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Daimun, Tp3 Kundur Memperlihatkan Jadwal Operator Mesin Untuk Satu Tahun  KILAS PEMBERDAYAAN 

Kerutan telah menghiasai rawut wajahnya, seolah 
memberitanda bahwa kalau Pak Daimun bukan 
muda lagi, walaupun kulitnya sudah muali 
mengendur akibat dimakan usianya tapi semangat 
Pak Daimun sebagai TP3 di Desa Kundur untuk 
membantu masyarakat tidak pernah surut. Desa 
Kundur adalah sebuah desa yang terletak di Pulau 
Kundur 15 Menit perjalan air dari Tanjung Balai 
Karimun melalui selat belia. Sebagai negeri yang 
berpulau dan dikelilingi oleh laut maka kesulitan 
mencari air bersih adalah sebuah permasalahan 
yang sudah turun temurun seolah-olah telah 
menjadi warisan untuk anak cucu sekarang dan 
nanti. PNPM Mandiri perdesaan berusaha untuk 
memutus matarantai warisan yang tidak elok 
ditinggalkan untuk anak cucu kedepan melalui 
program Air bersih didesa Kundur pada tahun 2009 
silam, alhasilnya PNPM berhasil  membangun 
sumber Air bersih yang layak dikosumsi oleh 
masyarakat kundur. Sehingga warisan tersebut 
pupus sudah.  

Pak Daimun yang merupakan pensiunan BPS 
Kabupaten Karimun, yang mencurahkan 
perhatiannya kepada kehidupan social masyarakat 
sehingga masyarakat tidak segan-segan memilik 
Pak Daimun untuk menjadi TP3 Air bersih di 
tempatnya. Sebagai sumber kehidupan, pak 
daimun memelihara sumber air layaknya 
memelihara anaknya sendiri, karena dia menyadari 
betap sulitnya hidup tanpa ada air. Setiap hari dan 
saban waktu pak daimun tidak segan-segan untuk 
memperhatikan, memeliharan dan memperbaiki 
dikala ada kerusakan yang terjadi pada mesin, pipa 
dan sumber air. Tanpa ada upah dan gaji dengan 
senang hati pak daimun mencurahkan 
perhatiannya kepada benda bernama air. 

Dengan kesejukan dan kepiawaianyanya dalam 
memenej Air bersih kini air tersebut sudah bisa 
melintasi jalan dan sela-sela rumah warga bahkan 
sudah masuk kedalam perumahan masyakarat. Air 
bersih tersebut dengan kencang mengalir kedalam 
rumah warga berkat bantuan pak Daimun. Dengan 
modal seadanya pak daimun dengan 
menggunakan uang pribadi rela membelikan 
meteran air sebanyak 14 buah untuk dipasang 
dirumah warga untuk mengontrol debit air yang 
dipakai oleh masyarakat. 

Pemberdayaan yang awalnya secara sukarela, kini 
telah disentuh oleh manajemen yang professional 
ala pak Daimun. Walapun pembukuan dan bukti-
bukti transaksi belum tersentuh oleh 
komputerisasi tapi administrasi yang dilakukan 
pak Daimun sangat modern dan professional. Pak 
Daimun mencatat setiap Rupiah pun yang keluar 
masuk atas nama air. Bahkan untuk rumahnya 
sendiri pak Daimun juga harus mengeluarkan 
koncek untuk membayar tagihan air secara 
bulanan. Semua kuitansi, administrasi yang khas 
dengan tulisan tangan tersebut tersimpan rapi dan 
teratur. Namun disela-sela rutinitasnya dalam 
memelihara air, Pak Daimun sejujurnya 
menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari 
tanah tempat sumber air yang kemudian hari 
diprediksiNYA akan menumbuhkan permasalahan, 
pipa pecah, kelangkaan BBM sampai belum 
terkabulkannya keinginan pak Daimun untuk 
mendapatkan Peraturan Desa untuk mendapatkan 
kekuatan secara defakto, semoga mimpi Pak 
Daimun untuk cepat terwujudkan, dan kita 
berharap semoga akan muncul Daimun-Daimun 
yang lain. Salam Dari Perdesaan [IEC] 

 

Jasminur, Faskab Lingga 

Lingga  Menuju Integrasi 
Kabupaten Lingga sedang berupaya sekuat tenaga 
untuk mewujudkan kabupaten sebagai PNPM Mandiri 
Perdesaan Integrasi. Usaha ini sudah sampai ditingkat 
Nasional 

 Baca Lingga, Hal 5 

 

Saripudin, Faskab Integrasi Karimun 

Berharap Lahirnya Perda Partisipatif 
Fasilitator Integrasi Kabupaten Karimun Saripudin 
mengharapkan adanya political will dari pemangku 
kepentingan untuk memiliki visi yang sama untuk 
melahirkan Perda partisipatif 

Baca Karimun, Hal 3 

Daimun, Pahlawan Air Bersih dari Kundur 
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Dapur Redaksi 

Assalamualaikum 
Warohmatullahiwabarokatuh.  

