
1 | P a g e  
 

 

  

2008 

 

 

 

Pelatihan Konsultan Manajemen Propinsi 
  Proyek Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal 

  Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 



2 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Penyusun: 

Konsultan Manajemen Nasional 

 

 

 

 

Modul Pelatihan Konsultan Manajemen Propinsi  

Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal 

 

© 2008 

  



3 | P a g e  
 

KATA PENGANTAR 

Orientasi pembangunan yang dikembangkan selama rezim Orde Baru yang 

menitikberatkan kepada wilayah Jawa serta daerah perkotaan  selama ini telah 

menyisakan banyak permasalahan diantaranya adalah terciptanya disparitas dalam 

pembangunan antar daerah serta munculnya kantong-kantong kemiskinan di wilayah 

peripheral.  

Di sisi lain, proses tersebut di atas, secara kultural telah berakibat memandulkan 

kesadaran, kreatifitas dan kemampuan partisipasi politik masyarakat baik secara 

individu maupun pada level kelembagaan masyarakat di wilayah peripheral untuk 

memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah mereka.  

Kegagalan pemerintah masa lalu dalam mendorong proses pemerataan pembangunan 

telah disadari oleh pemerintah hasil reformasi.  Melalui peraturan presiden Nomor 7 

tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah tahun 2004-2009, 

pemerintah telah menetapkan prioritas dan arah kebijakan dalam rangka pengurangan 

ketimpangan pembangunan wilayah antara lain dengan meningkatkan keberpihakan 

pemerintah untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil, serta 

mengembangkan wilayah perbatasan.  

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Program Percepatan 

Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), berkeinginan untuk 

mendorong integrasi antara masing-masing program yang dikembangkan oleh 

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal agar pelbagai program kementerian 

dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan percepatan pembangunan bagi daerah 

tertinggal. 

Kelembagaan program P2SEDT merupakan sistem koordinasi  integratif meliputi 

cakupan matra vertikal maupun matra horizontal, dalam upaya mengorganisasikan, 
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mengendalikan serta mengevaluasi dan mempromosikan pelaksanaan serta capaian 

kegiatan dalam program percepatan pembangunan daerah tertinggal.  

Strategi  pengembangan program P2SEDT berlandaskan kerangka pikir untuk 

mendorong pengarus utamaan isu-isu daerah tertinggal dan pelbagai masalah yang 

dihadapi masyarakat di daerah tertinggal agar menjadi prioritas utama dalam 

perumusan kebijakan pembangunan di masing-masing daerah. Selain itu isu-isu daerah 

tertinggal semestinya menjadi “concern area” bagi program-program lintas departemen 

sehingga pembangunan daerah tertinggal merupakan “cross cutting issues” dalam 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan secara nasional. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka lingkup dan arena kelembagaan program 

P2SEDT tidak semata-mata sebagai gugus tugas pelaksana program-program yang 

akan diluncurkan oleh kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

melainkan juga mencakup fungsi koordinasi dengan seluruh aktor di daerah, serta 

fungsi advokasi untuk memastikan persoalan yang dihadapi desa tertinggal menjadi 

prioritas penting dalam strategi pembangunan daerah. 

Untuk mengoptimalkan pencapaian program ini, pelembagaan masyarakat menjadi 

salah satu faktor penting yang akan menjadi penopang utama keberhasilan realisasi 

program ini. Pelembagaan ini ditempuh melalui proses inisiasi, instalasi, konsolidasi, 

dan stabilisasi kelembagaan masyarakat yang akan menjadi motor penggerak 

percepatan pembangunan social ekonomi daerah tertinggal. Dalam hal ini, berbagai 

kelompok kerja mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional dibentuk untuk 

menopang proses akselerasi pembangunan daerah tertinggal ini. Kelembagaan 

masyarakat inilah yang nanti akan menjalankan fungsi Penyebarluasan informasi 

kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal, Penanganan pengaduan 

masyarakat atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal 

dan Keberlanjutan atas hasil-hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 

daerah tertinggal. Kelompok kerja ini didampingi oleh konsultan manajemen yang 
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pada setiap tingkatan serta tenaga fasilitator desa yang memiliki tugas utama untuk 

memberikan pendampingan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas baik 

secara administratif maupun substansi dari kelompok kerja maupun sekretariat pokja.  

Posisi, fungsi dan peran Konsultan Manajemen Propinsi sangat penting dalam proses 

pelembagaan masyarakat dalam program P2SEDT ini. Berbagai pengetahuan dan 

keterampilan perlu ditransformasikan kepada KMP guna membekali mereka dalam 

keterlibatannya untuk memfasilitasi proses mainstreaming pembangunan daerah 

tertinggal. Dalam konteks inilah program peningkatan kapasitas KMP melalui kegiatan 

pelatihan menjadi sangat penting kehadirannya. 

Pelatihan ini didesain sedemikian rupa melalui pendekatan metode brainstorming 

untuk membangun kesadaran mereka akan arti penting percepatan pembangunan 

daerah tertinggal sebagai bagian dari upaya memenuhi hak-hak masyarakat di wilayah 

daerah tertinggal akan pembangunan. Di samping itu, metode partisipatori akan juga 

diterapkan dalam pelatihan tersebut guna membangun pemahaman dan keterampilan 

KMP dalam memfasilitasi/mendampingi/mensupervisi implementasi program 

P2SEDT ini. 

 

 

Jakarta, Juli 2008 

 

 

 

 



 

KURIKULUM PELATIHAN 

BAHASAN  TUJUAN BAHASAN  METODE  STRESSING POINTS:  WAKTU 

A. PEMBUKAAN 
   

60 menit 

1. PRA – KURRIKULA  
1.1 Penjelasan Tujuan 

Latihan  
1.2. Pembukaan Latihan  

 Peserta mengetahui dan 
memahami maksud dan 
tujuan pelatihan Konsultan 
Manajemen Propinsi dalam 
kontek kebijakan program 
P2SEDT 

Presentasi    

2. PERKENALAN   Terbangun suasana 
keakraban yang 
mendukung kelancaran 
komunikasi diantara peserta  

Game   

3. KONTRAK BELAJAR  
3.1. Harapan dari 

Pelatihan  
3.2. Kesepakatan Aturan 

dan       Waktu serta 
Sanksi  

3.3. Orientasi Metode 
Pelatihan  

 Teridentifikai harapan 
(pengetahuan, 
keterampilan)  yang ingin 
diperoleh peserta dari 
pelatihan ini.  

 Disepakati aturan bersama 
dan waktu selama pelatihan 
berlangsung.  

   

B. Kuliah Umum oleh 
Menteri Pembangunan 
Darah Tertinggal 

 Peserta memahami 
background, tujuan, target 
dan big picture dari 
program P2SEDT 

 Peserta memahami nilai 
strategis dan prinsip-prinsip 
utama yang perlu 
ditekankan oleh konsultan 
manajemen propinsi dalam 
implementasi proyek 
P2SEDT. 

Preentasi dan 
Tanya jawab 

  

C. PENGETAHUAN 
PARADIGMATIK   

    

Perubahan dan Pergeseran 
Paradigma Pembangunan 
Indonesia (Mengenal KPDT 
dan program kerja 
Kementerian)  

1. Peserta memahami 
problematika system 
pembangunan yang 
diterapkan oleh rezim orde 
baru dan dampaknya 
terhadap kelompok 
masyarakat di wilayah 
pheriperal,  

2. Peserta memahami visi dan 
misi Kementerian 
Pembangunan Daerah 
tertinggal serta paradigm 
pembangunan yang sedang 
dikembangkan oleh 

o Brainstorming 
(metacard)  

o Critical 
analysis  

o Diskusi 
kelompok 

 Perspektif dan 
Pemahaman atas praktek 
pembangunan 

 Sistem dan Mekanisme 
Perencanaan 
Pembangunan 

 Otonomi Daerah dalam 
perspektif pengembangan 
wilayah  

90 menit 
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Kementerian 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal untuk menjawab 
problematika tersebut 

Kebijakan Percepatan 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal (Mengenal 
Program P2SEDT)  

Peserta memahami substansi, 
arah dan strategi program 
P2SEDT 
 

Presentasi 
Tanya jawab  

 Disparitas dan 
Kesenjangan 
Pembangunan antar 
wilayah 

 Strategi Nasional 
(Stranas) Kementerian 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal (KPDT) 

 Sasaran dan Pencapaian 
Kebijakan KPDT 

 Rencana Aksi Nasional 
dan Asesment terhadap 
Capaiannya  

180 menit  

P2SEDT, Program 
Pembangunan Kawasan dan 
Pembangunan Partisipatif 

Peserta memahami strategi 
pembangunan kawasan dan 
model pembangunan partisipatif 
sebagai pilar utama proyek 
P2SEDT 

Presentasi 
Tanya jawab  

 Strategi pembangunan 
kawasan 

 Strategi pembangunan 
partisipatif sebagai 
instrument Utama 

 Tahap-tahap 
pemberdayaan  

 7 tangga partisipasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

120 menit 

D. PENGETAHUAN 
STRATEGIS 

    

Instrumen Percepatan 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal 

1. Peserta memahami kerangka 
kebijakan operasional dan 
instrument program P2SEDT 

2. Peserta memahami 
instrument pengembangan 
kelembagaan di tingkat desa 
sebagai basis operasional 
dan kabupaten sebagai basis 
politik dalam percepatan 
pembangunan daerah 
tertiggal 

3. Peserta memahami arti 
penting dan strategi 
mengembangkan 
sustainabilitas program. 

Cross 
experience  

 Kebijakan operasional 
dan pelaksanaan 
instrumen program KPDT 

 P2SEDT sebagai 
instrumen pengembangan 
kelembagaan 

 Keterpaduan dan 
keberlanjutan program 
percepatan 
pembangunan daerah 
tertinggal 

 Desa sebagai basis 
operasional dan 
kabupaten sebagai basis 
politik percepatan 
pembangunan daerah 
tertinggal secara terpadu 
dan berkelanjutan  

120 menit  

Kerangka Strategis dan 
Operasional 

1. Peserta memahami dan 
mampu menginternalisasi 
visi, misi dan tujuan 
penguatan kelembagaan 
masyarakat 

2. Peserta memahami sasaran 
dan tahapan penguatan 

 Studi kasus  

 Meta card  

 Misi, visi dan tujuan 
penguatan kelembagaan 
masyarakat 

 Sasaran penguatan 
kelembagaan masyarakat 

 Tahapan dan langkah-
langkah pelaksanaan 

120 menit  
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kelembagaan masyarakat penguatan kelembagaan 
masyarakat 

E. PENGETAHUAN TEKNIS 

Peran dan Fungsi Komponen 
Pelaku Pengembangan 
Kelembagaan Masyarakat 
melalui P2SEDT 

Peserta memahami struktur dan 
system kerja penguatan 
kelembagaan masyarakat 
 

o Kerja 
kelompok  

o Pleno  

 Struktur organisasi dan 
sistem kerja penguatan 
kelembagaan masyarakat 
melalui P2SEDT 

 Tim Koordinasi 
Percepatan 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal (TK PPDT) 

 Kelompok Kerja (Pokja) 
TK PPDT 

 Kader Penggerak 
Pembangunan Satu 
Bangsa (KPPSB) 

 Konsultan dan Fasilitator 

120 menit  

Tugas Pokok dan Fungsi 
Konsultan Manajemen 
Propinsi 

Peserta memahami tugas pokok 
dan fungsi Konsultan 
Manajemen Propinsi 

o Presentasi 
o Diskusi 

 Tugas Konsultan 
Manajemen Propinsi 

 Fungsi Konsultan 
Manajemen Propinsi 

90 menit 

SIDATI (Mengenal sistem 
pendukung informasi 
manajemen P2SEDT) 

1. Peserta memahami konsep, 
visi, misi, tujuan serta 
sasaran system informasi 
manajemen P2SEDT 

2. Peserta mampu 
mengoperasionalisasi/mema
nfaatkan fitur-fitur dalam 
website P2SEDT 

o Kerja 
kelompok  

o Pleno  

 Konsep, visi dan misi, 
tujuan dan sasaran 
sistem informasi 
manajemen P2SEDT 

 Mekanisme akses 
website P2SEDT 

 Pengenalan sistem menu 
dalam website P2SEDT 

 Aplikasi teknis dalam 
pemanfaatan Website 
P2SEDT 

120 menit  

F. PERENCANAAN AKSI     

Perencanaan Kegiatan di 
Daerah (pelatihan KMK-TFD 
dan operasionalisasi di 
daerah) 

Peserta mampu merumuskan 
rencana kegiatan di daerah 
paska pelatihan 

o  Penyusunan rencana 
kegiatan pelatihan KMK dan 
TFD 

 

G. EVALUASI PELATIHAN 

1. Tes Hasil Pelatihan  
2. Penilaian Pengelolaan 

Pelatihan  

 Peserta mampu meriview 
hasi-hasil yang telah 
dibahas dalam pelatihan  

 Diperoleh penilaian dari 
peserta tentang efektifitas 
pelaksanaan pelatihan  

Penugasan  
Penugasan   

30 menit  
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Deskripsi Pelatihan 
 
  

Secara umum, kurikulum pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta yang terdiri 

dari Konsultan Manajemen Propinsi, dengan pengetahuan dan kemampuan untuk 

mensupervisi,  mengendalikan dan memonitor implementasi program P2SEDT. 

Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengupayakan tercapainya tujuan 

dan target program P2SEDT.  

Oleh karena itu, kurikulum pelatihan ini dikembangkan dengan mengintrodusir 

materi-materi yang diklasifikasikan ke dalam 3 level pengetahuan yakni : 

 Pengetahuan paradigmatic, berisi materi materi yang menjelaskan tentang 

problem ketimpangan pembangunan yang muncul sebagai dampak system 

pembangunan yang diterapkan pemerintah orde baru dan bagaimana Kantor 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal akan menjawabnya 

 Pengetahuan strategis mencakup materi-materi yang menjelaskan tentang latar 

belakang, filosofi, visi, misi, tujuan dan kerangka kerja program P2SEDT 

 Pengetahuan teknis mencakup materi-materi tentang kerangka operasional 

program P2SEDT.  

 

TUJUAN 

Program pelatihan ini bertujuan untuk : 

1. menumbuhkan kesadaran KMP tentang arti penting percepatan pembangunan 

daerah tertinggal,  

2. memperkuat kapasitas mereka dalam mendiseminasikan dan 

mentransformasikan konsep percepatan pembangunan daerah tertinggal kepada 

masyarakat dan stakeholder strategis lainnya,  
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3. membangun kapasitas mereka dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat 

daerah tertinggal. 

OUT-PUT 

Out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya ……. anggota KMP yang: 

1. Memiliki kesadaran  tentang arti penting percepatan pembangunan daerah 

tertinggal 

2. Memiliki kapasitas mereka dalam mendiseminasikan dan mentransformasikan 

konsep percepatan pembangunan daerah tertinggal kepada masyarakat dan 

stakeholder strategis lainnya,  

3. Memiliki kapasitas dalam mendampingi pelaksanaan tugas-tugas Pokja.  

PESERTA 

Kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh seluruh Konsultan Manajemen Propinsi yang 

telah ditetapkan.  

TRAINER DAN FASILITATOR 

Pelatihan ini akan dipandu oleh master trainer nasional yang akan ditetapkan oleh 

Menteri Negara PDT, yang dalam pelaksanaannya akan didampingi oleh fasilitator 

yang berasal dari anggota konsultan manajemen tingkat kabupaten. 

Syarat dan kualifikasi master trainer akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri. 

Cara penyampaian: Kelas-kelas pelatihan akan dilaksanakan dengan menggabungkan 

format pelatihan dan lokakarya, dan diikuti oleh sekitar …. peserta selama tiga hari.  

Metodologi: Pelatihan dilakukan dengan melibatkan para peserta dan menggunakan 

pendekatan partisipatif. Pelatihan akan dipimpin oleh 2 (dua) orang trainer. Proses 

belajar menjadi tanggung jawab pelatih.  
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Evaluasi: Evaluasi akan dilakukan di akhir pelatihan, melalui tes pilihan ganda/kuis 

singkat atau bentuk latihan lain yang sesuai, untuk menguji tujuan utama pelatihan. Di 

akhir pelatihan, para peserta yang berhasil akan menerima sertifikat kelulusan.  

Studi kasus berdasarkan kenyataan Studi kasus merupakan sebuah instrument yang 

akan dipergunakan dalam pelatihan ini untuk membantu meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan peserta. Studi kasus dilakukan dengan menggunakan dokumen-

dokumen rencana pembangunan dan rencana anggaran daerah yang benar-benar 

berlaku, yang telah disahkan. 
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Pra-Kurikula  

 

Sessi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang tujuan 

pelatihan, mendorong tumbuhnya komunikasi yang intensif antar peserta (melalui 

proses perkenalan), identifikasi harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan, dan 

penyusunan aturan main pelatihan.  

Proses perkenalan dilakukan melalui sebuah permainan, dimana trainer membuat 

gambar/symbol untuk masing-masing peserta. Masing-masing gambar dibuat 

berpasangan. Gambar tersebut kemudian ditempelkan di punggung masing-masing 

peserta, sehingga mereka tidak dapat mengetahui gambar apa yang ditempelkan di 

punggung mereka. Selanjutnya mereka diminta untuk mencari peserta yang menjadi 

pasangannya (yang memiliki gambar yang sama) dengan catatan, selama mencari 

pasangan tersebut, peserta tidak boleh berbicara dengan rekannya. Setelah mereka 

menemukan pasangannya, selanjutnya mereka diminta untuk saling berkenalan. 

Trainer selanjutnya merefleksikan permainan ini dengan menyampaikan kepada 

peserta arti penting proses komunikasi non-verbal sebagai instrument untuk 

menyampaikan pesan.  

Proses ini dilanjutkan dengan identifiasi harapan dan kekhawatiran, dengan 

menggunakan alat bantu berupa worksheet sebagai berikut: 
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Aturan Main 
 
 

Untuk mencapai harapan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan selama 

pelatihan ini, diperlukan beberapa aturan main sebagai berikut:  

 

1.Dibentuk kelompok diantara 
peserta yang bertugas untuk 
menjadi time keeper, 
menyampaiakn rekap materi 
harian, dan lain-lain.  

2. Peserta harus mengikuti materi 
secara keseluruhan  

3. Seluruh peserta harus hadir di 
ruang pelatihan 5 (lima) menit 
sebelum acara dimulai  

4. Handphone harus dinon-aktifkan 
selama berada dalam ruang 
pelatihan.  
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Modul 1 
Perubahan dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Indonesia  
-Mengenal KPDT dan program kerja Kementerian- 

 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang bagaimana model pembangunan di 

Indonesia, problematika system pembangunan yang diterapkan oleh rezim orde baru 

dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat di wilayah pheriperal, visi dan misi 

Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal serta paradigma pembangunan yang 

sedang dikembangkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk 

menjawab problematika tersebut.  

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk:  

 Membantu peserta dalam memahami problematika system pembangunan yang 

diterapkan oleh rezim orde baru dan dampaknya terhadap kelompok 

masyarakat di wilayah pheriperal,  

 Membantu peserta dalam memahami visi dan misi Kementerian Pembangunan 

Daerah tertinggal serta paradigm pembangunan yang sedang dikembangkan 

oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menjawab 

problematika tersebut 

Waktu: 90 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat: 
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 Memahami problematika system pembangunan yang diterapkan oleh rezim 

orde baru dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat di wilayah 

pheriperal,  

 Memahami visi dan misi Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal serta 

paradigm pembangunan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menjawab problematika tersebut 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (30 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (50 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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 Orientasi pembangunan yang dikembangkan selama rezim Orde Baru yang 

menitikberatkan kepada wilayah Jawa serta daerah perkotaan  selama ini telah 

menyisakan banyak permasalahan diantaranya adalah terciptanya disparitas 

dalam pembangunan.  

 Orientasi pembangunan tersebut diatas telah melahirkan ketimpangan cara 

pandang dan sistem pembangunan yang meminggirkan peran serta hak-hak 

masyarakat di wilayah peripheral.  

 Kegagalan pemerintah masa lalu dalam mendorong proses pemerataan 

pembangunan telah disadari oleh pemerintah hasil reformasi yang kemudian 

mendorong proses mainstreaming pembangunan di daerah tertinggal yang 

mayoritas berada di luar pulau Jawa dengan salah satunya membentuk 

kementerian yang secara khusus berkonsentrasi untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah tertinggal. 

 RPJM Nasional telah menetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan sebagai 

daerah tertinggal, dan harus menjadi prioritas untuk ditangani. 

Filosofi Dasar 

PARADIGMA  STRATEGI  TAKTIK  SCOPE  

Goverment driven 

 
People/ community 

driven  

Community 

empowerment  

Community organizing  Desa, Kabupaten, 

Propinsi, Pusat  
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Top down  

 

Buttom up  

Participatory system  Community based 

involvement  

Decission making 

process 

(Musrenbang, 

penyusunan RAPB)  

Affirmative action  Mainstreaming   Advocacy  Strategic 

stakeholders  

 

Komitmen 

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal telah disusun STRANAS 

PPDT, sesuai Peraturan Menteri Negara PDT No. 07/PER/M-PDT/III/2007 untuk 

menjadi acuan kementerian/ lembaga dan daerah.  

Karena itu diperlukan intervensi program peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal, untuk 

memberikan dukungan  strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan 

masyarakat, dan pengembangan sarana dan prasarana. 

Visi Pembangunan Daerah Tertinggal adalah “Terwujudnya daerah tertinggal sebagai 

daerah dengan wilayah dan masyarakat yang maju dan setaraf dengan daerah lain di 

Indonesia”.   

Misi: 

 mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal 

(sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan) dan partisipasi 

semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada;  

 memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap 

pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan 

akses modal usaha, kemampuan dasar beradaptasi dengan teknologi, 

kemampuan memanfaatkan dan mengelola pasar dan informasi;  

 meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat;  

 mengurangi keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan prasarana dan 

sarana komunikasi dan transportasi, sehingga memiliki keterkaitan dengan 



20 | P a g e  
 

daerah lainnya, serta membangun prasarana dan sarana yang menunjang 

kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;  

 mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) melalui pengembangan pusat pertumbuhan 

ekonomi berbasis sumberdaya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan 

serta mempercepat rehabilitasi dan pemulihan daerah–daerah pasca bencana 

alam dan pasca konflik serta mengoptimalkan mitigasi bencana. 

Isu Strategi 

 Terdapat 2 (dua) agenda utama yang ingin dilakukan oleh Kementerian Negara 

PDT  dalam rangka menjawab permasalahan disparitas pembangunan tersebut 

di atas, yaitu; institusionalisasi peran partisipasi masyarakat dalam mendorong 

percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mainstreaming isu 

pembangunan daerah tertinggal dalam proses pembangunan daerah dan 

nasional. 

