelembagaan, dilakukan dengan upaya:
1) Peningkatan Pelayanan Publik, dilakukan melalui upaya
2) Peningkatan Kinerja Aparatur
3) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

d. Peningkatan Produksi untuk Menuju Agribisnis-Agroindustri
Peningkatan Produksi, dilakukan memalui upaya:
1) Peningkatan Produksi Pertanian
2) Peningkatan Ketahanan Pangan.

2.3. Issu Strategis dan Komunitas

Untuk mewujudkan Misi 1 yaitu “Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada
rakyat” prioritas ke 3.a dan 3.b. terkait dengan peningkatan kinerja aparatur dan
keterbukaan informasi publik dihadapkan pada issu komunitas yang cukup mendasar sebagai
berikut :

a. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sampai saat peran pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai
yang diharapkan masyarakat.

b. Masih banyaknya perangkat desa yang menerima pendapatan (tunjangan dan bengkok)
dibawah upah minimum.

c. Belum maksimalnya  fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten
terhadap pemerintahan desa, terutama bagaimana mendorong keseimbangan masih
banyak ditemui, sehingga hal ini menjadikan rendahnya kreatifitas dan ketidakberanian
desa dalam mengambil inisiatif. Padahal secara potensi diyakini desa mampu untuk
melakukan itu semua.

d. Ketidakjelasan desentralisasi dan dekonsentrasi kewenangan desa dan fiskal   mendorong
upaya mewujudkan desa secara lebih otonom dan mandiri semakin jauh dari yang
diharapkan. Terutama bagaimana membangun desa berdasarkan kekuatan potensi desa,
baik secara ekonomi, sosial dan budaya kurang menjadi prioritas Kebijakan pembangunan
di Kebumen.

d. Ketidakjelasan tingkat akomodasi pastisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah khususnya untuk pembahasan APBD
mendorong sikap apatisme dan pesimistis masyarakat dan pemerintahan desa pada
forum pembahasan anggaran.

e. Dokumen anggaran tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan seringkali masyarakat
kesulitan dalam mengakses dokumen anggaran dan dokumen kebijakan lainnya.

f. Forum konsultasi publik RAPBD seringkali hanya dilakukan untuk formalitas dan rutinitas
semata, hal ini terlihat dalam pengambilan keputusan sering dilakukan oleh elit-elit politik
dan birokrasi dan hasil partisipasi masyarakat sering kali dikesampingkan.
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Sedangkan untuk Misi Ke-2 yaitu “Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan
kemasyarakatan yang agamis dan  berbudaya” serta Misi Ke-3 ”Mengoptimalkan
pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran   rakyat ” dihadapkan
pada issu komunitas sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan
1) Puskesmas belum mencukupi stándar pelayanan minimal, sementara  pusat

pelayanan kesehatan (RS atau PUSKESMAS rawat inap) jaraknya cukup jauh sehinga
biaya perjalanan  terutama di daerah pegunungan di rasakan mahal oleh masyarakat
miskin.

2) Biaya Perawatan dan obat di RSUD dirasakan  mahal, sehingga banyak warga miskin
takut berobat di RSUD karena dikhawatirkan tidak mampu membayar, khususnya
untuk warga miskin yang tidak mempunyai jamkesmas, sedangkan alokasi jamkesda
anggarannya dibatasi.

3) Pembagian kartu sehat dan askeskin banyak tidak tepat sasaran dan masyarakat
miskin cenderung terpinggirkan

4) Kualitas Pelayanan Perawatan di RSUD terhadap rakyat miskin   kurang memuaskan.

5) Alokasi anggaran untuk pemberdayaan posyandu sangat minim.

6) Polindes belum bisa berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena:

 Banyak polindes yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai
 Banyak bidan desa yang merasa enggan memberikan pelayanan dipolindes dan

lebih membuka praktek dirumahnya masing-masing.
 Ada Bidan desa yang enggan untuk tinggal di desa bersangkutan.

b. Bidang Pendidikan

1) Kewenangan untuk menentukan uang sekolah berada di sekolah dan komite sekolah,
tetapi kepentingan masyarakat miskin dalam penentuan besarnya uang sekolah lebih
banyak tidak terakomodir, (masih adanya pungutan sekolah untuk masyarakat
miskin).

2) Pemerintah mencanangkan WAJAR 9 tahun tetapi belum terbangun mekanisme
perencanaan terpadu sehingga masi hada beban untuk masyarakat miskin seperti,
transportasi, pengadaan buku paket, dan peralatan yang belum mencukupi sehingga
memberatkan masyarakat miskin.

3) Anak dari RTM lebih besar sekolah di swasta sementara perhatian pemerintah
terhadap siswa yang sekolah di swasta masih sangat rendah.

4) Masih adanya kantong-kantong angka putus sekolah yang disebabkan karena
berbagai faktor seperti cara pandang masyarakat, geografis dan faktor-faktor lainnya
yang belum bisa diselesaikan oleh masyarakat.

5) Munculnya banyak privatisasi pendidikan seperti RSBI yang membuka kasta di dunia
pendidikan.
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6) Alokasi anggaran bantuan sosial “beasiswa” warga miskin masih jauh dari cukup dan
banyak yang tidak tepat sasaran.

c. Kelestarian Lingkungan dan Pengelolaan/ Pemanfaatan Potensi Daerah

1) Progran penangan bencana lebih banyakdiarahkan  pada penanganan  bencana,
tetapi program dalam rangka upaya penanggulangan bencana masih minim.

2) Masih banyaknya penambang pasir menggunakan alat sedot modern disepanjang
sungai lukulo, dan penambang batu diwilayah pegunungan kars selatan dengan
peledakan mengancam kelestarian dan ekosistem alam.

3) Masih banyaknya kebocoran-kebocoran pada pos pendapatan pajak dan restribusi
daerah.

Pada Misi Ke-4 “Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional
demi kesejahteraan rakyat”, masih ada beberapa issu komunitas yang harus disikapi
diantaranya adalah:
a. UMKM & Ketenagakerjaan,

1) Program dan pelatihan di Kabupaten Kebumen sampai saat ini cukup banyak, namun
dalam pelaksanaannya  belum secara efektif mampu menjawab kebutuhan
peningkatan kapasitas, skill dan daya serap tenaga kerja   bagi masyarakat miskin
terutama dalam mengembangan kewirausahaan.

2) Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum maksimal

3) Masyarakat miskin tidak dapat mengakses modal tanpa bunga dan masih ragu
bingung Bagaimana mensikapi usulan kegiatan dan anggaran yang belum sesuai
dengan nomor klatur kegiatan dan anggaran SKPD? (a) untuk kegiatan dilakukan
penyesuaian oleh dari Bappeda dengan SKPD forum kompilasi (pra forum SKPD) dan
untuk anggaran dilakukan konfirmasi  dengan SKPD dan kecamatan. Disediakan buku
pedoman standar harga, jika tidak bisa dilakukan Bappeda dan SKPD maka dilakukan
konfirmasi ke kecamatan  dan kecamatan melakukan sosialisasi hasil penyesuaian  ke
desa; (b) memfungsikan UPTD dalam penyusunan usulan anggaran dan kegiatan/
kerja tehnokratik).

4) Bagaimana proses pengalihan kegiatan kuota kecamatan yang tidak terakomodir
dalam SKPD? (a) diperlukan toleransi cadangan prioritas untuk usulan kuota
kecamatan; (b) harus ada mekanisme mengganti prioritas, kriteria utama kesesuaian
anggaran dengan indikator tetap sesuai indikator kuota kecamatan; (c) mekanisme
menentukan indikator sekala prioritas dan perlu verifikasi).

5) Bagaimana mensikapi jika ada SKPD yang tidak konsisten mengakomodir hasil
musrenbangcam sumber kuota kecamatan? SKPD bersangkutan mendapatkan
punisment tidak mendapat tambahan pagu anggaran sesuai kuota  kecamatn dan
dialihkan/ reward pada SKPD lain.

6) Memperjelas mekanisme usulan proposal dari bawah/ desa/ kecamatan harus tetap
konsisten dalam dokumen perencanaan desa dan hasil Musrenbangcam? Untuk
prioritas kuota kecamatan dan kuota kabupaten dibutuhkan keterangan justifikasi
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dan detail anggaran, sedangkan proposal/ permohonan berlaku pada kondisi force
major.

7) Mensikapi pelaksanaan forum SKPD yang ternyata membahas kembali hasil kuota
kecamatan bukan klarifikasi? Fungsi forum SKPD hanya mempertemukan dan
singkronisasi antara usulan kuota kecamatan dengan renstra SKPD.

8) Biaya produksi pertanian mahal karena tata niaga sarana produksi pertanian tidak
berpihak pada petani dan jika terjadi pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk
tidak ada sanksi.

9) Produktivitas pertanian rendah karena kualitas lahan di urut gunung rendah, hama
penyakit, banjir, tidak adanya dan berfungsinya drainase, irigasi teknis yang belum
mampu menjangkau semua wilayah, tidak adanya biaya rutin operasional dan
pemeliharaan sungai dan drainage, pendangkalan waduk, pola tata tanam yang tidak
seragam.

10) Harga hasil pertanian rendah karena tata niaga produk pertanian dan kebijakan yang
tidak berpihak pada kepentingan petani.

2.4. Hasil Analisa: Potret Kuota Kecamatan 2009-2011

Secara umum tren kuota kecamatan sejak tahun 2009 – 2011 mengalami penurunan baik
prosentase maupun nominal pagu anggaran. Terutama prosentase tahun 2011 hanya 12%
dari total belanja langsung APBD, dimana tahun 2009 dan 2010 sebanyak 15%.

a. Untuk konsistensi akomodasi pada prinsipnya sudah cukup baik jika dilihat dari total pagu
anggaran kuota kecamatan dibanding dengan realisasi pagu anggaran yang tertulis dalam
lampiran program dan kegiatan dokumen RKPD.

b. Apakah hasil baik demikian akan berlanjut sampai pada proses APBD ?
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Grafik Potret Kuota Kecamatan 2009

Sumber : diolah dari Renja kecamatan (26 kecamatan di Kebumen) dan RKPD
Kab.Kebumen tahun 2009

2.5. Distribusi Kuota Kecamatan dalam Rencana Kerja SKPD

Distribusi usulan hasil musrenbangcam tahun 2007 untuk penyusunan RKPD 2009 yang
bersumber dari kuota kecamatan  sebesar Rp. 51.783.306.000,- relatif merata proporsinya.
Hal ini terlihat dalam tabel secara berturut-turut tergambar:

Sektor pelayanan dasar adalah

a. Dinas Kimprasda mencapai 34,14%,

b. Dinas P & K =17,66%,

c. Dinas KB PM = 9,87%,

d. Dinas SDA PE= 8,01%,

e. Dinas Kesehatan= 7,17%,

f. Dinas Pertanian 6,31% ,

g. Peperla= 5,29%
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Grafik Distribusi Kuota Kecamatan dalam Rencana Kerja SKPD 2009

Sumber : Renja SKPD Kab Kebumen tahun 2009 (semua SKPD)

2.6. Distribusi Kuota Kecamatan dalam Rencana Kerja SKPD 2010 Bidang Sosial dan
Budaya

Distribusi kuota kecamatan untuk RENJA SKPD/RKPD 2010 hasil musrenbangcam 2008
Dari total usulan bidang sosbud sebesar Rp. 12.781.985.300, paling besar  terdapat pada :

a. Dinas Dikpora yang mencapai 4 Milyar lebih,

b. Dinas Kesehatan lebih dari 2 Milyar dan Bapermades hampir mencapai 2 Milyar.

Kondisi ini membuktikan bahwa masyarakat secara nyata paham terhadap prioritas
kebutuhannya, terutama dalam hal peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan, untuk Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan, hal ini juga sesuai dengan goal
MDGs. Sedangkan untuk Bapermades prioritas usulan yang diusulkan mengarah pada
pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.

2.7. Distribusi Kuota Kecamatan untuk Rencana Kerja 2010

a. Bidang Ekonomi

Untuk bidang ekonomi nampak jelas dari total usulan pagu anggaran kuota kecamatan yang
mencapai kisaran 8,3 Milyar, sektor pertanian sebagai basis sumber pendapatan rakyat
Kebumen mencapai usulan melebihi 4 Milyar, disusul Dinas Peperla lebih 2 Milyar.

Hal ini memperkuat bahwa sektor pertanian masih menjadi prioritas permasalahan yang
harus segera diatasi bersama, mata pencaharian masyarakat terbesar adalah pada sektor
pertanian baik yang memiliki lahan ataupun yang menjadi buruh tani Artinya kebijakan
ekonomi Kabupaten Kebumen tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pembangunan sektor
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pertanian/ urusan pertanian, termasuk ketika merumuskan strategi peningkatan
perekonomian masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan maka tidak bisa lepas dari
sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di Kabupaten
Kebumen.

Grafik Distribusi Kuota Kecamatan Rencana Kerja SKPD 2010 Bidang Ekonomi

Sumber : Renja SKPD (Dinas Pertanian dan kehutanan, Dinas peperla, Nakertansos, Perindagkop,
Pariwisata dan kebudayaan) tahun 2010

b. Bidang Fisik Sarana Prasara

Pada bidang fisik sarana prasarana atau Pengembangan Wilayah dari total pagu anggaran
usulan kuota kecamatan sebesar lebih dari 17,6 Milyar, masih didominasi untuk
pembangunan jalan, jembatan dan gedung atau pada Dinas Pekerjaan Umum yang mencapai
14,65 Milyar, baru disusul Dinas SDA ESDM yang mencapai usulan sebesar 2,93 Milyar.  Yang
perlu dilakukan verifikasi selanjutnya adalah apakah usulan untuk Dinas PU tersebut erat
kaitannya dengan infrastruktur dasar atau bukan?.

Ataukah kurangnya informasi masyarakat terhadap rencana kebijakan SKPD SDA ESDM/
Renstra SKPD? Jika berkait dengan infrastruktur dasar maka hal ini dikatagorikan sebagai
kebijakan yang konsisten terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.



103

Grafik Distribusi Kuota Kecamatan Untuk RENJA SKPD 2010
Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

Sumber : Renja SKPD dinas PU, SDAESDM dan Perhubungan tahun 2010

c. Bidang Sosial Budaya

Distribusi kuota kecamatan untuk Renja SKPD/RKPD 2010 hasil musrenbangcam 2008 dari
total usulan bidang sosbud sebesar Rp. 12.781.985.300,- , paling besar  terdapat pada
Dinas Dikpora yang mencapai 4 milyard lebih,, disusul Dinas Kesehatan lebih dari 2
milyard dan Bapermades hampir mencapai 2 milyard. Kondisi ini membuktikan bahwa
masyarakat secara nyata paham terhadap prioritas kebutuhannya.
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Grafik Distribusi Kuota Kecamatan Untuk RENJA SKPD 2010
Bidang Sosial Budaya

Sumber: Data SKPD Dinas P&K, Kesehatan, BPPKB, Kesbangpolinmas, Kesra Bag.
Admintrasi Pembangunan, Bag. Tapem dan otda dan Bapermades tahun 2010

2.8. Distribusi Kuota Kecamatan untuk Rencana Kerja 2011

Secara umum jika rakyat diberikan kemandirian untuk menentukan prioritas kebutuhannya,
nampak jelas bahwa proporsi usulan kuota kecamatan untuk bahan RENJA SKPD dan RKPD
relatif seimbang, sehingga secara umum menampik anggapan bahwa usulan masyarakat
hanya didominasi usulan fisik bangunan jalan, jembatan dan gedung tetapi distribusi ke
sektor-sektor lain juga cukup besar seperti sektor pertanian dan peternakan perikanan,
kelautan. Untuk sektor ini meningkat cukup siginifikan, hal ini juga mendukung dan konsisten
terhadap kebijakan dan prioritas daerah yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan
menanggulangi kemiskinan, sektor yang mempunyai distribusi yang cukup besar adalah
untuk sektor kesehatan terkait dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

a. Bidang Sosial Budaya

Demikian halnya dengan hasil musrenbangcam tahun 2009 untuk penyusunan RENJA SKPD
dan RKPD tahun 2011, distribusi pagu anggaran usulan kuota kecamatan secara berurutan
tetap pada Dinas Pendidikan, kemudian kesehatan dan Bapermades. Hal ini menunjukkan
konsistensi pemahaman rakyat terhadap berbagai prioritas permasalahan yang dihadapi,
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khususnya terkait dengan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan hal ini
sesuai dengan goal MDGs.

Grafik Distribusi Kuota Kecamatan Untuk RENJA SKPD 2011
Bidang Sosial Budaya

Sumber: Data SKPD Dinas P&K, Kesehatan, BPPKB, Kesbangpolinmas, Kesra Bag.
Admintrasi Pembangunan, Bag. Tapem dan otda dan Bapermades tahun 2011

b. Bidang Fisik Sarana Prasara

Potret hasil Musrenbangcam tahun 2009 untuk RENJA SKPD/RKPD 2011 bidang Fispra
mengalami penurunan prosentase dibanding tahun 2010 antara usulan pada dinas PU
dibanding Dinas SDA ESDM. Hal ini memperkuat analisa bahwa masyarakat kurang
memahami kebijakan pembangunan infrastruktur yang dapat dan tidak untuk diusulkan

melalui kuota kecamatan pada dinas SDA ESDM, sehingga ke depan SKPD bersangkutan harus
lebih intens untuk menginformasikan Renstra melalui Musrenbang desa maupun moment
lain yang strategis.
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Grafik Distribusi Kuota Kecamatan Untuk RENJA SKPD 2011
Bidang Fisik dan Sarana Prasarana8

Sumber : Renja SKPD dinas PU, SDAESDM dan Perhubungan tahun 2011

3. Kesepakatan dan Rekomendasi
a. Bagaimana mensikapi usulan kegiatan dan anggaran yang belum sesuai dengan nomor

klatur kegiatan dan anggaran SKPD? (a) untuk kegiatan dilakukan penyesuaian oleh dari
Bappeda dengan SKPD forum kompilasi (pra forum SKPD) dan untuk anggaran dilakukan
konfirmasi  dengan SKPD dan kecamatan. Disediakan buku pedoman standar harga, jika
tidak bisa dilakukan Bappeda dan SKPD maka dilakukan konfirmasi ke kecamatan  dan
kecamatan melakukan sosialisasi hasil penyesuaian  ke desa; (b) memfungsikan UPTD
dalam penyusunan usulan anggaran dan kegiatan/kerja tehnokratik.

b. Bagaimana proses pengalihan kegiatan kuota kecamatan yang tidak terakomodir dalam
SKPD? (a) diperlukan toleransi cadangan prioritas untuk usulan kuota kecamatan; (b)
harus ada mekanisme mengganti prioritas, kriteria utama kesesuaian anggaran dengan
indikator tetap sesuai indikator kuota kecamatan; (c) mekanisme menentukan indikator
sekala prioritas dan perlu verifikasi.

c. Bagaimana mensikapi jika ada SKPD yang tidak konsisten mengakomodir hasil
Musrenbangcam sumber kuota kecamatan? SKPD bersangkutan mendapatkan punisment
tidak mendapat tambahan pagu anggaran sesuai kuota  kecamatn dan dialihkan/ reward
pada SKPD lain.

d. Memperjelas mekanisme usulan proposal dari bawah/ desa/ kecamatan harus tetap
konsisten dalam dokumen perencanaan desa dan hasil Musrenbangcam ? Untuk prioritas
kuota kecamatan dan kuota kabupaten dibutuhkanketerangan justifikasi dan detai
anggaran, sedangkan proposal/permohonan berlaku pada kondisi force major .

8 Sumber data SKPD Dinas P&K, Kesehatan, BPPKB, Kesbangpolinmas, Kesra Bag. Admintrasi Pembangunan,
Bag. Tapem dan otda dan Bapermades tahun 2011
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e. Mensikapi pelaksanaan forum SKPD yang ternyata membahas kembali hasil kuota
kecamatan bukan klarifikasi? Fungsi forum SKPD hanya mempertemukan dan sinkronisasi
antara usulan kuota kecamatan dengan renstra SKPD.

4. Kesimpulan
Keberhasilan kebijakan pembangunan Kebumen tidak hanya diukur dari seberapa banyak
anggaran dapat diserap oleh masing-masing SKPD. Lebih dari itu sejauh mana efektifitas kinerja
dari anggaran yang notabenenya uang rakyat itu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat. Dan sebagai daerah yang mayoritas penduduknya berada di wilayah pedesaan,
tentunya bagaimana kebijakan anggaran tersebut benar-benar membawa perubahan yang lebih
baik bagi masyarakat yang berada di  449 desa dan 11 kelurahan pada  26 kecamatan.
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BAB VI

SPM DIABAIKAN, KUALITAS PENCAPAIAN MDGS
DIPERTARUHKAN

Pengantar

Standar Pelayanan Minimum sebagai instrumen untuk memastikan pemenuhan pelayanan publik,
sampai pada tahun 2010 pada saat tim program ini mengawali bimbingan teknis pada pemerintah
lokal, dari 8 wilayah program tidak satupun wilayah yang sudah memiliki peraturan baik berupa
peraturan bupati maupun Perda SPM.  Hal ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa pada dasarnya kendala dalam melaksanakan SPM
adalah tidak semua daerah memiliki SPM dan daerah yang mempunyai SPM pun belum benar-
benar melaksanakannya.

Lebih jauh analisis LAN ini menegaskan bahwa secara nasional, hingga saat ini tidak semua
departemen atau institusi menerapkan SPM karena hanya SPM yang tersedia hanya SPM yang
berhubungan dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perempuan dan lain-lain.
Hal ini diperburuk dengan tidak ada pengaturan yang mewajibkan SPM diimplementasikan oleh
pemerintah daerah misalnya melalui perda. Bahkan urusan wajib yang seharusnya dilakukan oleh
pemerintah dan diatur secara jelas dalam SPM juga tidak dilakukan. Berdasarkan temuan
lapangan di wilayah program dan temuan di tingkat nasional, menunjukkan dengan jelas
beberapa tantangan lain dalam penerapan SPM mencakup hal-hal berikut:

 Minimnya pemahaman pemerintah daerah terhadap SPM meskipun sosialisasi SPM sudah
dilakukan sejak tahun 2007. Disamping itu para pejabat publik yang sudah memahami SPM
tidak secara otomatis memiliki kapasitas untuk menerapkan SPM. Disini tampak minimnya
pilitical will terhadap SPM.

 Minimnya pemahaman masyarakat sipil karena tidak adanya sosialisasi SPM yang dilakukan
secara intensif kepada publik. Pemahaman yang minim ini mengakibatkan masyarakat sipil
tidak memiliki amunisi untuk mengontrol kewajiban pemerintah untuk menerapkan SPM
sebagai dasar pelayanan publik.

 Keterbatasan anggaran masih menjadi alasan utama bagi pemerintah daerah, padahal alasan
ini belum tentu menjadi akar masalah tidak adanya SPM karena dalam kenyataannya
anggaran tinggi tapi alokasinya tidak digunakan untuk kepetingan pelayanan publik.

 Fungsi pengawasan diberikan kepada DPRD, namun hal ini menjadi krusial karena secara
realitas masih dipertanyakan sejauh mana DPRD dapat memberikan sanksi kepada eksekutif.
Masalah lain terkait dengan DPRD adalah tidak semua anggota dewan memiliki pengetahuan
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yang cukup terhadap data dan anggaran. Tanpa bekal pengetahuan yang cukup ini bagaimana
DPRD dapat melakukan perannya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan.

Realitas ini telah menjauhkan pemenuhan hak dasar masyarakat terutama perempuan dan rayat
miskin karena tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memenuhinya. Lebih
jauh, situasi ini mendorong terjadinya proses-proses pemiskinan dan rendahnya kualitas hidup
masyarakat. Pelayanan publik lemah sementara privati hak-hak dasar seperti pendidikan dan
kesehatan terus terjadi sehingga masyarakat mesti menanggung beban-beban berat yang
seharusnya disediakan oleh negara.

1. Monitoring SPM : Studi Kasus di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang pengalaman melakukan monitoring SPM yang mencakup
tiga hal yaitu gambaran hasil monitoring, dampak tidak adanya SPM yang terjadi dan upaya-
upaya yag dilakukan untuk merespons tidak adanya SPM di wilayah program yang diambil sebagai
studi kasus.

1.1 Gambaran Hasil Monitoring

Monitoring SPM oleh masyarakat sipil ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong
pemenuhan pelayanan publik di 8 wilayah pelaksanaan program “Good Governance (Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik) untuk Pencapaian MDGs” di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara
Timur (NTT), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Selatan (Kalsel),
Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Monitoring ini
dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam SPM,
Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan
pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam Kabupaten/Kota).9 Dari 8 wilayah ini ditemukan
masalah-masalah yang hampir sama yang dihadapi pemerintah kabupaten/ kota, antara lain:

 Belum semua dinas dan instansi Pemerintah Daerah memahami SPM sehingga penerapan
SPM belum optimal. Penerapan yang tidak optimal mengakibatkan tidak diintegrasikannya
SPM dalam penganggaran (APBD) serta tidak adanya monitoring dan evaluasi oleh
Pemerintah Daerah.