Setinggi Puji sedalam Syukur kita 
peruntukkan kepada Allah, Tuhan Yang 
Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat 
dan karunia-Nya jualah kita masih bisa 
melakukan aktivitas berupa perjuangan 
mengisi cita-cita kemerdekan 
mewujdkan manusia Indonesia 
seutuhnya sesuai dengan apa yang telah 
diamanahkan oleh konstitusi kita 

Sholawat dan salam buat Rosulullah 
SAW, sebagai Suritauladan ummat 
manusia, pembawa Rahmat bagi 
semesta alam.  

Kabar Desa sebuah Bulletin Bulanan 
yang  yang diterbitkan oleh Konsultan 
Manajemen Provinsi PNPM Mandiri 
Perdesaan Kepulauan Riau berusaha 
untuk mencoba menjembatani publikasi 
berbagai kegiatan kawan-kawan di 
Lapangan yang pada umumnya adalah 
merupakan rutinitas sehari-hari yang 
dilakukan saban hari dan saban waktu 
sebagai Pahlawan Pemberdayaan.  
Kegiatan rutinitas tersebut tentunya 
memiliki angel tersendiri untuk 
dipublikasikan dalam bentuk publikasi 
sederhana dalam ruanglingkup kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan Kepulauan 
Riau.  

Terbit sebagai Edisi Perdana, Redaksi 
Kabar Desa menempatkan Daimun 
selaku TP3 sebagai Head Line, 
mengingat sepak terjang pak Daimun 
selaku TP3 Pipanisasi Air bersih didesa 
Kundur. Selain itu, Kabar Desa Juga 
akan mensajikan berbagai softnews dari 
berbagai belahan kabuten yang 
terbentang sepanjang wilayah hukum 
Kepulanan Riau yang terjamah oleh 
PNPM Mandiri Perdesaan.  

Takkala pentingnya juga kami sajikan 
pandangan Papanek terhadap strategi 
Pemberantasan Kemiskinan dinegara 
berkembang,semuanya itu kami kemas 
dengan bahasa yang sederhana dan 
lugas.  

Pimred Kabar Desa,  

Assyari Abdullah 

Korprov Menyapa.. 

Salam Sejahtera bagi kita bersama… 

Perjalanan panjang PNPM ditanah air 
setidak sudah menjadi catatan 
perjuangan bangsa dalam mewujudkan 
kesejahteranaan dan kesetaraan jender 
dinegeri bernama Indonesia ini. Terlahir 
dalam kondisi Negara yang sedang 
berkembang tentunya Indonesia 
dihdapakan dengan berbagai segudang 
permasalahan yang menguji kesistensi 
Indonesia kedepan.  

Andai kita mencoba hanyut dalam 
romantisme sejarah, sejujurnya 15 tahun 
keberadaan PNPM di bumi pertiwi ini 
adalah waktu yang  lumayan panjang 
untuk sebuah pergerakan melawan 
kemiskinan, tapi semua usaha yang 
dilakukan semacara massip tersebut 
telah mengantarkan Indonesia kepada 
sebuah kabar gembira setidaknya 
Sebanyak 63 ribu desa telah berhasil 
dijangkau, yang menjadikannya sebagai 
program pembangunan berbasis 
komunitas terbesar di dunia dalam 
upaya memerangi kemiskinan. Banyak 
keberhasilan dicapai, beragam proyek 
infrastruktur terbangun. Lebih dari 100 
ribu kilometer jalan dibangun, selain 
pengadaan jembatan, sarana air bersih, 
sistem irigasi, sarana kesehatan dan 
pembangunan gedung sekolah. 
Sejumlah data dan riset juga 
menunjukkan bahwa di desa-desa yang 
mengikuti program PNPM, angka 
kemiskinan berhasil diturunkan. Dalam 
kurun 2007-2012 tercatat, lebih dari 500 
ribu rumah tangga berhasil keluar dari 
jeratan kemiskinan dan lebih dari 300 
ribu orang mendapat Pekerjaan. PNPM 
Mandiri Perdesaan telah menyentuh 
63.000 Desa atau 80% dari total 79.000 
desa, 5.146 Kecamatan atau 76% dari 
total  6.793 kecamatan, 394 
Kabupaten/kota atau 96% dari total 410 
kabupaten dan 32 Provinsi atau 94% dari 
total 34 provinsi yang ada di Indonesia. 
Meski sukses dan banyak ditiru negara 
lain, dalam konteks kepri, Kepulanuan 
Riau juga mengalami kemajuan yang 
berarti. 

Kordinator Provinsi,  

Marihot T Sigalingging 
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rogram Nasional Pemberdayaan 
Mayarakat Mandiri Provinsi 
Kepulauan Riau semakin hari 

semakin berbenah hal ini ditandai dengan 
berbagai capain-capain yang telah diperoleh 
salah satunya adalah dibidang pendidikan 