 Agenda institusionalisasi dijalankan melalui proses pembentukan kelompok 

kerja pembangunan daerah tertinggal yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat 

bersama unsure pemerintah yang memiliki fungsi mensinergikan pandangan, 

analisis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program 

pembangunan daerah tertinggal. Institusiolaisasi ini diterapkan hingga di 

tingkat pedesaan di wilayah daerah tertinggal sebagai basis utama dalam proses 

perencaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui pembentukan Kader 

Penggerak Pembangunan. Institusionalisasi ini dilakukan sebagai supporting 

instrument bagi kementerian Negara PDT dalam melakukan mainstreaming 

gagasan pembangunan daerah tertinggal, sekaligus juga sebagai instrument 

kelembagaan dalam mendukung kinerja dan program kementerian. 

 Di sisi lain, agenda mainstreaming diselenggarakan melalui proses mendorong 

peran kementerian Negara PDT dan instrument institusional sebagaimana 

disebutkan di muka dalam menyebarluaskan ide percepatan pembangunan 

daerah tertinggal kepada stakeholder strategis dan membangun kesadaran serta 

kemauan politik mereka dalam memasukkan perspektif percepatan 

pembangunan daerah tertinggal dalam proses perencanaan pembangunan.  

FILOSOFI DASAR 

 kebijakan pemihakan;  
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 kebijakan percepatan; dan  

 kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. 

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 

 pengembangan kemandirian daerah tertinggal, dilakukan melalui (a) 

pengembangan ekonomi lokal, (b) pemberdayaan masyarakat, dan (c) 

penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan;  

 peningkatan pemanfaatan potensi wilayah, melalui : (a) peningkatan investasi 

daerah, (b) pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan dunia usaha, dan 

(c) pengembangan kawasan produksi;  

 peningkatan integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, 

dilakukan melalui: (a) pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana antar 

wilayah, dan (b) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah,  

 peningkatan penanganan kawasan di daerah tertinggal yang memiliki 

permasalahan khusus, dilakukan melalui: (a) pembukaan keterisolasian daerah, 

(b) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil.   

Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal 

 Pengembangan Ekonomi Lokal  

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan 

didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal  (sumberdaya manusia, 

sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing 

daerah.  

 Pemberdayaan Masyarakat  

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

berperan aktif didalam mengatasi ketertinggalannya dibanding dengan kelompok 

masyarakat lain di bidang kegiatan ekonomi,  sosial, budaya dan pembangunan 

regional. Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan,  

 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  

Prioritas ini diarahkan untuk  meningkatkan kapasitas kelembagaan dan 

sumberdaya manusia pemerintah  dan masyarakat di daerah tertinggal. 

Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia ini untuk 
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memberikan dukungan strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan 

masyarakat, dan pengembangan prasarana dan sarana.  

 Pengurangan Keterisolasian Daerah 

Prioritas ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar 

mempunyai keterkaitan dengan daerah maju, meningkatkan mobilisasi 

masyarakat, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya guna menunjang 

pengembangan ekonomi lokal.   

 Penanganan Karakteristik Khusus Daerah  

Prioritas ini diarahkan untuk:  

(a)  mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh 

konflik dan bencana alam. Fokus mitigasi, pencegahan dan rehabilitasi bencana 

adalah: rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat 

bencana, percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik 

dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik, peningkatan rasa 

saling percaya dan harmoni antar kelompok, sosialisasi penerapan spesifikasi 

bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana, dan menerapkan sistem 

deteksi dini terjadinya bencana, serta  

(b) mengembangkan daerah perbatasan sebagai garda terdepan dalam 

pengembangan ekonomi regional.  Fokus pengembangan daerah perbatasan  

adalah :  memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk menjadikan 

wilayahnya  sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai 

koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa, menyusun rencana strategis 

pengembangan wilayah perbatasan, dan mengembangkan wawasan 

kebangsaan masyarakat.  
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Kerangka Pelaksanaan Kebijakan dgn Program Pembangunan Daerah Tertinggal 
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Modul 2 
Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  

-Mengenal Program P2SEDT- 

 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang kebijakan percepatan pembangunan 

daerah tertinggal. Berbagai masalah tentang disparitas dan kesenjangan pembangunan 

antar wilayah akan dijelaskan disertai dengan Strategi Nasional (Stranas) Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Sasaran dan Pencapaian Kebijakan KPDT 

Rencana Aksi Nasional dan Asesment terhadap capaiannya. 

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami substansi, arah dan 

strategi program P2SEDT  

Waktu: 90 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami substansi, arah dan strategi 

program P2SEDT  

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Sejumlah kebijakan pembangunan nasional hingga pertengahan tahun 2008 masih 

dihadapkan pada masalah kesenjangan antar daerah. Max A Pohan, Deputi Bidang 

Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas disela-sela seminar di Gedung 

Bappenas, Taman Suropati, Jakarta, Senin (25/8/2008) menguraikan 4 permasalahan 

utama masalah masih tingginya kesenjangan antar daerah: 

Pertama: Disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk di 

perkotaan tumbuh sangat pesat dibandingkan di pedesaan. Untuk itu perlu 

pengendalian kepadatan penduduk antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali."Untuk 

permasalahan ketenagakerjaan antara lain karena masalah lapangan pekerjaan formal 

yang masih terbatas yakni hanya 36,9% dari total lapangan kerja," jelasnya. 

Kedua: Disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Dari sisi Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) seluruh provinsi menunjukkan perkembangan peningkatan IPM secara 

merata. Provinsi yang memiliki IPM rendah sebagian besar berada di wilayah 

Indonesia Bagian Timur. 

Ketiga: Disparitas pertumbuhan ekonomi antara daerah. Kontribusi wilayah terhadap 

pertumbuhan PDB nasional selama 2001-2007 terbesar berasal dari wilayah Jawa-Bali, 

dengan kontribusi rata-rata per tahun lebih dari 60%, Sumatera 22%, Kalimantan 9%, 

Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya kurang dari 5%. 



27 | P a g e  
 

Keempat: Disparitas sarana dan prasarana daerah. Misalnya prasarana jaringan irigasi, 

jaringan jalan dan listrik. Dengan irigasi terluas umumnya ada di pulau Jawa.  

SEBARAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN WILAYAH: 

 KAWASAN TIMUR INDONESIA : 123 KABUPATEN (62%) 

 SUMATERA : 58 KABUPATEN (29%)  

 JAWA DAN BALI :  18 KABUPATEN   (9 % ) 

 

 
 
  

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

Daerah Tertinggal

Daerah Maju

Keterangan :
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P2SEDT, Program Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Partisipatif 
 

 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang strategi pembangunan kawasan, strategi 
pembangunan partisipatif sebagai instrument utama, tahap-tahap pemberdayaan dan 7 
tangga partisipasi pemberdayaan masyarakat. 

Melalui modul pelatihan, para peserta diajak untuk memahami tentang arti penting 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tertinggal dan bagaimana langkah 

dan tahapan pemberdayaan masyarakat.  

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami strategi pembangunan 

kawasan dan model pembangunan partisipatif sebagai pilar utama proyek P2SEDT  

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami strategi pembangunan kawasan 

dan model pembangunan partisipatif sebagai pilar utama proyek P2SEDT 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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INSTRUKSI  

 Peserta dibagi dalam 3-4 kelompok.  

 Masing-masing kelompok mendiskusikan isi cerita dan diminta membuat 
kesimpulan (lesson learned) dari cerita tersebut  
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Tiga Isu Strategis Otonomi Daerah 

1. Desentralisasi Kewenangan --> Keleluasaan Mengatur Prioritas Pembangunan 

2. Desentralisasi Fiskal --- Keleluasaan Mengatur Alokasi Anggaran sesuai 

prioritas  

3. Pilkada Langsung --- Keleluasaan Memilih pemimpin lokal sesuai aspirasi  

Desentralisasi Kewenangan 

( Keleluasaan mengatur prioritas pembangunan) 

• Mengacu RPJP/RPJM Nasional  

• Daerah dapat menjabarkan skala prioritas sesuai kebutuhan di tingkat lokal jauh 

lebih besar dibandingkan sebelum otda  

• Prioritas Pembangunan sesuai kebutuhan local 

Desentralisasi Fiskal 

(Keleluasaan mengatur alokasi anggaran sesuai prioritas) 

• Pembiayaan mandiri (self financing) dan cost recovery dalam bidang pembiayaan 

publik  

• Peningkatan PAD 

• Bagi hasil pajak & bukan pajak secara lebih tepat  

• Transfer dana ke daerah (DAU & DAK) 

• Kewenangan daerah melakukan pinjaman berdasarkan kebutuhan daerah  

Otonomi daerah menjadi modal dasar menata ulang pembangunan dari sektoral dan 

pengendalian terpusat menjadi pembangunan berbasis kawasan dan pengendalianya 

tersebar dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan terhadap 3 (tiga) hal 

utama, yaitu: 

(a) Pertumbuhan sektoral sebagai sarana mengundang investasi 

(b) Pertumbuhan sektoral harus berkorelasi positif dengan munculnya wilayah-

wilayah pertumbuhan 
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(c) Investasi harus dipastikan bernilai tambah (value added) secara luas terhadap 

pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat (basic services) dan Peningkatan 

pendapatan (basic need)  

Pembangunan Berbasis Kawasan atau Regional Economic Development Strategic 

Program (RED-SP) 

• Mengamankan tiga isu strategis Otoda  

• Sistem perencanaan regional dengan mendorong pertumbuhan sekaligus 

pemerataan pembangunan ekonomi  

• Program didasarkan pada kebutuhan wilayah dengan memperhatikan tata 

ruang, potensi, daya saing, dan komunikasi antar pelaku  

Sasaran RED-SP 

• Integrasi Empat Aspek Pembangunan Berdasarkan Tata Ruang, Potensi, Daya 

Saing dan Komunikasi Antar-Pelaku di Sebuah Wilayah Tertentu. Meliputi; 

  a. Integrasi Perencanaan 

  b. Integrasi Pendanaan 

  c. Integrasi Sumberdaya manusia 

  d. Integrasi kelembagaan  

Metode RED-SP 

• Berbasis Karakter Sumberdaya yang meliputi: Kewilayahan dengan komoditas 

unggulan, efisiensi dan pelaku pembangunan  

• Berbasis Penataan Ruang dengan membagi dalam pusat pertumbuhan, integrasi 

fungsional dan desentralisasi  

• Berbasis Keterpaduan Wilayah, menekankan kerjasama antar sektor untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan DT  

• Berbasis Cluster (Keunggulan Komparatif dan berorientasi eksternal)  

Implementasi RED-SP 

• Pemerintah berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator 
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• Setiap kawasan harus memiliki spesialisasi  

• Terdapat industri pendorong berdaya saing;  

• Mempunyai scenario keterkaitan antara sektor unggulan dengan sektor 

pendorong/pendukung 

• Memfokuskan strategi pengembangan kepada produk berdaya saing dan 

berorientasi pada pasar regional;  

• Memiliki sinergitas antar program;  
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Instrumen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 
 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang Kebijakan operasional dan pelaksanaan 

instrumen program KPDT, P2SEDT sebagai instrumen pengembangan kelembagaan, 

Keterpaduan dan keberlanjutan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, 

Desa sebagai basis operasional dan kabupaten sebagai basis politik percepatan 

pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan berkelanjutan. 

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami : 

1. kerangka kebijakan operasional dan instrument program P2SEDT 

2. instrument pengembangan kelembagaan di tingkat desa sebagai basis operasional 

dan kabupaten sebagai basis politik dalam percepatan pembangunan daerah 

tertiggal 

3. arti penting dan strategi mengembangkan sustainabilitas program. 