 Pergantian Kepala Daerah dan jajarannya, hal ini menyebabkan berubah-ubahnya
kebijakan daerah dan SPM tidak dijadikan seba

 Isu SPM belum menjadi isu strategis di daerahgai isu strategis.
 Belum ada Peraturan Daerah (Perda) penerapan SPM, sehingga indikatornya tidak

berkonteks lokal dan tidak ada pemberinan sanksi.

9 Kewenangan SPM dibagi dalam 3 wilayah:
- Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan

urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
- Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas

regional (lintas Kab/Kota)
- Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas

lokal (dalam satu Kab/Kota)
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 Tidak ada ketersediaan data yang memadai baik dari system maupun akurasi data
khususnya data kelompok-kelomok marjinal dan data terpilah berbasis gender.

• Konsep SPM belum seragam di semua dinas dan instansi Pemerintah Daerah, karena
masih dalam pencarian bentuk sehingga masih diperdebatkan oleh masing-masing dinas
dan instansi.

• Konsep penganggaran SPM juga belum ada, salah satunya disebabkan oleh rendahnya
pemahaman instansi yang mempunyai otoritas terhadap penganggaran.

Masalah-masalah diatas menjadi dasar untuk mempertanyakan sebara jauh SPM sebagai sebuah
kebijakan yang mengatur pelayanan publik  yang merupakan janji politis dapat memeratakan
pelayanan dan menjaga mutunya? Pertanyaan ini pada intinya sedang mengarah pada posisi SPM
sebagai alat untuk menilai akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap masyarakat, dan
masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya
untuk menyediakan pelayanan publik. Dalam konteks penilaian ini, melalui program di 8 wilayah
ini dikembangkan monitoring masyaratat sipil sebagaimana dijelaskan pada bab II bagian SPM,
yaitu masyarakat sipil melakukan dengan dua pendekatan yaitu pada pemerintah daerah yang
belum menerapkan SPM dan yang sudah menerapkan SPM. Untuk pemerintah daerah yang
belum memiliki SPM, penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah mengapa
tidak ada penerapan SPM, sedangkan pada pemerintah daerah yang sudah menerapkan SPM
dapat dinilai melalui konsistensi dokumen-dokumen mulai dari dokumen Musrenbang sampai
dengan RPJMD.

Dalam monitoring SPM di kabupaten Maros menggunakan pendekatan yang pertama yaitu
daerah yang belum memiliki SPM. Dalam kurun waktu sampai tahun 2010 kabupaten Maros
Sulawesi Selatan belum memiliki Perda atau kebijakan tentang SPM. Dari seluruh SKPD hanya ada
satu yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Maros mengakui bahwa institusinya telah menyusun draft
SPM. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum diterapkannya SPM ini
dapat dilihat dari paparan dibawah ini.

Pertama, masalah-masalah umum yang terkait dengan situasi nasional. Sebagai sebuah
kebijakan, SPM tidak dapat dilepaskan dari konteks nasional yang sebagai pihak yang memiliki
tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan SPM. Namun sayangnya tidak semua
kementrian mempunyai SPM, dan tidak memberikan instruksi jelas khususnya kepada
pemerintah daerah meskipun telah diterbitkan sebuah PP No.6 tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Masalah selanjutnya adalah ketidakjelasan
konsep SPM ini tampak pada PP No. 65 tidak dicantumkan dalam konsideran RPJM, serta
indikator SPM yang makro dan tidak berkonteks lokal, karena kebijakannya masih kebijakan
Pemerintah Pusat.

Kedua, hasil identinfikasi masalah-masalah yang terkait dengan tingkat pemahaman SKPD
terhadap SPM dalam workshop dan FGD melibatkan stakeholders yaitu SKPD-SKPD penyedia
layanan dasar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan
perwakilan masyarakat sipil yaitu Forma MDGs dan Desa menunjukkan bahwa SKPD kurang
memahami SPM. Bahkan temuan selanjutnya adalah sebagian besar SKPD baru mengenal SPM
karena berinyeraksi dengan masyarakat sipil misalnya JARI Celebes Raya.
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Ketiga, dalam dokumen RPJMD beberapa target-target dalam SPM ada didalamnya, hal ini terjadi
karena ada beberapa kesamaan mengenai arahan program-program dasar terutama pendidikan
dan kesehatan. Namun demikian, dalam RPJMD tidak dapat dikatakan sudah mencerminkan SPM
karena karena tidak adanya indikator berupa target-targetnya.

Keempat, minimnya pemahaman DPPKAD terhadap SPM sehingga tidak mampu menyusun
proyeksi anggaran yang dapat mendukung target-target SPM. Dengan demikian, tidak adanya
anggaran untuk SPM bukan semata-mata disebabkan oleh kecilnya anggaran yang tersedia di
daerah tetapi justru disebabkan ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan anggaran untuk
pelayanan publik sebagaimana dimandatkan oleh SPM.

Kelima, jika dinilai dari pollitical will dari Bupati, dengan tidak adanya peraturan khusus untuk
SPM ini menunjukkan bahwa SPM belum dianggap sebagai kebutuhan yang strategis. Disisi lain,
SPM yang mengandung konsekuensi adanya penganggaran yang terukur secara kuantitas dan
kualitas menjadi masalah tersendiri bagi pemerinah daerah. Lebih jauh, SPM akan menjadi alat
monitoring masyarakat sipil, dengan demikian salah satu konsekuensi berikutnya adalah kuatnya
tuntutan masyarakat terhadap pemerinyah daerah atas pelayanan publik sesuai dengan target
dan indikator dalam SPM.

Keenam, rendahnya pemahaman masyarakat sipil terhadap SPM menyebabkan lemahnya fungsi
kontrol untuk mendorong advokasi SPM. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat tidak
mengenal SPM bahkan tidak pernah sekalipun mendengarnya. Dapat dibayangkan bagaimana
masyarakat tidak mengenal hak-haknya padahal dalam SPM termaktub 2 konsep utama yaitu
sebagai “tolak ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan”, dan kedua, “acuan mengenai
kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan”. Sebagai acuan kuantitas dan kualitas
layanan tidak dapat dimonitoring oleh masyarakat jika masyarakat sipil sebagai pengguna layanan
publik tidak memahaminya.

Ketujuh, minimnya data pendukung untuk mengidentifikasi adanya rancangan SPM dengan
perspektif pro poor dan pro gender. Data-data statistik tentang kualitas kesejahteraan rakyat
yang mempengaruhi ketersediaan layanan publik, hak orang miskin, perempuan dan anak, aspek
asas penyelenggaraan pelayanan publik dan aspek ruang lingkup penyelenggaraan SPM tidak
tersedia secara memadai. Data-data statistik tentang kondisi dan situasi layanan dasar
masyarakat sipil seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Minimnya data ini semakin
memperlemah pihak-pihak yang mendesakkan SPM karena data yang ada tidak mencerminkan
tingkat urgensi penanganan pelayanan publik.

1.2 Dampak Ketiadaan SPM terhadap Pelayanan Hak-Hak Dasar

Pembagian tugas untuk mengantisipasi terjadinya saling lempar tanggung jawab sudah dilakukan
sebagaimana diatur dalam pembagian urusan yang terdiri dari urusan absolut dan urusan
bersama. Terkait pemerintah daerah, ada dua urusan yaitu urusan pilihan dan urusan wajib10.
Untuk memastikan urusan wajib dilakukan maka pemerintah pusat menerbitkan SPM yang mesti

10 Disebut sebagai urusan pilihan karena pemda dapat memilih urusan sesuai dengan karakteristik bersama,
sedangkan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
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diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan berbagai problem sebagaimana dipaparkan
pada bagian sebelumnya, tidak adanya SPM di pemerintahan Kabupaten Maros ini membawa
dampak buruk bagi masyarakat terutama kalangan miskin, perempuan dan kelompok marginal
lainnya. Pengabaian ini dapat dilihat dari indikasi dua jenis pelayanan publik terkait dengan
pendidikan dan kesehatan dapam paparan berikut.

Kabupaten Maros dengan tingkat kemiskinan masih jauh dari target MDGs yang mematok 10%,
sampai tahun 2010 berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
tingkat kemiskinan masih berada pada level 16.07% dengan jumlah penduduk miskin 50.972 jiwa.
Komposisi jumlah penduduk di Kabupaten Maros, berdasarkan Data BPS Maros 2011 berjumlah
322.212 jiwa terdiri dari 164,669 jiwa perempuan dan 157,543 jiwa laki-laki yang tersebar di 14
Kecamatan dan 103 Desa. Dari gambaran jumlah penduduk tersebut, jangkauan pelayanan publik
masih jauh dari harapan karena tingkat kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan indikasi
buruk dan pendidikan perempuan juga buruk. Meskipun APM (Angka Partisipasi Murni)
dinyatakan tinggi, namun hanya berlaku pada pendidikan tingkat dasar. Semakin tinggi jenjang
pendidikan, perempuan semakin rendah tingkat partisipasinya. Hal ini diperparah dengan tingkat
buta huruf perempuan yang juga masih tinggi.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Maros tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Maros
dinyatakan masih sangat tinggi. Berdasar data Dinas Kesehatan Kabupaten Maros angka kematian
ibu pada tahun 2012 (Januari-September) sejumlah 5 kasus yang terjadi di 4 (empat) kecamatan
yaitu Kecamatan Bontoa;  1 kasus, Tompobulu; 1 kasus, Simbang; 2 kasus dan Mallawa; 1 kasus.
Meski data ini diakui sebagai angka yang tinggi, masih dapat dikonfrontir dengan data masyarakat
sipil misalnya yang ditemukan dalam pemetaan partisipatif, dalam satu desa ditemukan 1 atau 2
ibu meninggal melahirkan. Jika dikalkulasi dari sample tersebut akan menunjukkan angka yang
tinggi pada 103 desa di kabupaten Maros. Data ini AKI memang krusial untuk dilakukan
pengecekan karena data ini merupakan area sulit untuk diungkap, namun jika metode
penggaliannya tepat maka data ini akan keluar jauh lebih besar dari data formal yang dibuat oleh
BPS.

Sejalan dengan pelayanan publik terhadap hak dasar pendidikan, kabupaten Maros tergolong
kabupaten yang berada dalam level tinggi dalam hal buta huruf. Jika UNESCO menyatakan bahwa
Indonesia sudah nyaris bebas buta aksara, ternyata kondisi Maros masih 4,6% . Ironisnya
kabupaten Maros  pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan dari pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan karena berprestasi menurunkan angka buta huruf.

Indikator yang memperkuat rendahnya pelayanan publik yang selanjutnya berdampak pada
rendahnya kualitas hidup dapat dilihat dari data olahan hasil riset gender assessment yang
dilakukan oleh Oxfam GB dan KAPAL Perempuan11. Berikut data perbandingan angka kualitas
hidup Kabupaten Maros dengan angka provinsi dan nasional yang diambil dari data IPM tahun
2008 untuk angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup, angka kurang gizi, balita, akses air
bersih, dan data Depdiknas tahun 2009 untuk angka buta huruf.

11 Laporan gender assessment tentang livelihood dan kepemimpinan perempuan pesisir di wilayah
Sulawesi Selatan, kerjasama Oxfam GB dan KAPAL Perempuan, 2010
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Data IPM 2008 dan Depdiknas 2009

Data diatas menunjukkan bahwa kabupaten Maros menempati urutan tinggi dalam kasus-
kasus terkait dengan pemenuhan pelayanan publik. Indikasinya adalah tingginya balita kurang
gizi, tingginya buta huruf, angka kematian bayi dan rendahnya akses air bersih. Ini merupakan
gambaran nyata mendesaknya implementasi SPM karena dengan adanya SPM akan dapat
dijadikan basis pemenuhan hak dasar dengan konsep yang jelas, terukur dengan target yang
rinci dan disertai dengan komitmen penganggaran oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya
adalah, bagaimana Indonesia dapat mengklaim bahwa pencapaian MDGs dalam posisi on the
track sementara realitas menunjukkan situasi yang sebaliknya.

2. Penutup

Meski disadari bahwa SPM bukan satu-satunya faktor penentu terpenuhinya kesejahteraan
masyarakat, namun keberadaan SPM sangat penting sebagai acuan yang jelas karena dalam
SPM diatur target-target yang rinci baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun sayangnya,
SPM sebagai penjamin terpenuhinya hak dasar masyaraat, sampai saat ini belum menjadi
komitmen bagi sebagian besar pemerintah daerah. Kendala-kendala di tingkan nasional yang
belum terselesaikan pada tataran pemerintah pusat berimbas terhadap pemerintah daerah.
Namun dari sekian masalah SPM, ada satu masalah yang hampir dirasakan oleh pemerintah
daerah dari 8 lokasi program ini adalah minimnya pemahaman SKPD terhadap SPM. Dengan
pemahaman yang minim ini berimplikasi pada tidak masukknya target-target SPM kedalam
RPJMD maupun penganggaran.
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BAB VII

GENDER MAINSTREAMING (PENGARUSUTAMAAN GENDER)
DALAM MDGS MASIH BERSIFAT PROSEDURAL

Pengantar
Komitmen mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) masih menjadi permasalahan
besar di Indonesia, salah satu indikasinya dapat dilihat dari laporan MDGs tahun 201112. Hal ini
terindikasi secara jelas dalam laporan pemerintah tentang pencapaian MDGs yang masuk dalam
kategori13 gagal (atau dalam laporan disebut dengan “diperlukan kerja keras” adalah isu-isu yang
terkait dengan kualitas hidup perempuan dan penyediaan pelayanan public. Beberapa kegagalan
yang dimaksud antara lain prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,
angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup, penggunaan kondom pada hubungan seks
berisiko tinggi serta goal 7 “Memastikan kelestarian lingkungan hidup” yang didalamnya termasuk
air bersih, sanitasi.

Dalam tujuan 3 MDGs “Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”
beberapa target memang indikatornya dinyatakan telah tercapai dan akan tercapai pada tahun
2015. Misalnya rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
dinyatakan tercapai, namun ukuran ini  memiliki keterbatasan karena hanya mencakup
perempuan sampai usia 24 tahun. Dengan demikian, perempuan usia 24 tahun ke atas tidak
diperhitungkan dan pada gilirannya perempuan golongan usia ini ditutup aksesnya untuk
mendapatkan hak dasarnya khususnya pendidikan keaksaraan. Demikian halnya dengan proporsi
kursi yang diduduki perempuan di DPR yang dinyatakan akan tercapai pada tahun 2015, namun
peningkatan dari tahun ke tahun sangat kecil. Disisi lain, perkembangan ini tidak berimplikasi
secara siqnifikan terhadap lahirnya UU yang memperjuangkan perempuan. Mandegnya proses
pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU Kesetaraan dan Keadilan
Gender merupakan indikasi bahwa lemahnya perspektif perempuan dalam tubuh legislative.
Indikator lainnya yang tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah turunnya posisi
Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 108 pada 2010 ke peringkat
124 pada 2011 .

Secara legal formal hak-hak perempuan memang sudah dijamin dalam Amandemen UUD 1945,
UU No.7/1984 tentang Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, UU no 39/1999 tentang HAM,
Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional, UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

12 Laporan MDGs tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Bappenas dan dipresentasikan oleh Dr. Arum
Atmawikarta, MPH Sekretaris Eksekutif Sekretarait MDGs Nasional - Kementerian PPN/Bappenas dalam
Seminar Nasional “Dinamika Pencapaian MDGs di Indonesia”, Jakarta 21 Desember 2012.
13 Ada 3 kategori penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam menilai tingkat capaian MDGs yaitu: 1)
tujuan MDGs yang telah tercapai; 2) ujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan
diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on-track); dan 3) tujuan MDGs yang telah menunjukkan
kemajuan namun masih diperlukan kerja keras.
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Kepmendagri 132 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Permendagri No. 15 tahun 2008, tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah dan berbagai komitmen
internasional seperti MDGs, EFA, dan Confintea.  Landasan hukum ini  secara tegas menjamin
perempuan memiliki posisi setara dalam bernegara, bermasyarakat maupun sebagai individu.
Bahkan dalam tataran operasional, keadilan gender ini masuk dalam penjelasan visi misi RPJPN
2005-202514 dalam difinisi adil yang berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar
individu, gender, maupun wilayah. Secara khusus dalam visi kelima15 adalah mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi
kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/
daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis,
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana
dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk
gender. Ironisnya, kebijakan-kebijakan ini masih berada jauh dari upaya merubah wajah
kemiskinan perempuan menjadi perempuan yang sejahtera dan mendapatkan keadilan dalam
segala aspek kehidupan.

Bab ini memuat 5 bagian yaitu bagian pertama berupa pengantar, bagian kedua memaparkan
penjelasan ringkas tentang Kebijakan Gender Mainstreaming, bagian tiga tentang bagaimana
memastikan kebijakan gender mainstreaming diimplementasikan, bagian empat menjelaskan
situasi di 8 wilayah, dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

1. Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Realitas di Indonesia masih merupakan wajah buram bagi perempuan di berbagai aspek
kehidupan, mulai dari tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, akses
terhadap sumber daya, tingkat kesadaran kritis, partisipasi politik maupun kepemimpinan
perempuan. Situasi ini mendorong  berbagai pihak terutama pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) sebagai komitmen untuk mengeluarkan perempuan
dari situasi yang mengungkungnya. PUG ini lahir pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden atau
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pihak-
pihak yang diintruksikan dalam Inpres PUG ini adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara
Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Gubernur dan Bupati/ Walikota. Institusi-institusi ini bertanggung jawab untuk menjalankan 4
mandat utama sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pertama, melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan
masing-masing. Kedua, memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini
sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. Ketiga, Menteri Pemberdayaan
Perempuan memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat
Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta melaporkan hasil
pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden. Keempat, secara bersama-sama atau

14 Visi misi hal.30: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
15 Hal. 31 buku 1 RPJMN Tahun 2010-2014 yang memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi
makro yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program aksi serta sebelas prioritas pembangunan
nasional dari presiden-wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boedioni dengan visi”Terwujudnya
Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”
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sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing
menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Dalam lampiran Inpres16 tersebut dijelaskan bahwa tujuan pengarus utamaan gender adalah
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
serta kewenangan kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam
rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender Pimpinan Instansi dan lembaga
pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimandatkan untuk:

 Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja penanggung jawab guna
kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender.

 Menyusun  uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender ;

 Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk
menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik ;

 Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan
konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya kepada
pihak-pihak yang membutuhkan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya
dilakukan oleh pimpinan  instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.  Hasil
pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh Pimpinan instansi dan
lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan
kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Adapun pembiayaan pelaksanaan pengarus utamaan gender dimandatkan untuk masuk pada:

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan
lembaga pemerintah di tingkat Pusat.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan
lembaga pemerintah di tingkat Daerah.

 Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain selain
dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Dari keseluruhan proses pengarus utamaan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala
kepada Presiden. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi hambatan-

16 Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang
Pedoman Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, halaman 3-5
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hambatan yang terjadi, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
terjadi, dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

2. Bagaimana Memastikan Inpres No.9 Tahun 200 Diimplementasikan?

Tujuan 3 Millenium Development Goals (MDGs) untuk “ Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan” dan tujuan 5 “Meningkatkan Kesehatan Ibu” merupakan dua tujuan
yang terkait langsung dengan pengarusutamaan gender. Gambaran makro dari sebuah laporan
Asia Pacific telah melansir laporan tahunannya dengan tema kemiskinan pada tahun 2010
menyatakan bahwa pencapaian MDGs terkait isu-isu perempuan belum tercapai. Laporan
kolaborasi antara Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik bersama Bank Pembangunan
Asia/ADB serta Program Pembangunan PBB berjudul ”Achieving the Millennium Development
Goals in an Era of Global Uncertainty: Asia-Pacific Regional Report 2009/10” juga menyajikan
fakta-fakta kegagalan. Laporan terbaru 2012 “The Millenium Development Goals Report 2012”
oleh United Nation, New York, tidak jauh berbeda karena status pencapaian tujuan 3 dan tujuan 5
masih rendah. Indikasinya antara lain, belum tercapainya pemenuhan pendidikan bagi anak
perempuan, lebih dari 80% perempuan bekerja pada sektor informal, lambatnya tingkat kenaikan
jumlah perempuan dalam parlemen serta angka kematian ibu melahirkan juga masih tinggi.

Indonesia merupakan bagian dari gambaran makro diatas, oleh karena itu dibutuhkan
pengawalan yang ketat agar dapat memastikan pengarusutamaan gender diimplementasikan.
Bagaimana memastikan impelementasi Inpres no.9 tahun 2000 ini terutama ditingkat
kabupaten/kota? Pertama yang perlu dikenali mendalam adalah bagaimana pengarusutamaan
gender diintegrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan dan  penganggaran di tingkat
kabupaten/kota. Kedua, mempersiapkan data berbasis gender dengan menggunakan kerangka
analisis gender, analisis ini dipakai untuk merancang program dan kebijakan serta memonitoring
dan evaluasi.

2.1 Membaca Celah Prtisipasi dengan Mengenali Sistem dan Proses Perencanaan
Pembangunan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pedoman dasar aturan dan instrumen hukum perencanaan dan penganggaran daerah di
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-
Undang (UU)17 , Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR),
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP)18,
Keputusan Presiden (KEPRES) dan Peraturan Daerah (PERDA).

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, ada 5 pendekatan dalam perencanaan
pembangunan yaitu:

17 Di tingkat UU, Perencanaan dan Penganggaran diatur dalam UU-17/2003 tentang Keuangan Negara
terutama pasal 20 ayat 1, UU-1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU-15/2004 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU-25/2004 tentang SPPN, terutama pasal 5, 9, 10, 11, 12, 13, 34,
35, UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 150 dan UU-33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, terutama pasal 66–86.
18 Peraturan Pemerintah, Perencanaan dan Penganggaran diatur dalam PP-20/2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah, PP-21/2004 tentang Penyusunan RKA-Kementerian Negara dan Lembaga, PP-
37/2005 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebagai pengganti PP-24/2004, PP-58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, PP-65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, PP-
72/2005 tentang Desa serta PP-73/2005 tentang Kelurahan.
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 Politik: Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan
rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden
Kepala Daerah terpilih selama kampanye.

 Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh
lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan.

 Partisipatif: Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan
(stakeholders).

 Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah dalam hirarki
pemerintahan. RTRW misalnya

 Bottom-Up: Perencanaan yang aliran prosesnya dari bawah ke atas dalam  hirarki
pemerintahan.

Kelima pendekatan ini diterapkan secara paralel di dalam proses perencanaan pembangunan,
misalnya pendekatan politik dapat dilihat pada fase Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring
Asmara) atau misalnya pendekatan teknokratik tercemin dalam Renstra SKPD.  Dalam
pendekatan partisipatif inilah masyarakat sipil dapat mengambil bagian. Pelibatan masyarakat
sipil inilah yang melahirkan konsep Perencanaan dan penganggaran partisipatif, yaitu
“mekanisme yang melibatkan masyarakat secara langsung memutuskan atau berkontribusi
terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua atau sebagian sumber daya publik
termasuk anggaran yang tersedia.

Sebelum melanjutkan dimana peluang partisipasi masyarakat sipil, terlebih dahulu penting
memahami tahapan penyusunannya. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, tahapan
perencanaan di daerah dimulai dari penyusunan RPJPD untuk 20 tahun, RPJMD untuk 5 tahun
berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJP, dan RKPD tahunan yang
didasarkan pada RPJMD.  Proses penyusunan 3 dokumen ini memiliki kemiripan dalam
prosesnya yaitu:

 Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD/RPJMD/RKPD
 Rancangan dokumen Rencana Pembangunan/Kerja menjadi bahan utama bagi

Musrenbang
 Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang
 Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD/RPJMD/RKPD berdasarkan hasil

Musrenbang
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Sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dari nasional sampai daerah, dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Sebagaimana penjelasan singkat diatas, masyarakat sipil menjadi sangat penting
berpartisipasi  dalam perencanaan daerah. Hal ini akan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki pemerintah; menjamin keterbukaan,
akuntabilitas dan kepentingan umum; mendapatkan aspirasi masyarakat; dan sebagai
wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Partisipasi dapat diwujudkan dalam
Musrenbang yaitu tahap kedua dari 4 tahapan19 pembuatan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) yang meliputi 1) penyusunan rancangan awal, 2) Pelaksanaan Musrenbang, 3)
penyusunan rancangan akhir dan 4) penetapan.

Musrenbang sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah, masyarakat
terlibat memberikan masukan untuk rancangan yang telah disusun oleh Bappeda ini.  Selain
sebagai tahapan perencanaan pembangunan, musrenbang juga berfungsi sebagai forum
konsultasi publik dimana masyarakat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD
tersebut.  Namun khusunya di tingkat desa, Musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat
untuk mengusulkan agenda-agenda pembangunan prioritas mereka meskipun kemungkinan
tidak terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD.  Inilah yang mengakibatkan seringkali
usulan-usulan pembangunan dari masyarakat tidak dapat diakomodir karena agenda-agenda
pembangungan yang diusulkan berbeda dengan usulan dalam Rancangan Awal RKPD.
Bahkan seringkali Rancangan Awal RKPD hanya digunakan sebagai sumber informasi dalam
penyusunan agenda pembangunan di desa/kelurahan.