Pendidikan sebagai elemen integral dari 
pembangunan masyarakat seutuhnya, diharapkan 
mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam 
upaya mempersiapkan SDM Kepulauan Riau  
dimasa mendatang. karenanya diperlukan 
partisipasi semua elemen masyarakat agar 
terciptanya pembangunan secara konsisten, 
terarah dan berkesinambungan, itu semua 
mencakup prinsip-prinsip di PNPM. Merujuk 
kepada data dari Bank Dunia Tahun 2011 tentang 
Kegiatan PNPM Mandiri  dengan kategori 
Pembangunan dan Rehabilitas Gedung Sekolah 
sudah mencapai angka sebanyak 21.855 Bangunan 
Sekolah yang tersebar se Indonesia. Begitu juga 
dengan Provinsi Kepulauan Riau, untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah 

melalui Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan sudah banyak 
membangun sarana dan prasarana pendidikan. 
Terhitung semenjak PNPM Mandiri diluncurkan 
pada tahun 2007 lalu sampai tahun 2012,  tidak 
kurang dari 67 Unit Gedung untuk Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) telah terbangun dan 
termanfaatkan oleh masyarakat, 37 unit Gedung 
Taman Kanak-Kanak (TK), 28 Unit Sekolah Dasar,  
2 unit  SMP/Madrasah Tsanawiyah, Pemberian 
Beasiswa Kepada Siswa yang tergolong dalam 
Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 18 Kali 
yang diperuntukan kepada 1694 orang Siswa 
kurang mampu, Prasarana Pendidikan 60 unit, 
pelatihan Pendidikan, bantuan untuk biaya 
Transportasi guru tahun 2011 di Kabupaten 
Natuna, Renovasi Gedung Pendidikan, insentif 
Guru Honorer pada tahun 2010 yang diperuntukan  
untuk guru honorer di Kabupaten Natuna  dan 
kegitan pendidikan lainnya. Semenjak PNPM 
Mandiri Perdesaan ini diluncurkan  tidak kurang 
dari 222 item kegiatan terlaksana yang 
berorientasi kepada peningkatan kualitas 
Pendidikan di Bumi Melayu ini.  

Dari Pembangunan sarana dan prasaran 
pendidikan yang telah ada, setidaknya pada tahun 
2007 telah menelan dana yang berseumber dari 
BLM sebanyak Rp. 1,8 milyar dengan Swadaya 
Masyarakat Rp. 27,5 Juta .Kemudian Tahun 2008 
meningkat menjadi Rp. 7,1 milyar   dengan 
swadaya masyarakat Rp. 105,3 Juta . Pada Tahun 
2009 BLM sebanyak Rp. 5, 22 milyar  ditambah 
dengan Swadaya sebesar Rp. 92 juta. Ditahun 
2010 Kucuran BLM sebanyak Rp. 8,34 milyar  
dengan swadaya Rp. 45, 7 Juta.   Memasuki tahun 
2011 BLM menjadi Rp. 6,9 Milyar ditambah dengan 
Swadaya Rp. 60 Juta . Sedangkan ditahun 2012 
BLM tersebut sejumlah Rp. 5,2 Milyar dengan 
Swadaya sebesar Rp. 29, 4 juta. Pemerintah baik 
melalui Dinas Pendidikan maupun melalui PNPM 
Mandiri Perdesaan telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk membangun sarana dan prasarana 
pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dalam 
mewujudkan amanah Konstitusi yaitu 
membangun manusia Indonesia seutuhnya 
menuju Kepri yang sejahtera [IEC KEPRI] 

 

Anak-anak dalam usia pendidikan kelihatan asyik 
bermain dengan perahu orang tua mereka di 
Kelurahan Senayang, Kabupaten Lingga 

KATA TOKOH 

Jalan yang paling ampuh untuk 
mencapai tujan negara adalah 
melalui pendidikan 

FUKUZAWA YUKICHI 

Pendiri Keio University, Jepang 

 

 

                                                                             

PRO KARIMUN 

                                      
 

asilitator Integrasi PNPM Mandiri 
Integrasi Kabupaten Karimun Bapak 
Saripudin, Mengharapkan lahirnya 
Peraturan Daerah Partisipatif di 

Kabupaten Karimun,  sebagai sebuah regulasi yang 
memanyungi program-program yang bersifat 
partisipasi masyarakat kedepannya, satu diantara 
program tersebut adalah PNPM Mandiri  Integrasi 
yang berada di Kabupaten Karimun ini, katanya. 
Kata Saripudin lagi, selain perda partisipatif kita 
juga berharap perda Swakelola sehingga dengan 
adanya dua regulasi ini eksistensi program 
pembangunan yang bersifat partisipasi itu 
terjamin. Sebenarnya, kalau kita merujuk kepada 
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi 
Daerah dan Sistim Perancanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) No. 25 Tahun 2004 jelas 
disebutkan bahwa Partisipasi, Politis dan 
Teknokratis adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari sistim perencanaan Pembanguan Nasional 
dan ini adalah amanah bagi pemerintah untuk 

melahirkan Perda Partisipasi tersebut.  Sebagai 
konsultan dia menilai bahwa PNPM sebagai 
program unggulan pemerintah dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan 
dipercaya sangat berhasil baik dalam mengengkat 
ekonomi masyarakat maupun membangun 
infrastruktur dasar yang ada di berbagai desa. 
Bahkan ketika kita measuki fase kelembagaan 
Penguatan Kelembagaan yang professional dan 
mandiri yang didukung oleh landasan hukum yang 
jelas adalah menjadi ujung tombak untuk menuju 
Tahun kelembagaan. Landasan Hukum ini 
setidaknya terdiri dari Perda Pembangunan 
Partisipatif, Perda Bumdes, Perda BKAD maupun 
Peraturan pendukung lainnya.[IEC] 

 

  