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami Kebijakan operasional dan 

pelaksanaan instrumen program KPDT, P2SEDT sebagai instrumen pengembangan 

kelembagaan, Keterpaduan dan keberlanjutan program percepatan pembangunan 

daerah tertinggal, Desa sebagai basis operasional dan kabupaten sebagai basis politik 

percepatan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan berkelanjutan. 
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Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Kebutuhan Penanganan Daerah Tertinggal  

 Sumber : Data Identifikasi dan Validasi Kementerian PDT 

ANGGARAN RAN PPDT 2008 

(Berdasarkan Pagu Definitif) 

No Prioritas  Anggaran (Rp Juta) K/L TERKAIT 

1 Pengembangan Ekonomi Lokal             909.452,-  13 K/L 

2 Pemberdayaan Masyarakat        72.840.673,-  15 K/L 

3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan            402.841,-  8 K/L 

4 Pengurangan Keterisolasian Daerah       22.590.154,-  11 K/L 

5 Penanganan Karakteristik Khusus Daerah         1.817.453,-  14 K/L 

TOTAL RAN PPDT 2008       98.560.573,-    

TOTAL APBN 2008     311.946.964,-    
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Instrument percepatan pembangunan daerah tertinggal: 

 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) 

dilakukan melalui penyediaan prasarana & sarana transportasi dan komunikasi, 

pelayanan sosial dasar, dan pemberdayaan komunitas adat terasing. Tujuan 

utama kegiatan ini adalah : (a) memberikan kemudahan akses kepada 

masyarakat di perdesaan; (b) meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan; 

(c) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah 

tertinggal.  

 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus  (P2DTK) dilakukan 

melalui penyediaan ’block grant’ untuk mendukung pengembangan ekonomi 

lokal, penyediaan prasarana & sarana lokal/perdesaan, dan pemberdayaan 

masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan 

masyarakat.  Tujuan umum kegiatan ini adalah mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi, daerah-daerah tertinggal 

dan perbatasan. Sedangkan tujuan khususnya adalah : (a) Mengembangkan 

kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan 

dalam pengelolaan pembangunan yang partisipatif; (b) meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat (pendidikan 

dan kesehatan); (c) mengembangkan ekonomi lokal melalui penciptaan 

lingkungan ekonomi yang kondusif bagi masuknya investasi swasta; dan (d) 

memberdayakan masyarakat melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi.  

 Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) dilakukan melalui: 

penyediaan prasarana dan sarana transportasi/komunikasi, pengembangan 

ekonomi lokal, pelayanan sosial dasar, dan pelayanan lintas batas.    Tujuan 

umum kegiatan ini adalah  mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan kapasitas masyarakat wilayah perbatasan dan menjadikan 

perbatasan sebagai beranda depan negara. Dengan tujuan khusus : (a) 

Pemenuhan prasarana dan sarana dasar bagi perbaikan kondisi sosial dan 
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ekonomi masyarakat; (b) pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi 

sumberdaya alam, letak geografis dan perkembangan ekonomi sekitarnya; (c) 

peningkatan kapasitas masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia agar dapat 

menjaga wilayah dan melakukan kegiatan dengan negara tetangga.  

 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 

dilakukan melalui: penyiapan lahan dan investasi dalam kegiatan usaha: 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan 

rakyat,  pariwisata, berikut industri pengolahan dan pendukung, yang dikelola 

secara kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.  Tujuan 

umum kegiatan ini adalah memfasilitasi pengembangan kawasan produksi 

sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, 

dan industri pengolahan di daerah tertinggal dalam skala usaha ekonomi 

menengah dan besar menjadi sebuah kawasan (area) produksi yang saling 

terintegrasi mulai dari kegiatan hulu, tengah sampai kegiatan hilir. Dengan 

tujuan khusus : (a) meningkatkan kegiatan ekonomi produktif berbasis 

komoditas unggulan di daerah tertinggal; (b) memperluas lapangan usaha dan 

kapasitas produksi masyarakat  berbasis komoditas unggulan; (c) membuka 

kesempatan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hutan 

tanaman industri dan industri pengolahan; (d) meningkatkan incomes 

masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha produksi di daerah tertinggal.  

 Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) 

dilakukan melalui pembangunan pusat pelayanan jasa & distribusi/kota 

penyangga, termasuk kawasan industri terpadu, dan kawasan perdagangan 

bebas atau kawasan ekonomi khusus. Tujuan kegiatan ini adalah membangun 

pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, meningkatkan 

sinergi pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju, merubah 

paradigma masyarakat pedesaan dalam mengelola usaha tani konvensional ke 

usaha tani profesional berbasis agribisnis, meningkatkan kegiatan ekonomi 

berbasis agribisnis secara menyeluruh dan berkelanjutan.  
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Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT).      

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini belum menyebar kepada 

seluruh lapisan masyarakat, sehingga terkesan pemerintah belum melakukan upaya 

pembangunan secara sistematis di daerah tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah 

belum berperannya kelembagaan masyarakat yang dibangun selama ini baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. Sementara di sisi lain, upaya 

peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) untuk menjamin keberhasilan 

program pembangunan di daerah tertinggal masih dilakukan secara terbatas baik 

menyangkut jangkauan, intensitas, maupun substansinya.  

Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk dilakukan peningkatan kapasitas 

kelembagaan secara sistematis. Melalui Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan 

Budaya pada tahun 2008 dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan 

pemerintah dan masyarakat yaitu P2SEDT 2008. Upaya ini tidak saja ditujukan untuk 

menunjang keberhasilan program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal akan tetapi untuk program-program lainnya, baik 

yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga, maupun yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

Instrumen ini bertujuan untuk; (a) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang 

tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat dalam proses pembangunan di 

tingkat desa; (b) meningkatkan pengetuhuan dan keterampilan masyarkat dalam 

menganalisis kondisi aktual yang terjadi pada  lingkungannya, merumuskan masalah 

dan memanfaatkan peluang yang ada; (c) mengembangkan mekanisme pengelolaan 

sumber daya pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.  

Penguatan kelembagaan pebangunan daerah tertinggal melalui P2SEDT tahun 2008 

difokuskan pada: 

 penataan dan penguatan kelembangaan pembangunan daerah tertinggal pada 

setiap jenjang pemerintahan dan masyarkat,  



50 | P a g e  
 

 sosialisai dan diseminasi serta penyebarluasn informasi kebijakan dan program 

pembangunan daerah tertinggal,  

 penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kebijakan dan program 

pembangunan daerah tertinggal,  

 pengembangan keberlanjutan atas hasil pelaksanaan kebijakan dan program 

pembangunan daerah tertinggal.  
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Ruang Lingkup Penguatan Kelembagan 
 

 
 
 
KESINAMBUNGAN PROGRAM 

Kesinambungan program merupakan suatu proses untuk mengupayakan agar 

hasil-hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal dapat 

terpelihara dan dikembangkan sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan program 

secara partisipatif menjadi bagian yang sangat menentukan, oleh karena itu pelibatan 

mereka dalam setiap tahapan proses kegiatan menjadi sangat penting karena akan 

memberikan kesempatan belajar secara langsung.  

Penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SEDT harus dijamin dapat 

memberi manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan (sustainable). Begitu 

kegiatan pembangunan baik dalam bidang fisik maupun non fisik selesai, 

pemanfaatannya harus segera diupayakan secara maksimal agar penerima manfaat 

dapat menikmatinya. Masing-masing jenis kegiatan pembangunan tersebut akan sangat 

berbeda kelanjutan atau pemanfaatannya. Di samping manfaat dari hasil kegiatan, 
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maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, 

serta prinsip-prinsip penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SEDT harus 

mampu memberi dampak perubahan positif dan berkesinambungan bagi masyarakat.  

Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dari keberlanjutan kegiatan penguatan kelembagaan 

masyarakat melalui P2SEDT adalah sebagai berikut:  

• Berfungsinya prasarana/sarana yang telah dibangun secara fisik, dan terpeliharanya 

kegiatan-kegiatan nonfisik yang menunjang kualitas hidup masyarakat yang 

meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.  

• Sistem pembangunan partisipatif dan mekanisme pelaksanaan program penguatan 

kelembagaan masyarakat melalui P2SEDT dapat dipelihara untuk memperkuat 

proses pembangunan di daerah.  

• Berfungsinya kelembagaan masyarakat yang telah dibangun dalam pengelolaan 

program secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.  

Proses  

Kesinambungan program merupakan tahapan paska pelaksanaan yang dikelola 

dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan 

tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip penguatan 

kelembagaan masyarakat.  

Sistem Pemeliharaan  

Sistem pemeliharaan hasil pembangunan melalui penguatan kelembagaan masyarakat 

melalui P2SEDT diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai 

sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan 

oleh masyarakat secara efektif dan efisien.  

Untuk menjamin terjaminnya pemeliharaan kegiatan, maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah:  

• Rencana pemeliharaan dimasukkan dalam proposal kegiatan.  
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• Untuk setiap jenis prasarana tertentu, dibuat daftar penanggung jawab dan 

penetapan iuran, sedang untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola 

dan pemeliharaan.  

• KPPSB akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin.  

 

4.4 Hal-hal Penting dalam Keberlanjutan Program  

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan 

pemeliharaan kegiatan pembangunan desa adalah :  

• Keputusan pengelolaan hasil pembangunan dalam pengertian pemanfaatan, 

pemeliharaan, dan keberlanjutan kegiatannya harus dimusyawarahkan dalam rapat 

kelompok masyarakat penerima manfaat;  

• Pengelolaan hasil pembangunan desa harus dilakukan oleh kelompok masyarakat 

penerima manfaat (tidak diperkenankan dikelola oleh perorangan secara mutlak) 

melalui koordinasi KPPSB untuk digulirkan kepada penerima manfaat lainnya (bila 

disepakati dalam musyawarah). 
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Kerangka Strategis dan Operasional 
 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang visi, misi dan tujuan penguatan 

kelembagaan masyarakat, sasaran penguatan kelembagaan masyarakat, tahapan dan 

langkah-langkah pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat 

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami : 

1. visi, misi dan tujuan penguatan kelembagaan masyarakat 

2. sasaran penguatan kelembagaan masyarakat 

3. tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat 

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami visi, misi dan tujuan penguatan 

kelembagaan masyarakat, sasaran penguatan kelembagaan masyarakat, tahapan dan 

langkah-langkah pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat. 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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A. Dasar Hukum  

Dasar hukum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 

melalui P2SEDT 2008 yaitu :  

1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

3.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  

4.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

5.  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;  

6.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

tahun 2008;  

7.  Perpres Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  

8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 

02/PER/M-PDT/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah 

Tertinggal Tahun 2008.  

B. Tujuan  

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tersebut bertujuan :  
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(1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 

menganalisis kondisi aktual yang terjadi pada lingkungannya, merumuskan 

masalah dan memanfaatkan peluang yang ada,  

(2) Untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang tumbuh, berkembang 

dan mengakar di masyarakat dalam proses pembangunan yang partisipatif di 

tingkat desa,  

(3) Untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya pembangunan 

secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.  

C.  Sasaran  

Sasaran dalam kegiatan P2SEDT adalah prioritas utama yang terdiri dari sasaran 

kegiatan dan sasaran kelompok:  

(1). Sasaran Kegiatan  

a. Peningkatan peran dan eksisitensi kelembagaan.  

b. Peningkatan kerja sama kelembagaan.  

c. Peningkatan kerjasama antar kelompok dalam lembaga.  

d. Peningkatan produktivitas dan kapasitas kegiatan kelembagaan masyarakat.  

(2). Sasaran kelompok  

a. Masyarakat lokal di daerah tertinggal.  

b. Kelembagaan di 148 kabupaten tertinggal pada 31 propinsi. 