Jika mencermati UU No. 32 tahun 2004, actor yang paling berperan dalam proses penyusunan
perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kabupaten adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Disamping Bappeda , ada beberapa pihak
yang terlibat dalam proses perencanaan ini seperti DPRD kabupaten/kota, kantor
Bupati/walikota, Kantor Keuangan, kantor-kantor tehnis, konsultan pemerintah daerah, dan
kelompok-kelompok masyarakat.

Pihak-pihak diatas memiliki keterlibatan dalam tahap-tahap tertentu sesuai dengan tahap
perencanaan dan penganggaran.  Pada tahap awal penyusunan rancangan RKPD, Bappeda

19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
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dan SKPD berperan penting untuk menyusun rancangan ini yang selanjutnya dibahas dalam
Musrenbang. Pada tahapan musrenbang, masyarakat sipil terlibat bersama-sama dengan
pemerintah desa, sektor bisnis , unsur-unsur SKPD dan pemerintah daerah lainnya.
Selanjutnya, setelah RKPD tersusun, maka dokumen ini akan diserahkan oleh pemerintah
daerah ke DPRD untuk penetapan KUA, prioritas, dan plafon sampai pengesahan APBD.
Seluruh proses setelah penetapan KUA ini akan melibatkan pihak SKPD, BPKD, kantor
walikota/bupati dan DPRD.

Dalam alur perencanaan ini, ada 2 tahapan yang cukup strategis diintervensi untuk
mendorong tersedianya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di
kabupaten/kota yaitu Renja SKPD dan Musrenbang.  Pada tahap Renja SKPD, pengintegrasian
perspektif keadilan gender penting dilakukan karena di tahap ini seluruh rancangan
pembangunan sektoral direncanakan oleh para instansi teknis yang selanjutnya dikompilasi
oleh Bappeda untuk dibahas lagi dalam Musrenbang dari desa sampai kabupaten.  Sementara
di tahap Musrenbang, usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat dibahas dan
diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada kedua tahapan inilah diharapkan agenda-agenda
prioritas pembangunan disusun, dibahas kembali dan diperbaiki sebelum menjadi RKPD.

2.2 PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota:
pengalaman penerapannya

PUG sebagai salah satu strategi pembangunan nasional telah dituangkan dalam UU No. 17
tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2004 –
2025 yang dioperasionalisasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.  Namun sampai
saat ini, penerapan PUG dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat
daerah masih mengalami hambatan dan belum maksimal dilakukan.

Belum diterapkannya PUG secara maksimal dalam perencanaan pembangunan di tingkat
nasional dan daerah mendorong KNPP-PA menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden
(Inpres) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional.   Inpres ini
ditujukan kepada Menteri; Pimpinan lembaga pemerintah non departemen; Pimpinan
kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi Negara; Panglima TNI; Kepala Kepolisian RI; Jaksa
Agung RI; Gubernur; serta Bupati dan Walikota.

Ada lima hal yang menjadi inti Inpres ini yaitu 1) Menginstruksikan ke semua pihak yang
dituju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan
pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional, 2) mempraktekkan pendekatan kesetaraan
gender didahului analisis gender dalam melakukan proses perencanaan dan penyusunan
kebijakan program, kegiatan, dan anggaran, 3) melakukan pengarusutamaan gender melalui
langkah-langkah khusus di 18 kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta 4)
menargetkan perencanaan dan penganggaran responsive gender di semua kemeterian,
lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota sudah tercapai pada tahun 2015, serta, 5)
menginstruksikan pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender di
tingkat nasional dibebankan pada APBN dan di daerah dibebankan pada APBD.

Selain mendorong adanya Inpres Percepatan penerapan PUG dalam pembangunan nasional,
KNPP-PA juga secara intensif berusaha mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional
khususnya kebijakan tentang keuangan Negara yang mewajibkan seluruh proses perencanaan
anggaran harus responsif gender.  Hal ini telah diatur secara khusus dalam Permenkeu No.
104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan
rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga tahun anggaran 2011.  Peraturan
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ini secara prinsip hampir sama denga peraturan sebelumnya yaitu Permenkeu No.
119/PMK.02/2009.

Dalam perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten penerapan PUG sampai saat masih
belum dilakukan secara maksimal seperti yang disebutkan oleh Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dimana berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementrian Negara
Pemberdayaan Perempuan (KNPP) dan Bappenas, menyimpulkan bahwa daerah belum
optimal melaksanakan PUG di berbagai sector selama 5 tahun terakhir ini.  Indikatornya
adalah sampai saat ini masih banyak perempuan dan laki-laki yang belum mendapatkan
akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat yang sama dari pembangunan20.  Kesulitan yang
dihadapi sangat beragam diantaranya adalah factor kurangnya pemahaman terhadap PUG itu
sendiri oleh aparat perencana dan pelaksana program, kurangnya niat baik dari pemerintah
dalam menerapkan PUG dalam pembangunan, serta masih kuatnya budaya yang
menganggap persoalan perempuan tidak penting sehingga tidak menjadi prioritas
pembangunan.

Untuk itulah diperlukan sebuah manual rinci bagaimana menerapkan analisis gender dalam
perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota yang akan menjadi panduan bagi para
aparat perencana dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerahnya.

2.3 Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Dalam menerapkan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
kabupaten/kota, ada persoalan kewenangan pusat dan daerah yang harus diperhatikan
terutama karena saat ini Negara kita telah menerapkan system pemerintahan yang
terdesentralisasi dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.
Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat yang
meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan
agama.  Di luar urusan ini, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.

Dalam kaitan dengan penerapan PPRG, singkronisasi peraturan pusat dan daerah sangat
diperlukan sehingga memungkinkan hal ini dapat diterapkan.  Berdasarkan Inpres No. 9 tahun
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan, yang saat ini berubah menjadi Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 2 tugas utama yaitu:
 Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat

dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
 Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

Kedua tugas di atas terkait dengan tugas utamanya untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara untuk urusan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak berdasarkan Perpres No. 4 tahun 2010.  Untuk itu, ada dua fungsi
penting KPP-PA dalam rangka memastikan PUG dalam pembangunan nasional dapat berjalan

20 www.menegpp.go.id
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yaitu: 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; dan 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPP-PA memiliki kewenangan dalam menyusun berbagai
peraturan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk
kekerasan dan eksploitasi serta melakukan upaya pemberdayaan yang dibutuhkan seperti
contoh:
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perlindungan Anak.
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Salah satu tugas KPP-PA dalam menerapkan PUG dalam pembangunan termasuk dalam
penyusunan PPRG di Kabupaten/kota adalah memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan
oleh Pemerintah.  Untuk itu disusunlah Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menggantikan Kepmendagri
No. 132 tahun 2003.  Berdasarkan Permendagri ini, di tingkat Kabupaten/kota dibentuk
Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai coordinator
penyelenggaraan pengarusutamaan gender.  Badan ini memiliki hubungan koordinasi dengan
KPP-PA dalam mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan.  Dalam
mempercepat pelembagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten/kota, dibentuk POKJA PUG yang
diketuai oleh Ketua Bappeda.  Melalui jalur inilah PPRG dapat diterapkan di daerah secara
lebih sistematis.

Namun, meskipun telah tersedia landasan hukum yang mewajibkan Pemerintah
Kabupaten/Kota menyusun PPRG, tetap saja hal ini belum dapat diterapkan secara maksimal
di seluruh Indonesia.  Pelaksanaan Permendagri di atas membutuhkan pengawasan untuk
memastikan PUG melalui PPRG di tingkat Kabupaten /Kota dapat dilakukan.

Selain KPP-PA, ada 2 departemen lain yang terlibat dalam proses penyusunan PPRG yaitu
Departemen dalam Negeri dan Departemen Keuangan.  Berdasarkan Perpres no. 24 tahun
2010, fungsi-fungsi Departemen Dalam Negeri antara lain adalah Perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan Pelaksanaan kegiatan
teknis dari pusat sampai ke daerah.  Peran Depdagri ini telah terlihat dari adanya
Kepmendagri No. 15 tahun 2008 di atas. Sedangkan Departemen Keuangan mempunyai
fungsi antara lain dalam 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan dan kekayaan negara; 2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; dan 3) pelaksanaan kegiatan teknis
dari pusat sampai ke daerah.  Untuk memastikan PPRG diterapkan, dikeluarkanlah
Kepmenkeu No. 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga/ Tahun anggaran 2011.  Sejak
dikeluarkannya peraturan yang sama tahun 2008 yang lebih dikenal dengan peraturan
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tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender, pemerintah dalam hal ini Departemen
Keuangan melakukan tugas penting untuk memastikan penganggaran di daerah berperspektif
keadilan gender.

2.4 Kerangka Pemberdayaan Perempuan (KPP): Data Mendalam Untuk Isu-Isu
Perempuan

Untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dibutuhkan data terpilah dan juga
data spesifik yang mendalam tentang isu-isu perempuan. Analisis KPP dapat digunakan dalam
memotret sebuah komunitas untuk menuilai tingkat keberdayaan perempuannya. Alat ini
berguna untuk merancang program maupun dapat dijadikan perangkat monitoring evaluasi.
Alat ini bekerja untuk menilai lima aspek pemberdayaan perempuan yang dinilai yaitu 1)
Kesejahteraan perempuan, 2) Akses perempuan, 3) Tingkat analisis atau kesadaran kritis
perempuan, 4) Partisipasi perempuan dan 5) Kontrol perempuan. Sebagai panduan untuk
memahami data yang dihasilkan kerangka pemberdayaan ini dijelaskan terlebih dahulu
tentang maksud kelima aspek tersebut.

Aspek kesejahteraan, menganalisis tingkatan status sosial-ekonomi  seperti pemenuhan gizi,
pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi, pendidikan dan pendapatan. Aspek
kesejahteraan ini dipotret untuk memastikan perempuan telah mendapatkan hak-hak dasar
seperti dapat menikmati pendidikan, memperoleh upah yang layak, pakaian dan tempat
tinggal yang layak.

Aspek akses, menganalisis tingkatan akses perempuan terhadap berbagai sumber daya baik
dalam rumah tangga, komunitas, dan masyarakat seperti akses terhadap pelayanan hak-hak
kesehatan khususnya kesehatan reprosuksi perempuan, tanah,tenaga kerja, pinjaman,
pelatihan, fasilitas pemasaran, dan semua pelayanan dan manfaat publik yang tersedia
berdasarkan hak yang sama dengan laki-laki.

Aspek kesadaran kritis,  menganalisis tingkat kesadaran perempuan bahwa bahwa masalah-
masalah yang mereka alami bukan karena ketidakmampuan atau bersifat alamiah tapi karena
adanya sistem sosial yang diskrimatif dan sistemik di dalam masyarakat. Berkaitan dengan
pemahaman mengenai perbedaan peran seks dan peran gender dan keyakinan bahwa
hubungan gender dan pembagian gender tenaga kerja hendaklah adil dan disepakati oleh ke
dua belah pihak, dan tidak didasarkan pada dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya

Aspek partisipasi, menganalisis keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan program di tataran domestik maupun publik. Berkaitan
dengan partisipasi perempuan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, perumusan
kebijakan, perencanaan dan administrasi. Dalam proyek-proyek pengembangan, termasuk
keterlibatan dalam asesmen kebutuhan, rancangan proyek, implementasi dan evaluasi.

Aspek kontrol, menganalisis kemampuan perempuan mengambil keputusan yang dapat
berdampak pada terciptanya situasi yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki
sehingga tidak ada dominasi di antara keduannya. keseimbangan kontrol antara laki-laki dan
perempuan terhadap faktor-faktor produksi, tanpa salah satu pihak berada pada posisi yang
dominan.

Dalam pengumpulan data tentang pemberdayaan ini, Kerangka Longwe ini dapat diturunkan
menjadi dua alat yaitu 1) Tingkat kesederajatan untuk menilai apakah sebuah
kegiatan/program intervensi pembangunan mampu meningkatkan kesederajatan dan
pemberdayaan perempuan yang terdiri dari 5 aspek;  2) Isu spesifik perempuan, mengenali
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apakah kebutuhan spesifik perempuan diperjuangkan dalam suatu intervensi
kegiatan/program. Ada tiga level pengenalan atas isu perempuan di dalam kegiatan/program,
yaitu NEGATIF (tidak menyuarakan isu-isu perempuan), NETRAL (mengakui isu perempuan,
namun keprihatinan itu tetap bersifat netral karena hanya menjamin bahwa perempuan tidak
diabaikan dalam kegiatan/program), dan POSITIF (memperhatikan isu-isu perempuan dan
berupaya meningkatkan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui intervensi
kegiatan/program). Kesimpulan yang diperoleh dari sini yang dijadikan pijakan sebuah
program dirancang atau dievaluasi.

2.5 Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Melalui Kerangka Analisis Gender
Pathway (Gender Analysis Pathway/GAP)

GAP dapat dipakai untuk menilai kebijakan yang sudah ada atau sedang berjalan apakah
sudah  responsif gender, jika belum maka akan direformulasikan kembali supaya lebih
responsif gender.21 Dengan GAP, perencana dapat mengarusutamakan gender dalam
perencanaan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dengan mengidentifikasi
kesenjangan dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan untuk
menghapus kesenjangan gender tersebut. Terdiri dari 3 tahap yaitu a) Tahap 1: Analisis
kebijakan responsif gender; b) tahap 2: Formulasi kebijakan responsif gender dan c) Tahap 3:
Rencana aksi responsif gender.

Tahap 1: Analisis Kebijakan Responsif Gender
Langkah 1: Identifikasi tujuan/sasaran kebijakan/program. Pertanyaannya diarahkan pada
tujuan/sasaran program apa saja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan kesetaraan
gender?

Langkah 2 : Gunakan data kuantitatif dan kualitatif terpilah menurut jenis kelamin. Data
terpilah tersebut dianalisis dengan pertanyaan apakah data yang ditemukan menunjukkan
kesenjangan atau perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Langkah 3: Analisis faktor penyebab kesenjangan gender yang ditemukan dengan
mempertanyakan menggunakan 4 faktor utama yaitu akses, kontrol, partisipasi, dan
manfaat. Apakah  perempuan dan laki-laki  mempunyai akses sama atas sumber daya
pembangunan? Siapa yang memiliki kontrol? Bagaimana partisipasi perempuan dalam
berbagai tahapan pembangunan? Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat
yang sama?

Langkah 4: Identifikasi masalah-masalah gender dengan mempertanyakan  apa masalah
ketidakadilan gender yang ditemukan dalam  factor-faktor  penyebab ketidakadilan gender?
Dimana terjadi kesenjangan gender itu, di ranah public atau domestik? Apakah kebijakan
justru memperlebar/mempersempit kesenjangan gender itu? Apa akar masalahnya dan
bagaimana mengatasinya?

Tahap 2: Formulasi Kebijakan Responsif Gender

Langkah 5: Rumuskan kembali kebijakan/program pembangunan baru responsif gender.  Apa
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut? Bagaimana
pemerintah dapat memastikan perempuan berpartisipasi optimal? Alternatif kebijakan apa

21 Danya Hakim (ed). 2008. Panduan Perencanaa dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan.
Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. Departemen Kesehatan, dan UNFPA.
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yang perlu dikembangkan dan rumusan tujuan kebijakan/program  apa yang dapat menjamin
kesetaraan dan keadilan gender?

Langkah 6: Identifikasi indikator gender. Indikator kuantitatif/kualitatif apa untuk mengukur
keberhasilan kebijakan responsif gender? Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah
factor-faktor kesenjangan sudah berkurang, tetap atau bahkan melebar? Apakah ukuran
keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender?

Tahap 3: Rencana Aksi Responsif Gender

Langkah 7: Penyusunan rencana aksi. Rencana aksi disusun harus sesuai dengan tujuan
kebijakan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana telah dihasilkan langkah 5?

Langkah 8: Identifikasi sasaran-sasaran kuantitatif/kualitatif untuk setiap rencana aksi.
Rumuskan sasaran-sasaran yang dapat memastikan kesenjangan gender akan
berkurang/hilang

Berdasarkan beberapa komponen kunci di atas, kelima kerangka analisis gender KPP dan GAP
yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat dipakai untuk menganalisis sebagai basis dari
perencanaan pembangunan. Pada prinsipnya, hal mendasar yang perlu disiapkan adalah data
terpilah. Setelah itu baru menilai akses dan kontrol untuk konteks kebijakan dan menilai
kesejahteraan, akses, tingkat analisis, partisipasi dan kontrol untuk perencanaan program.

2.6 Pengarusutamaan Gender Sebatas Prosedural: Kasus 8 Wilayah

Bagian ini difokuskan untuk menggambarkan bagaimana implementasi pengarusutamaan
gender di wilayah pelaksanaan program “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik) untuk Pencapaian MDGs” di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT),
Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan
Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Pengarusutamaan
gender ini dikawal bersamaan dengan proses-proses menilai Good Governance dalam
kaitannya dengan pencapaian MDGs melalui beberapa pendekatan yaitu (a) Kartu Penilaian
Bersama (KPB), merupakan alat penilaian dari multi pihak untuk menilai penerapan prinsip-
prinsip Good Governance dalam pencapaian MDGs, (b) Penelusuran Anggaran, (c) Analisis
Konsistensi Dokumen Kebijakan Publik yang digunakan untuk menilai komitmen dan
konsistensi dari kebijakan pemerintah, dan (d) Penilaian terhadap Standar Pelayanan
Minimum (SPM) yang digunakan untuk penilaian kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Dari
beberapa pendekatan tersebut, dapat diperoleh gambaran pengarusutamaan gender
khususnya mengenai status kelembagaannya, kebijakan, program-program dan dampaknya
terhadap perempuan pada tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2012.

Memasuki tahun ke-10 disyahkannya Inpres no.9 tahun 2000 implementasi pengarusutamaan
gender belum ditemukan titik keberhasilannya. Dari 8 wilayah menunjukkan status
kelembagaan yang masih lemah dan minimnya kebijakan-kebijakan serta penganggaran yang
sensitive gender. Demikian halnya dengan program-program tidak tampak nyata menyentuh
masalah-masalah strategis perempuan bahkan melegitimasi stereotype perempuan. Pada
umumnya status kelembagaan belum memiliki otonomi ditingkat pemerintah daerah karena
masih ditempelkan dan menjadi bagian kecil pada institusi tertentu. Program-program masih
bersikutat pada sosialisasi dan tidak memberikan wujud nyata untuk perlindungan dan
penguatan terhadap partisipasi dan kepemimpinan perempuan.

Pengalaman yang dipilih dari 8 wilayah untuk diangkat pada bagian ini adalah kabupaten
Mamuju, Sulawesi Barat dan kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Pilihan ini dilakukan karena
kedua wilayah ini memiliki focus pada tujuan 2, 3 dan 4 tujuan MDGs dalam menerapkan KPB.
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Pengalaman Lembaga Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (LPKM) Sulawesi Barat dan JARI
Celebes Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa di Mamuju maupun Maros, keberadaan
institusi Pemberdayaan Perempuan sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal
pengarusutamaan gender. Namun sayangnya, sampai memasuki tahun ke-10 yaitu pada
tahun 2010 institusi yang mengurus pemberdayaan perempuan ini posisinya masih lemah
karena di Maros masih berstatus “bidang” bahkan di Mamuju masih menginduk pada kantor
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Lemahnya posisi kelembagaan ini berdampak pada
lemahnya posisi politik institusi pemberdayaan perempuan dalam mendesakkan kebijakan,
penganggaran dan program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak
perempuan.

Seiring dengan lemahnya tingkat pengaruh institusi ini, program-program yang dijalankan
juga tidak keluar dari stereotyping perempuan, misalnya di Mamuju justru mengurus program
(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Dengan konsentrasi pada program PKK yang
realitasnya merupakan program yang melegitimasi peran-peran domestic perempuan dan
tidak membongkar relasi kuasa yang patriarkis maka menjadi abai terhadap isu-isu
perempuan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkawinan dibawah umur, buta
huruf perempuan, kematian ibu, dan lain-lain.  Tidak jauh berbeda kondisi kabupaten Maros,
tidak banyak yang dapat dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan ini kecuali
sosialisasi yang tidak menghasilkan perubahan terhadap perempuan.

Pada tataran kebijakan, data KOMNAS Perempuan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai
urutan tertinggi karena masuk dalam 5 provinsi yang paling aktif dalam memproduksi Perda
yang mendiskriminasi perempuan. Kabupaten Maros memproduksi 3 aturan tentang busana
pada tahun 2012. Sedangkan Mamuju, dalam catatan tahunan KOMNAS Perempuan pada
tahun 2010, Mamuju merupakan daerah baru yang mengeluarkan Perda diskriminatif. 22

Perda-Perda diskriminatif tersebut secara nasional, sampai tahun 2012 ini sejumlah 282 dan
dan 207 diantaranya secara langsung mendiskriminasi perempuan. Sebanyak 60 kebijakan
memaksakan cara berbusana dan ekspresi keagamaan, 96 kebijakan mengkriminalkan
perempuan lewat pengaturan prostitusi, dan 38 kebijakan membatasi ruang gerak
perempuan lewat aturan jam malam dengan mewajibkan perempuan didampingi bila
bepergian. Sementara itu, lanjutnya, ada tujuh aturan yang membedakan perempuan dan
laki-laki dalam memperoleh haknya.23

Kebijakan-kebijakan diskriminatif ini semakin menjauhkan perempuan dari akses pelayanan
public di Kabupaten Maros maupun Mamuju. Secara hukum, jaminan atas pelayanan public
khususnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemberdayaan Perempuan tidak diterapkan di
dua kabupaten ini. Temuan-temuan dalam penilaian masyarakat sipil melalui KPB di Mamuju
menunjukkan bahwa nilai dari 3 prinsip Good Governance yaitu partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas rendah. Nilai ini diindikasikan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam
pengambilan, misalnya dalam Musrenbang perempuan hanya dilibatkan sebagai simbol
keterwakilan namun suara dan kepentingannya tidak diperhitungkan. Situasi ini menutup
ruang-ruang perempuan untuk terlibat lebih jauh untuk menjangkau proses-proses
transparansi dan akuntabilitas sebuah pemerintahan dari tingkat desa terlebih-lebih tingkat
kabupaten.

22 Dimuat dalam catatan tahunan KOMNAS Perempuan tahun 2010: Teror dan Kekerasan Terhadap
Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, hal.17
23 Wawancara Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Andy Yentriyani dalam
Vivanews, 5 Januari 2013



127

Rendahnya partisipasi politik perempuan tidak hanya berhenti pada ranah Musrenbang di
tingkat desa, namun juga pada ranah legislative. Di kabupaten Maros dan Mamuju,
perempuan yang duiduk di parlemen Perempuan jumlahnya minim.  Dari 35 anggota DPRD
kabupaten Maros hanya 6 perempuan dan 29 lainnya adalah laki-laki. Demikian halnya di
Mamuju dari total anggota DPRD 34 orang hanya 4 orang perempuan dan 30 lainnya adalah
laki-laki. Jumlah yang sangat tidak seimbang sekaligus betapa marginal dan beratnya isu-isu
perempuan untuk diangkat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Dampak ikutannya
terjauhkannya perempuan dari kebijakan dan penganggaran yang pro perempuan.

Temuan lapangan di Maros dan Mamuju yang sekaligus memperkuat analisis diatas adalah
perempuan masih belum dapat dinyatakan terbebas dari isu-isu krusial perempuan. Tingginya
angka perkawinan perempuan pada usia dini, drop out anak perempuan , buta aksara
perempuan, kemiskinan perempuan, beban ganda, rendahnya kualitas reproduksi
perempuan, kekerasan terhadap perempuan, trafficking, dan lain-lain masih melingkupi
kehidupan perempuan di dua wilayah tersebut. Berikut data lapangan dalam 3 tahun  terakhir
yang diambil dari pemetaan pastisipatif dari 2 desa dari total 103 desa/kelurahan di
Kabupaten Maros. Data ini dikembangkan bersama-sama para kepala dusun, RT dan kepala
desa yang terlibat aktif dalam menggali dan melakukan verifikasi data ini. Dapat dibayangkan,
jika pada 2 desa angka anak perempuan putus sekolah sejumlah 185 maka dalam satu
kabupaten diperkirakan ada 9.435 anak perempuan putus sekolah. Bagaimana dengan data
pemerintah yang menyatakan bahwa angka partisipasi murni telah tercapai? Mengapa ada
9.435 anak perempuan putus sekolah hanya dalam satu kabupaten. Jika laporan pemerintah
tahun 2012 buta aksara perempuan sudah dinyatakan berhasil, mengapa ada 384 perempuan
buta aksara hanya di dua desa? Bagaimana dengan data-data lainnya seperti yang
digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Isu-Isu Desa
Samangki

Desa
Janetaesa

Total

1) KDRT 6 7 13
2) AKI 2 1 3
3) Buta Aksara Perempuan 206 178 384
4) Anak perempuan putus sekolah 27 158 185
5) Poligami 6 1 7
6) Perkawinan dini (dibawah 16 tahun) 24 26 50
7) Silariang 7 5 12
8) Pekerja anak perempuan 48 110 158
9) TKW 15 3 18
10) Keluarga Miskin 424 … ..
11) Kepala Keluarga Perempuan (Janda) 133 78 211

Sumber:  Data hasil Pemetaan Partisipatif di desa Majannang  kecamatan Simbang pada tanggal 21
Desember 2012 dan desa Samangki tanggal 2 Januari 2013.