P 

 F 

PNPM Perdesaan Kepri Peduli 
Pendidikan 
 

Berharap Lahirnya Perda Partisipatif 

Bapak Daimun memberikan penjelasan tentang 
sepak terjangnya dalam mengelola air bersih di 
Desa Kundur ketika Tim Faskab, Fastekab , FK 
Kundur Barat dan IEC bersilaturrahmi di 
Kediamnya di Desa Kundur 

 Berharap Lahirnya Perda Partisipatif 
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PEMBANGUNAN DI BINTAN 

 

Rabat Beton 
Rabat Beton Sepanjang 2,5 KM di Desa Mantang Baru, 
Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan yang dibangun 
oleh PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010  

 

Drainase  
Pembangunan Drainase sepanjang 300 M di Desa Kawal 
Kecamatan Gunung Kijang tahun 2010 

DATA DAN FAKTA 
 

  

93, 17% 
Dana BLM Kabupaten Kep. Anambas untuk tahap 1 
telah terserap 

  

52,2 M 
Alokasi Dana APBD Natuna yang dikelola dengan 
mengadopsi system PNPM MPd 

INFO PERGULIRAN 

UPK Kecamtan Lingga Utara menyerahkan 
dana Bergulir sebanyak Rp. 397 Juta untuk 5 
Kelompok SPP di tiga Desa  

HENDRA HARISANDI 
Faskeu Lingga 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tatus Kecamatan Bintan Timur  
sebagai Potensi kecamatan 
bermasalah karena tunggakan dana 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan 
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri  Perdesaan 
sudah dicabut. Hal ini tertuang dalam Surat 
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) No. 441.2/5052/PMD tertanggal 18 Juli 
2013 tentang Pencabutan Status Lokasi 
Potensi Bermasalah yang sebelumnya 
ditetapkan sebagai Lokasi Potensi 
bermasalah dengan Surat Dirjen PMD No. 
441.2/1544/PMD  prihal Lokasi Potensi 
Bermasalah tanggal 22 Februari lalu, 
demikian di sampaikan oleh Ahmad Rabin 
Taim Spesialis SP2M PNPM Mandiri 
Perdesaan Kepualaun Riau, Pencabutan 
inikan karna Kecamatan Bintan Timur bisa 
menyelesaiakan tunggakan yang ada lebih 
dari delapan puluh persen, tentunya kedepan 
kita berharap masalah ini bisa teratasi 
sampai pada angka seratus persen, ibuhnya. 

Menurut Mindoko, Fasilitator Keuangan 
Kabupaten Bintan menjelaskan kita 
bersyukur dengan Pecabutan ini (Potensi 
Lokasi Bermasalah, red) kita berharap agar 
kawan-kawan di kecamatan segera 
melakukan pencairan dan merealisasikan 
kegiatan sesuai dengan Surat penetapan 
Camat (SPC).Sementara itu, Fasilitator 
Kecamatan Bintan Timur, Titik Lestari 
mengatakan berbekal surat tersebut mulai 
senin Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan 
Bintan Timur akan segera memproses 
Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat  
(BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK)  
untuk tahap 1, ini (masalah) akan menjadi 
pembelajaran berharga bagi kami dan pelaku 
program lainnya di Kecamatan Bintan Timur, 
Kedepannya kita akan lebih optimal dalam 
melakukan perivikasi, pendampingan  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

terhadap kelompok SPP dan pengontrolan 
terhadap dana bergulir ini, tambahnya. 

Indikator Lokasi Potensi Bermasalah 

Tidak ada pendampingan oleh fasilitator 
(tidak ada fasilitator atau fasilitator ada 
tetapi tidak menjalankan tugas) selama 

lebih dari 1 bulan dan belum ada kepastian untuk 
pengisian fasilitator yang kosong atau 
penggantian fasilitator bermasalah. 

Setengah ditambah 1 lokasi/desa dari 
jumlah lokasi/desa partisipatif yang ada di 
kecamatan mempunyai masalah 

implementasi yang dapat berupa penyimpangan 
prinsip dan prosedur, pelanggaran safeguard 
(kasus tanah, kasus adat, perusakan lingkungan), 
penyimpangan dana dan intervensi negatif kecuali 
force majeur. 

.Penyimpangan dana dilakukan oleh minimal 
satu orang dengan nilai penyimpangan sama 
dengan atau lebih dari Rp 40 juta rupiah atau 

saldo minimal yang belum dikembalikan sebesar 
Rp 40 juta  

Masalah yang 
ada 
menimbulkan 
masalah baru 
dan/atau lebih 
besar karena 
penanganan 
yang tidak 
tepat sehingga 
menghambat pelaksanaan program; 

Pelaku yang terlibat masalah di satu lokasi 
lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) unsur 
(pelaku PNPM, masyarakat umum, aparat, 

pejabat publik, konsultan, supplier) atau total 
jumlah pelaku masalah yang terlibat minimal 10 
(sepuluh) orang [IEC] 

S 
1 
2 

3 

4 

5 

  PRO BINTAN 

Bintan Timur Lepas dari Status potensi 
Bermasalah 
 

Gedung PAUD  dengan 
ukuran  13 x 8 M yang terletak 
di Desa Penaga, yang 
dibangun  tahun 2011 
menggunakan  Dana PNPM 
MPd Rp. 145.988.500, dan 
Swadaya Rp. 1.244.500,- 
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  PRO LINGGA 
 
Dari Komitemen Tinggi, 
Lingga Menuju 
Kabupaten Integrasi  
 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Lingg adalah salah satu 
kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan 
RIau yang mendapatkan sentuhan langsung 
Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan. Semenjak 
PNPM di Lounching semenjak itupulalah 
PNPM eksis di Tanah Melayu ini.  