D.  Ruang Lingkup Kegiatan P2SEDT  

Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan 

masyarakat melalui P2SEDT difokuskan pada kegiatan utama yang terdiri dari :  

a) Bimbingan dan Pelatihan menyangkut aspek kepemimpinan, kewirausahaan, 

pemberdayaan, serta perencanaan dan pengendalian.  

b) Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 

Tertinggal.  

c) Persiapan administrasi dalam rangka penerimaan bantuan sosial  
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d) Verifikasi terhadap proposal lembaga calon penerima bantuan social oleh Tim 

P2SEDT.  

e) Rekomendasi kepada lembaga yang telah lulus verifikasi.  

f) Penetapan lembaga penerima bantuan melalui SK Deputi IV Bidang Penguatan 

Kelembagaan dan Pendidikan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  

g) Penanganan Pengaduan Masyarakat atas pelaksanaan Kebijakan dan Program 

Pembangunan Daerah Teringgal.  

h) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.  

i) Mengembangkan mekanisme keberlanjutan atas hasil-hasil pelaksanaan 

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Teringgal.  

j) Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi secara komprehensif berbasis 

teknologi.  

k)  Pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan.  

 

E. Keluaran (Output)  

Keluaran merupakan sesuatu yang diharapkan dari kegiatan P2SEDT yang dapat 

berupa:  

a) Terbina, berkembangnya dan makin kuatnya kelembagaan dalam masyarakat.  

b) Meningkatnya kerjasama antar kelompok.  

c) Terbangunnya pengetahuan berorganisasi dan menguatnya kelembagaan di 

masyarakat setempat.  

d) Meningkatnya ketrampilan warga masyarakat lokal.  

e) Meningkatnya produktivitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal.  

 

F.  Manfaat (Outcome)  

Manfaat-manfaat kegiatan P2SEDT merupakan hasil-hasil yang dirasakan dari 

kegiatan yang diharapkan secara kualitas dan kuantitas:  
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a) Tumbuhnya dan berkembangnya peran serta eksistensi kelembagaan yang 

tersebar di 148 kabupaten pada 31 propinsi dalam kegiatan penguatan 

kelembagaan masyarakat lokal.  

b) Adanya penguatan kelembagaan yang ada dalam masyarakat lokal.  

c) Tumbuh dan berkembangnya pengetahuan berorganisasi dan wawasan 

kegiatan masyarakat.  

d) Tumbuh dan berkembangnya kerja sama kelompok-kelompok dalam 

masyarakat.  

e) Terserapnya dana bantuan sosial oleh lembaga yang ada dalam masyarakat.  

f) Tumbuh berkembangnya produktivitas dan kapasitas kegiatan kelembagaan 

dalam masyarakat.  

G.  Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  

Strategi pokok pembangunan daerah tertinggal yang ditempuh untuk mewujudkan 

visi dan misi STRANAS PDT adalah:  

a) Pengembangan kebersamaan dalam pembangunan daerah tertinggal yang 

berbasis pada kemampuan daerah otonom.  

b) Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing berkelanjutan.  

c) Pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan pemerataan pembangunan 

(dual tracks strategy).  

d) Pembangunan daerah yang melibatkan banyak sektor dan tingkatan 

pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi (sinergitas kebijakan).  

e) Penerapan strategi dasar kebijakan yang terdiri dari empat pilar (rincian lihat 

STRANAS PDT).  

Sementara itu peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui 

peningkatan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan 

peran dan eksistensi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui 

kerja sama antar lembaga dalam masyarakat.  
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Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan membutuhkan dukungan yang optimal 

dan waktu yang panjang. Pengembangan kelembagaan yang sama sekali baru 

membawa konsekuensi munculnya biaya birokrasi dengan perangkat administrasi 

yang baru sehingga menjadi tidak efisien. Namun, pada sisi lain, menyerahkan 

sepenuhnya kepada lembaga yang sudah ada dengan segala perangkatnya yang 

serba terbatas mengandung potensi kegagalan implementasi kebijakan 

pembangunan, sehingga menjadi tidak efektif.  

H. Metode  

Memperhatikan kondisi obyektif tersebut di atas, KPDT menerapkan strategi 

konsolidasi dan integrasi secara koordinatif, yaitu :  

a) Pengorganisasian melalui konsolidasi dan optimalisasi Pokja IV Bidang 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat, Pokja Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Provinsi, Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Kabupaten, dan pada tingkat desa melalui satu wadah yang disebut dengan 

Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa ( KPPSB).  

b) Sebagai sistem penunjang maka pada semua level pemerintahan dilakukan 

penguatan lembaga dengan pengadaan Konsultan Sistem Informasi, Konsultan 

Manajemen Nasional, Konsultan Manajemen Provinsi, Konsultan Manajemen 

Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Desa serta dukungan dana bantuan sosial 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bagi KPPSB.  

I. Pentahapan  

Program penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan secara bertahap, sebagai 

berikut :  

a) Tahap Inisiasi, dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 dengan kegiatan 

utama bimbingan teknis yang melekat pada masing-masing kegiatan 

terhadap kelembagaan yang sudah ada, dan hanya menjangkau beberapa 

lokasi,  
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b) Tahap Instalasi, dimulai tahun 2008 sampai dengan 2009 dengan kegiatan 

utama konsolidasi (internal) kelembagaan yang sudah ada serta optimalisasi 

peran dan fungsinya,  

c) Tahap Konsolidasi, dimulai tahun 2010 sampai dengan 2015 dengan kegiatan 

utama konsolidasi (eksternal) antara berbagai kelembagaan dari berbagai 

sektor dengan kelembagaan yang dibangun oleh KPDT.  

d) Tahap Stabilisasi, diharapkan terjadi mulai tahun 2016 dan seterusnya, dimana 

kelembagaan yang telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri di tengah-

tengah masyarakat.  
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1.  Penataan Organisasi  

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperkuat kelembagaan 

pembangunan daerah tertinggal adalah penataan kelembagaan pada setiap 

jenjang pemerintahan, yang meliputi pembenahan organisasi, perumusan 

struktur dan prosedur kerja, serta penempatan kepengurusan.  

1.1  Organisasi  

Sebagai hasil inisiasi dan konsolidasi atas kelembagaan yang sudah ada, 

dibentuk organisasi sebagai berikut :  

a)  Pada tingkat desa dibentuk ( KPPSB) Kader Penggerak Pembangunan 

Satu Bangsa, yang merupakan suatu forum agen-agen perubahan menuju 

kesetaraan desa.  
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b)  Pada tingkat kabupaten, optimalisasi peran Pokja Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Kabupaten yang merupakan bagian dari TK-PPDT 

Kabupaten.  

c)  Pada tingkat Provinsi optimalisasi peran Pokja Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Provinsi yang merupakan bagian dari TK-PPDT Provinsi.  

d)  Pada tingkat pusat, optimalisasi peran Pokja IV Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pusat yang merupakan bagian dari TK-PPDT Pusat.  

 

Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari, pada 

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dibantu oleh tenaga 

ahli/Konsultan Manajemen yang direkrut oleh KPDT melalui P2SEDT 2008 

yang selanjutnya disebut:  

a) Pada tingkat desa adalah Tenaga Fasilitator Desa (TFD),  

b) Pada tingkat kabupaten adalah Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK),  

c) Pada tingkat provinsi adalah Konsultan Manajemen Provinsi (KMP),  

d) Pada tingkat pusat adalah Konsultan Manajemen Nasional (KMN).  

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan.  

Langkah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan juga dilakukan dengan dukungan  

• Konsultan Manajemen.  

• Konsultan sistim informasi daerah tertinggal yang berbasis web.  

• Bantuan sosial kepada lembaga masyarakat di desa (KPPSB).  

3. Sistem Informasi Daerah Tertinggal  

Sistem Informasi daerah tertinggal merupakan dukungan terhadap proses 

percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui P2SEDT yang terpusat pada 

tingkat nasional di Sekretariat P2SEDT dan pada tingkat daerah di 31 Provinsi, 

148 Kabupaten daerah tertinggal yang didukung dengan mobile data (Laptop) 

dan petugas input data adalah Tenaga Fasilitator Desa (TFD).  
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Sistem Informasi ini berbasis web dan merupakan sistem informasi yang menjadi 

suatu sarana manajemen data informasi yang akan mengefisiensikan kinerja, 

meningkatkan nilai tambah dan daya kompetisi usaha KPDT.  

Sistem Informasi daerah tertinggal mencakup integrasi data dan informasi antar 

daerah dan ke pusat, mekanisme manajemen sistem informasi yang dibangun 

berdasarkan konsep pengelolaan data terpusat dan terstruktur, pengelolaannya 

terpadu. Petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas Konsultan Manajemen Sistem 

Informasi Daerah Tertinggal akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri 

(manual).  
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Peran dan Fungsi Komponen Pelaku Pengembangan 
Kelembagaan Masyarakat melalui P2SEDT 
 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang Struktur organisasi dan sistem kerja 

penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SEDT, Tim Koordinasi Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal (TK PPDT), Kelompok Kerja (Pokja) TK PPDT, Kader 

Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB), Konsultan dan Fasilitator  

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami struktur dan system 

kerja penguatan kelembagaan masyarakat. 

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami struktur dan system kerja 

penguatan kelembagaan masyarakat. 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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STRUKTUR KELEMBAGAAN 
 

 
 
 
 
 

Bahan Bacaan 
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Struktur , Tugas Dan Fungsi  

1. Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB)  

Pemilihan dan pembentukan pengurus KPPSB difasilitasi TFD dan pokja 

Kelembagaan kabupaten. Selanjutnya, KPPSB ditetapkan dengan Surat Keputusan 

(SK) Bupati. Prosedur untuk mendapatkan SK Bupati adalah melalui rekomendasi 

kepala desa, kepada TK-PPDT Kabupaten untuk ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Bupati.  

Struktur KPPSB terdiri atas : 1. Penasehat (2) Ketua, (3) Sekretaris, (4) Bendahara, 

(5) Seksi Ekonomi, (6) Seksi Sosial, dan (7) Seksi Infrastruktur. Struktur KPPSB juga 

dilengkapi dengan anggota yang bersifat swadaya.  

Tugas KPPSB sebagai berikut :  

• Melakukan sosialisasi dan publikasi program kepada OMS-OMS, dan atau 

kelompok masyarakat;  

• Melakukan pendataan dan pemetaan masalah-masalah pembangunan desa 

secara partisipatif sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan 

desa, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;  

• Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang program 

pembangunan di desa.  

• Melakukan upaya pemeliharaan dan pengembangan aset program/instrumen 

yang telah dilaksanakan di desa.  

• Menyelenggarakan administrasi keuangan dan membuat laporan kegiatan 

KPPSB;  

Fungsi KPPSB sebagai berikut :  

• Memfasilitasi pemilihan kelompok masyarakat penerima/pemanfaat 

program sesuai kriteria, syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku (sesuai 

juklak masing– masing instrumen/program) untuk diusulkan penetapannya 

oleh kepala daerah sebagai KPPSB pelaksana/ penerima program/ instrumen 

di desa.  

• Memfasilitasi penyusunan proposal pembangunan di desa;  



69 | P a g e  
 

• Memfasilitasi dan membantu KPPSB pelaksana/penerima manfaat program 

atau Instrumen dalam membuat laporan keuangan, perkembangan fisik 

sesuai ketentuan;  

• Mengorganisasikan seluruh kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal atau KPDT di desa.  

2. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten  

Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten 

ditetapkan oleh surat keputusan Bupati (sesuai dengan Juklak TK-PPDT).  

Struktur Pengurus Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten 

adalah terdiri :  

• Ketua merangkap anggota:  

Kepala Dinas dari SKPD Kabupaten terkait Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan;  

• Sekretaris merangkap anggota;  

Kabag dari SKPD kabupaten terkait Peningkatan Kelembagaan;  

• Anggota  

Kabag SKPD kabupaten terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.  