Realitas perempuan yang digambarkan diatas mengukuhkan bahwa terjauhkannya
perempuan dari kesejahteraan dan berbagai akses pelayanan publik disebabkan oleh
berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain yaitu budaya patriarki,
sistem politik, sistem hukum, ekonomi yang kapitalistik, penafsiran agama, dan sitem
pendidikan. Untuk memperjelas analisis faktor-faktor ini akan dijelaskan secara singkat
tentang bagaimana sistem ini bekerja.
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Pertama, budaya patriarki. Yaitu

budaya yang mengutamakan dan menangungkan laki-laki. Budaya patriarki ini ditanamkan
sejalan dengan siklus kehidupan perempuan dan laki-laki, misalnya pada saat lahir, bayi
perempuan diberi pakaian warna merah muda, mainan boneka dan laki-laki pakaian warna
biri, mainan bola. Pada tingkat kebijakan, UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah
melegitimasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga
menyebabkan upah perempuan menjadi lebih rendah karena perempuan tidak mendapatkan
tunjangan keluarga.

Kedua, Sistem politik. Sebuah sistem yang cenderung tidak memberikan akses perempuan
terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat publik. Hal ini terjadi karena kuatnya
anggapan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin . Meskipun dibuka kuota 30%
banyak calon legislatif perempuan dikalahkan karena berada pada nomor urut bawah dan
bukan karena perolehan suara. Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan publik memperburuk situasi perempuan karena permasalahan perempuan seperti
perempuan buta huruf, kematian ibu melahirkan, perdagangan perempuan, pekerja rumah
tangga, dan lain-lain tidak  mendapat perhatian.

Ketiga, sistem ekonomi yang kapitalistik (tidak berpihak kepada rakyat miskin tetapi pada
pemilik modal). Sistem ini memberi peluang dan mengutamakan peluang kepada pemilik
modal demi meraih keuntungan sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Untuk
menekan biaya supaya murah, maka buruh yang dipekerjakan sebagian besar adalah
perempuan. Buruh perempuan digaji lebih rendah dibanding laki-laki karena dianggap bukan
pencari nafkah utama.  Pada saat perempuan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui
maka perempuan dianggap tidak produktif dan perusahaan berusaha melepas tanggung
jawab seperti mempersulit dalam pemenuhan hak cuti perempuan.

Keempat, penafsiran agama yang bias pada ketidakadilan gender. Yang dimaksud dengan
penafsiran agama disini adalah penafsiran yang menyebabkan pembatasan-pembatasan bagi
perempuan, seperti pembatasan dalam cara berpakaian, tidak dapat menjadi pemimpin, dan
harus tunduk pada laki-laki, tidak boleh bekerja diluar rumah, dan lain-lain.  Selain itu,
penafsiran ini juga dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan (misalnya
suami memukul istri dengan alasan mendidik, laki-laki boleh poligami, perempuan meninggal
ketika melahirkan dianggap mati shahid, dan lain-lain).

Kelima, sistem hukum. Sistem hukum yang ada cenderung mengabaikan dan mempersulit
proses  hukum persoalan-persoalan perempuan seperti perkosaan, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT). Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa masalah perempuan dianggap
masalah sepele dan masalah pribadi. Perempuan yang mengangkat persoalan KDRT di jalur
hukum dianggap mengungkap aib dan tidak menjaga keutuhan rumah tangga.

Keenam, sistem Pendidikan. Wujud dari sistem pendidikan dalam mensosialisasikan
ketidakadilan gender dapat dilihat dalam kurikulum atau materi pelajaran. Buku bacaan SD
mengarahkan perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan segala kewajibannya dan laki-laki
sebagai pencari nafkah. Dalam pelajaran ketrampilan, perempuan diarahkan pada
ketrampilan seperti memasak, menjahit sedangkan laki-laki ketrampilan pertukangan,
elektro, dan lain-lain.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap penentuan strategi
pengarusutamaan gender. Dari faktor-faktor ini dapat ditentukan mana yang menjadi akar
masalah dan menjadi prioritas dan pendekatan sebuah program. Misalnya, jika akar maslah
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adalah budaya patriarki maka strategi pengarusutamaan gender adalah melakukan proses-
proses penyadaran kritis untuk membongkar segala bentuk relasi kuasa antara perempuan
dan laki-laki yang berbasis pada cara pandang yang mengagungkan laki-laki dan
menomorduakan perempuan.

3. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari “Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender) dalam MDGs
masih Bersifat Prosedural” dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pengalaman dari dua wilayah penerapan program menggambarkan bahwa pada tahun
ke-10 setelah pengarusutamaan gender dikeluarkan melalui Inpres 9 tahun 2000, namun
pada tataran implementasi masih sebatas hanya pemenuhan prosedur. Hal ini
diindikasikan oleh lemahnya kelembagaan, kebijakan, penganggaran dan program-
programnya. Dalam hal kelembagaan, institusi yang bertanggung jawab
mengarusutamaan gender ini tidak berdiri secara otonom dan ditempelkan pada institusi
lainnya. Dalam konteks kebijakan, tidak adanya kebijakan dan penganggaran yang secara
optimal memberikan dukungan kuat terhadap upaya pengarusutamaan gender.
Akibatnya, program-program yang dikembangkan juga tidak optimal bahkan secara
perspektif, program-programnya justru mendukung dan melegitimasi bias-bias gender
dalam masyarakat.

b. Realitas kehidupan perempuan tidak sejalan dengan laporan pencapaian MDGs versi
pemerintah yang menyatakan bahwa pendidikan, pemberdayaan perempuan, partisipasi
politik perempuan dalam parlemen sudah masuk kategori berhasil dan akan tercapai.
Temuan lapangan di Maros dan Mamuju masih menunjukkan tingginya angka perkawinan
perempuan pada usia dini, drop out anak perempuan , buta aksara perempuan,
kemiskinan perempuan, beban ganda, rendahnya kualitas reproduksi perempuan,
kekerasan terhadap perempuan, trafficking, dan lain-lain masih melingkupi kehidupan
perempuan di dua wilayah tersebut.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan dan sekaligus melestarikan masalah-masalah
perempuan ini terus menerus terjadi, faktor terkuatnya adalah budaya patriarki,
penafsiran agama dan adat, disamping itu sistem pendidikan yang bias gender, sistem
ekonomi, politik dan sistem hukum di Indonesia yang tidak berpihak pada korban dalam
hal ini perempuan.

d. Pentingnya memperkuat posisi perempuan terlibat dalam musrenbang agar suara dan
kepentingannya masuk dalam perencanaan pembangunan daerah yang implikasi
berikutnya adalah anggaran yang responsive gender. Dalam konteks pengarusutamaan
gender, pemerintah sudah saatnya bekerja keras untuk memperkuat institusi PUG,
mendukung melalui kebijakan yang pro perempuan, mengembangkan strategi-strategi
program yang sesuai dengan kepentingan perempuan. Upaya-upaya ini pada dasarnya
untuk memastikan pengarusutamaan gender dapat berdampak pada pemenuhan
kesejahteraan perempuan, terbukanya akses, meningkatnya tingkat analisis dan
kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol perempuan.
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BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENCAPAIAN MDGS:
CERITA KEBERHASILAN DARI 8 PROVINSI

Pengantar
Penanggung jawab utama dalam pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015 adalah
pemerintah namun demikian masyarakat sipil juga terlibat dalam proses-prosesnya. Upaya-upaya
yang dilakukan pemerintah terlihat dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan sampai ke pelosok desa.  Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia memberikan
laporan hasil pencapaian MDGs selama 8 tahun yang menunjukkan beberapa target nya telah dan
akan tercapai pada tahun  2015 dan beberapa lainnya akan tetap menjadi tantangan berat hingga
2015. Merujuk pada pencapaian MDGs yang cenderung rendah ini, sudah saatnya pemerintah
Indonesia terutama pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten harus bekerja keras untuk
mencapai target-target MDGs tersebut. Pemerintah lokal harus menyusun dan menerapkan
kebijakan wilayah yang pro rakyat miskin dan perempuan dengan didukung oleh pendanaan yang
memadai sebagai salah satu prasyarat yang tidak lagi bisa diabaikan. Dalam kenyataannya,
penyerahan kewenangan kepada sektor administrasi pemerintah lokal ini terhambat akibat tidak
adanya rencana mendetail dalam menjalankan proses transisi dan kurangnya peraturan yang
memperjelas prosedur apa saja yang harus diambil, juga terhambat oleh kurangnya inisiatif dan
dukungan dari para pegawai pemerintah terhadap kebijakan itu karena kepentingan politik.

Situasi ini mendorong masyarakat terus berupaya untuk terlibat dalam proses pencapaian MDGs.
Tulisan dalam bab ini akan menyampaikan pengalaman keterlibatan masyarakat termasuk
Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendorong pencapaian MDGs melalui tata kelola
pemerintahan yang baik. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan berbagai advokasi berbasis
data, memperkuat kapasitas masyarakat sipil agar terlibat dalam seluruh proses pembangunan
dan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah. Pencapaian keberhasilan yang akan
dituliskaan dalam bab ini juga merupakan bagian dari hasil program “Pencapaian MDGs Melalui
Tata Kelola yang Baik Tahap II” yang bertujuan memfasilitasi gerakan mempercepat pencapaian
MDGs melalui tata kelola pemerintah yang baik secara sistematik dan sinergis. Program yang
merupakan kerja sama ACE, INSTITUT KAPAL Perempuan dan JARI ini dilakukan di 8 wilayah dan
telah berhasil mendorong gerakan bersama antara masyarakat sipil (LSM lokal/ nasional) dan
pemerintah serta stake holder lainnya sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Cerita-cerita keberhasilan dari setiap kabupaten/ kota ini
menjadi tonggak bagi gerakan bersama tersebut untuk terus membangun suatu tata kelola
pemerintahan yang baik sebagai bagian upaya mempercepat pencapaian MDGs di daerah.
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Mendobrak Kebisuan Perempuan untuk Sukseskan Pembangunan Desa
Cerita Sukses Penguatan Kelompok Perempuan oleh Formasi di Desa Pandansari,

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten miskin yang menempati rangking ke-5 sebagai
kabupaten miskin di Jawa Tengah pada tahun 2010.  Secara administratif, Kabupaten Kebumen
mempunyai 449 desa, 26 kelurahan dan 26 kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya masih
mengalami persoalan utama yaitu kemiskinan. Salah satunya adalah Desa Pandansari, yang
Indikator kemiskinannya tercermin dari banyaknya anak putus sekolah, terbatasnya lahan
pekerjaan, tidak adanya fasilitas kesehatan, sulitnya mengakses air bersih dan rendahnya
partisipasi masyarakat khususnya perempuan dan warga miskin dalam proses pembangunan di
desa. Formasi (Forum Masyarakat Sipil) menemukan bahwa keterlibatan kelompok warga miskin
dan perempuan dalam perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan dan monitoring di
tingkat desa, kecamaan sampai kabupaten telah mampu merubah perencanaan pembangunan
yang pada awalnya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur menjadi perencanaan yang
lebih mampu menjawab persoalan-persoalan utama desa. Tulisan ini akan menyampaikan upaya
Formasi dalam memperkuat kapasitas warga Desa Pandan Sari dan perjuangan perempuan di
desa tersebut untuk keluar dari kemiskinan dan pembatasan ruang geraknya serta untuk
meningkatkan kesejahteraan di desanya.

Perempuan adalah “Konco Wingking”

Desa Pandansari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sruweng yang merupakan
gabungan dari Desa Krenceng, Desa Pitapitu dan Desa Kuripan. Desa Pandansari merupakan desa
termiskin yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di Kecamatan Sruweng. Desa Pandansari
merupakan desa yang memiliki 8 dusun terpencil dengan tingkat kesulitan akses cukup tinggi.
Sebagian besar wilayahnya adalah berbukit dan hanya sebagian kecil dataran rendah.

Budaya yang berkembang di Kebumen dan termasuk juga di Desa Pandansari adalah budaya Jawa
yang menempatkan perempuan sebagai “konco wingking”24 dan peran utamanya di rumah untuk
mengasuh anak, mengurus rumah dan melayani suami. Posisi ini tentu tidak menguntungkan
perempuan karena segala keputusan rumah tangga dan juga dirinya ditentukan oleh suami (laki-
laki) yang mendapat posisi sebagai kepala keluarga. Sebagian besar orang berpandangan bahwa
pekerjaan di dalam rumah tangga itu mudah dan ringan dibandingkan mencari nafkah seperti
yang biasa dikerjakan laki-laki namun tidak demikian pada realitasnya. Pada umumnya
perempuan di Desa Pandansari sudah bangun sejak pukul 4 pagi untuk memasak, mengurus anak,
mencuci pakaian di sungai yang jaraknya 50-100 meter dari rumahnya atau mengambil air dengan
cara dipikul dari sumber/ mata air yang jaraknya 150-500 meter dengan jalan naik turun karena
wilayah pegunungan.  Beban ini semakin berat jika karena kemiskinannya mereka juga harus
bekerja di luar rumah karena penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Pekerjaan yang biasa dikerjakan perempuan Desa Pandansari adalah pedagang sayur gendong,
pedagang warung kecil, pedagang jamu gendong, penjual kue-kue di pasar dan buruh genteng.
Pedagang kue atau penjual sayur di pasar biasanya bangun lebih awal lagi sebelum pukul 4 pagi

24 Istilah konco wingking (teman di belakang) mempunyai arti bahwa perempuan adalah pelayan bagi
suaminya dan tempatnya atau ruang geraknya di dalam rumah.  Bukan hanya mengurus suami dan anak
tapi juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
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karena mereka harus mempersiapkan dagangannya.  Adanya beban ganda25 bagi perempuan ini
disebabkan karena ada anggapan bahwa perempuan hanya pencari nafkah tambahan padahal
dalam kenyataannya banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama.

Di Desa Pandansari ada budaya gotong royong yang melibatkan semua orang, laki-laki maupun
perempuan, misalnya kegiatan “gugur gunung”26, memperbaiki jalan desa, selamatan desa,
Suran27 dan lain-lain. Budaya ini memberikan ruang bagi perempuan terlibat di ruang publik
karena biasanya perempuan juga ikut dalam kegiatan gotong royong termasuk “gugur gunung”.
Dalam kegiatan ini, perempuan biasanya diberi tugas sesuai dengan peran domestikanya di
masyarakat yaitu memasak (menyediakan makanan), menyapu (bersih-bersih) meskipun mereka
juga berinisiatif untuk mengangkut tanah dan batu dalam kegiatan “gugur gunung”. Dalam
selamatan Suran, tugas perempuan sama, yaitu membersihkan rumah, menyiapkan tempat
kegiatan, menerima tamu dan tentu saja menyiapkan makanan dan minuman.

Peran domestik ini sangat kuat melekat dalam masyarakat sehingga baik perempuan maupun
laki-laki berpandangan bahwa peran perempuan adalah pendukung bagi suaminya dalam segala
hal termasuk dalam urusan pembangunan desa.  Pandangan ini semakin membatasi perempuan
untuk terlibat dalam kegiatan, musyawarah dan pengambilan keputusan di ruang publik.  Situasi
ini semakin diperkuat dengan kondisi dusun yang menyebar, transportasi yang sulit dan sikap
apatis Pemerintah Desa terhadap pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
Harapan dan keinginan perempuan yang harus direspon oleh Pemerintah Desa cukup diwakili
oleh suaminya.

Sayangnya masalah-masalah perempuan ini tidak cukup dipahami oleh para suami atau laki-laki
yang menjadi warga desa, seperti perlunya pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil.  Di
desa  hanya ada 1 bidan yang tidak memungkinkan menjangkau semua dusun karena jaraknya
yang jauh dan sulitnya sarana transportasi. Berdasarnya pernyataan warga, biaya transportasi
justru lebih mahal dari pada biaya berobat.  Demikian pula dengan pendidikan khususnya bagi
perempuan yang masih sangat rendah karena sedikit anak perempuan yang mampu melanjutkan
pendidikan tingkat menengah dan atas.  Penyebabnya selain biaya tidak terjangkau juga sulitnya
akses menuju sekolah dan masih minimnya alat transportasi yang tersedia.

Permasalahan perempuan yang tidak muncul dalam berbagai usulan dalam proses perencanaan
pembangunan menyebabkan yang disebut “pembangunan” di desa masih diartikan secara fisik,
misalnya membangun jalan, jembatan, saluran air dan lain-lain. Sedangkan “pembangunan”
secara ekonomi dan sosial budaya belum tersentuh sehingga masalah perempuan dan anak-anak
menjadi terabaikan. Situasi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan lebih banyak

25 Beban ganda adalah perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sekaligus bekerja untuk
mendapatkan penghasilan di luar rumah.  Dalam konsep gender, perempuan di beri peran tanggung jawab
mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja mencari nafkah di luar rumah.  Namun ketika penghasilan
suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga maka perempuan juga bekerja untuk mendapatkan
penghasilan. Sayangnya meskipun perempuan bekerja untuk mencari nafkah seluruh pekerjaan rumah
tangga masih sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya karena dianggap hanya mencari tambahan dan
meskipun laki-laki sudah dibantu menambah penghasilan tetap tidak perlu bertanggung jawab terhadap
pekerjaan rumah tangga.
26 Kegiatan “gugur gunung” adalah membuat jalan atau melebarkan jalan setapak di lereng gunung menjadi
jalan desa yang lebih lebar dan bisa dilalui kendaraan atau lebih rata dengan cara meruntuhkan tanah-
tanah yang tinggi menjadi rata.
27 Selamatan yang dilakukan pada bulan Sura (salah satu bulan dalam kalender Jawa). Dalam kegiatan ini
biasanya ada kegiatan bersih desa, selamatan bersama di mana ada hiburan tayuban (tarian yang dilakukan
perempuan dan penontonnya (biasanya laki-laki) memberikan uang yang disebut nyawer.
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pembangunan fisik, warga “manut” (menurut) saja pada kebijakan Pemdes.  Sedangkan lembaga-
lembaga kemasyarakatan desa (RT, LKMD, Karangtaruna, PKK) berperan formalitas sebagai wakil
masyarakat yang menyampaikan hasil rapat di tingkat desa pada lingkungannya, sementara BPD
selaku mitra hanya terlibat sampai proses penetapan suatu kebijakan/peraturan desa.  Kondisi
dan situasi desa yang tidak memberi ruang bagi perempuan  inilah  yang menjadi upaya Formasi
dengan bekerjasama dengan PPKM/ACE memilih tujuan 2, 3, 4 dan 5 dari MDGs dalam Program
Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahap II.

Mendorong Keterlibatan Perempuan di Ruang Publik

Kegiatan awal program yang dilakukan Formasi adalah pemetaan partisipatif (assessment)
tentang kondisi desa terkait dengan tujuan dan target-target  MDGs. Tujuan pemetaan ini untuk
mengetahui kondisi desa yang akan dipakai sebagai dasar perencanaan dan strategi penyusunan
kegiatan program.  Hasil pemetaan ini kemudian di sosialisasikan dan didiskusikan di tingat desa.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Desa mulai didorong untuk melibatkan perempuan.
Walaupun perempuan yang ikut masih kurang dari 30% dari seluruh warga yang hadir namun hal
ini sudah merupakan permulaan yang baik, mengingat selama ini perempuan jarang dilibatkan
dalam musyawarah desa.  Pemetaan partisipatif ini dilanjutkan oleh Formasi dengan melakukan
kunjungan-kunjungan ke setiap dusun dan mengajak para perempuan berdiskusi dari rumah ke
rumah. Materi pembicaraan yang diangkat adalah permasalahan kesehatan perempuan,
pendidikan yang sulit, sanitasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan.  Dalam
kegiatan ini ditemukan bahwa masalah-masalah perempuan tidak tersentuh karena tidak ada
keterlibatan mereka dalam pertemuan-pertemuan musyawarah yang ada di desanya.

Untuk semakin memperkuat kelompok perempuan, Formasi menyelenggarakan training yang
memperbanyak jumlah peserta perempuan sampai 50% dari seluruh peserta yang terlibat.
Training ini memberikan pemahaman pentingnya warga khususnya perempuan memahmai
tentang pembangunan desa dan pentingnya terlibat dalam proses perencanaa sampai monitoring
dan evaluasinya.  Tujuan lain, training ini adalah memberikan kapasitas agar peserta khususnya
perempuan agar menjadi fasilitator untuk mensosialisasikan materi training pada warga lain.
Setelah training, kegiatan peserta khusunya, peserta perempuan melakukan sosialisasi mengenai
pentingnya proses keterlibatan perempuan dalam proses dan siklus pembangungan di desa.
Dampak sosialisasi ini mendorong banyak perempuan terlibat dalam Musyawarah Dusun
(Musdus). Di dalam Musdus sudah mulai berani memberikan usulan yang sesuai kebutuhan
warga, yaitu adanya beasiswa bagi keluarga miskin, rehab rumah, penambahan bidan desa,
perbaikan dan pembangunan Polindes (Pos Poliklinik Desa), tambahan makanan sehat, bantuan
pelatihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perempuan miskin.

Keterlibatan aktif perempuan dengan usulan-usulan yang menjawab persoalan riil perempuan
dan anak-anak yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan
perbaikan lingkungan permasuk penyediaan air bersih membuat Formasi melalui aparat Pemdes
mengundang mereka untuk melakukan konsolidasi di Balai Desa.   Tujuan konsolidasi ini adalah
untuk semakin memotivasi kelompok perempuan aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah
desa.  Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa akan ada pertemuan rutin bagi kelompok
perempuan setiap 40 hari sekali yang mereka sebut sebagai Forum Selapan28.

Forum Selapanan ini melakukan diskusi-diskusi rutin yang membahas masalah-masalah yang
terjadi di desa khususnya yang terkait masalah perempuan dan anak-anak.  Dalam
perkembangannya forum ini juga menyelenggarakan training untuk memperkuat ketrampilan

28 Selapan adalah bahasa Jawa yang artinya 40 hari, biasanya digunakan untuk selamatan bayi yang
berumur 40 hari .
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Gambar.

Sumber:

seperti handicrfat (kipas) dari bambu, keterampilan membuat makanan olahan yang bahannya
adalah hasil pertanian di desa tersebut, yaitu singkong dan pisang dan belajar tentang
koperasi/kelompok simpan pinjam.  Peningkatan kemampuan dan menguatnya kesadaran akan
kebersamaan mendorong perempuan yang tergabung dalam Forum Selapan ini membangun
usaha bersama berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah mereka dapatkan dalam
diskusi dan training. Mereka juga terus aktif dan kritis dalam proses-proses musyawarah sehingga
menjadi delegasi Musrenbang Desa dan terus mengawalnya sampai tingkat kecamatan dan ikut
forum SKPD di kabupaten.

Perempuan dan Penyusunan RPJMDes

Diskusi hasil pemetaan partisipatif  dan Forum
Selapanan juga menjadi tonggak awal untuk
menyepakati pentingnya penyusunan RPJMDes
(Rencana Pembangungan Jangka Menengah Desa) yang
memasukkan target-target MDGs. Untuk penyusunan
RPJMDes tahun 2011-2015, dilakukan pemilihan orang-
orang yang akan menjadi anggota pokja penyusunan
RPJMDes. Dalam pemilihan tersebut banyak
perempuan yang terpilih, dari 9 orang anggota Pokja, 5
diantaranya perempuan dan 4 perempuan dari warga
miskin yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam
kegiatan musyawarah desa. Dengan pendampingan
intensif, peningkatan kapasitas Pokja dan pemberian
kesempatan perempuan untuk mulai tampil berani
memimpin, pelan-pelan tumbuh kepercayaan diri
perempuan dan mempunyai kapasitas untuk mulai
berani tampil di dalam pengambilan keputusan.

Bangkitnya Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

Setelah sekian lama suara perempuan tak terdengar, penguatan yang dilakukan terhadap
kelompok perempuan telah melahirkan para pemimpin perempuan di Desa Pandansari.
Beberapa di antaranya adalah Sakem dan Lasinah sebagai  kader perempuan dari masyarakat
miskin.  Pada awalnya mereka tidak berani berbicara di depan umum dan bahkan takut untuk
berbicara pada saat awal pendampingan.  Namun dengan intensifnya proses penguatan membuat
mereka lebih berani dan percaya diri dan mulai menunjukkan kemampuannya ketika terpilih
menjadi anggota pokja perencanaan desa.  Mereka sangat aktif dan menjadi pemandu dalam
pelaksanaan Musdus. Sakem berhasil menjadi delegasi Musrenbangcam mulai tahun 2011, 2012
dan 2013 dan sangat aktif dalam mempertahankan usulan yang dibawa dari desa serta aktif
dalam memberikan penilaian.

Selain Sakem, ada juga Dewi yang  sebelumnya hanya menjalankan rutinitas sebagai Perangkat
Desa. Dewi sudah sangat aktif memberikan usulan sejak proses Musdus dan memfasilitasi
Musrenbangdes. Selama 3 tahun berturut-turut, Dewi menjadi delegasi Musrenbangcam.
Dengann penguatan yang diberikan Formasi, Dewi sudah beberapa kali menjadi pembicara di
Radio bahkan tetap penuh percaya diri pada saat siaran disandingkan dengan narasumber dari
Bapermades Kebumen.