Untuk menuju Kabupaten Lingga di 
Butuhkan perjalanan empat Jam dengan 
menggunakan alat transportasi air. Walapun 
Kabupaten Lingga adalah tergolong 
Kabupaten yang masih relative muda, tapi 
Kabupaten Lingga hari demi hari selalu 
menunjukan geliat semangat pembangunan 
yang khas dengan corak kemelayuannya.  

Berbekal dari Tingginya Komitmen Kepala 
Badan, Penanggung Jawab Kabupaten, 
Faskab, Fastekab dan Faskeu Lingga 
sekarang Lingga sedang berada dalam daftar 
tunggu PNPM Integrasi. Andaikata mimpi ini 
terwujud maka akan menjadi semakin 
panjangnya catatan Integrasi di Negeri 
melayu ini yaitu Natuna, Karimun dan 
Lingga.  

Secara kelembagaan dan politis Pemerintah 
Kabupaten Lingga sangat antusias dan 
mendukung mewujudkan Lingga menjadi 
Kabupaten Intgerasi, dan ini modal awal 
maupun pertimbangan mendasar untuk di 
kabulkannya mimipi masyarakat Lingga 
menuju Integrasi Kata Jasminur selaku 
Faskab Lingga 

Sekarang menunggu hasil tim verifikasi dari 
pusat seraya berusaha dan berdoa semoga 
Kabupaten Lingga bisa menuju Kabupaten 
PNPM Integrasi sehingga semarak 
pembangunan di negeri ini bisa lebih terasa 
dan lebih bergema menuju Masyarakat 
Lingga agamis dinamis dan sejahtera. Salam 
dari Mayarakat Daek [IEC] 

 

 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri (PNPM) integrasi Kabupaten Natuna 
semakin hari semakin berbenah. Hal ini ditandai 
dengan berbagai capaian-capaian yang telah 
diperoleh di lapangan.  Kesuksesan PNPM Mandiri 
integrasi Kabupaten Natuna tidak terlepas dari 
dukungan dari berbagai pihak, terutamanya 
adalah dukungan dari eksekutif dan legislatif. 

Demikian disampaikan oleh Imral Martunus, 
Fasilitator PNPM Integrasi Kabupaten Natuna 
kepada kepribangkit.com, Rabu 14 Agustus 2013. 
“Kemajuan program PNPM di Natuna sangat luar 
biasa. Semua ini dikarenakan eksekutif, legislatif 
dan semua pihak memberikan dukungan penuh,” 
ujar Imral. 

Menurutnya, sejak ditetapkannya Kabupaten 
Natuna sebagai lokasi PNPM Mandiri integrasi 
tahun 2011 lalu, jajaran fasilitator bertungkus 
lumus untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang 
spektakuler. “Ini semua kami lakukan karena 
manfaat program PNPM begitu besar dirasakan 

masyarakat,” jelasnya. 

Lebih jauh Imral Martunus menjelaskan, melalui 
kegiatan semiloka DPRD dan SKPD Kabupaten 
Natuna tahun 2011 lalu, yang dihadiri oleh Kades 
dan Lurah se-kabupaten Natuna, Jajaran 
Fasilitator Kabupaten Natuna memberikan 
penjelasan dan keterangan tentang kelebihan dari 
PNPM integrasi ke masyarakat. Menurut mereka, 
PNPM integrasi ini memberi ruang kepada 
pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam 
mengalokasikan penganggaran untuk kegiatan 
pembangunan partisipatif melalui swakelola. 

Peran dan sepak terjajang fasilitator kabupaten 
sebagai fasilitator pemberdayaan didampingi oleh 
fasilitator keuangan dan fasilitator teknik 
terwujudlah komitmen eksekutif dan legislatif 
dalam penambahan anggaran untuk Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM), yang dialokasikan 
500 juta per desa dan kelurahan. “Ini tentu sebuah 
kebijakan yang menggembirakan dan jelas 
keberpihakannya kepada masyarakat kecil,” 
ujarnya. 

Menurut Mat Daud, Fasilitator Keuangan 
Kabupaten Natuna, untuk tahun 2013 ini Natuna 
mendapatkan empat BLM. Pertama, BLM  PNPM 
Mandiri Perdesaan sebanyak Rp8,95 M.  

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, BLM PNPM Integrasi sebanyak Rp4 M lalu 
ketiga, PNPM Integrasi Kabupaten atau yang 
dikenal oleh masyarakat dengan Blok Grand Desa 
sebanyak Rp37, 25 M dan yang keempat adalah 
dana PNPM Perbatasan sebanyak Rp1 M. 

“Total semuanya Rp51,2 miliar yang semuanya 
dikelola dengan pendekatan partisifatif dengan 
melibatkan masyakarat secara langsung, baik dari 
pendanaan, pelaksanaan, pengontrolan sampai 
kepada tahap pemeliharaan,” katanya.  