Tugas Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kabupaten sebagai berikut:  

• Melaksanakan keputusan dan arah kebijakan TK-PPDT Pusat dalam Bidang 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;  

• Melakukan langkah nyata percepatan pembangunan daerah tertinggal di 

bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;  

• Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di bidang Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan.  

Fungsi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kabupaten sebagai berikut:  

• Melakukan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan yang mencakup urusan lembaga pemuda dan olah raga, 

lembaga adat dan budaya, lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan 
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masyarakat, lembaga pemberdayaan perempuan, dan lembaga 

pemerintahan;  

• Melakukan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program 

rencana Aksi SKPD kabupaten di Bidang Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Tahun 2009;  

• Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan dalam RAD PPDT kabupaten Tahun 2008;  

• Membuat Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan dalam RAD PPDT Kabupaten Tahun 2008;  

• Mengorganisasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal.  

3. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Provinsi  

Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Provinsi 

ditetapkan oleh surat keputusan Gubernur (sesuai dengan Juklak TK-PPDT).  

Struktur Pengurus Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TK PPDT 

Provinsi terdiri dari:  

• Ketua merangkap anggota,  

Kepala Dinas dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan,  

• Sekretaris merangkap Anggota:  

Kabag dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.  

• Anggota:  

Kabag SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.  

Tugas Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TK-PPDT Provinsi adalah 

sebagai berikut :  

• Melaksanakan keputusan dan arah kebijakan TK-PPDT Pusat dalam bidang 

peningkatan kapasitas kelembagaan;  
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• Melakukan langkah nyata percepatan pembangunan daerah tertinggal di 

bidang peningkatan kapasitas kelembagaan;  

• Memberikan masukan rancanagan arah kebijakan di bidang peningkatan 

kapasitas kelembagaan.  

Fungsi Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TK-PPDT Provinsi adalah 

sebagai berikut :  

• Melakukan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan 

pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan kapasitas 

kelembagaan yang mencakup urusan lembaga pemuda dan olah raga, 

lembaga adat dan budaya, lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan 

masyarakat, lembaga pemberdayaan perempuan, dan lembaga 

pemerintahan;  

• Melakukan rekapitulasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana dan program 

rencana aksi SKPD Provinsi di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan 

Tahun 2009;  

• Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan kelembagaan dalam RAD PPDT provinsi Tahun 2008;  

• Membuat Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan kapasitas 

kelembagaan dalam RAD PPDT Provinsi tahun 2008;  

• Mengorganisasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal.  

4. Kelompok Kerja IV Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat  

Pembentukan Kelompok Kerja IV Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pusat ditetapkan oleh surat keputusan Menteri PDT (sesuai dengan Juklak TK-

PPDT).  

Struktur Pokja IV bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat adalah 

sebagai berikut :  

• Ketua merangkap anggota  
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Deputy IV Bidang Pembinaan Lembaga Sosial Budaya KPDT.  

• Sekretaris merangkap Anggota  

Asisten Deputy Urusan Pembinaan Lembaga Pemerintahan  

• Anggota  

a) Staf Ahli Bidang Hukum, KPDT  

b) Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pemuda dan Olahraga, 

KPDT.  

c) Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Adat dan Budaya, KPDT.  

d) Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah 

dan Kesehatan masyarakat, KPDT;  

e) Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan 

Perempuan, KPDT;  

f) Eselon II pada Depdiknas, Depkes, Depdagri, Depag, Menpan, Depsos, 

Menpora, Men.Pemberdayaan Perempuan.  

Tugas Pokja IV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TK-PPDT tingkat pusat 

adalah sebagai berikut :  

• Melaksanakan keputusan dan arah kebijakan TK-PPDT Pusat dalam bidang 

peningkatan kapasitas kelembagaan;  

• Melakukan langkah nyata percepatan pembangunan daerah tertinggal di 

bidang peningkatan kapasitas kelembagaan;  

• Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di bidang peningkatan 

kapasitas kelembagaan.  

Fungsi Pokja IV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TK-PPDT tingkat pusat 

adalah sebagai berikut :  

• Melakukan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan 

pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan kapasitas 

kelembagaan yang mencakup urusan lembaga pemuda dan olahraga, 

lembaga adat dan budaya, lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan 
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masyarakat, lembaga pemberdayaan perempuan, dan lembaga 

pemerintahan;  

• Melakukan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program 

Rencana;  

• Aksi Sektor di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan tahun 2009;  

• Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan pembangunan dan RAN PPDT Tahun 2008;  

• Membuat laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

percepatan pembangunan dalam RAN PPDT Tahun 2008;  

• Mengorganisasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal.  

Penguatan Kapasitas Kelembagaan.  

Langkah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan juga dilakukan dengan dukungan  

• Konsultan Manajemen.  

• Konsultan sistim informasi daerah tertinggal yang berbasis web.  

• Bantuan sosial kepada lembaga masyarakat di desa (KPPSB).  

1.  Konsultan Manajemen  

Pada setiap tingkat pemerintahan dibentuk konsultan manajemen yang 

mendukung penguatan kelembagaan pembangunan daerah tertinggal dalam 

pelaksanaan tugas-tugas tim koordinasi sesuai tingkat pemerintahannya, baik 

secara administratif maupun substantif. Dalam pelaksanaan tugas-tugas konsultan 

manajemen (Publikasi, Bimbingan dan Pelatihan, Penanganan Pengaduan, 

Pengembangan Mekanisme Keberlanjutan Program dan Pengembangan Sistem 

Evaluasi dan Pelaporan berbasis teknologi), akan dibuat petunjuk teknis 

tersendiri oleh Konsultan Manajemen Nasional (KMN).  

2.  Tenaga Fasilitator Desa (TFD)  

TFD adalah anggota masyarakat kabupaten yang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan, ketrampilan serta pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, 
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dan perencanaan partisipatif yang direkruit oleh konsultan manajemen pusat dan 

berkedudukan di Kabupaten.  

Tugas utama TFD adalah membantu membentuk KPPSB, memberikan 

pendampingan kepada KPPSB dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan 

memfasilitasi kegiatan pengelolaan program-program di desa khususnya dalam 

mewujudkan keserasian hubungan kerja antar pelaku (stakeholder) dalam bentuk 

forum rapat konsolidasi/koordinasi pelaksanaan program, sekaligus sebagai 

petugas input data pada sistim informasi daerah tertinggal.  

3.  Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)  

KMK adalah tenaga konsultan profesional yang direkruit oleh konsultan 

manajemen nasional, berkedudukan di tingkat Kabupaten, dengan tugas utama 

membantu Tim Koordinasi PPDT Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya baik 

menyangkut administratif maupun substansi. Di samping itu, KMK juga bertugas, 

antara lain:  

• Publikasi program PPDT.  

• Bimbingan dan pelatihan pada pelaku PPDT.  

• Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi secara komprehensif berbasis 

teknologi.  

• Mengembangkan mekanisme keberlanjutan atas hasil-hasil pelaksanaan 

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Teringgal.  

• Mengelola Pengaduan masyarakat.  

4.  Konsultan Manajemen Provinsi (KMP)  

KMP adalah tenaga konsultan profesional yang direktuit oleh konsultan 

manajemen nasional, berkedudukan di tingkat provinsi, dengan tugas utama 

membantu Tim Koordinasi PPDT Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya baik 

menyangkut administratif maupun substansi.  

Di samping itu, KMP juga bertugas, antara lain:  

• Publikasi program PPDT.  
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• Bimbingan dan pelatihan pada pelaku PPDT.  

• Mengelola Pengaduan masyarakat.  

• Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi secara komprehensif berbasis 

teknologi.  

• Mengembangkan mekanisme keberlanjutan atas hasil-hasil pelaksanaan 

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Teringgal.  

5.  Konsultan Manajemen Pusat (KMN)  

Penyediaan KMN dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim 

Koordinasi PPDT Pusat baik secara administratif maupun substantif. Di samping 

itu, KMN juga melakukan rekruitmen dan koordinasi dengan KMK dan KMP.  

Tugas utama KMN adalah membantu Tim Koordinasi PPDT Pusat dalam 

pengendalian fungsional untuk mengimplementasikan program pembangunan 

sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta 

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Di samping itu, KMN 

juga melakukan tugas antara lain sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengembangannya, mengembangkan 

konsep dan menyempurnakan dokumen program (pedoman, panduan, modul, dll) 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pengembangan program. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Konsultan Manajemen Propinsi 
 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Konsultan 

Manajemen Propinsi. 

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami secara mendalam 

tugas pokok dan fungsi mereka sebagai Konsultan Manajemen Propinsi. 

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami secara mendalam tugas pokok 

dan fungsi mereka sebagai Konsultan Manajemen Propinsi 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Tugas Pokok, Peran dan Fungsi Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) 

1. EMPAT TUGAS POKOK KMP 

 Desiminasi, Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Kementerian Negara PDT 

 Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 Supervisi (Monev) Program P2SEDT 

 Pendampingan Terhadap TK-PPDT Provinsi 

2. Desain Sosialisasi, Desiminasi dan Publikasi Tingkat Provinsi  

Program Kementerian Negara PDT 

Tujuan Publikasi 

 Mensosialisasikan program-program PDT 

 Menggugah spirit masyarakat daerah tertinggal untuk bangkit dan maju agar 

sejajar dengan daerah-daerah lain 

 Profiling dan dokumentasi daerah tertinggal  

Sasaran Publikasi 

 Pemangku kepentingan 

 Pengambil kebijakan 

 Kalangan akademisi 

 Pihak Swasta 

 Masyarakat Umum 

Materi Publikasi  

 Potret ketertinggalan daerah di provinsi setempat, bisa studi kasus (minimnya 

sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dll) 

Bahan Bacaan 
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 Program-program PDT yang sudah direalisasikan untuk daerah tertinggal 

 Keteladanan. Profil tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dan semangan 

pengabdian kuat di provinsi bersangkutan  

 Media, Itensitas dan Bentuk  

 Media : Surat Kabar Harian Terkemuka di Provinsi Bersangkutan  

 Itensitas : dua kali liputan, masing-masing setengah halaman (tergantung 

pendanaan)  

 Bentuk Publikasi : features atau liputan mendalam  

3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Program P2SEDT  

Pusat Pengaduan Masyarakat  

 Sebagai upaya menyediakan media komunikasi bagi masyarakat penerima 

manfaat maupun masyarakat umum untuk memberikan masukan terkait 

pelaksanaan P2SEDT. 

 Sebagai upaya menarik partisipasi masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi 

pada pengelolaan program, utamanya dalam hal pengawasan pelaksanaan 

kegiatan  

 Sebagai perwujudan akuntabilitas program, untuk dapat 

dipertanggungjawabkan secara publik kepada masyarakat  

 Prinsip Pengaduan  

 Terbuka untuk umum   Siapapun boleh mengajukan pengaduan tentang 
pelaksanaan P2SEDT di lapangan.  

 Mudah dijangkau   Mudah dijangkau secara fisik, karena Posko KPPSB 
ada di masing-masing desa pelaksana program; dan 
memungkinkan orang untuk melaporkan secara 
tidak langsung melalui telpon, fax, atau email. 