Endang adalah kader handal lainnya yang muncul sejak dilakukan penguatan kelompok
perempuan. Sejak tahun 2010 mulai terlibat aktif dalam Musdus. Sekalipun usia sudah tidak
muda tetapi semangatnya tetap tinggi. Hal ini terbukti Bu Endang selalu menjadi delegasi dari
tingkat Musdus sampai Musrenbangcam. Saat pelaksanaan Lokakarya Desa, Endang berani
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mempertanyakan dan “protes” ketika usulan yang terkait dengan program untuk anak putus
sekolah tidak dimasukkan dalam daftar prioritas. Untuk itu dia bertekad untuk mengawal usulan
tersebut sampai pada musyawarah di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Partisipasi Perempuan di Desa Pandansari sebagai Juara Nasional Dalam
Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa

Upaya untuk terus berkembang dan terlibat dalam
pembangunan desa terus dilakukan oleh
perempuan di Desa Pandansari.  Upaya keras ini
membuahkan hasil bukan hanya di tingkat desa
tetapi juga telah mendapat apresiasi dari pihak
luar.

Pada tahun 2011, Desa Pandansari mendapat
Sikompak Award29 dari PNPM Mandiri Pedesaan
untuk kategori Perencanaan Partisipatif. Penilaian
tersebut ditekankan  pada partisipasi perempuan

dan warga miskin di Pandansari yang tinggi, tidak hanya pada tingkatan perencanaan tetapi dalam
pelaksanaan dan monitoring kegiatan. Setelah menjadi Juara Nasional, Desa Pandansari menjadi
desa tempat belajar dari desa lain untuk lebih meningkatkan partisipasi perempuan dalam
perencanaan desa.

Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan untuk Kesejahteraan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan desa di Pandansari ternyata telah mampu medobrak
“budaya bisu” yang berpuluh-puluh tahun telah memposisikan perempuan sebagai  warga
masyarakat kelas dua.  Mereka tidk bisa bersuara selain melaksanakan keputusan yang dibuat
oleh kaum laki-laki dan harus mewujudkan kesetiaan dan ketaatannya kepada suami (laki-laki)
sebagai kepala keluarga tanpa sikap kritis. Saat ini perempuan di Desa Pandansari telah berubah
menjadi lebih cerdas dan kritis dan peduli pada komunitasnya. Dahulu mereka berpendapat
bahwa urusan musyawarah dan pembangunan desa adalah urusan laki-laki, saat ini sudah
menjadi urusan mereka, bukan hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan dan
monitoring evaluasinya.

Secara ekonomi para perempuan sudah mempunyai usaha bersama untuk meningkatkan
kesejahteraannya.  Jika dahulu mereka menganggap bahwa yang mencari nafkah hanya laki-laki
tetapi saat ini perempuan bisa sebagai pencari nafkah dan ada keinginan dari perempuan untuk
lebih mandiri secara ekonomi.  Para pemimpin perempuan dari warga miskin dan berpendidikan
SD dan SPM mampun mengorganisir para pedagang sayur gendong, pengrajin emping, pengrajin
makanan kecil, pedagang warung kecil membentuk satu kelompok dengan nama “Sumber
Rejeki”. Mereka juga merintis kegiatan Simpan pinjam bagi anggota kelompok Selapanan yang
saat ini nominalnya mencapai Rp. 3.000.000 dari modal awal Rp. 300.000. Sedangkan untuk
meningkatkan ketrampilan ibu-ibu, disenggarakan pelatihan keterampilan dengan memanfaatkan
potensi desa yaitu bambu.  Dengan inisiatif dari kelompok perempuan, saat ini telah  terbentuk
rintisan Koperasi dari 10 desa dan telah mendapatkan dampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM
secara langsung.

29 Si Kompak Award adalah bentuk apresiasi Pemerintah (Ditjen PMD Kemdagri) terhadap pelaku
pembangunan yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab memfasilitasi masyarakat melalui PNPM Mandiri
Perdesaan. Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Tegah memborong juara dalam seleksi nasional penghargaan
Sikompak, termasuk Desa Pandansari.
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Di bidang kesehatan, sudah dibangun Polindes (Pos Poliklinik Desa) dengan sarana dan prasarana
(peralatan) dan tenaga medisnya yaitu 2 bidan desa.  Dahulu hanya ada satu bidan desa yang
berpraktek di rumahnya sendiri atau bahkan berkeliling memberikn pelayanan dari rumah-rumah,
tapi dengan adanya Polindes warga dapat berobat di tempat yang lebih pasti.  Pelayanan
kesehatan di Polindes  Sruweng yang buka setiap minggu pertama.  Usulan perempuan tentang
penyediaan air bersih dan perbaikan kesehatan lingkungan dan sanitasi juga sudah terwujud. Saat
ini sudah PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yaitu
penanmpungan air dalam skala besar yang dialirkan ke rumah-rumah dengan pipa. Meskipun
tidak semua rumah tangga bisa menikmati yaitu sekitar 65-70% tetapi rumah yang belum bisa
dialiri air sudah dapat mengambil dengan jarak yang jauh lebih dekat.  Juga sudah banyak dibuat
jamban rumah tangga yang semula warga lebih banyak buang air di sungai.

Upaya peningkatan pendidikan karena banyak anak yang putus sekolah sudah ada realisasi yaitu
adanya beasiswa dan juga bantuan buku, tas dan sepeda.  Bantuan sepeda ini dirancang untuk
mengajarkan anak belajar merawat benda yang digunakan dan berbagi dengan temannya. Anak-
anak yang mendapat bantuan sepeda jika sudah lulus harus mengembalikan sepedanya ke desa
dan akan disalurkan pada anak-anak lainnya yang baru masuk sekolah atau yang sudah
bersekolah tapi belum memiliki sepeda.

Ini perubahan yang sangat besar dalam kehidupan perempuan Desa Pandansari. Namun
perubahan ini masih harus diperkuat terutama yang berkaitan dengan relasi yang lebih setara
antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) di dalam rumah tangga.  Pekerjaan rumah tangga
bukan hanya menjadi tugas perempuan atau istri tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Demikian pula pengambilan keputusan di dalam keluarga yang selama ini hanya diserahkan pada
laki-laki juga sudah harus melibatkan usulan perempuan sehingga perempuan tidak lagi berbeban
ganda dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan bukan hanya di ruang publik tapi juga
di ruang domestik.
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Perjuangan Panjang Mendapatkan Air Bersih
Kisah Sukses Mendapatkan Air Bersih di Desa Dandajaya, Kecamatan Rantau Badauh,

Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Penyediaan air bersih untuk masyarakat berdasarkan target pembangunan milenium (Millennium
Development Goals/MDGs) tahun 2015 adalah mampu menyediakan 68,87% kebutuhan
masyarakat baik di perkotaan dan perdesaan. Namun beberapa kalangan pesimistis bahwa target
tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah karena sampai saat ini berita-berita tentang kekeringan
dan kekurangan air masih marak di media-media.  Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh
Indonesia (Perpamsi) juga pesimistis bahwa target pencapaian pemerintah akan berhasil yang
terindikasi dari rendahnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk mempercepat
pengembangan pelayanan air khususnya air minum.30 Di ibu kota, kondisinya sangat
memprihatikan namun baru menjadi kepedulian menjelang Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta
tahun 2012.

Di beberapa wilayah perdesaan, masyarakat seringkali mengalami masalah air bahkan
kekeringan. Desa Oelnasi, Kupang Tengah misalnya.  Untuk mengatasi kekeringan di sana,
pemerintah telah membangun Bendungan Tilong yang dapat menampung air hujan namun
meskipun sudah 11 tahun diresmikan, masyarakat di Desa Oelnasi tetap saja kekurangan air
karena air di Bendungan Tilong itu dialirkan ke kota.31 Kesulitan air bersih tidak hanya terjadi
pada wilayah yang selalu mengalami kekeringan dan minimnya sumber mata air tetapi juga di
wilayah yang airnya melimpah seperti di Desa Dandajaya. Air tidak bisa dikonsumsi karena payau
dan beracun. Tulisan ini akan menyampaikan perjuangan masyarakat desa Dandajaya untuk
mendapatkan air bersih dan upaya JARI Kalimantan Selatan dalam memberikan dukungan
terhadap perjuangan masyarakat desa Dandajaya.

Air Melimpah tapi Kekurangan Air

Seperti halnya Desa Oelnasi yang kekurangan air bersih, demikian juga Desa Dandajaya yang
merupakan salah satu daerah transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  Secara
geografis Desa Dandajaya dialiri dua sungai besar, berada di ketinggian 0,2-3 meter dari
permukaan air laut sehingga pasang surut di wilayah ini sangat tinggi dan berpengaruh terhadap
tingkat keasaman air dan diperburuk dengan banyaknya pohon galam yang juga menjadi sumber
keasaman air.  Akibatnya, meskipun air di Desa Dandajaya melimpah tapi tidak bisa dikonsumsi.
Selain rasanyanya yang asam bercampur pahit, warnanya pun kecoklatan. Syarat air bersih dan
layak konsumsi menurut Kementrian Kesehatan adalah tidak berbau, tidak meninggalkan
endapan dan tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Hasil penelitian dari Universitas
Gajah Mada (UGM) dan juga uji laboratorium menyatakan bahwa air di Desa Dandajaya
mengandung racun.  Seorang warga memberikan kesaksian:

30 Bisa dilihat dalam Koran Jakarta (5/5/2012) dalam berita “Butuh Percepatan Peningkatan Layanan Air
Bersih”, diunduh dari http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/90169 pada tanggal 18 Juni 2012
31 Baca “Ironis, Warga Dekat Bendungan Tilong Krisis Air” di Pos Kupang (4/5/2012) yang diunduh dari
http://kupang.tribunnews.com/2012/05/04/ironis-warga-dekat-bendungan-tilong-krisis-air pada 9 Juni
2012
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“pada saat kami sampai di daerah ini sebagai transmigran sekitar 20 tahun yang
lalu tidak ada air bersih, yang ada hanya air seperti kecap yang harus diolah seperti
air bersih.  Kami merebusnya dulu, setelah direbus berubah seperti endapan-
endapan (ampas) lalu diendapkan beberapa jam baru ketika sudah dingin diminum,
rasanya sangat asam yang luar biasa bukan seperti jeruk, pokoknya rasanya sangat
tidak enak”.32

Sekalipun air yang ada tidak layak dikonsumsi tetapi warga tetap menggunakannya untuk
memasak, mencuci dan mandi. Banyak warga yang kulitnya kering, bersisik, rematik sampai
tulang keropos karena menggunakan air tersebut untuk mandi.  Oleh karena itu anak-anak di
bawah usia 7 tahun khususnya yang masih bayi dimandikan dengan air bersih yang biasa dipakai
untuk untuk minum dan memasak.

Untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak, pemerintah telah menyediakan
penampungan air hujan, berupa drum besi dilapisi semen yang juga dicampur air kolomit agar
menyerap zat-zat beracun yang terkandung dalam air dan menurunkan tingkat keasamannya.
Dalam jangka waktu tertentu (minimal 4 hari) sudah bisa digunakan untuk umum. Namun bak-
bak penampungan tersebut tidak memenuhi kebutuhan warga dan hanya diprioritaskan pada
tokoh (aparat desa).

Minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah membuat masyarakat mengusahakan secara
swadaya penyediaan air bersih dengan membuat penampungan air hujan namun tetap tidak
mampu mencukupi kebutuhan akan air bersih karena sangat tergantung musim (turunnya hujan).
Untuk mengatasinya, masyarakat masih harus membeli air bersih Rp. 5.000 per jerigen
berkapasitas 5 liter.  Pendapatan warga sehari Rp. 15,000 dengan pengeluaran untuk membeli
bumbu dapur karena beras sedangkan sayur dan ikan sudah terpenuhi karena menanam sendiri
dan ikan mencari di sungai. Biasanya setiap jerigen dapat memenuhi kebutuhan selama 1-2 hari
per KK (Kepala Keluarga) yang rata-rata setiap KK paling sedikit terdiri 4 jiwa. Berdasarkan
perhitungan tersebut maka dalam seminggu setiap KK membutuhkan 7-10 liter dengan
pengeluaran sekitar Rp. 35.000-50.000 per minggu atau 33-47% pendapatannya per minggu
dikeluarkan untuk biaya air bersih.  Jika mereka mengadakan hajatan (selamatan, pesta) dan
membutuhkan air lebih banyak biasanya membeli satu mobil tangki yang berisi 5,000 liter dengan
harga Rp. 300.000-2.500.000. Besarnya pengeluaran untuk air bersih ini membuat beberapa
warga berinisiatif untuk mengupayakan penyediaan air bersih sehingga warga dapat mengakses
air bersih dengan mudah dan murah.

Perjuangan Mendapatkan Air Bersih: Penguatan Masyarakat dan Pemerintah
Inisiatif untuk mendapatkan air bersih sudah ada sejak warga menempati Desa Dandajaya sebagai
daerah transmigrasi dari Jawa namun mulai terorganisir sejak tahun 2008.  Warga sudah sering
berkumpul untuk mendiskusikan ketersediaan air bersih terutama sejak ada jaringan PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum) di wilayah Kecamatan Rantau Badauh.  Kemudian warga
menyampaikan kebutuhan air bersih ini pada pada anggota DPRD dan memasang spanduk di
pinggir jalan desa yang isinya warga meminta air bersih. Upaya tersebut mendapat respon dari
PDAM yang menjanjikan fasilitas SPAM IKK (Sistem Pengadaan Air Minum Ikatan Kepala
Keluarga).

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2008-2009 SPAM IKK membangun tower untuk penampungan
air tetapi bahan baku air PDAM tersebut diambil dari sungai dan tidak diproses dengan baik

32 Seperti yang disampaikan oleh Sadikun, salah satu tokoh warga yang menjadi inisiatior sekaligus
penggerak perjuangan mendapatkan air bersih pada wawancara tanggal 28 Maret 2012.



139

sehingga tetap tidak layak pakai. Oleh karena itu, warga terus berupaya mencari jalan lain untuk
mendapatkan air bersih namun menggorganisir warga untuk memperjuangkan air bersih tidaklah
mudah karena banyak warga yang tidak bersedia terlibat karena kuatir harus mengeluarkan biaya
lagi, seperti yang disampaikan oleh warga “…ah buat apa air bersih-air bersih segala, nanti ada
bayarannya, ambil saja air sungai lalu ditampung ke penampungaan”. Di antara kepesimisan
tersebut para penggerak masyarakat yang menginginkan ada pelayanan air bersih tidak pernah
putus asa. Dalam pertemuan-pertemuan, mereka menyampaikan pentingnya air bersih karena air
yang selama ini dikonsumsi tidak layak dan berbahaya. Mereka juga menyampaikan hasil uji
laboratorium dari UGM yang menyatakan air itu beracun.

Pada tahun 2008, JARI Kalimantan Selatan masuk ke Desa Dandajaya untuk mendorong
pemerintah setempat memberikan pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam tujuan
pembangunan milenium. Secara khusus JARI Borneo Bagian Timur (JARI Borbagtim) melalui
Program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahap II memfokuskan
pencapaian tujuan (goal) 7 yaitu Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup yang salah satu
targetnya adalah penyediaan air minum perpipaan desa (target 7c). Ada dua cara yang dilakukan
oleh JARI untuk pencapaian tujuan tersebut. Pertama adalah merespon inisiatif-inisiatif
masyarakat khususnya mengenai pengadaan air bersih dan memberikan dukungan untuk terus
memperjuangkannya. Kedua adalah melakukan presentasi dan lobby-lobby ke lembaga
pemerintahan dan DPR mulai tingkat provinsi sampai nasional mengenai pentingnya pemenuhan
air bersih bagi masyarakat desa khusus Desa Dandajaya.

Penguatan terhadap masyarakat dilakukan JARI dengan menyelenggarakan Workshop Advokasi
Anggaran pada tahun 2010 yang bertujuan agar masyarakat memahami anggaran pembangunan
dan realisasinya di masyarakat.  Di dalam workshop tersebut juga didiskusikan mengenai inisiatif
dan upaya masyarakat untuk mendapatkan air bersih terutama mengenai penganggarannya.
Workshop tersebut telah membuat warga semakin bersemangat memperjuangkan air bersih.
Mereka kemudian membentuk sebuah forum masyarakat yang diberi nama Forum Batola (Barito
Kuala).  Forum ini terus menerus mensosialisasikan pentingnya pengadaan air bersih pada warga
dan membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak.  Dengan adanya kerja sama dengan
JARI dan semakin banyaknya dukungan maka Forum Batola mampu menyusun proposal beserta
anggarannya yang diajukan pada pemerintah.  JARI dan Forum Batola juga berbagi tugas, warga
mengawal sampai tingkat provinsi sedangkan JARI di tingkat nasional.

Proses pengawalan yang dilakukan warga adalah mengajukan proposal ke baik kabupaten
maupun provinsi juga melakukan lobby ke Departemen PU (pengairan), PDAM (Perusahaan
Daerah Air Minum) provinsi, PAM (Perusahaan Air Minum) Pusat dan SKPD setempat. Setiap
minggu mereka menanyakannya sambil melakukan lobby-lobby agar proposal yang mereka
ajukan bisa diterima.  Menurut pengakuan salah satu tokoh warga, pada mulanya provinsi
menyatakan tidak sanggup karena anggaran yang diajukan dianggap terlalu besar (sekitar 2,5
milyar), untuk lobby-lobby yang dilakukan JARI Kalsel di tingkat nasional seperti pendekatan
dengan Dirjen PU dan anggota-anggota DPR RI yang berasal dari daerah tersebut semakin
diperkuat.  Berkat lobby JARI maka anggota DPR RI tersebut datang meninjau ke Desa Dandajaya
dan juga membantu untuk melakukan lobby-lobby di pusat.

Dengan upaya berbagai pihak maka akhirnya Pemda Provinsi menyatakan akan melihat kembali
dan meminta bukti bahwa air di Desa Dandajaya memang tidak layak dikonsumsi. Untunglah
warga mempunyai laporan uji laboratorium yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada sehingga
memperkuat perjuangan warga.  Melalui pendekatan dan lobby-lobby yang intensif yang
dilakukan warga dan JARI Kalsel maka pada akhir tahun 2010 (hampir satu tahun sejak proposal
penyediaan air bersih diajukan), pemerintah bersedia untuk menyediakan air bersih untuk warga
Desa Dandajaya.
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Proses Pembangunan dan Pengelolaannya

Proses pertama dibangun tower setinggi 8 meter dengan kualitas bangunan yang baik dan
permanen.  Kedua, Desa Dandajaya, secara geografis dibelah oleh sungai atau saluran primer
dengan lebar 20 meter dan 150 meter.  Sungai yang lebarnya 150 meter dibelah lagi menjadi
menjadi saluran-saluran tersier.  Saluran-saluran tersier ini, airnya lebih bersih dan menjadi bahan
baku dari pengolahan air yang sehat untuk dikonsumsi.  Ketiga, air disaluran-saluran tersier ini
diambil melalui tenaga dinamo bawah tanah yang diangkat setinggi 8 meter dengan
menggunakan tenaga surya.  Ada dua mesin yang menggunakan tenaga surya yang dipakai.  Air
bersih ini dinikmati oleh warga pada tahun 2011 namun baru mampu menyediakan 30% warga
atau sekitar 829 KK  (1500 jiwa).

Bersamaan dengan pembangunan ini, pola pertanian di desa Dandajaya mulai dikembangkan.
Wilayah Desa Dandajaya mempunyai air yang tingkat keasamannya tinggi karena merupakan
wilayah pasang surut air laut dan banyaknya pohon galam yang ikut menyumbang keasaman
tanah dan air.  Selain membuat saluran-saluran tersier yang membuat air sungai lebih jernih,
warga juga mulai membabat pohon galam kemudian lahan itu disebari kapur kolomit untuk
mentralisir keasamannya. Perlahan-lahan air mulai membaik dan airnya sudah tidak coklat atau
kehitaman seperti kopi.  Perubahan tingkat keasaman lahan inilah yang mempercepat proses
pengolahan air bersih disamping lahan yang sudah bisa digunakan untuk pertanian.

Komunikasi Masyarakat Batola menargetkan penyediaan air bersih bisa dinimati sampai 80%
warga tetapi saat ini belum memungkinkan karena biayanya yang sangat besar. Anggaran
tersebut adalah dana perimbangan dan DAU dengan total APBD 500 milyar. Ketika terus
mendesakkan kepentingan tersebut, perwakilan warga ditegur oleh Pemda provinsi”,memangnya
hanya membangun desamu saja, masih banyak tempat lain yang harus dibangun,”. Mereka
masih harus bersabar untuk mencapai target yang ingin dicapai tersebut. Proses
memperjuangkan ketersediaan air bersih ini selain membutuhkan komitmen yang kuat dari warga
juga dibutuhkan stake holder yang punya jaringan yang luas.

Perubahan Masyarakat dalam Perjuangan Mendapatkan Air Bersih

Pengelolaan air bersih di Desa Dandajaya ini dijadikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) supaya
terus berkelanjutan. Mereka membuat satu penyulingan air isi ulang yang biaya pemeliharaannya
diambil dari kontribusi warga. Biaya per KK yang sudah dialiri air bersih sebesar 500 rupiah.  Jika
ada kerusakan pada peralatan juga diambilkan dana penjualan air bersih pada warga.  Air tetap
dijual namun jauh lebih murah dibandingkan pada saat belum dibangun tower yang menghasilkan
air berkualitas.  Jika dahulu air dijual per jeringen yang berisi 5 liter seharga 5,000 rupiah, saat ini
air dijual per galon yang berisi 20 liter seharga 4,000 rupiah.  Jika warga telah membeli sebanyak
10 kali maka akan mendapat gratis sekali.

Selain mendapatkan air bersih dengan harga murah dan tidak perlu menempuh perjalanan jauh
untuk mendapatkannya, masyarakat Desa Dandajaya juga mengalami perubahan cara berpikir.
Mereka sudah menyadari pentingnya mengkonsumsi air bersih dan peduli pada kesehatannya.
Meskipun warga masih tetap mandi air sungai tetapi airnya sudah lebih baik disebabkan oleh
konsep pertanian yang menggunakan kapur untuk menetralisir keasaman dan pembabatan
pohon galam. Saat ini, anak-anak balita khususnya bayi sudah bebas menggunakan air bersih
untuk mandi karena sudah tersedia cukup banyak.  Kesehatan mereka lebih terjamin.  Demikian
juga dengan orang dewasa, sekarang sudah tidak ada keluhan kropos tulang dan rematik karena
kualitas air untuk mandi sudah lebih baik.

Keberhasilan ini telah mendorong masyarakat di Desa Dandajaya percaya bahwa adalah hak
mereka untuk mendapatkan pelayanan publik sehingga mempunyai kepercayaan diri untuk
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memperjuangkan kebutuhan dirinya melalui forum-forum perencanaan pembangunan seperti
Musrenbang.
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Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Melalui Penguatan
Lembaga Pemerintahan

Keberhasilan LKPM Mendorong Berdirinya Kantor Pemberdayaan Perempuan di
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sudah
dikeluarkan hampir 12 tahun melalui Inpres No. 9 tahun 2000.  Amanat inpres ini adalah
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang
tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing kementrian, lembaga pemerintahan dan
pemerintah daerah, provinsi sampai kabupaten/kota.  Namun sayangnya setelah hampir 12 tahun
inpres tersebut dikeluarkan, tidak ada upaya yang serius dari pemerintah di tingkat nasional
sampai kabupaten untuk meningkatkan dan memenuhi hak-hak perempuan.  Terlebih
pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten yang baru dan masih sulit mendapatkan akses
informasi dan asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan yang berperspektif keadilan gender.  Demikian juga yang terjadi dialami Kabupaten
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang baru berdiri pada tahun 2005.33

Tulisan ini akan menyampaikan upaya LPKM (Lembaga Pemulihan Keberdayaan Manusia)
mendorong adanya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang melibatkan
perempuan. Salah satu upaya yang menunjukkan keberhasilan LKPM adalah mendorong
berdirinya Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mamuju yang mempunyai program dan
anggaran sendiri.

Keprihatinan LKPM terhadap Situasi Perempuan di Mamuju

Rendahnya akses perempuan pada proses dan tahapan pembangunan juga dialami Kabupaten
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah yang dulunya terpencil dan yang saat ini sedang
berada dalam proses pembenahan sebagai bagian dari provinsi baru.  Penyebabnya adalah
minimnya data tentang situasi dan masalah perempuan padahal dalam realitasnya partisipasi
perempuan masih rendah, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, masih banyak
perempuan yang buta huruf34 bahkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) masih tinggi yaitu 56
per 100.000 kelahiran.35 AKI Kabupaten Mamuju ini tertinggi di antara kabupaten lainnya di
Provinsi Sulawesi Barat. Situasi inilah yang menjadi keprihatinan LPKM sebagai organisasi yang
memperjuangkan hak-hak dan keberdayaan masyarakat khususnya hak-hak perempuan.