Apa yang dicapai oleh Kabupaten Natuna, 
katanya, adalah buah dari seiya sekata antara 
unsur pemerintah baik eksekutif, legislative 
maupun dari masyarakat natuna sendiri yang 
embangun sinergi dan kekompakan demi 
keberhasilan program PNPM di lapangan [Imral 
Martunus/Faskab Natuna] 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan SPP di Desa Marok Tua, Kab. ingga 

Tahun 2013, Rp51,2 Miliar Untuk 
PNPM di Natuna 
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SEBUAH rapat khusus digelar Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 
September 2006. Sidang yang dihadiri para 
menteri di jajaran kabinetnya itu 
menetapkan kebijakan pemerintah untuk 
langkah percepatan penanggulangan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 
melalui pemberdayaan masyarakat. 
Sejumlah Kementerian dan lembaga, mulai 
dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, 
Kementerian Dalam Negeri, sampai 
Kementerian Pekerjaan Umum menggarap 
konsep, desain awal, hingga namanya. Tim 
sepakat menyebut kegiatan ini dengan nama 
“Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM)”. Presiden kemudian 
menyempurnakan namanya menjadi PNPM 
Mandiri. Namun, secara resmi program baru 
ini diluncurkan di Palu, Sulawesi Tengah, 
pada 30 April 2007, setelah sebelumnya 
diwarnai keriuhan soal adanya tudingan 
bahwa Presiden telah berbohong dalam 
mengungkapkan penurunan angka 
kemiskinan. Setahun setelah diluncurkan, 
program ini diperluas kegiatannya. Selain 
terdapat PNPM Mandiri Perdesaan dan 
Perkotaan, dibentuk pula PNPM khusus, 
seperti PNPM-Program Pembangunan 
Daerah Khusus dan Tertinggal yang didanai 
Bank Dunia. Ada pula PNPM-Program 
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang 
dibiayai Bank Pembangunan Asia (ADB) dan 
PNPM-Program Infrastruktur Sosial Ekonomi 
Wilayah dengan dana dari pemerintah 
Jepang. Khusus untuk PNPM Perdesaan, 
pelaksanaannya di bawah koordinasi 
Kementerian Dalam Negeri, khususnya 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. Untuk mematangkan 
program ini, Bank Dunia pun mendatangkan 
Prof. Gustav Papanek. Salah satu pakar 
ekonomi pembangunan paling berpengaruh 
di dunia dari Universitas Harvard ini kembali 
hadir di Indonesia sebagai penasihat khusus 
Bank Dunia. Ia diminta mempresentasikan 
strategi pemberantasan kemiskinan melalui 
PNPM. Indonesia memang bukan negeri 
asing baginya. Sebagai Direktur Harvard 
Development Advisory Service (kemudian 
menjadi Harvard Institute for International 
Development) di awal 1970-an, Papanek 
menjadi penasihat menteri-menteri ekonomi 
kabinet pembangunan pertama, yang 
dikomandani Widjojo Nitisastro. Selama 
puluhan tahun, Papanek juga menjelajah ke 
berbagai negara di Asia, Afrika dan Amerika 

Latin untuk memberikan konsultasi tentang 
strategi pembangunan dan pengurangan 
kemiskinan. Itu sebabnya, salah satu 
bukunya “The Indonesian Economy” (1980) 
menjadi bacaan wajib bagi setiap mahasiswa 
fakultas ekonomi. Dalam sebuah 
perbincangan di Jakarta, seperti dimuat 
majalah Tempo (9 April 2007), Papanek 
memaparkan tiga strategi paling jitu untuk 
memberantas kemiskinan. Pertama, 
menciptakan lapangan kerja. Kedua, 
perbaikan infrastruktur yang bisa 
mendukung revitalisasi pertanian. Ketiga, 
mempermudah akses pendidikan bagi rakyat 
miskin. Sejalan dengan saran Papanek, 
proyek PNPM kemudian dijalankan. Total 
dana yang telah dikucurkan untuk program 
ini dalam kurun 15 tahun terakhir mencapai 
sekitar Rp 70 triliun. Awalnya, sebagian besar 
(82 persen) sumber pendanaan berasal dari 
Bank Dunia ini. Tapi, kini mayoritas (84 
persen) telah dibiayai sendiri oleh 
pemerintah pusat dan daerah. Meski tak 
sepenuhnya berkat PNPM, angka kemiskinan 
di Indonesia sudah berhasil diturunkan, dari 
sekitar 24 persen pada 1998 menjadi kini 
tinggal 11,7 persen. Khusus di perdesaan, 
angkanya pun menurun dari sekitar 25 
persen, menjadi tinggal 14,7 persen per 
September tahun lalu. Meski begitu, 
pekerjaan masih jauh dari selesai. Masih 
terdapat sekitar 28,6 juta jiwa yang 
terperangkap dalam kemiskinan. Pencapaian 
itu pun masih belum menembus target 
pemerintahan Yudhoyono-Boediono untuk 
menurunkan persentase penduduk miskin di 
bawah 10 persen. Itu sebabnya, dalam 
wawancara dengan tim KATADATA, akhir 
Mei lalu, Wakil Presiden Boediono berharap, 
program pemberdayaan masyarakat ini bisa 
tetap dilanjutkan, kendati pemerintahan 
akan berganti pada 2014 mendatang. 
“Program pemberdayaan ini bagus, karena 
dikerjakan atas inisiatif dari masyarakat 
sendiri,” ujarnya. Harapan serupa 
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi. Menurut mantan Gubernur 
Sumatera Barat, yang juga peraih Bung 
Hatta Anti-Corruption Award, ini esensi 
program PNPM patut dipertahankan, 
kendati namanya bisa saja berganti. “Sebab, 
proyek ini dikerjakan oleh masyarakat 
sendiri,” ujarnya. “Sehingga kebiasaan 
adanya berbagai tender proyek dan peran 
kontraktor yang membuat biaya 
membengkak, dengan pola ini bisa 
dihilangkan.” [sumber : Katadata.co.id] 