 Cepat Tanggap   Penanganan pengaduan telah diatur dengan sistem 
yang pasti, sehingga memungkinkan masalah cepat 
teratasi; dengan batasan waktu penyelesaian 
maksimal 21 hari kerja terhitung dari pendaftaran 
pengaduan  

 Satu Pintu   Satu pintu KPPSB sebagai pintu tunggal input 
pengaduan, dan satu Eksekutor untuk pelaksanaan 
sanksi terhadap pelaku penyelewengan. 
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 Perangkat Pengaduan  

 Perangkat Utama: 

 Posko Pengaduan di masing-masing tingkatan (mulai KPPSB, TK-PPDT 

Kab., TK-PPDT Prov., hingga TK-PPDT Pusat) 

 Kotak Pos Pengaduan P2SEDT 

 Call Center Pengaduan P2SEDT 

 Email Center Pengaduan P2SEDT 

 Perangkat Pendukung: 

 Website P2SEDT 

 Mailing List P2SEDT  

 Bagan Alur Pengelolaan Pengaduan  

 
 

Jenis Pengaduan 

 Pengaduan langsung;  

 Pengaduan yang diajukan secara langsung ke Posko P2SEDT [baik tertulis 

maupun tidak tertulis, disampaikan langsung maupun dikirim via kotak pos, 

call center, atau email center]. 

 Pengaduan tidak langsung;  
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 Pro aktif Konsultan & Pokja dalam menangkap isu yang berkembang di media 

maupun masyarakat terkait program P2SEDT  

Sistem Pengelolaan Pengaduan 

1. Pengelolaan Input Langsung  

  

2. Pengelolaan Input Tidak Langsung  
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Proses Penanganan Pengaduan  

 

Rujukan Penyelesaian Masalah 

JENIS 

PELANGGARAN 

PELAKU BENTUK SANKSI/ 

PENYELESAIAN 

MASALAH 

EKSEKUTOR 

Pelanggaran 

Administrasi 

Konsultan  
 Arbitrase  

 Peringatan tertulis 

- bertahap 

 Pemberhentian 

 Konsultan setingkat 

di atasnya atau KMN  

 KPDT  

Pokja  

Kepala daerah 

setempat/ 

Yang diberi 

kewenangan  

Pelanggaran 

Pidana 

Konsultan / 

Pokja  

Sesuai Hukum Yang 

Berlaku  

Aparat Penegak Hukum  
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MONITORING & EVALUASI 

Konsep Monev 

Monitoring dan Evaluasi merupakan pemantauan situasi dan keadaan pelaksanaan 

proyek secara menyeluruh, benar, akurat, dan terbaru yang diperbandingkan dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan. 

 Monitoring 

 Kegiatan pemantauan dalam rangka menjamin pencapaian hasil 

ditingkatan output 

 Berada pada level kegiatan/aktivitas  

 Dilakukan secara simultan/sekuensial  

 Evaluasi  

 Alat untuk mengukur tingkat keberhasilan di level outcome 

 Menggunakan alat monitoring sebagai pembanding  

 Dilakukan pada level-level tertentu dan sifatnya periodik  

Prinsip Monev 

 Partisipatif: Melibatkan berbagai pihak (stakeholders) dan berfungsi sebagai 

media pembelajaran  

 Berkesinambungan: Monitoring dan Evaluasi dilakukan sejak awal hingga akhir 

proyek, baik secara periodik maupun sekuensial  

 Konstruktif: Melakukan pengembangan-pengembangan dan bukan untuk tujuan 

menghakimi  

 Good Governance: Mendorong terlaksananya prinsip-prinsip good governance 

dalam pelaksanaan program 

 Terukur: Menggunakan variabel2 yang jelas dan mudah dinilai, berbasikan data-

data yang sifatnya faktual  

Tujuan Monev 

 Memastikan bahwa tujuan program sebagaimana termaktub didalam konsep 

besar program dapat dicapai, sesuai dengan kebutuhan akan: 

 Efesiensi (dalam hal kerja-kerja teknis, pelaksanaan kegiatan, pencapaian 

output, dan penganggaran) 

 Efektivitas (dalam hal pencapaian hasil/outcome sebagaimana telah 

ditetapkan sejak awal) 
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Aspek Monev 

 Perencanaan  

 Kesesuaian dengan prinsip dan mekanisme kerja  

 Ketepatan dalam persoalan substansi  

 Pelaksanaan  

 Efektivitas dalam pelaksanaan program 

 Efesiensi dalam pelaksanaan program 

 Hasil  

 Pencapaian output program 

 Pencapaian outcome 

 Dalam hal pencapaian dampak dari kegiatan (fungsi dari pencapaian konsep 

besar kegiatan), maka proses evaluasi dilakukan melalui evaluasi dampak 

(IMPACT ASSESSMENT), termasuk didalamnya melihat bagaimana kinerja dari 

seluruh aktor/lembaga yang terlibat dan integrasi dari semua variabel terkait  

Sasaran Monev 

 Performance kegiatan  

 Perencanaan  

 Pelaksanaan kegiatan  

 Performance personel  

 Pelaksanaan Job desc/Tupoksi  

 Inisiatif  

 Performance hasil  

 Produk yang dihasilkan  

 Bagaimana produk berkontribusi terhadap pencapaian hasil/outcome 

yang diinginkan  

Performance Kegiatan 

 Perencanaan kegiatan  

 Kesesuaian dengan juklak/juknis (Mekanisme/prosedur) 

 Pemenuhan prinsip-prinsip kerja  

 Kesesuaian dengan jadwal  

 Ketepatan dengan substansi/isu yang menjadi sasaran kegiatan  

 Dokumentasi kegiatan  

 Mekanisme komunikasi dan konfirmasi  
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 Pelaksanaan kegiatan  

 Kesesuaian dengan juklak/juknis (Mekanisme/prosedur) 

 Pemenuhan prinsip-prinsip kerja  

 Kesesuaian dengan jadwal dan anggaran  

 Ketepatan dengan substansi/isu yang menjadi sasaran kegiatan  

 Dokumentasi kegiatan  

 Pencapaian output 

 Dalam konteks evaluasi, tambahannya adalah menilai bagaimana 

outcome tercapai melalui pelaksanaan kegiatan (i.e. pemahaman terhadap 

materi dan/atau pencapaian output) 

Level Kegitan 

 
 

 Pada level pelatihan, aspek monitoring akan melihat pada sejauhmana tujuan 

pelatihan dicapai  

 Pada level pelaksanaan program (contohnya BANSOS), maka kegiatan monev 

akan ditujukan untuk melihat: 

1. Kesesuaian konsep dan konteks kegiatan  

2. Pelaksanaan prosedur/mekanisme  

3. Tepat sasaran (Realisasi Bansos) 

4. Sinergi dengan program lainnya (antar kedeputian) 
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Peformance Personel 

 Pelaksanaan Job Desc oleh masing-masing personel (KMN-KMP-KMK-TFD) 

 Pemenuhan job desc  

 Kesesuaian dengan juklak/juknis (pemenuhan terhadap aspek 

adminstrasi dan prosedural) 

 Peran dalam lintas garis koordinasi antara konsultan dengan pokja di 

masing2 aras  

 Inisiatif  

 Peran asistensi dan penyelesaian masalah  

 Inputs dan inovasi dalam kerja yang berdampak terhadap pencapaian 

kinerja program 

 Peran dalam lintas garis koordinasi dengan lintas sektoral di aras yang 

menjadi wilayah kerjanya  

 Fungsi koordinasi dan konfirmasi dengan aras diatasnya atau garis sub-

ordinasi kerja  
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Performance Hasil 

 Produk yang dihasilkan  

 Output sesuai dengan target kegiatan  

 Pencapaian output dilakukan secara berkesinambungan dan terkonsep  

 Bagaimana produk berkontribusi terhadap pencapaian hasil/outcome yang 

diinginkan  

 Korelasi terhadap substansi kegiatan  

 Korelasi terhadap metodologi kegiatan  

 Korelasi antar output dengan outcome 

Pengembangan Tools 

 Keseluruhan konsep MONEV akan diterjemahkan kedalam tools monitoring dan 

evaluasi, disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan dan logframe yang telah 

dikembangkan, kedalam indikator yang lebih spesifik dan detail 

 Tools akan dikembangkan dalam konsep yang terintegrasi dan 

berkesinambungan antar tahapan kegiatan dan mudah digunakan  

 Panduan monitoring (beserta pelaporan) akan dibuatkan berdasarkan job desc di 

masing-masing aras kegiatan  

 Instrumen pendukung, dalam hal ini SIM akan disinergikan dengan format yang 

berbentuk manual 

 Khusus untuk pengaduan masyarakat, maka MONEV dikembangkan untuk 

membantu pelaksanaan sistem pengaduan, dengan mengembangkan tools yang 

indikatif dan terukur, antara lain: 

 Persoalan realisasi program (Ada/tidak) 

 Kesesuaian dengan perencanaan, termasuk anggaran (jadwal 

pelaksanaan, nominal dan spek pekerjaan, transparansi, dll) 

 Integrasi antar kegiatan dan lintas sektoral  

 Indeks persepsi pembangunan di tingkat lokal 
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89 | P a g e  
 

Modul 8 
SIDATI (Mengenal sistem pendukung informasi manajemen P2SEDT) 

 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang Konsep, visi dan misi, tujuan dan sasaran 

sistem informasi manajemen P2SEDT, mekanisme akses website P2SEDT, pengenalan 

sistem menu dalam website P2SEDT, dan aplikasi teknis dalam pemanfaatan Website 

P2SEDT  

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami konsep, visi, misi, 

tujuan serta sasaran system informasi manajemen P2SEDT, serta mampu 

mengoperasionalisasi/memanfaatkan fitur-fitur dalam website P2SEDT  

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat memahami konsep, visi, misi, tujuan serta 

sasaran system informasi manajemen P2SEDT, serta mampu 

mengoperasionalisasi/memanfaatkan fitur-fitur dalam website P2SEDT 

Kerangka Modul:  

- Presentasi PowerPoint (20 menit)  

- Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

- Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Maksud dan Tujuan Pembangunan SIM-DT 

 Untuk membantu pelaksanaan pengumpulan informasi desa-desa tertinggal 

yang akan secara otomatis terekapitulasi secara terpusat.  

 Memberikan penyajian data yang bersifat Kuantitatif sebagai acuan 

pengambilan keputusan dan juga menjadi data realiasi terhadap alokasi dana 

yang telah dikeluarkan.  

 Memberikan informasi terhadap publik tentang perkembangan penanganan 

Daerah Tertinggal.  

 Membantu membuka jembatan pengaduan masyarakat atau pejabat lembaga 

terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses 

pembangunan Daerah Tertinggal 

Sasaran Pengguna SIM-DT 

 Masyarakat umum 

 TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

 Tim Kordinasi PPDT (Kabupaten) 

 Tim Kordinasi PPDT (Propinsi) 

 Tim Kordinasi PPDT (Pusat) 

 Kementerian Negara Daerah Teringgal 

 

 

 

Bahan Bacaan 
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Metode Pengumpulan Data 

 

 

POKJA  IV

Kelembagaan

POKJA  IV

Kelembagaan

POKJA  IV

Kelembagaan

KMK

KMP

KM-
PUSAT

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN

DESA
TFD

pengarahan

pengendalian

pembinaan konsultasi
substantif

konsultasi
substantif

konsultasi
substantif

OMS = Organisasi Masyarakat Setempat
KPP-SB = Kader Penngerak embangunan-

Satu Bangsa

KM-P = Konsultan Manajemen

Pusat/Nasional

KMP = Konsultan Manajemen Provinsi

KMK = Konsultan Manajemen Kabupaten
TFD = Tenaga Fasilitator Desa

OMS

OMS OMS

OMS

OMS

Tim Koordinasi
PPDT
(Kab)

Tim Koordinasi
PPDT
(Prov)

Tim Koordinasi
PPDT

(Pusat)

Kader Penggerak
Pembangunan Satu Bangsa

(KPP-SB)

Konsultasi Substantif
&Administratif

Konsultasi Substantif
&Administratif

Konsultasi Substantif
&Administratif

Konsultasi Substantif
&Administratif

Sekretariat

Kabupaten

Sekretariat

Provinsi

Sekretariat

Nasional
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Infrastruktur teknis SIM-DT 

 Berbasis WEB dengan teknologi Microsoft .Net terbaru yaitu Framework 3.5 dan 

RDBMS SQL Server 2005. 