33 Sulawesi Barat disahkan sebagai provinsi baru pada 2005 sebagai pemekaran dari wilayah Sulawesi
Selatan dengan ibu kota provinsi adalah Mamuju di mana juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten
Mamuju yang masih minim sarana dan prasarana publiknya.
34 Angka buta huruf perempuan untuk wilayah Sulbar masih tinggi mencapai 12,13% (BPS 2010) lebih tinggi
dari angka buta huruf laki-laki yang besarnya 8,04% sedangkan untuk data Kabupaten Mamuju belum ada.
35 Data berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
seperti dalam berita “Kematian Ibu Tertinggi di Mamuju”, diunduh dari http://www.radar-
sulbar.com/kesehatan/kematian-ibu-tertinggi-di-mamuju/ pada 20 Mei 2012
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Pembenahan di berbagai sektor sebagai provinsi baru harus sejalan dan terintegrasi dengan
penguatan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Namun sayangnya situasi ini menjadi lebih sulit
karena kurangnya data terpilah yang dimiliki baik tingkat provinsi maupun Kabupaten Mamuju
serta belum adanya sebuah kantor yang mengurus pemberdayaan perempuan secara otonom
karena masih bergabung dengan kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Badan yang mengurus pemberdayaan perempuan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan
(Badan PP) yang kegiatannya masih masih mengurus program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga), Program KB (keluarga Berenacana) dan juga beberapa kegiatan ekonomi untuk
mengatasi kemiskinan perempuan, yaitu:
 Memberikan pinjaman tanpa agunan kepada para perempuan untuk melakukan usaha

sehingga  mereka dapat meningkatkan kesehatan diri dan anaknya.
 Mengurus kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan dan

memastikan bahwa kelompok perempuan dapat mengaksesnya dengan mudah.

Pada tahun 2010, Badan PP mengajukan program mesin abon untuk memperkuat ekonomi
perempuan, namun sayangnya pelatihannya hanya sebentar dan tidak diikuti dengan pemberian
modal sehingga tidak berjalan. Kegiatan-kegiatan Badan PP tersebut menunjukkan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan tidak berakar dari permasalahan perempuan di Kabupaten Mamuju
karena cenderung menjalankan program-program yang sudah dirancang dari atas bahkan
beberapa kegiatan yang menjadi inisiatif badan ini gagal mencapai hasil yang diharapkan karena
tidak menggali kebutuhan riil perempuan.

Upaya-Upaya yang dilakukan LPKM

Bukan tanpa alasan jika LPKM menganggap situasi perempuan dan kelembagaan pemerintah
yang menangani perempuan harus menjadi prioritasnya. Hal ini sejalan dengan tujuan MDGs di
mana LPKM memberikan fokus perhatian pada tujuan (goal) 3 yaitu mendorong kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk
lebih peduli pada masalah-masalah masyarakat miskin khususnya perempuan dilakukan melalui
Program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahap II.  Tahap pertama
yang dilakukan oleh LPKM adalah melakukan sosialiasi dan assessment ke berbagai institusi
pemerintah.  Fokus LPKM dalam sosialisasi adalah pendidikan dan kesehatan perempuan di mana
kemiskinan menjadi faktor utama yang mendasarinya.  Salah satu temuan LPKM dalam sosialisasi
dan assessment tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi ujung tombak
pengarusutamaan gender masih menjadi bagian dari Pembangunan Masyarakat Desa yang
kegiatannya mengurus PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan penguatan ekonomi
perempuan yang tidak berbasis situasi perempuan di Mamuju. Masalah-masalah kekerasan,
kesehatan reproduksi perempuan dan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan belum
menjadi perhatian utama.

Hasil temuan tersebut disampaikan kepada Bupati Mamuju pada saat melakukan audiensi dan
bupati meresponnya dengan mengajukan usulan agar LPKM menyelenggarakan seminar untuk
membicarakan masalah-masalah yang menjadi temuan assessment.  Dalam seminar tersebut
bupati bersedia untuk membiayainya bahkan bersedia pula diselenggarakan pada hari Sabtu36.
Ada dua hasil penting yang didapat dari seminar ini. Pertama, para peserta menyatakan bahwa
tahap pertama untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan adalah dengan
memperkuat lembaga pemberdayaan perempuan khususnya di tingkat kabupaten serta ada

36 Menurut staf LPKM pada hari Sabtu dan Minggu tidak pernah ada penyelenggaraan kegiatan yang
melibatkan pemerintah karena sebagian besar aparat pemerintahan pulang ke Makassar, Sulawesi Selatan.
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anggaran untuk kegiatannya.  Kedua, Bupati dan Dinas Kesehatan mengakui bahwa masih banyak
masalah yang berkaitan dengan kesehatan perempuan juga mengenai infrastruktur kesehatan
yang masih terbatas sehingga tidak bisa melayani kesehatan perempuan dengan baik. Kedua
pendapat tersebut saling berkaitan, rendahnya pelayanan kesehatan perempuan terjadi karena
pejabat di dinas terkait tidak mempunyai sensitifitas terhadap kesehatan perempuan dan Badan
Pemberdayaan Perempuan (Badan PP) yang seharus memberikan pengarusutamaan gender di
berbagai dinas posisinya masih rendah sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukannya.
Akibatnya dinas tidak memahami masalah perempuan dan Badan PP terkerangkeng dalam
kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang umum.

Sesudah seminar, LPKM melakukan advokasi dengan melobby bupati untuk dibentuknya kantor
tersendiri untuk pemberdayaan perempuan. Bupati berjanji bahwa tahun 2011 akan diupayakan
ada Kantor PP yang terpisah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa berikut anggarannya.
Untuk memastikan bahwa pendirian Kantor PP ini sudah diproses, LPKM selalu rajin mendatangi
bupati dan Bappeda untuk menanyakan statusnya. Upaya mendorong berdirinya Kantor
Pemberdayaan Perempuan juga diikuti dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan
lainnya seperti pemberian penguatan kapasitas malalui training penelusuran anggaran (budget
tracking) dan Standar Pelayanan Minimum yang melibatkan kepala-kepala kantor pemerintahan
terutama Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan.  Menurut LPKM, para kepala di
lembaga pemerintahan harus paham gender supaya dapat melakukan perencanaan dan
penganggaran yang berperspektif keadilan gender. Dalam menjalankan seluruh kegiatan
tersebut, LKPM mendapat dukungan dari Pemda karena bupati memahami pentingnya usulan
LPKM untuk direalisasikan.  Seringnya bertemu antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui
kegiatan-kegiatan seminar dan training menyebabkan hubungan kelompok-kelompok perempuan
yang menjadi dampingan LPKM dengan pemerintah menjadi baik, misalnya dengan Camat,
Bappeda dan Kepala Dinas.  Ini juga yang membuat LPKM lebih mudah memastikan proses
pendirian Kantor Pemberdayaan Perempuan.  Pada akhirnya LPKM mendapat kepastian bahwa di
tahun 2011 sudah diproses dan awal tahun 2012 sudah akan ada Kantor Pemberdayaan
Perempuan yang terpisah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdirinya Kantor Pemberdayaan Perempuan: Harapan Baru Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan

Upaya yang dilakukan LPKM dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan Program MDGs Tahap 2
selain telah mendorong berdirinya Kantor Pemberdayaan Perempuan melalui Perda No. 9 Tahun
201137 juga telah mendorong masuknya program pemberdayaan perempuan dalam RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berikut anggarannya.  Diakui oleh Masitah
(Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan) bahwa LPKM mempunyai andil besar dalam
mendorong berdirinya Kantor Pemberdayaan Perempuan melalui lobby dan audiensi yang
dilakukan pada bupati.

Pada tahun 2012 (sebagai tahun awal mulai bekerjanya Kantor PP) telah ada dana 1,7 milyar
berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus)38 yang sekitar 900 juta untuk pembangunan balai
penyuluhan KB (Keluarga Berencana) dan sisanya untuk honor tenaga kontrak, alat-alat kantor,
pengadaan alat kontrasepsi, progam data terpilah, penyusunan profil gender, pembentukan
forum anak daerah dan visum untuk korban KDRT.  Besarnya anggaran untuk program KB

37 Hasil wawancara dengan Ibu H. Masitah, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, pada April 2012.
38 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
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didasarkan pada upaya untuk mengimbangi masalah kemiskinan sehingga untuk program lainnya
masih berjalan agak tersendat. Namun demikian Kantor PP melakukan upaya lain untuk
merespon permasalahan perempuan yaitu melakukan diskusi dengan Polres, Dinas Kesehatan,
RSU, puskesmas, pengadilan dan kejaksaan untuk bekerja sama untuk menangani kasus-kasus
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bahkan sudah ada MOU dengan rumah sakit. Rancangan
lainnya adalah membangun data terpilah dan menyusun profil gender. Data ini sangat penting
karena jika belum ada maka akan sulit untuk menyusun program dan anggarannya.  Direncanakan
pada tahun 2013 data terpilah dan profil gender sudah ada.39

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Perempuan.  Pertama, masih
minimnya kapasitas sumber daya karena dalam kapasitas sebagai kantor maka di bawah Kepala
Kantor adalah Seksi-Seksi dengan golongan 2A atau 2B yang tingkat pendidikan SMA atau S1.
Situasi ini menyebabkan sulitnya mendapat pemikiran dan ide bernas dan inovatif dalam
penyusunan program apalagi fokus pada tahun 2012 adalah penyusunan data terpilah dan profil
gender yang tentu saja membutuhkan kapasitas staf dan tim yang mumpuni.  Kedua, seluruh
penyusunan program dan anggarannya masih dilakukan oleh Bappeda sehingga rancangan yang
disusun oleh Kantor PP belum masuk. Menyikapi tantangan ini, Kepala Kantor PP menyusun
strategi yaitu proses pengembangan Kantor PP baik dalam penguatan kapasitas staf dan
penyusunan perencanaan juga akan melibatkan dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi
non pemerintah serta membuka ruang bagi usulan-usulan masyarakat sipil khususnya perempuan
miskin.

39 Disampaikan oleh Ibu Masitah (Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan) pada April 2012.
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Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Memperkuat
Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan

Keberhasilan Yayasan Alfa Omega dalam Memperkuat Kelompok Perempuan di Desa
Oefeto, Kecamatan Am’abi Oefeto

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
tergolong kabupaten tertinggal. Indikator yang menggambarkan Kupang sebagai kabupaten
tertinggal antara lain dari 24 wilayah kecamatan terdapat 21 kecamatan yang terisolir, jauh dari
pusat kota kabupaten. Kupang sebagai pusat ibu kota kabupaten masih memiliki sarana
komunikasi dan transportasi yang jelek dan angka kemiskinanya tinggi yakni 65% dari 374.632
jiwa. Terdapat  92% etnis Timor  yang berdomisili di kabupaten ini. Kondisi tertutupnya saluran
komunikasi dan terputusnya jalur transportasi mengakibatkan interaksi dan transaksi sosial hanya
di antara mereka. Salah desa yang juga miskin terpencil di kabupaten ini adalah Desa Oefeto yang
merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Kuanheum pada tahun 2004. Desa Oefeto
berada di wilayah Kecamatan Am’abi Oefeto (wilayah kefetoran Amabi tempo dulu). Sebagai
daerah pemekaran dan situasi wilayah yang terpencil, Desa Oefeto mengalami banyak masalah,
seperti sumber daya aparatur yang terbatas baik kuantitas dan kualitas. Hal ini berpengaruh
terhadap pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Sejarah Penindasan terhadap Perempuan yang Berlanjut

Nama Oefeto mempunyai sejarah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Oefeto
dalam bahasa Dawan (atoin meto) Oe artinya air dan Feto artinya nona/gadis. Berdasarkan
penuturan masyarakat setempat khususnya dari keluarga Funan, penduduk pertama di desa ini
menyatakan bahwa ketika perang masa Dunia II tempat ini menjadi saksi sejarah bahwa
perempuan telah menjadi korban perang antara Raja Sonbai dan Amabi. Saat itu tanah Oefeto
penuh dengan percikan darah dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai “Karisin” yang
berarti  percikan darah. Konon di tempat ini sering muncul dan duduk seorang gadis (nona)
ditengah percikan darah tersebut. Peristiwa ini diamati oleh Keluarga Funan dan ketika mereka
mendekati tempat itu, gadis (nona) yang sedang duduk tersebut menghilang dan tempat itu
berubah menjadi sumber mata air sehingga tempat tersebut yang dulu namanya  Karisin dirubah
menjadi Oefeto (Air Nona). Dari kisah ini tergambar bahwa tempat ini menjadi saksi bahwa
perempuan telah menjadi korban peperangan dan penindasan sejak dulu. Sayangnya perlakuan
terhadap perempuan ini masih terus terbawa secara turut-temurun yang diperkuat dengan adat-
istiadat leluhur masyarakat.

Sama seperti desa yang lain, Desa Oefeto merupakan warga kelas dua. Mereka tidak terlibat
dalam pengambilan keputusan dan ini diperkuat oleh adat dan kebiasaan orang Timor (atoin
meto) yang menganggap perempuan lemah dan tidak boleh ada dalam pertemuan-pertemuan
keluarga dan desa tetapi wajib melaksanakan keputusan yang telah diambil. Situasi ini sangat
merugikan perempuan. Ironisnya, seringkali keputusan para laki-laki menimbulkan masalah di
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mana perempuan dan anak-anak yang harus menanggungnya. Perempuan seringkali dianggap
hanya menikmati hasil yang tidak mereka tanam padahal perempuan juga bekerja di kebun atau
ladang bahkan beban kerja serta jumlah curahan waktu kerjanya lebih banyak dari laki-laki.
Mereka mengurus anak, mengurus rumah (mencuci, memasak, menenun, menjahit), memelihara
ternak kecil, menanam tanaman umur pendek di halaman rumah, mengantar makanan untuk
suami di kebun dan membersihkan kebun atau mencangkul. Sesudah suami makan,
perempuan/istri mengemas peralatan lalu mencari kayu api untuk dibawa kerumah. Setiba di
rumah segera menyiapkan makan malam dan membereskan semuanya. Kesibukan tersebut
membuat perempuan sama sekali tidak bisa beraktifitas di ruang publik.

Membangun Budaya Baru, Mengangkat Martabat Perempuan

Berawal dari situasi desa yang tidak ada ruang dan akses bagi kaum perempuan untuk terlibat di
dalam pengambilan keputusan, Yayasan Alfa  Omega (YAO) bekerjasama dengan PPKM/ACE
dalam Program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang BaikTahap II
memfokuskan pada goals 3 dalam pencapaian MDGs yakni  “mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan”. Untuk tercapainya tujuan tersebut, kegiatan awal yang dilakukan
YAO adalah melakuan sosialisasi program dan pemahaman tentang MDGs di Desa Oefeto.
Kegiatan sosialisasi ini hanya diikuti dua perempuan dan  laki-laki 25 orang, itupun lebih banyak
mengurusi konsumsi. Kondisi awal ini dilihat oleh fasilitator YAO  (tim Advokasi CSO) sebagai hal
penting untuk dibahas bersama Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. Melalui forum
sosialisasi tersebut fasilitator dari YAO menekankan bahwa program MDGs Tahap II ini akan lebih
mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa (setidaknya bisa mencapai 50%
secara aktif). Pernyataan tersebut direspon dengan baik oleh kedua peserta perempuan yang
hadir dalam sosialisasi tersebut, terutama ibu Naema Pian. Setelah kembali  dari kegiatan
sosialisasi,  ia mulai  mendorong perempuan yang lain untuk ikut terlibat dalam program MDGs
tahap II, sebab program ini lebih mengutamakan pemberdayaan kaum perempuan.

Penguatan terhadap kelompok  perempuan terus dilakukan dengan melibatkannya dalam
berbagai kegiatan program, seperti Advokasi Perencanaan Penganggaran yang pro rakyat miskin
dan perempuan, Lokakarya Penelusuran Anggaran, FGD tentang Standard Pelayanan Minimum
(SPM),  melibatkan perempuan Oefeto dalam Forum Konsultasi Bersama antar Stakeholder Pasca
Musrenbang dan melibatkan perempuan yang sudah terlibat dalam proses  Musrenbang di
tingkat desa dan kecamatan menjadi anggota Tim Pemantau MDGs di Kabupaten Kupang.
Lokakarya dan diskusi terfokus tentang penilaian bersama dengan menggunakan Kartu Penilaian
Bersama (KPB) di Pusdiklat YAO telah membuka wawasan dan memperkuat rasa percaya diri dan
kesadaran diri perempuan Oefeto.  Meraka menyadari bahwa selama ini  mereka (perempuan)
tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan sehingga
pembangunan yang dilaksanakan di desanya tidak menyentuh kepentingan dan kebutuhan
perempuan. Seluruh proses ini menjadi tonggak awal munculnya kesadaran kaum perempuan
Oefeto untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan melalui program MDGs baik di desa maupun di
luar desa sehingga  mereka bisa memberi masukan tentang persoalan dan kebutuhan perempuan
versi perempuan sendiri.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan di atas telah mendorong diskusi-diskusi
kelompok perempuan yang terus berkembang.  Pada awalnya mereka baru berani berbicara
dalam diskusi-diskusi di kelompoknya seperti arisan dan kelompok simpan pinjam dan belum
berani dalam rapat-rapat di desa. Materi yang didiskusikan adalah masalah pendidikan,
kesehatan, ekonomi rumah tangga dan gizi keluarga. Bukan hanya diskusi, di sela-sela mengurus
pekerjaan rumah tangga, para perempuan ini juga melakukan kegiatan secara bersama.  Usaha-
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usaha produktif  di pekarangan masing-masing mulai bergeser dan mereka membangun kerja
bersama di satu lahan yang  disebut kebun hortikultura.

Dalam hal kesehatan, para perempuan mengaktifkan dan mengembangkan Posyandu (Pos
Layanan Terpadu) di pusat desa dan kemudian di setiap dusun. Dengan kegiatan ini dicanangkan
gerakan wajib untuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan di Posyandu. Kebutuhan sarana
kesehatan dan tenaga medis terus diupayakan sehingga mendorong kebutuhan adanya Pustu
(Puskesmas Pembantu) dan penempatan bidan di Desa Oefeto. Aspirasi dan kebutuhan ini terus
disuarakan oleh para kader dan pendamping YAO dalam berbagai kesempatan sehingga berhasil
ditempatkan menjadi skala prioritas di desa dan pada akhirnya direspon oleh Puskesmas
Kecamatan Amabi Oefeto untuk didirikan Pustu di Desa Oefeto. Masalah pendidikan, didiskusikan
secara intensif bukan hanya di kalangan perempuan tetapi juga melibatkan laki-laki.  Langkah
yang dilakukan adalah melakukan proses penyadaran tentang pentingnya pendidikan anak dan
keluarga dilakukan disetiap dusun dengan melibatkan RT/RW dan Tokoh masyarakat serta Para
Tua Adat (Am-Uf).

Kepemimpinan Perempuan Mengubah Pembangunan Desa Lebih Manusiawi

Kebiasaan rapat di desa yang hanya dihadiri oleh kaum laki-laki dan Ketua PKK (istri Kades) kini
telah berubah dengan hadirnya para kader pengurus kelompok perempuan (Arisan, Simpan
Pinjam Kelompok Hortikultura)  dan  kader Posyandu dari setiap dusun.  Keterwakilan perempuan
menjadi nyata bersama aspirasi dan pemikiranya dalam forum-forum desa.  Inilah dampak nyata
dari adanya program MDGs Tahap II.

Kenyataan lain menunjukan bahwa perempuan memiliki kapasitas lebih apalagi jika mereka
berpenghasilan karena cenderung mengalokasikan dananya lebih banyak untuk kesehatan dan
pendidikan anak-anaknya dibandingkan pria. Oleh karena itu, menghilangkan hambatan bagi
perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berarti mensejahterakan dan
meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam siaran Radio Suara Kasih dan Radio Sahabat yang
mengangkat topik “Dialog interaktif berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan dan
ekonomi,”40, Ema (salah satu kader perempuan)  dalam diskusi dengan  YAO  bertanya; “kenapa
‘katong’ (kita) tidak dilibatkan dalam kegiatan Dialog Interaktif? Katong  juga senang dan mau
bagi pengalaman seperti itu.” Pernyataan ini menampakkan bahwa telah muncul sikap kritis
perempuan Oefeto dan mulai berani mengemukakan pendapatnya di depan umum. Seluruh
proses ini telah membuat kelompok perempuan di Desa Oefeto semakin kritis. Kaum perempuan
Oefeto berani menolak SPP dari program PNPM Mandiri yang digulirkan di desanya karena
dianggap tidak menguntungkan. Mereka membentuk kelompok simpan pinjam sendiri dan sudah
berjalan selama setahun ini.

Kemampuan perempuan di Oefeto semakin diakui dengan diterimanya perempuan sebagai
Anggota Tim 11 untuk penyusunan RPJMDes Desa Oefeto. Posisi ini strategis di elit Desa Oefeto
karena menentukan kebijakan strategis desa untuk 5 tahun kedepan yang selama in dikuasai oleh
laki-laki dan tokoh desa.  Di dalam tim ini, kader perempuan Oefeto mampu menginisiasi lahirnya
dua Perdes penting yang berpihak pada  perempuan dan anak  yaitu:

40 Talksahow radio ini merupakan strategi YAO yang dikembangkan di masyarakat untuk memperkuat
kemampuan perempuan dan mempublikasi pemikiran-pemikiran perempuan.  kegiatan ini merupakan hasil
kerjasama YAO dan Forum Integritas  Perempuan  Kecamatan Kupang Tengah.
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 Perdes No. 2 tahun 2011 tentang Wajib Sekolah Bagi semua Anak Usia Sekolah dengan
Prioritas pada Pendidikan Anak Perempuan (sebagai respon terhadap pendidikan untuk
semua dan antisipasi perempuan drop out sekolah).

 Perdes No. 3 tahun 2011 tantang Ibu melahirkan harus di Puskesmas/Sarana Kesehatan
(untuk mengantisipasi kamatian bayi dan ibu melahirkan).

Keterlibatan perempuan dalam menyusun RPJMDes, APBDes dan Perdes merupakan langkah
maju sekaligus menghapus  stigma Budaya Timor bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah
tangga  dan menjaga anak (Feotnai Ameup Ume & Paloli lianak). Para perempuan Oefeto mampu
menerobos tirai budaya patriarkat dan mengubah pembangunan desa yang berwajah  laki-laki
dan bernuansa fisik menjadi pembangunan lebih berkualitas dengan nuansa kesetaraan gender.
Seperti diungkapkan oleh ibu Naema Pian salah satu kader perempuan,“kini kami merasa lebih
percaya diri dan diakui untuk ikut kegiatan sosial kemasyarakatan baik di desa maupun di
kecamatan”. Pendekatan pemberdayaan perempuan sangat tepat karena perempuan
mempunyai kontribusi besar bagi perubahan dengan inisiatif-inisiatif yang membangun kualitas
hidup manusia yaitu peningkatan gizi, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan karakter
penduduk sangat perlu dilakukan, “untuk apa fisik-nya mantap, namun mental penduduknya
tidak dibangun dan seperti kita ketahui bahwa umumnya perempuan lebih banyak mendidik
keluarga yang sangat dekat dengan pendidikan karakter,” demikian ungkapan Adam Baran,
Kepala Desa Oefeto.  Hal ini telah membuktikan peran dan kontribusi perempuan begitu nyata
dalam tata kelola pemerintahan desa jika diberikan kesempatan dan penguatan serta dukungan
yang baik dari pemangku kepentingan di desanya.

Desa Oefeto yang dulunya hanya sebuah dusun kecil  yang  tertutup dari informasi, terbelakang
dari sentuhan pembangunan, kini menjadi sentra belajar bagi pemerintah dan lembaga-lembaga
non pemerintah, hal ini terbukti dari keberhasilan terciptanya dokumen RPJMDes, APBDes dan
Perdes yang dibuat oleh Tim 11 yang dimotori oleh perempuan sehingga menjadi contoh dan
inspirasi bagi desa-desa tetangganya sekecamatan bahkan Kabupaten Kupang dalam melakukan
perencanaan desanya. Budaya Timor  di Oefeto  yang berurat akar sejak turun temurun
diturunkan dari keluarga Funan penduduk pertama desa ini kini berubah wajah berkat partisipasi
perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Perempuan Oefeto telah membuktikan dirinya
sehingga apa yang diperjuangkannya bisa menjadi buah pembelajaran bagi  perempuan lainnya
bahwa setiap orang bisa melakukan perubahan dan perubahan itu harus dimulai dari dalam diri
sendiri, keluarga dan berkembang di komunitasnya.  Terakhir, perubahan itu bukan nanti tetapi
mulai sekarang, “kalau bukan sekarang, kapan lagi? kalau bukan katong siapa lagi ?”, begitulah
motivasi perubahan kaum perempuan Desa Oefeto.
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Musrenbang Desa yang Partisipatif Membuka Isolasi Warga
dari Keterpurukan

Perjuangan Warga Membuka Keterisolasian Desanya untuk mendapatkan Akses
Kesehatan, Pendidikan dan Penghasilan yang Lebih Baik di Desa Batuyang, Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten terpadat/ terbanyak penduduknya dan tertinggi
angka kemiskinannya dibanding 9 kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jumlah penduduknya mencapai 1.116.745 jiwa pada tahun 2011 (BPS Lombok Timur 2012) dan
menurut data TKPKD  Provinsi (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2007,
tingkat kemiskinannya mencapai 23,96 %. Pada tahun 2011, angka kemiskinannya turun menjadi
21,71 % namun penurunan ini belum signifikan karena kualitas hidup masyarakat masih rendah.
Salah satu indikasinya adalah masih banyak ditemukan kasus gizi buruk pada tahun 2009 yang
mencapai 307 kasus dan angka kematian bayi mencapai 436 per 1000 kelahiran.  Bahkan
Kabupaten Lombok Timur masih menempati urutan pertama untuk Angka Kematian Ibu (AKI) dan
buta aksara. Situasi ini diperburuk oleh keterisolasian beberapa wilayah yang menyulitkan warga
untuk mengakses fasilitas publik.  Salah satu wilayah yang terisolasi adalah Desa Batuyang di
Kecamatan Pringgabaya.