            RESEP PAPANEK 

 

1. Menciptakan lapangan Kerja 
Jejak lima belas tahun pemberdayaan setidaknya PNPM 
Mandiri telah berhasil menciptakan tidak kurang dari 
300.000 orang mendapatkan lapangan pekerjaan 

 

2. Perbaikan Infrastruktur 
Dalam kurun 15 tahun, PNPM Mandiri telah berhasil 
membangun jalan sepanjang 110.000 km dan 17.000 
jembatan ditambah dengan berbagai bangunan 
Sekolah, Puskemas, Sarana Air bersih dan lain-lain 

 

3. Mempermudah Akses Pendidikan 
Kehadiran PNPM Mandiri ditengah masyarakat menjadi 
angin segar untuk mendapatkan akses Pendidikan, 
karna PNPM bersama masyarakat sudah membangun 
Ratusan Ribu Bangunan Sekolah dan sarana pendidikan 
lainnya.  

  

Tiga Resep Dari Papanek  
By KATADATA 
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Gedung Taman Baca Masyarakat 
berdiri megah di Kabupaten Anambas 

rogram Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan 
Kabupaten Anambas telah 

berhasil menyalurkan Dana Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) untuk 
Tahap 1 sebesar 93, 17%, demikian 
disampaikan oleh Idrus, Fasilitator 
Keuangan Kabupaten PNPM Mandiri 
Perdesaan Anambas. Dengan capain ini 
kita telah melapaui syarat untuk 
mencairkan dana BLM untuk tahap II 
yaitu 90 %, tambahnya. 

Dalam penjelasannya lagi, ini adalah 
prestasi bagi kita semua khususnya 
pelaku Program PNPM di Kepulauan 
Anambas, apa yang kita capai ini adalah 
tak lepas dari dukungan dari 
pemerintah, baik eksekutif maupun 
legislatif yang memiliki atensi besar 
terhadap perkembangan program di 
Kabupaten Anambas ini, hal ini ditandai 
dengan nilai DDUB (Dana Daerah 
Urusan Bersama) di Kabupaten 
Anambas tahun 2013 yang melebihi 
pagu yang telah ditetapkan oleh Menko 
kesra, dimana Pemerintah Kabupaten 
menambah Rp. 2,7 M diluar Pagu yang 
telah ditetapkan oleh menkesra. Dengan 
penyaluran BLM ini kita berharap agar 
semua yang telah tertuang dalam Surat 
penetapan Camat (SPC) bisa 

terealisasikan sehingga PNPM betul-
betul dirasakan kehadirannya oleh 
masyarakat. Dalam penjelasannya lagi, 
Idrus mengatakan PNPM Mandiri 
Perdesaan ini memiliki konsetrasi 
kegiatan dibidang Pembangunan dan 
Perbaikan Prasarana Dasar, Kegiatan 
peningkatan Bidang Pelayanan 
Kesehatan dan pendidikan, Kegiatan 
peningkatan Kapasitas/keterampilan 
Kelompok usaha Ekonomi dan 
Penambahan  Permodalan Simpan 
Pinjam untuk Kelompok Perempuan, ini 
semua bersumber dari BLM yang 
bersumber dari sharing Budget antara 
APBN dan APBD, terangnya.   

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas sehari-hari UPK Siantan 

Terpisah, Budiono, Finacial Managent 
Support  Specialist PNPM Mandiri 
Perdesaan Kepulauan Riau mengatakan, 
Kita memberikan apresiasi terhadap 
capaian kawan-kawan di Kabupaten 
Anambas. Kabupaten Anambas unggul 
dibandingkan dengan kabupaten-
kabupaten lainnya dalm hal pencairan 
dana tahap I dimana DDUB Anambas 
sudah cair 100%. Apa yang dicapai 
tersebut harus diimbangi oleh kesiapan 
dari setiap TPK (Tim Pelaksana 
Kegiatan) disetiap desa, sehingga 
progress di tahap I ini berdampak positif 
terhadap pencairan selanjutnya. [IEC 
Kepri ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramai : Terlihat ramai aktivtas masyarakat 
di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan 
Anambas, Tarempa 

P 

  PRO ANAMBAS                              S   

PENYALURAN BLM ANAMBAS CAPAI 93,17% 
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Bertempat di Restoran Bumbu Desa Tanjung 
Pinang, Buka Puasa Bersama antara Spesialis 
dan Supporting Staff PNPM Mandiri 
Perdesaan Kepulaun Riau berlangsung 
begitu hangat dan akrab, apalagi Nuansa 
Buka puasa ini adalah buka puasa bersama 
terakhir bagi specialist dan supporting staff 
dengan Administrator Provinsi, Sigit 
Sudarisman, dikarenakan Adprov pindah 
lokasi tugas terhidung awal bulan Agustus . 
Kita mersa kehilangan dengan sosok Pak 
sigit, sebagai administrator provinsi yang  

mengayomi dan komunikatif, sederhana dan 
bersahaja Kata salah seorang Supporting 