 Dapat diakses secara online dengan alamat http://www.p2sedt.org (status 

sudah online). 

 Menggunakan Stored Procedure untuk menghindari SQL injection. 

 Menggunakan Sistem Operasi Windows Server 2003 yang mempunyai tingkat 

sekuritas yang tinggi. 

Alernatif Topologi 

 Terdapat beberapa alternatif topologi untuk mengimplementasikan Sistem 

Informasi Daerah Tertinggal 

 Setiap topologi mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri dan 

merupakan alternatif solusi untuk mengimplementasikan Sistem Informasi 

Daerah Tertinggal untuk dapat digunakan dan di akses di tiap daerah. 

Alternatif Pertama 

 Alternatif Pertama dari topologi arsitektur Sistem Informasi  Daerah Tertinggal 

yang akan dibangun adalah apabila keadaan daerah tempat TFD bertugas 

mempunyai koneksi internet yang cukup memadai atau minimal terdapat 

koneksi Dial-Up seperti Telkomnet Instant untuk mengakses Sistem Informasi 

Daerah Tertinggal melalui media internet. 

  

INTERNET

Gateway

DMZInternal

Server Aplikasi dan

Database

Website SIM-DT

Server Website

Lainnya
Server Replikasi

Database

Server Aplikasi

KPDT

Ekspor Data
integrasi

Modem

Laptop TFD

Input data

PUSAT

KABUPATEN

Data dikumpulkan dari Desa

Data di Verifikasi

Data dimasukkan kedalam Sistem Informasi 

Daerah Tertinggal oleh TFD

Kebutuhan Pusat :

1. Unit Server Aplikasi + Windows 2003

2. Unit Server Replikasi Database + 

Windows 2003

http://www.p2sedt.org/
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Alternatif Pertama 

Kelebihan  Kekurangan / Kendala  

• Sistem Informasi Daerah Tertinggal 

dapat diakses dengan mudah dan 

dimana saja asalakan terdapat akses 

internet. 

• Tidak diperlukan Arsitektur yang 

rumit di Kabupaten.  

• Harus terdapat akses internet 

minimal 56 Kbps (Dial-Up). 

• Harus terdapat jalur telepon 

minimal untuk koneksi Dial-Up 

dan Broadband. 

• Belum semua daerah di Indonesia 

terdapat akses internet.  

Alternatif  Kedua 

 Alternatif Kedua dari topologi arsitektur sistem adalah terpusat di Kantor 

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal. Database tersentralisasi di pusat 

sedangkan di daerah memiliki database sendiri, kemudian dilakukan replikasi 

ke database pusat. Metode replikasi database ini dapat dilakukan melalui 

jaringan internet atau menggunakan RAS (Remote Access Server), juga bisa 

melalui media seperti floppy disk, flash disk, CD-ROM dan sebagainya apabila 

koneksi internet tidak tersedia.  
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INTERNET

Gateway

DMZInternal

Server Aplikasi dan

Database

Website SIM-DT

Server Website

Lainnya

Server Replikasi

Database

Server Aplikasi

KPDT

Ekspor Data

integrasi

Modem

PUSAT

Data dikumpulkan dari Desa

Data di Verifikasi

Data dimasukkan kedalam Sistem Informasi 

Daerah Tertinggal oleh TFD di KABUPATEN

Kebutuhan Pusat :

1 Unit Server Aplikasi + Windows 2003

1 Unit Server Replikasi Database + 

Windows 2003

Modem

Modem

RAS (remote access server)

ISP

Server

Server

Server

Client 1

Client 2

Client 1

Client 2

Client 1

Client 2

Kebutuhan Pusat :

1 Unit Server Cabang + Windows 2003

1 Unit Modem

1 Line Telepon

DESA

KABUPATEN



95 | P a g e  
 

Alternatif Kedua 

Kelebihan  Kekurangan / Kendala  

• TFD dapat langsung 

melakukan input data tidak 

perlu melakukan koneksi 

internet terlebih dahulu.  

• Harus terdapat jalur telepon untuk akses 

RAS (Remote Access Server). 

• Harus direncanakan jadwal replikasi ke 

Database Pusat. 

• Koneksi menggunakan ras hanya 

mempunyai kecepatan maks 56 Kbps.  

 

Alternatif  Ketiga 

 Alternatif Ketiga dari topologi arsitektur sistem juga terpusat di Kantor 

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal. Database tersentralisasi di pusat 

sedangkan di daerah memiliki database sendiri, kemudian dilakukan replikasi 

ke database pusat. Metode replikasi database dilakukan melalui jaringan Virtual 

Private Network (VPN) ke Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERNET

Gateway

DMZInternal

Server Aplikasi dan

Database

Website SIM-DT

Server Website

Lainnya

Server Replikasi

Database

Server Aplikasi

KPDT

Ekspor Data

integrasi

PUSAT

Data dikumpulkan dari Desa

Data di Verifikasi

Data dimasukkan kedalam Sistem Informasi 

Daerah Tertinggal oleh TFD di KABUPATEN

Kebutuhan Pusat :

1 Unit Server Aplikasi + Windows 2003

1 Unit Server Replikasi Database + 

Windows 2003

Server

Server

Server

Client 1

Client 2

Client 1

Client 2

Client 1

Client 2

Kebutuhan Pusat :

1 Unit Server Cabang + Windows 2003

1 Unit Modem

1 Line Telepon

DESA

KABUPATEN

Router

Router

Router

Router

VPN

(Virtual Private 

Network)
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Alternatif Ketiga 

Kelebihan  Kekurangan / Kendala  

• TFD dapat langsung melakukan input 

data tidak perlu melakukan koneksi 

internet terlebih dahulu. 

• Kecepatan VPN lebih cepat dari koneksi 

RAS (Remote Access Server).  

• Harus dibangun arsitektur untuk 

VPN (Virtual Private Network). 

• Harus direncanakan jadwal replikasi 

ke Database Pusat. 

• Biaya untuk penggunaan VPN lebih 

tinggi.  

Fitur-Fitur SIM-DT 

 Publikasi 
 Berita 
 Artikel 

 Galeri 
 Glossary 
 Jadwal Kegiatan  
 KPPSB 
 Lembaga  
 Profil Daerah 

 Perekonomian 
 Pendidikan 
 Kesehatan 
 Penduduk 
 Tenaga Kerja 
 Infrastruktur  
 Pariwisata  
 Pertambangan  

 Profil KPPSB 

 Program Kegiatan 

 P2DTK 

 P2IPDT 

 P2KPDT 

 P2WP 

 P4DT 

 Pengaduan Online 

 Forum 

 Administrasi oleh Pusat 

 Administrasi oleh TFP  
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Publikasi 

 Berita 

 Informasi yang ditujukan kepada publik berupa fakta yang telah terjadi 

seputar kegiatan P2SEDT. 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh admin pusat. 

 Artikel 

 Penulisan yang bersifat sebagai opini, pendapat atau asumsi dari seorang 

kontibutor seputar kegiatan P2SEDT. 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh admin pusat. 
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Galery 

 Foto – foto dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal. 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh admin pusat. 
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Glossary 

 Glossary adalah kamus dari istilah atau singkatan seputar kegiatan P2SEDT dan 

SIM-DT disusun dan dikelompokkan berdasarkan abjad. 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh admin pusat. 
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KPPSB 

 Info profil KPPSB pada suatu desa beserta anggota pengurusnya dan alokasi 

dana terhadap Organisasi Masyarakat Setempat pada desa tersebut. 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap desa tersebut. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Perekonomian 

 Profil dalam bidang Ekonomi terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten, 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Luas Hutan 

 Jumlah Jenis Pasar 

 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB 

 Jumlah Lembaga Keuangan 

 Luas Areal Tanam, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan 

 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 

 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan 

 Populasi Ternak Besar 

 Populasi Unggas 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Pendidikan 

 Profil dalam bidang Pendidikan terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten , 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Summary Pendidikan Agama 

 Summary Pendidikan Umum 

 Summary Latar Belakang Pendidikan Pengajar 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Kesehatan 

 Profil dalam bidang Pendidikan terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten , 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Sarana Kesehatan 

 Tenaga Kesehatan 

 Data Lain-Lain 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Penduduk 

 Profil dalam bidang Pendidikan terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten , 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Jumlah Penduduk 

 Komposisi Penduduk Menurut Agama 

 Jumlah KK, KK Prasejahtera dan Miskin 

 Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 

 Komposisi menurut umur (depedency ratio) 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Tenaga Kerja 

 Profil dalam bidang Tenaga Kerja terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten , 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Penduduk yang Bekerja dan Tidak 

 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha dan Pendidikan 

 Tingkat Partisipasi Kerja 

 Komposisi Tenaga Kerja yang Bekerja pada Sektor Industri 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Profil Infrastruktur 

 Profil dalam bidang Infrastruktur terhadap daerah per Propinsi, Kabupaten , 

Kecamatan, Desa, bulan dan tahun, mencakup : 

 Panjang Jaringan Jalan dan Irigasi 

 Prosentase daerah Banjir, Longsor dan Lahan Kritis 

 Ratio Listrik, Telpon, Televisi, Mobil, Motor 

 Sarana Telekomunikasi 

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

yang berwenang terhadap kabupaten tertentu. 

 Tabel yang ditampilkan dapat dengan segera dibuatkan Reportnya. 
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Program Kegiatan 

 Informasi tentang pengertian program kegiatan yang ada seperti : 

 P2DTK 

 P2IPDT 

 P2KPDT 

 P2WP  

 P4DT 

 Program tersebut akan menyediakan sumber dana untuk kegiatan – kegiatan 

yang melibatkan OMS disuatu desa.  

 Dapat diakses oleh publik tetapi di entry oleh admin pusat. 
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Pengaduan Online 

 Pengaduan bisa dilakukan oleh dua jenis pengguna, yaitu : 

 Pengguna Umum (Anonymous) 

 TFD (Tenaga Fasilitator Desa) 

 Pengguna umum dapat melakukan pengaduan secara langsung kepusat 

terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat pada suatu Desa seperti 

manipulasi data atau penyelewengan terhadap dana yang diberikan.  
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Forum 

 Forum adalah media informasi untuk pengguna SIM-DT untuk membahas suatu 

tema tertentu dan dapat tersimpan dengan baik pada basis data, sehingga 

pembahasan tersebut dapat menjadi referensi terhadap suatu permasalahan 

yang akan datang. 

 Forum dapat di Entry oleh publik atau TFD dan juga dapat diberikan komentar 

terhadap suatu permasalahan tertentu.  
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Modul 9 
Perencanaan Aksi 

 

Prinsip Dasar Modul  

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang metode perencanaan kegiatan. Hal ini 

diperlukan untuk membantu peserta dalam merencanakan kegiatan lanjutan dari 

pelatihan yang akan segera diimplementasikan oleh masing-masing konsultan propinsi 

di wilayah masing-masing.  

Tujuan Modul:  

Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam menyusun rencana kegiatan di 

wilayah  masing-masing. 

Waktu: 30 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat menghasilkan dokumen rencana kegiatan 

paska pelatihan. 

Kerangka Modul:  

Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit)  

Presentasi (10 menit) 
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Form Isian Rencana Kegiatan Pelatihan KMP 

REGION WAKTU PESERTA NARASUMBER DETAIL 
RENCANA 
KEGIATAN 

(PRA-
PELAKSANAAN-

PASKA) 

KETERANGAN 

      

      

      

      

      

      