Daerah-daerah terpencil ini, seringkali terlupakan dari program-program pembangunan apalagi
jika aparat pemerintahnya enggan bersusah payah turun ke wilayah tersebut untuk memastikan
dan mengetahui kebutuhan warganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya masyarakat setempat
untuk memperjuangkannya.  Partisipasi masyarakat tidak harus ditunggu tetapi harus dilakukan
upaya-upaya yang menggerakkannya. Salah satu organisasi yang menggerakkan masyarakat
untuk memperjuangkan hak-haknya adalah LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya
Mitra). LPSDM telah mendorong masyarakat Desa Batuyang  untuk berpartisipasi dalam
perencanaan desa yang kemudian salah satu usulannya adalah membangun jalan yang membuka
keterisolasian daerahnya.  Jalan ini diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat untuk
mendapatkan mata pencaharian yang beragam, lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan menjual hasil panennya.

Pertaruhan Hidup Warga Miskin dan Perempuan

Desa Batuyang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pringgabaya berpenduduk sebanyak
10.551 jiwa (4,923 laki-laki dan 5,628 perempuan) dan terdiri dari 3,164 KK dengan 1,459 KK
miskin. Berdasarkan data desa, banyak warga Desa Batuyang yang hidup di bawah garis
kemiskinan. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani baik pemilik
maupun penggarap (buruh tani) meskipun kondisi lahan desa merupakan daerah kering sehingga
hasil pertanian tidak bisa diharapkan sebagai upaya penyelesaian kemiskinan. Tidak banyak
pilihan pekerjaan bagi warga, selain bertani, warga juga bekerja sebagai pekerja migran
(TKW/TKI) ke luar negeri khususnya perempuan dan menjadi buruh angkut, berdagang, tukang
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parkir di Pasar Pohgading.  Mereka bekerja sangat keras dan meski berjemur di terik matahari
sepanjang hari, penghasilan mereka masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena
penghasilan mereka antara Rp. 200.000-400.000 setiap bulannya.  Warga juga beternak untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya jika pasar sedang sepi atau musim panen belum tiba. Selebihnya
adalah sebagai pedagang, nelayan, sopir, PNS, dan sebagainya.  Berikut adalah grafik
matapencaharian warga Desa Batuyang.

Grafik Matapencaharian Warga Desa Batuyang

Sumber:

Salah satu wilayah Desa Batuyang yang paling terpinggirkan adalah Dusun Senang yang berada di
dataran tinggi atau di kaki Gunung Rinjani.  Tanahnya kering dan jalan yang ada baru dikeraskan
dan penuh bebatuan sepanjang kurang lebih 2 km.  Jalan ini merupakan akses satu-satunya yang
menghubungkan Dusun Senang dengan desa sebelahnya, yaitu Desa Selaparang. Jumlah KK di
dusun ini sekitar 650 dan jumlah penduduk sekitar 1500 jiwa.  Karena berada di dataran tinggi,
warga kesulitan mendapatkan air bersih, mereka harus mengambilnya di sebuah bendungan yang
berada di dataran rendah sebelah utara dusun Senang.  Itupun diambil bukan hanya untuk
memasak melainkan juga untuk persediaan mandi dan mencuci pakaian.

Jarak antara Dusun Senang ke pusat desa sekitar 5 km menyebabkan warga juga sulit pelayanan
dan perhatian Pemerintah Desa. Tidak adanya sarana prasarana di dusun tersebut semakin
mempersulit hidup warga dusun.  Untuk mengakses fasilitas dan pelayanan kesehatan, warga
harus menempuk jarak cukup jauh dan jika menggunakan fasilitas ojek harus membayar sebesar
Rp. 15,000-Rp. 20,000 untuk sampai ke kantor desa karena jalur yang ditempuh harus melintasi
dua desa yaitu Desa Ketangga dan Desa Pringgabaya. Tidak adanya fasilitas ini sangat
berpengaruh terhadap perempuan dan anak-anak.  Berikut penuturan warga yang disampaikan
kepada LPSDM:

“Sampai dengan tahun 2010 apabila ada ibu yang akan melahirkan dari Dusun Senang
dan mereka mengalami kesulitan sehingga harus dibawa ke Puskesmas, mereka harus
memutar jalan menuju puskesmas terdekat dengan jarak tempuh 6 km dan jika tidak
memungkinkan mereka ke Puskesmas kecamatan sekitar 8 km. Beberapa ibu pada tahun
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2010 yaitu Ibu Sahinun, Rohani dan Mahuri hampir mengalami kematian karena
kehabisan darah akibat sulitnya perjalanan menuju puskesmas. Setiap ibu yang mau
melahirkan  selalu dibawa dengan tandu menuju Puskesmas karena transportasi tidak
memungkinkan menembus dusun tersebut.  Naik ojek tidak memungkinkan karena juga
membutuhkan waktu di perjalanan yang sangat licin dan buruk dengan kondisi perut
besar dan kesakitan.  Peristiwa tersebut terus berulang”.

“Begitupula dengan anak-anak yang sedang menimba ilmu, kesehariannya mereka
melewati pematang sawah kurang lebih 2,5 km untuk mencapai tempat menimba ilmu
(sekolah)”.

Kesulitan-kesulitan ini agak ringan karena warga mempunyai semangat kekeluargaan dengan
membudayakan kegiatan gotong royong dan saling membantu. Namun kesulitan tersebut tidak
cukup diselesaikan dengan gotong royong tetapi juga good will pemerintah desa dan upaya keras
warga untuk mendesakkannya. Sayangnya sebagian besar warga khususnya warga miskin dan
perempuan belum terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan
desa sehingga kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas program.

Partisipasi Warga dalam Perencanaan Pembangunan: Awal dari Perubahan

Kesulitan hidup yang dialami warga di Desa Batuyang khususnya di Dusun Senang menjadi
perhatian LPSDM sehingga dalam Program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Tahap II, LPSDM memilih Desa Batuyang sebagai wilayah program.  LPSDM
memfokuskan pada tujuan 1, 4, 5 yaitu:

 Tujuan 1: menghapuskan kemiskinan dan kelaparan
 Tujuan 4: menurunkan kematian anak.
 Tujuan 5: meningkatkan kesehatan ibu.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPSDM adalah melakukan berbagai penguatan kapasitas,
seperti mengajarkan cara menggali kebutuhan mendesak dan mendasar dari warga, cara
mengusulkan, mengetahui anggaran dan memberikan masukan terkait wilayahnya kepada
pemerintah desa.  Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sosialisasi tentang MDGS dan upaya-
upaya pencapaiannya mulai di tingkat kabupaten sampai tingkat desa.  Kegiatan ini bertujuan
menginformasikan bahwa pencapaian MDGs selain menjadi kewajiban pemerintah juga perlu
keterlibatan masyarakat dengan memberikan usulan secara aktif terkait situasi dan kebutuhan
warga.  Sosialisasi di tingkat desa mulai melibatkan warga miskin dan kelompok perempuan,
karena dua kelompok inilah  yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan
musyawarah.  Temuan hasil sosialisasi ini adalah antusiasme warga yang tinggi untuk terlibat
dalam proses-proses perencanaan pembangunan. Sebagai tindak lanjut, LPSDM
menyelenggarakan PPA/PRA (Poverty Participatory Assessment) yang diawali dengan pemetaan
kader dan fasilitator yang akan menjadi penggerak kegiatan di desa. Selanjutnya fasilitator dan
kader ini diberikan peningkatan kapasitas melalui kegiatan training untuk lebih memahami dan
bisa memfasilitasi warga, melakukan pemetaan partisipatif mengenai situasi masyarakat desa.

Dalam pemetaan partisipatif mengenai ‘kemiskinan warga’ dilakukan di tingkat dusun bertempat
di mushola, rumah warga dan berugak-berugak.  PPA ini melibatkan seluruh partisipasi warga
miskin, kelompok perempuan dan kelompok pemuda, tokoh agama dan masyarakat dengan
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diskusi, FGD (diskusi kelompok).  Temuan yang sangat menarik adalah perhatian warga yang
dengan antusias turut mendengar, mengetahui dan terlibat aktif dalam diskusi penggalian aspirasi
tersebut.  Seluruh perangkat dan aparat desa turun bersama tim LPSDM mendampingi
masyarakat yang begitu semangat untuk melakukan proses-proses diskusi.  Proses ini membuat
Kepala Dusun Senang (Amaq Tahar)41 menyatakan:

“jika warga diajak dan terlibat langsung dalam proses diskusi seperti yang dilakukan ini
dengan menggunakan bahasa mereka sendiri ternyata uneg-uneg dan kebutuhan mereka
tersampaikan” .

Demikian juga yang diungkapkan oleh Iq. Sahinun:

“sik sanget butuhangne gati lek kelompok inaq-inaq sik arak gubuk niki adene teperirik
langan sik tembus jok desa apitaik, adene sik molah inaq-inaq sak nganak jok Puskesmas
(kebutuhan kami perempuan atau ibu-ibu di dusun ini perbaikan jalan supaya untuk jalan
ibu pergi melahirkan mudah dan dekat ke Puskesmas)”.

Metode yang dipakai dalam PPA/PRA adalah penggalian ranking masalah, memetakan aktifitas
harian dan pemetaan partisipatif yang telah mampu membuka kesadaran masyarakat akan
masalah dan kebutuhannya.  Mereka sangat aktif dalam berdiskusi, adu argumen dan melakukan
analisis bersama sehingga menemukan bersama kebutuhan prioritas yaitu pembangunan dan
pengaspalan jalan sepanjang 2,5 km yang membuka akses Dusun Senang dan Desa Pringgabaya.
Mereka mengharapkan bahwa dengan pembangunan jalan tersebut akses untuk menjual hasil
panen, ke Puskesmas dan ke sekolah lebih mudah dan cepat.

Kemampuan warga untuk memetakan kebutuhannya semakin kuat dengan berbagai training
yang diselenggarakan LPSDM, seperti training perencanaan dan penganggaran, penelusuran
anggaran untuk program pembangunan desa dan penilaian warga terhadap tata kelola
pemerintahan desa melalui alat yang disebut KPB (Kartu Penilaian Bersama). Masyarakat merasa
bahwa seluruh kegiatan yang telah dilakukan LPSDM sangat bermanfaat dan membantu mereka
dalam mengajukan usulan yang dimulai dari tingkat Musyawarah Dusun (Musdus), diteruskan
dalam Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan sampai pada Musrenbang Kabupaten
(Musrenbangkab) pada tahun 2010.  Dalam Musrebangkab, perwakilan dari Dusun Senang
didampingi oleh pendamping MDGs Lombok Timur dengan gigih terus mendesaknya pentingnya
pembangunan jalan yang membuka akses warga ke pelayanan publik di desanya. Akhirnya
perjuangan warga yang sangat gigih ini berbuah manis dan mengharukan pada saat diputuskan
bahwa rencana dan anggaran pembangunan dan pengaspalan jalan di Dusun Senang dimasukkan
dalam APBD tahun 2010.

Proses pembangunan jalan dilaksanakan pada tahun 2011 dengan dukungan swadaya masyarakat
yang cukup tinggi.  Tanah warga sepanjang jalan yang dibangun tersebut direlakan untuk
dihibahkan sebagai jalan umum. Saat ini jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan
pengangkut hasil pertanian, anak anak sekolah sudah tidak  lagi berjalan menyusuri tebing, warga
tidak hanya dimudahkan untuk berobat ke Puskesmas tetapi petugas kesehatanpun sudah dapat
melayani masyarakat lebih cepat karena sudah bisa mengunjungi rumah-rumah warga.

41 Kata “Amaq” yang disingkat “Aq” artinya Bapak.
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Pembelajaran penting dari Desa Batuyang khususnya Dusun Senang adalah pembangunan yang
menjawab kebutuhan masyarakat hanya akan terjadi jika ada partisipasi masyarakat khususnya
kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, yaitu warga miskin dan perempuan. Upaya
yang dilakukan oleh LPSDM yang telah mendorong keaktifan warga memberikan peran besar
kepada masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhannya. Ini diakui oleh warga di sana, seperti
yang diungkapkan Kepala Dusun Batu Belek-Munadi:

“pada awalnya saya meragukan dan mempertanyakan apa kegunaan dari PPA ini toh
perencanaan masyarakat tidak pernah terakomodir seperti tahun-tahun sebelumnya,
tetapi dengan pola ini pada tahun 2010 ternyata mampu merealisasikan kebutuhan
warga pada tahun 2011 dan di 2012 ini, kami kembali melakukan dengan cara yang
diajarkan kepada kami oleh LPSDM. Saya harus mengatakan dan mengakui bahwa proses
FGD yang difasilitasi oleh LPSDM melalui kegiatan PPA membuat kita pintar dan kritis”.
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Advokasi Pengintegrasian MDG’s Dalam RPJMD 2010-2015
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Pengalaman JARI Celebes Raya melakukan Assistensi Pemerintah Kabupaten Maros
untuk Mempercepat Pencapaian MDGs

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.  Jumlah penduduknya
303.211 jiwa atau sekitar 70.514 Rumah Tangga dengan komposisi, laki-laki 148.959 jiwa dan
perempuan sebanyak 154.252 jiwa. Secara administratif Pemerintahan di Kabupaten Maros
dibagi menjadi 14 kecamatan dan 103 desa. Berdasarkan lokasi, wilayah Kabupaten Maros tidak
terlalu jauh dari ibukota provinsi Makassar namun hingga tahun 2010, isu Millenium Development
Goals (MDGs) belum menjadi isu populer di kalangan pemerintahan dan masyarakat. Target
pembangunan masih mengacu pada persoalan umum dan belum spesifik pada penuntasan masalah
kemiskinan yang terukur dan pembangunan lainnya sesuai dengan goals (tujuan-tujuan) MDGs.

JARI Celebes Raya melihat peluang untuk memasukkan isu MDGs di dalam perencanaan
pembangunan melalui momentum Pemilukada karena masa pemerintahan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih nantinya sejalan dengan masa berakhirnya kesepakatan MDGs, yaitu periode
2010-2015.  JARI menganggap penting karena situasi di Maros tingkat pencapaiannya masih
rendah terutama goal (tujuan) 2 dan 3. Goal 2  adalah mencapai pendidikan dasar bagi semua,
indikator capaiannya adalah menjamin bahwa tahun 2015 semua perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama (wajib belajar 9 tahun: SD dan SMP)
yang goal 3 adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan
indikator target menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan pada tahun
2015. Inti pokoknya adalah pemberdayaan dan pendidikan yang setara untuk anak perempuan
dan laki-laki.

Situasi pendidikan di kabupaten masih harus ditingkatkan karena masih banyak anak-anak pada
usia sekolah yang tidak lulus dan atau putus sekolah pada tingkat SD dan SMP bahkan masih
banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah karena selain tidak ada biaya juga
karena kendala geografi.  Pembangunan yang tidak menjangkau wilayah terpencil menyebabkan
banyak anak-anak tidak dapat bersekolah karena jarak dan lokasi.42 Terlebih anak perempuan
karena para orang tua kuatir keselamatannya karena jalan yang dilalui untuk ke sekolah melewati
hutan yang sepi sehingga kemungkinan ada gangguan binatang berbahaya atau manusia jahat.
Sekolah negeri setingkat SD dan SMP sudah membebaskan anak-anak untuk biaya sekolah, akan
tetapi bagi keluarga miskin tetap belum dapat menjangkau karena masih ada biaya untuk
membeli buku, sampul buku, transport, seragam sekolah dan lain-lain.

42 Hasil temuan studi lapangan YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat) di Kabupaten Maros,
2011, tidak dipublikasi.
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Untuk kesetaraan gender juga masih jauh karena partisipasi perempuan masih rendah. Di
Kabupaten Maros, anggota DPRD perempuan hanya 11% dan yang bekerja di badan
pemerintahan jumlah pegawai perempuan 667 orang (14,7%) dari 4,519 Pegawai Negeri Sipil.
Untuk sektor kerja lainnya, perempuan banyak bekerja sebagai pedagang pasar, pedangang
keliling, pramuniaga di toko, membuka usaha warung kopi. Belum ada data terkait tingkat
pendapatan kaum perempuan di Kabupaten Maros.

Kondisi yang dijelaskan di atas membutuhkan upaya massif dan instensif dari pemerintah dan
seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai target MDGs hingga 2015. Upaya tersebut dimulai
oleh JARI Celebes Raya didukung oleh ACE-PKM, JARI Indonesia, KAPAL Perempuan dan
Kemitraan melalui inisiatif untuk mengintegrasikan MDGs ke dalam RPJMD Kabupaten Maros
2010-2015.

Proses Menuju Dialog dan Penandatangan MOU

Upaya pertama yang dilakukan oleh JARI Celebes Raya untuk mendorong percepatan pencapaian
MDGs di Kabupaten Maros adalah mengambil momentum Pemilukada Kabupaten Maros yaitu
dengan melakukan dialog dengan kandidat bupati untuk membangun komitmen bersama dalam
bentuk Nota Kesepahaman (MOU).  MOU tersebut diharapkan bupati terpilih dapat membangun
kesejahteraan masyarakat sejalan dengan target-target MDGs pada tahun 2015 yang sejalan
dengan masa pemerintahannya. Sebelum pelaksanaan dialog, kegiatan yang dilakukan JARI
adalah melakukan audiensi  dengan pemerintah daerah (Bupati, Bappeda, SKPD Pendidikan,
Badan Pemberdayaan Perempuan, Camat dan Kepala Desa), KPUD, Kandidat dan Tim
pemenangan, Kepolisian serta Dinas Kesbang. Dalam kegiatan ini, JARI mensosialisasikan MDGs
dan upaya-upaya pencapaiannya, untuk memastikan bahwa pencapaian MDGs ini terintegrasi
dalam pembangunan yang akan direncanakan oleh bupati yang baru. Setelah audiensi dilanjutkan
dengan dialog untuk penandatanganan MOU yang bertujuan membangun mainstream MDGs
sebagai acuan terukur dan spesifik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Maros khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender. Diharapkan calon
bupati membuat rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dengan
mengintegrasikan pencapaian target MDGs pada tahun 2015, mewujudkan tata pemerintahan
yang baik dan bersih (Good Governance) serta berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu Damai. Isi
dari MOU yang ditandangani sebagai berikut.

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maros dan pencapaian target
MDGs 2000-2015 yang sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia bersama 189 Negara
anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maka bila terpilih nanti kami akan
mengintegrasikan target-target MDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros tahun 2010-2015 dan lebih khusus pada tujuan 2 dan 3;

b. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

c. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) di Kabupaten
Maros;

d. Mewujudkan Pemilihan  Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang  jujur, sportif dan damai
sebagai sebuah semangat kebersamaan.

Mengawal Penyusunan RPJMD Pasca Pemilukada

Pemilukada Kabupaten Maros pada tahun 2010 akhirnya dimenangkan oleh pasangan H.M. Hatta
Rahman dan H.A. Harmil Matotorang. Dengan demikian pasangan ini harus melaksanakan MOU
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yang sudah ditandatangani bersama.  Untuk mewujudkan komitmen tersebut, bupati terpilih
membentuk tim penyusunan draft RPJMD dan meminta kepada JARI Celebes Raya untuk
memastikan bahwa draft RPJMD telah mengarusutamakan MDG’s. Draft RPJMD ini kemudian
disosialisasikan dalam Seminar pengintegrasian MDGs ke dalam RPJMD dengan menghadirkan
Bupati Maros sebagai narasumber utama. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya
advokasi MDGs yang sudah dilakukan termasuk mengingatkan kembali Bupati mengenai MoU
pengintegrasian MDGs ke dalam RPJMD Maros 2010-2015. Di dalam seminar ini Bupati
menjelaskan mengenai RPJMD yang sudah merespon MDGs dan sudah menetapkan angka indeks
pembangunan manusia dan beberapa target lain untuk dijadikan starting point hingga
berakhirnya masa kepemimpinan Bupati H.M Hatta Rahman pada tahun 2015. Saat ini, RPJMD
Maros periode 2010-2015 sudah menjadi dokumen pembangunan yang telah mengalami banyak
proses penyempurnanaan hingga Musrenbang Kabupaten. Wujud kekeberlanjutan dari
pengintegrasian MDGs ke dalam RPJMD Maros 2010-2012 dilakukan melalui:

a. Komitmen pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes yang memasukakan target MDGs
untuk tujuan yang menjadi fokus advokasi dan mendorong usulan-usulan kegiatan yang
menjadi target MDGs khususnya untuk program pendidikan seperti usulan beasiswa bagi
siswa dari keluarga miskin di desa, pemberantasan buta aksara dan lain-lain.  Meskipun tidak
semua desa dampingan melakukan tetapi beberapa usulan desa sudah mencoba merespon
program pencapaian MDGs. Dari 4 desa locus program, ada 1 desa yang dapat dijadikan pilot
yaitu Desa Jenetaesa di mana RPJMDes menyebutkan secara khusus MDGs sebagai sasaran
pembangunan dan beberapa program seperti pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender serta pendidikan dasar untuk semua menjadi program spesifik di desa tersebut.

b. Untuk masalah Pendidikan di Kabupaten Maros, JARI Celebes Raya telah berhasil mendorong
SKPD Dinas Pendidikan untuk membuat Draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
Dasar, Pembangunan Sekolah Satu Atap Negeri di Dusun Lembang, salah satu dusun yang
terpencil di Desa Samangki, Kecamatan Simbang dan Badan Pemberdayaan Perempuan sudah
menggunakan kerangka analisis gender (GAP) dalam penyusunan program.

c. Pihak legislatif (DPRD) merespon dengan baik upaya pencapaian MDGs dengan mendorong
kebijakan anggaran baik APBD pokok maupun perubahan dan inisiatif untuk membuat
regulasi daerah.

d. Beberapa gagasan peraturan daerah (Perda) yang dilahirkan dari proses advokasi yang
dilakukan oleh JARI Celebes Raya adalah;
- Ranperda KIBBLA (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi Baru Lahir),
- Ranperda Pemberantasan Buta Aksara,
- Ranperda mendorong partipasi politik perempuan,
- Ranperda penyelesaian sengketa pelayanan  publik.

Ranperda-ranperda tersebut diagendakan menjadi Program Legislasi Daerah oleh DPRD Maros.
Hingga tahun 2012 sudah ada 1 Ranperda beserta Naskah Akademisnya yang dibuat oleh DPRD,
yaitu Ranperda KIBBLA.

Perubahan-perubahan lain yang terjadi sebagai dampak penandatanganan MOU pengintegrasian
MDGs ke dalam RPJMD adalah:
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a. Adanya pemerintahan yang terbuka (good governance) terhadap masukan mengenai
persoalan kemiskinan.

b. Pelibatan beberapa NGO lokal termasuk JARI CSR menjadi anggota TKPKD Maros.
c. Adanya gagasan ranperda indikator kemiskinan lokal di Bappeda dan beberapa ranperda di

DPRD.

Pengintegrasian MDG’s ke dalam RPJMD Kabupaten Maros merupakan arena pembelajaran
bahwa salah satu syarat utama dalam mendorong percepatan pencapaian target-target MDG’s
adalah adanya kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan CSO (Civil Society Organization)
dalam melakukan pengawalan terhadap proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu,
prakondisi yang dibutuhkan adalah adanya keterbukaan pemerintah daerah yang didukung oleh
advokasi yang dibangun melalui serangkaian konsultasi pada tingkat komunitas. Konsultasi
dilakukan untuk menggali masukan dari masyarakat sehingga substansi advokasi mencerminkan
aspirasi masyarakat.