Staff disela-sela Buka Bersama tersebut.  
Dibalik ketegasannya sebagai adprov selama 
ini pasti ada sebuah kebijakan untuk 
mengakomodir kepentingan kawan-kawan 
dikantor maupun dilapangan. Adprov sendiri 
akan bertugas wilayah RMC IV yaitu Jawa 
Timur per awal agustus ini. Sigit Sudarisman 
yang memilik pengalaman yang sudah patah 
melintang dalam pergerakan pemberdayaan 
Masyarakat merasa sedih ketika berpisah 
dengan kawan-kawan. Semejak saya masuk 
ke wilayah Kepri ini maret 2011 silam 
katanya, saya merasakan nuasa yang sangat 
berbeda dibandingakn dengan daerah lain, 
Dikepri khususnya di Kota tanjung pinang 

sebagai daerah melayu saya sangat 
merasakan hangatnya nuansa religius, 
masyarakatnya Ramah-tamah, sopan dan 
terbuka. Saya berharap sepeninggalanku 
nanti adprov yang baru bisa berbuat lebih 
sehingga pergerakan pemberdayaan ini 
betul-betul massip ditengah masyarakat, 
tandasnya. [IEC} 

 

 

  Bukan Buka Puasa Biasa  a   

Hangatnya Suasana Buka Puasa Terakhir 
 

FHOTOS  BY IEC 



EDISI I – 28 AGUSTUS 2013 www.pnpmmandirikepri.wordpress.com       
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PROFILE 
Pahlawan 
Pemberdayaan 

    MINDOKO  
  Fasilitator Keuangan Kabupaten Bintan 

 PNPM, Investasi Dunia Akhirat 
Mindoko orang memanggilnya, terlahir dikota Blitar Jawa Timur empat puluh satu tahun silam, Pria 

dengan dengan khas “The white Hair Man” tersebut menempuh jenjang pendidikan sekolah Dasar di SDN 
Bacem IV Ponggok- Blitar tamat tahun 1986. 

 

 Setamat SD Mindoko melanjutkan pendidikannya  di 
SMPN I Ponggok – Blitar selesai tahun 1989. Pada tahun 
1992 pria yang berpenampilan kalem tersebut menamatkan 
jejang pendidikannya di SMA N I Srengat – Blitar, Jawa 
Timur.  
Setamat SMA, Mindoko melanjutkan Pendidikannya di 
Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan 
Teknologi Pangan atau Teknologi Hasil Ternak di Fakultas 
Peternakan Universitas ternama tersebut, Ayah dari dua 
putri tersebut menyelesaikan gelar Keserjanaannya pada 
tahun 1998 silam.  
Pasca mahasiswa, Mindoko hijrah ke Kota Batam, dengan 
kemampuan bahasa melayu dan jawa mindoko mudah 
beradaptasi di kota melayu tersebut. Lulus dengan 
prediket memuaskan menyebakan Mindoko mudah 
diterima bekerja baik itu dilembaga pemerintah maupun di 
lembaga swasta dengan skala Nasional maupun Daerah. 
Di Batam dia kembali bertemu dengan teman 
seangkatanya semasa dikampus dulu, pertemuannya 
dengan Retnaningtyas menghantarkan Mindoko kepada 
kursi pelaminan dan dikaruniakan dua orang putri yang 
cantik-cantik dan lucu-lucu.  
Berbekal kehalian dan kualifikasi keilmuan yang tidak 
diragukan, suami dari Rita Retnaningtyas ini pernah 
bekerja di PT Medion Bandung dengan posisi sebagai 
Medical Representatif (MR) tahun 1998 silam. Kemudian 
pada tahun 1999 dia diterima di PT Atlas Nusantara 
Enginering (Pipa Mas Group) sebagai supervisor, dan satu 
tahun kemudian Pak Min –panggilan akrabnya di PNPM- 
menduduki jabatan sebagai Assistant Manager di 
Perusahaan yang sama. Sebagai seorang sosok ayah yang 
suka dengan tantangan, Mindoko meninggakan jabatannya 
sebagai Assistant Manager dan memilih bergabung dengan 
aktivis Pemberdayaan masyarakat. Terhitung dari tahun 
2007 dengan memulai karir sebagai Fasilitator Kecamatan 
sampai dengan tahun 2013 dengan jabatan sebagai 
Fasilitator Keuangan Kabupaten, di PNPM sebagai 
Program Pembangunan Berbasis Komunitas terbesar di 
Dunia ini Mindoko merasa mendapatkan arti dari sebuah 
kehidupan dimana bisa hidup bermasyarakat, 
mendampingi dan memberdayakan masyarakat sebagai 
investasi dunai akhirat, cetusnya. [ IEC ] 
 
Kirimkan Profile Singkat Anda untuk Edisi selanjutnya ke : 
[Assyariabdullah@gmail.com  ] 
 

 Foto: Istimewa | alamat Blog Pribadi www.mindoko.blogspot.com 