Pengalaman mengadvokasikan MDGs ini dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia karena
setiap kabupaten memiliki RPJMD, hanya saja dibutuhkan momentum yang tepat untuk
mengitegrasikannnya, misalnya pada saat kampanye untuk pemilihan kepala daerah. Hal yang
paling penting untuk diperhatikan adalah pola pendekatan yang intensif pada masyarakat di desa
dan stakeholder yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, DPRD,
KPU serta para calon Bupati dan Wakil beserta tim suksesnya. Setiap daerah mempunyai
penerimaan yang berbeda terhadap hal-hal baru sehingga jika pendekatan awal dilakukan tidak
tepat maka akan menimbulkan resistensi dan tidak mendapat dukungan maksimal.
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Menjawab Persoalan Dasar Warga Miskin dan Perempuan
Melalui Model Perencanaan Partisipatif

Penguatan Masyarakat Sipil dan Asistensi Pemerintah untuk Pencapaian MDGs di Kota
Padang Panjang, Sumatera Barat

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan isu penting pembangunan yang menjadi
tuntutan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dinilai kurang
menjawab persoalan dasar dan kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut melahirkan pemikiran
tentang model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu
aktor utama dalam proses kegiatan perencanaan.

Model perencanaan pembangunan partisipatif di kota Padang Panjang diawali dengan
pendampingan program melalui PERFORM Project mulai tahun 2001 sampai 2004 dan sejak 2003
sampai 2007 dilanjutkan oleh BIGG-ICMA dan LGSP-USAID. Program lain yg hampir sama dalah
advokasi melalui implementing program Forum Transparansi Anggaran (FITRA) dan bantuan
teknis kepada Kota Padang Panjang oleh beberapa lembaga. Namun hanya PERFORM, BIGG dan
LGSP yang melakukan ’intervensi’ kepada perbaikan perencanaan dan penganggaran, sedangkan
lainnya lebih terfokus pada upaya advokasi tekanan dari luar pemerintahan.

JARI Sumbar mempunya program yang berupaya memadukan antara advokasi dengan tekanan
jejaring Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan pendekatan bantuan teknis melalui program
“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Percepatan Pencapaian MDGs”,
kerjasama Seknas JARI Indonesia, Institut KAPAL Perempuan dan ACE/PKM dengan dukungan
pendanaan dari Kedutaan Belanda melaui Kemitraan yang berlangsung dari awal tahun 2010
sampai pertengahan tahun 2012.

Pada awal pelaksanaan program ini, strategi yang dilakukan adalah memberi tekanan pada
"perubahan dari dalam" dan sekaligus membangun konsolidasi OMS sebagai kelompok kritis
penekan pada Pemerintahan Daerah untuk lahirnya komitmen pengintegrasian MDGs dalam
kebijakan pembangunan beserta anggaran belanja langsung yang berpihak pada masyarakat
miskin. Proses asistensi tehnis yang menginternalisasi substansi pendekatan partisipatif dari
warga dalam proses perencanaan dan penganggaran disambut baik oleh pemerintahan daerah
dengan membuka diri untuk melakukan perubahan terhadap mekanisme perencanaan yang
sedang berlangsung. Perencanaan partisipatif merupakan usaha yang sistematis di mana
masyarakat dapat terlibat aktif memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi
berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasarnya, khusunya goal 1 tentang pengurangan
kemiskinan warga di Kota Padang Panjang.

Kondisi Awal Partisipasi Masyarakat Sipil Kota Padang Panjang

Dari hasil observasi dan assesment yang dilakukan oleh JARI Sumatera Barat bersama dengan
Forum Masyarakat Peduli (FMP) MDG’s Kota Padang Panjang di dua wilayah program yaitu
Kelurahan Kampung Manggis dan Kelurahan Ngalau, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat
dalam Musrenbang kelurahan mengalami penurunan.  Penyebabnya adalah:
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a. Tidak diakomodirnya usulan program yang diperjuangkan dari kelurahan hingga Kota tanpa
ada penjelasan;

b. Anggapan bahwa musrenbang hanya sebuah ritual dan rutinitas tahunan sehingga usulan
perencanaan program hanya sekedar meng-copy program dan kegiatan tahun lalu dan tidak
dimaknai sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis mengakomodir
partisipasi warga;

c. Penyelenggara musrenbang tidak pernah ada kaderisasi (stering comite, orgainising comite,
mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota) sehingga terkesan bahwa Kota Padang
Panjang tidak mempunyai potensi dan inovasi;

d. Warga yang hadir dalam proses Musrenbang di dominasi oleh SKPD;
e. Usulan yang muncul dalam Musrenbang lebih banyak keinginan daripada kebutuhan;
f. Proses Musrenbang kelurahan telah melanggar prinsip-prinsip Musrenbang, yaitu:

kesetaraan, musyawarah, anti-dominasi, keberpihakan, anti diskriminasi dan pembangunan
kelurahan secara holistik.

Dalam melaksanakan program di tingkat lapangan, JARI Sumbar melibatkan Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappeda), perwakilan komunitas OMS dan DPRD. Proses dan agenda
perencanaan (Musrenbang) menjadi titik masuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dimulai dengan menfasilitasi pembentukan komunitas warga di 2 kelurahan dengan membangun
diskusi-diskusi kritis di tingkat komunitas, khususnya terkait dengan peran warga dalam
perencanaan dan dampak pembangunan yang di rasakan warga.  Proses ini melahirkan kesadaran
bersama dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses-proses perencanaan (Musrenbang)
dari tingkat RW (Pra Musrenbang), Kelurahan, Kecamatan sampai Kota yang akhirnya tertuang
dalam rencana tindak lanjut komunitas warga Padang Panjang.  Kesadaran ini ditindaklanjuti
dengan penyepakatan advokasi untuk ‘menegosiasikan’ peran warga dalam perencanaan dan
penganggaran dalam proses musrenbang di seluruh tingkatan. Model pendampingan dan
penguatan warga yang bertujuan membangun kesadaran kritis warga untuk terlibat dalam
perencanaan terus dilakukan sehingga kurang dari 3 tahun JARI Sumbar secara signifikan telah
berkolaborasi dengan Pemda Kota Padang Panjang memperbaiki kapasitas dan kualitas
masyarakat agar semakin meningkat partisipasinya dalam perencanaan dan penganggaran di
Kota Padang Panjang.

Keberpihakan Hasil Musrenbang Pada Warga Miskin dan Perempuan di Kota Padang
Panjang

Musrenbang telah menjadi salah satu arena masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan penganggaran namun bukan berarti masyarakat tidak diberikan ‘keleluasaan’
untuk berimprovisasi dan berinovasi. Musrenbang sebagai sebuah prosedural perencanaan
diharapkan tidak hanya membuka ruang partisipasi bagi warga secara fisik kehadiran tetapi lebih
dari itu warga juga diberikan kesempatan untuk menentukan substansi yang akan dihasilkan
musrenbang. Untuk menjadikan musrenbang sebagai cermin semangat musyawarah yang
partisipatif dan dialogis bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan untuk
memperjuangkan hak-hak dasarnya maka JARI Sumbar bersama forum peduli MDGs Kota Padang
Panjang melakukan tahapan advokasi sebagai berikut.

a. Memfasilitasi proses penggalian data dan informasi kondisi kelurahan, permasalahan yang
dihadapi dan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini dilakukan dengan metode FGD (kelompok
diskusi terfokus) yang melibatkan seluruh warga namun FDG ini dilakukan secara terpisah
berdasarkan kelompok supaya warga dapat secara terbuka menyampaikan pengalamannya.
Tindak lanjut FGD adalah penyelenggaraan diskusi di tingkat Kelurahan untuk memperluas
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cakupan partisipasi warga. Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa proses Musrenbang
Kelurahan yang dilakukan selama ini didominasi oleh SKPD dan hanya sekedar seremonial
saja.

b. Melakukan pengamatan di dua desa yang menjadi wilayah program.  Hasil temuan
pengamatan adalah masyarakat sudah tidak peduli dengan Musrenbang reguler mereka lebih
tertarik untuk mengikuti Musrenbang PNPM karena usulan masyarakat langsung terakomodir
dengan anggaran yang jelas.  Di beberapa lokasi pelaksanaan Musrenbang, terlihat bahwa
kapasitas masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan program belum mampu
membedakan antara kebutuhan dan keinginan termasuk kebutuhan prioritas bahkan
sebagian hanya duduk dan mendengarkan. Di sisi lain, fasilitator kurang memahami aturan
dan tata cara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan metode fasilitasi yang partisipatif,
masih minimnya pengetahuan program-program pembangunan yang berskala daerah
maupun nasional yang masuk ke kelurahan atau kecamatan.  Akibatnya fasilitator lebih
dominan mendengarkan dan menerima usulan program SKPD yang berujung pada dominasi
usulan fisik dan bukan pemenuhan hak-hak dasar yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti
hak dasar kesehatan, pendidikan, lingkungan, air bersih dan lainnya.

c. Memfasilitasi Training Advokasi Anggaran Berbasis Hak Dasar untuk membangun kapasitas
advokasi khususnya anggaran dan memperkuat pemikiran kritis warga terhadap
pembangunan agar mereka memastikan adanya jaminan dari pemerintahan daerah untuk
benar-benar  mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dasar warganya.

d. Memberikan informasi secara transparan dan akuntabel melalui media lokal, baik koran
maupun radio tentang pentingnya partisipasi warga dalam setiap tahapan perencanaan
pembangunan di Kota Padang Panjang. Publikasi proses pelibatan masyarakat dalam siklus
perencanaan pembangunan ini semakin kuat karena media lokal juga sangat aktif untuk
mengangkat isu-isu tersebut.

e. Melakukan lobby, transformasi, bimbingan teknis dan sinergisitas berbagai kegiatan kepada
staf kunci Bappeda dan SKPD.  Kegiatan ini dilakukan untuk mereplikasi dan menginternalisasi
secara kelembangaan praktik baik yang telah terjadi di dua kelurahan.  Temuan dari kegiatan
ini adalah adanya kesadaran bahwa model perencanaan partisipatif menjadi suatu kebutuhan
mendasar yang harus terus dikembangkan di Kota Padang Panjang. Selama ini masih
ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Musrenbang.  Oleh karena itu
walaupun Kota Padang Panjang merupakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat
tinggi namun belum secara optimal mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota
Padang Panjang.  Hal ini terjadi karena perumusan program dan kegiatan pembangunan
belum betul-betul menyentuh pada persoalan warga miskin.

Perubahan yang Dicapai

Pada awal tahun 2012, menjelang proses Musrenbang Kelurahan berlangsung secara serentak
dilaksanakan di Kota Padang Panjang, pihak Bappeda meminta Orwil JARI Sumbar memberikan
transformasi dan berbagi pengalaman mengenai praktik fasilitasi membangun peran partisipasi
warga dalam perencanaan di 2 (dua) Kelurahan tersebut sekaligus memberikan Teknikal Assisten
(pembekalan) kepada seluruh fasilitator kelurahan dan kecamatan se-Kota Padang Panjang yang
berjumlah 36 orang (22 laki-laki dan 14 perempuan).  Tujuannya agar Musrenbang di seluruh
Kelurahan dapat:
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 Mereplikasi model partisipasi dan pendekatan perubahan dengan menumbuhkan
kesadaran kritis warga;

 Musrenbang sebagai ajang untuk membangun prinsip-prinsip bersama mengenai
perencanaan pembangunan kelurahan dan penganggarannya yang berlandaskan
kepentingan warga yang mengacu pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar;

 Proses Musrenbang lebih partisipatif dan tidak lagi didominasi oleh SKPD teknis/sektoral.

Proses advokasi yang telah berlangsung dengan pendekatan bimbingan teknis dan pelatihan pada
fasilitator kelurahan dan kecamatan berdampak langsung terhadap pelembagaan model
perencanaan partisipatif di Kota Padang Panjang.  Dampak tersebut adalah terjadinya
peningkatan peran masyarakat dalam merumuskan hasil Musrenbang dengan indikasi, antara
lain:

 Bertambahnya kehadiran masyarakat baik mewakili komunitasnya maupun forum yang
terbentuk berdasarkan profesi warga setempat untuk hadir aktif dalam musrenbang;

 Perwakilan masyarakat secara langsung terlibat secara aktif memfasilitasi musrenbang;

 Masyarakat secara mandiri menyusun dokumen aspirasi perencanaan yang menjadi
acuan Musrenbang pada tingkat kelurahan.

Semua hal di atas merupakan contoh keberhasilan JARI dalam melakukan pendampingan di dua
kelurahan. Dampak positif dari kegiatan di atas adalah hasil diskusi forum warga berkontribusi
bagi keputusan-keputusan di daerah, misalnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), forum warga dan perwakilan masyarakat telah
menjadi mitra konsultasi bagi eksekutif dan legislatif sebelum hasil musrenbang ditetapkan
menjadi APBD.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap proses penguatan masyarakat dalam
berpatisipasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Padang Panjang.  Hal
evaluasi bersama pelaksanaan program telah ditemukan sudah adanya jaminan oleh Pemerintah
Daerah yang indikasinya:

 Telah ada regulasi (SK Walikota) tentang Prosedur Perencanaan Partisipatif;
 Masyarakat sudah mulai merasa nyaman terlibat dalam musrenbang;
 Telah ada komitmen kesepakatan antara Pemda dan DPRD menjamin peran serta

masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 Ada temuan dan penilaian secara objektif dari Pemda dan DPRD yang menyatakan

bahwa pendanaan dari sumber masyarakat meningkat (swadaya pembangunan);
 Terbangunnya budaya dan suasana keterbukaan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk

menerima dikritik dan masukan dari masyarakat.  Kritik dapat disampaikan melalui
radio, telpon dan media lainnya.

Berdasarkan model perencanaan partisipatif yang terus dikembangkan di Kota Padang Panjang,
Pemerintah Daerah, DPRD dan Forum Peduli MDGs Kota Padang Panjang sepakat untuk
meningkatkan peran masyarakat untuk membangun kerjasama dan menjamin hak-hak dasar
warga dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Komitmen tersebut
diindikasikan dengan adanya perhatian kepada proses perencanaan dan penganggaran yang lebih
partisipatif dan transparan. Pelembagaan model perencanaan partisipatif di Kota Padang Panjang
juga memperoleh dukungan dari pimpinan dan beberapa anggota DPRD yakni dengan kesediaan
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langsung Ketua DPRD untuk berdialog dan memberikan komitmen yang dihadiri oleh beberapa
anggota dewan dan unsur stakeholder Kota Padang Panjang dengan beberapa kegiatan yang di
fasilitasi oleh pimpinan DPRD di kantor DPRD termasuk penggunaan ruang sidang utama untuk
pertemuan warga.
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Strategi Jitu dalam Mengadvokasi Realokasi Anggaran Rutin Pemerintah
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Asistensi Lembaga Pemerintahan di

Kabupaten Kubu Raya, Kalimatan Barat

Pada tahun 2011, pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat membuat kebijakan
pemangkasan anggaran rutin untuk alokasi pos belanja langsung yang berkontribusi pada
pencapaian MDGs khususnya untuk tujuan pendidikan dan kesehatan. Bila ditelisik lebih jauh,
gebrakan pemerintah daerah tersebut tidak lepas dari upaya advokasi secara kontinyu dan
konsisten yang dilakukan oleh JARI Indonesia wilayah Borneo Barat (Borbar). Advokasi tersebut
adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang baik untuk pencapaian MDGs di Kabupaten
Kubu Raya. Advokasi ini sudah dilakukan sejak 2007-2009 dengan fokus daerah Kota dan
Kabupaten Pontianak.43 Oleh karena itu terhitung sejak 2010-2012, program mendorong tata
kelola pemerintahan yang baik untuk pencapaian MDGs, JARI Borbar menfokuskan
pendampingan di Kabupaten Kubu Raya.

Keberhasilan advokasi anggaran belanja rutin ke belanja publik tidak lepas dari faktor eksternal
maupun internal yang saling mendukung. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi target
advokasi yang mendukung tercapainya tujuan agenda perubahan yang bersinergi dengan agenda
advokasi JARI Borbar. Beberapa faktor pendukung eksternal tersebut adalah adanya dukungan
aktor kepemimpinan yang kuat dan pro reformasi, adanya dukungan infrastruktur regulasi yang
relevan dengan fokus advokasi dan adanya jaringan media lokal dan nasional yang konsisten
mendukung kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi JARI Borbar di Kalimantan Barat.
Sedangkan faktor internalnya adalah JARI Borneo telah memiliki pola advokasi yang baik yang
didukung oleh instrumen/ tools advokasi anggaran, adanya jejaring OMS yang mempunyai
kapasitas membaca dan melakukan penelusuran anggaran dan jaringan yang bekerja di tingkat
komunitas. Jaringan kerja dengan mitra-mitra LSM lainnya khususnya yang bekerja di komunitas.
Kerja sama ini dilakukan dengan membentuk Forum Pemantau MDGs lintas lembaga dan
komunitas. Kelebihan kerja sama ini adalah mudahnya memperoleh informasi dan masukan-
masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat.

Formulasi dan advokasi JARI Borbar ini mempunyai kekuatan karena berbasiskan data yang digali
dari masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah tentang situasi masyarakat dan
sekaligus menawarkan alternatif solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi pemerintah.
Formulasi dan model advokasi ini menunjukkan bahwa JARI memposisikan diri sebagai kelompok
penekan yang menunjukkan kelemahan pemerintah namun sekaligus sebagai mitra pemerintah.

Kondisi Awal Paska Pilkada dan Faktor Pendukung Keberhasilan Advokasi Anggaran

Kabupaten Kubu Raya sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak melaksanakan Pemilukada
pertama pada 2009 dengan perolehan suara terbanyak adalah kandidat Bupati/Wakil Bupati dari
calon independen. Momentun politik ini dimaknai sebagai posisi pra kondisi yang baik untuk
mendukung proses advokasi kebijakan, yang tercermin dari keterbukaan kepala daerah (Bupati

43 Kabupaten Pontianak sebelumnya merupakan kabupaten induk Kabupaten Kubu Raya sebelum resmi
menjadi daerah otonom setelah pemekaran pada 2009 dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pemilukada.
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dan wakil Bupati) dan seluruh jajaran birokrasinya terhadap masukan-masukan dari jaringan OMS
dan masyarakat. Kegiatan advokasi JARI Borbar di awali dengan serangkaian diskusi pada tingkat
komunitas, diskusi dengan para pemangku kepentingan, konsultasi publik serta kerjasama dengan
media.  Tujuan-tujuan kegiatan ini adalah menggali masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholders) sehingga substansi advokasi mencerminkan aspirasi masyarakat yang dibangun
secara sistematis. Dari hasil analisis dan temuan-temuan dikonsultasikan kembali kepada
masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diadvokasikan
dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya aktifis JARI Borbar melakukan lobi ke pemerintah melalui jalur BAPPEDA, dengan
menggunakan instrumen-instrumen teknis yang berfungsi untuk memberikan pemahaman secara
terstruktur kepada pemerintah tentang pentingnya pembenahan anggaran. Instrumen-instrumen
teknis yang digunakan dalam isu penganggaran, meliputi (1) Standard Pelayanan Minimum (SPM);
(2) Analisis anggaran; (3) Budget Tracking; (4) Kartu Penilaian Bersama (CRC); dan (5) Konsultasi
Publik sebagai mekanisme persetujuan RAPBD.

Hasil asessment dari instrumen-instrumen di atas dituangkan secara terstruktur dalam Position
Paper yang disampaikan kepada pemerintah melalui konsultasi publik. Position Paper yang
memuat secara rinci dan komprehensif pos-pos anggaran bermasalah yang mendesak untuk
diperbaiki. Advokasi ini berhasil mendorong pemerintah sehingga melakukan perubahan
kebijakan alokasi anggaran dalam RAPBD 2011. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini melakukan
gebrakan, yaitu memangkas anggaran rutin untuk dialokasikan kepada program-program yang
bertujuan mempercepat pencapaian MDGs. Ini tercermin pada sektor pendidikan, perubahan
kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terlihat pada peningkatan alokasi
anggaran pendidikan khususnya untuk renovasi dan pembangunan sekolah, biaya operasional
sekolah (BOS), penyediaan seragam untuk siswa kurang mampu serta penambahan penghasilan
guru. Sementara itu di sektor kesehatan terlihat pada peningkatan kuota jaminan kesehatan
masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah untuk lebih memilih melengkapi fasilitas
puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dengan tempat perawatan (DTP) daripada membangun
rumah sakit umum daerah.

Capaian Hasil, Dampak Program dan Rekomendasi

Keberhasilan advokasi anggaran di atas secara jelas tercermin dengan terbangunnya kesadaran
pemerintahan (legislatif dan eksekutif) untuk melakukan perubahan kebijakan anggaran dengan
memangkas anggaran belanja tidak langsung (rutin) dan mengalokasikan pada anggaran belanja
langsung (publik), terutama pada program-program yang dapat meningkatkan hak-hak dasar
masyarakat, khususnya alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi
langsung pada pencapaian MDGs, khususnya pada tujuan 2, 4 dan 5. Realokasi anggaran rutin
kepada anggaran sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan kesungguhan pemerintah
daerah untuk memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang lebih adil bagi masyarakatnya.
Keberlanjutan dampak ini akan terlihat pada pembuatan RAPBD 2012 maupun di tahun-tahun
selanjutnya, bahwa dengan adanya praktik realokasi struktur anggaran paling tidak mengacu pada
APBD 2011 maka bisa dikatakan bahwa dampak dari advokasi tersebut berlangsung secara
berkelanjutan.

Hasil dan dampak yang berkelanjutan secara nyata akan dapat dilihat ketika kebijakan anggaran
seperti ini terus berlangsung dan diaplikasikan dalam APBD tahunan setelah tahun 2011.
Walaupun faktor eksternal memiliki kontribusi pada keberhasilan maupun kegagalan suatu
intervensi, namun pemilihan strategi si pelaku intervensi juga memiliki pengaruh secara
signifikan. Dalam hal ini, terlihat bahwa JARI Borbar memiliki strategi advokasi yang cukup



166

matang. Ini dapat di lihat dari kegiatan yang terstruktur, metode yang digunakan serta
pemanfaatan jaringan dengan mitra lain.

Keunggulan strategi JARI Borbar lainnya adalah kemampuan untuk memposisikan diri sebagai
mitra pemerintah sehingga pemerintah tidak merasa terancam oleh keberadaan dan kegiatannya.
JARI Borbar bersama jaringan OMS Kalbar tidak hanya mengecam tapi juga memberikan alternatif
solusi secara nyata sehingga pemerintah paham akan kelemahan-kelemahan mereka sendiri yang
sebelumnya tidak mereka sadari. Data-data yang mereka sajikan kepada pemerintah juga cukup
kuat dan komprehensif sehingga pemerintah sendiri tidak dapat berkelit kecuali membuka tangan
untuk perbaikan. Data-data yang kuat dan komprehensif ini juga tidak lepas dari kemahiran teknis
yang JARI miliki terhadap isu yang di advokasikan. Faktor-faktor keunggulan yang saling
mendukung ini memperkuat posisi menuju keberhasilan advokasi.

Proses kegiatan advokasi yang berkesinambungan dan saling melengkapi dari awal sampai akhir
sangat berkontribusi pada keberhasilan capaian. Berikut gambaran besar rangkaian alur kegiatan
advokasi yang dilakukan JARI Borbar bersama jejaring OMS di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka
mendorong terjadinya realokasi anggaran belanja rutin ke anggaran publik, yaitu mulai  dengan
(1) memperoleh masukan-masukan masyarakat melalui kemitraan dengan OMS lokal yang
bergerak di tingkat komunitas; (2) menerima masukan-masukan tersebut kemudian diolah dan
didiskusikan kembali dengan masyarakat dengan memasukkan alternatif solusi yang mungkin
dapat ditempuh dalam bentuk serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders); (3) melakukan asesmen menggunakan instrument-instrumen program; (4) hasil
asesmen disampaikan melalui Konsultasi Publik; (5) lobi pemerintah melalui pintu masuk
BAPPEDA dilanjutkan serangkaian audiensi dengan pemerintah daerah termasuk Kepala Daerah
(Bupati).

Capaian utama program adalah meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam
mengarusutamakan MDGs dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam
kebijakan dan anggaran yang pro-poor dan pro gender. Namun demikian, selain memang desakan
dari masyarakat sipil, proses internal untuk melembagakan perubahan kebijakan tersebut harus
muncul kemauan kuat dari Pemerintah, sehingga perubahan kebijakan tersebut tertuang dalam
suatu aturan internal maupun juklak/ juknis yang mengharuskan mereka untuk menerapkan
kebijakan tersebut dari tahun ke tahun.

Rekomendasi bagi JARI Borbar maupun mitra-mitra jaringan OMS serta masyarakat setempat
yang tergabung dalam Forum Pemantau MDGs adalah:

 Memonitor realisasi anggaran agar transparan dan akuntabel sehingga dampak
peningkatan anggaran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat;

 Memonitor dan memastikan pola kebijakan yang pro hak-hak dasar dilakukan secara
berkelanjutan oleh pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya mengingat pelembagaan
kebijakan tersebut belum tertulis dalam aturan yang jelas atau belum ada juklak/juknis.

Proses kegiatan maupun pendekatan-pendekatan ini dapat direplikasi/ diadopsi oleh daerah lain
namun perlu mempertimbangkan para proses pra-kondisinya karena faktor keterbukaan
pemerintah di setiap wilayah berbeda. Ini merupakan tantangan utama yang menentukan
keberhasilan advokasi. Upaya pertama yang penting dilakukan adalah melobi pemerintah agar
lebih terbuka terhadap masukan dari luar sebelum melakukan kegiatan selanjutnya yang lebih
teknis.
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